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§ 1- Sammanträdets inledning

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

2. Tjänstgörande ersättare

Inga tjänstgörande ersättare det här sammanträdet

3. Dagordningen godkänns av bildningsnämnden

4. Ingen anmälan om jäv

5. Bildningsnämnden väljer jämte ordförande Laura Hedlund (C) till justerare

Paragrafen är justerad
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Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 2 - Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 för bildningsnämnden 
(21/BIN/46)

Ärendebeskrivning 
Bildningsförvaltningen redovisar verksamhetsberättelse och bokslut år 2020 för 
bildningsnämnden.

Rapporten biläggs handlingarna innan nämndens sammanträde den 9 februari 2021.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 2 2021) 
Ärendet behandlas och beslutas på nämndens sammanträde 9 februari.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Ines Hadziosmanovic och Jonas Bergman Wallin föredrar ärendet. Pandemin har påverkat 
alla verksamheter markant. Den ekonomiska redovisningen visar ett negativt resultat på 28 
tkr för bildningsnämndens verksamheter 2020.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att

1. Bildningsförvaltningens förslag till verksamhetsberättelse och bokslut år 2020
 för bildningsnämnden godkänns.
 2. Verksamhetsberättelse och bokslut år 2020 för bildningsnämnden överlämnas
 till kommunstyrelsen.

Nämnden beslutar enligt förslag.

Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att 
 ?1. Bildningsförvaltningens förslag till verksamhetsberättelse och bokslut år 2020
 för bildningsnämnden godkänns.
 2. Verksamhetsberättelse och bokslut år 2020 för bildningsnämnden överlämnas
 till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag 
 Årsredovisning bildningsnämnden 2020

Expedieras till  
Ekonomiavdelningen
 Bildningsförvaltningens ekonom

Paragrafen är justerad

Page 6 of 183



Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 för 
bildningsnämnden

§ 2

21/BIN/46
   

Page 7 of 183



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning 
Bildningsnämnden 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 8 of 183



Sida 

2(25) Bildningsförvaltningen År 2020 

 

 

Innehållsförteckning 

1 Händelser av väsentlig betydelse ............................................................ 3 

1.1 Förskoleverksamheten, omsorg på obekväm tid och pedagogisk 

omsorg 4 

1.2 Förskoleklass och fritidshem .................................................................. 4 

1.3 Grundskola .............................................................................................. 5 

1.4 Kulturavdelning ....................................................................................... 6 

1.5 Fritidsavdelningen ................................................................................ 12 

1.6 Lokaler och lokalanpassning ................................................................. 13 

2 God ekonomisk hushållning .................................................................. 15 

2.1 Inledning ............................................................................................... 15 

2.2 HÅLLBAR KOMMUN .............................................................................. 15 

2.3 LIVSLÅNGT LÄRANDE ............................................................................ 16 

2.4 ALLAS INFLYTANDE ............................................................................... 17 

2.5 GOD SERVICE ........................................................................................ 17 

3 Väsentliga personalförhållanden .......................................................... 19 

3.1 Antal anställda ...................................................................................... 19 

3.2 Frisknärvaro och sjukfrånvaro .............................................................. 19 

3.3 Pensionsavgångar ................................................................................. 19 

3.4 Löneöversyn .......................................................................................... 20 

3.5 Personalomsättning och kompetensförsörjning .................................. 20 

3.6 Personalförmåner ................................................................................. 20 

3.7 Arbetsskador och tillbud ....................................................................... 20 

4 Omvärldsanalys ................................................................................... 21 

4.1 Ekonomiska utmaningar - effektivisering ............................................. 21 

4.2 Covid-19 - effekter ................................................................................ 21 

5 Ekonomi ............................................................................................... 22 

5.1 Driftredovisning Bildningsnämnd ......................................................... 22 

5.2 Investeringsredovisning Bildningsnämnd ............................................. 24 

6 Framtiden ............................................................................................ 25 

Page 9 of 183



Sida 

3(25) Bildningsförvaltningen År 2020 

 

 
1 Händelser av väsentlig betydelse 

Verksamhetsåret 2020 kom till stor del att präglas av coronapandemin. Den hade 
stora inverkningar verksamheterna i kommunen. Det mesta var negativt, med 
stängda hallar, inställda evenemang. Men det förde även med sig vissa positiva 
effekter. En sådan var att många människor tog del av det friluftsliv som 
kommunen har att erbjuda. För att nämna några exempel har det varit hög 
belastning på motionsspår, vandringsleder, badplatser, utegym, driving range och 
grillplatser. 

Förskolan och grundskolan påverkades även stort av Covid-19. Stora avvikelser 
gjordes utifrån ordinarie planering. En stor andel av personal, elever/barn har 
under vissa veckor varit frånvarande, sedan har även elever hållits hemma av 
vårdnadshavare i rädsla för att barnet ska smittas. På nationell nivå har nya 
riktlinjer och lagändringar gjorts för att möta krisens behov. Hallsbergs förskolor 
och grundskolor var öppna under hela vårterminen. Anpassningar gjordes vid 
skolavslutningar. Det genomfördes inga samlingar av samtlig personal inom 
förvaltningen och processen vid stadieövergångarna fick förändras för att 
minimera antalet stora samlingar och aktiviteter för samtliga elever. 

Transtenskolan har haft en ansträngd situation och en ny skolledning var på plats 
vid terminsstarten i augusti. 

I samband med utbrottet av Covid-19 försvann ett stort antal praktikplatser inom 
kommunen och alla elever i skolår 9 erbjöds betald lovskola med ersättning 
motsvarande feriepraktik. Lovskolan genomfördes under veckorna 25-26. 

Andelen elever som blev gymnasiebehöriga var lägre än förväntat 2020 och efter 
genomförd lovskola var 73,1% gymnasiebehöriga. En marginell ökning från 2019 
då behörigheten var 70 %. 

Trenden med fler elever i våra skolor och fler barn i våra förskolor fortsätter. Trots 
att förskolan Äppellunden öppnade med åtta avdelningar, så har antalet platser 
inte räckt till. Förskolan Hässleberg har därför öppnat upp under våren. I Pålsboda 
och Vretstorp är läget när det gäller förskoleplatser kritiskt. I Vretstorp används 
Kristallkyrkans lokaler som en tillfällig förskolelokal och i Pålsboda har delar av 
fritidshemsverksamheten flyttat till Folkets hus för att ge plats åt förskolan. 

Många rektorer i kommunen är relativt nya på sina tjänster och det görs ett arbete 
för att hitta formerna för det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer. 

Hallsbergs kommun har under våren haft besök av Skolinspektionen som 
genomfört sin regelbundna kvalitetsgranskning och regelbunden tillsyn. Tre 
skolenheter och huvudmannen var föremål för granskningen. Totalt fattade 
Skolinspektionen sju beslut. Skolinspektionen har aldrig tidigare haft så få saker 
att anmärka på i kommunen. 

I december 2019 fick kommunen ett erbjuda om att delta i samverkansprojektet 
kring Nyanländas lärande med Skolverket. Under tre år, totalt sex terminer, 
samarbetar vi med Skolverket för att stärka utbildningens kvalitet för barn och 
elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska. Under 
vårterminen har vi analyserat våra behov och kommit överens om insatser. I 
början av juni blev kommunens åtgärdsplan godkänd och förskola/skola kommer 
nu under de kommande fem terminerna att genomföra insatser för att stärka 
arbetet med nyanlända och flerspråkiga elevers lärande. En särskild tjänst är 
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inrättad och finansierad av skolverket för att driva arbetet framåt. 

Under våren beviljades kommunen bidrag från Erasmus+ för utbildningsinsatser 
för rektorer inom området tillgänglig lärmiljö, ökad måluppfyllelse, och ökad 
skolnärvaro. Genom bidraget får rektorerna möjlighet att delta i kurser som 
organiseras i annat EU-land med deltagande skolledare för fortbildning och 
erfarenhetsutbyte. Projektet löper över 18 månader och har redan påverkats av 
pågående pandemi och kommer därför att förskjutas så att utbildningarna kan 
genomföras. 

Även om många arrangemang har ställts in under denna vår, så har 
kulturavdelningen genomfört årets sommarutställning. "#Ingen liten lort" som 
utställningen heter blev mycket uppskattad. Det är en vandringsutställning som 
handlar om Astrid Lindgren och hennes roll som opinionsbildare. Totat hade 
utställningen cirka 1600 besökare. 

Fritidsavdelningen har påverkats mycket av Covid-19. Många arrangemang har 
blivit inställda. Antalet besökare på våra idrottsanläggningar och Alléhallens bad 
och gym är betydligt lägre än normalt. Fritidsgården, Kuben har under en period 
varit stängd. 

1.1 Förskoleverksamheten, omsorg på obekväm tid och pedagogisk 

omsorg 

Förskolorna i Hallsberg har en fortsatt positiv utveckling och också detta år kan vi 
konstatera att verksamheten håller en generellt hög kvalitet. Situationen i 
Pålsboda och Vretstorp är också kritisk då antalet barn har ökat mycket under de 
gångna åren. Brist på lokaler och ett ständigt behov av att rekrytera förskollärare 
påverkar verksamheten. Vi erbjuder personal som inte är förskolelärare möjlighet 
att läsa in sin examen inom sin anställning. 

Hallsbergs kommun erbjuder omsorg på obekväm tid (”Nattis”). Efterfrågan av 
omsorg på obekväm tid är dock relativt liten men stabil över tid. 

Hallsbergs kommun erbjuder pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) i den mån det 
efterfrågas. Kommunen har under året haft 4 dagbarnvårdare. Alla kommunens 
dagbarnvårdare finns idag i centralorten, Hallsberg. Även om efterfrågan av 
dagbarnvårdare minskar varje år så har Hallsberg relativt många dagbarnvårdare i 
förhållande till andra kommuner i riket. Det är mycket svårt att rekrytera nya 
dagbarnvårdare. 

1.2 Förskoleklass och fritidshem 

Förskoleklassen och fritidshemmet har under året fått ett ökat fokus, när det gäller 
det systematiska arbetet med att följa och utveckla kvaliteten i båda 
verksamheterna. Med anledning av detta har verksamheterna nu varsin plan som 
kompletterar de gemensamma prioriterade målen, utifrån utvecklingsplanen 
2019–2020. I alla delar av uppdragen, ser vi på dessa verksamheter som viktiga för 
elevernas lärande och utveckling och samsyn och samverkan är avgörande för 
likvärdighet och måluppfyllelse. 

Förskoleklass och fritidshem har båda kollegiala nätverk som är 
kommunövergripande. I båda nätverken är alla pedagoger välkomna och viktiga. 
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Två av de biträdande rektorerna har fritidshemmet som sitt särskilda ansvar och 
de finns med i nätverket för Fritidshemmet. Ett urval av pedagoger, tillsammans 
med skolledare (och utvecklingsledare våren 19), deltar i konferenser riktade mot 
förskoleklassen respektive fritidshemmet i syfte att utveckla verksamheterna och 
öka likvärdigheten. Det kollegiala lärandet är en viktig del i att kvalitetssäkra och 
utveckla verksamheterna. 

1.3 Grundskola 

Transtenskolan har haft en ansträngd situation och rekryteringen av rektor har 
dragit ut på tiden. Ny rektor samt biträdande rektor tillträdde 1 augusti. 

I samband med utbrottet av Covid-19 försvann ett stort antal praktikplatser inom 
kommunen och alla elever i skolår 9 erbjöds betald lovskola med ersättning 
motsvarande feriepraktik. Lovskolan genomfördes under veckorna 25–26 

Andelen elever som blev gymnasiebehöriga var lägre än förväntat 2020 och efter 
genomförd lovskola var 73,1% gymnasiebehöriga. En marginell ökning från 2019 

Inför höstterminen 2019 gjorde bildningsförvaltningen en 
organisationsförändring. Tjänsten som utvecklingssamordnare ersattes av en 
biträdande skolchef med personalansvar för kommunens rektorer, förskola och 
skola. Biträdande skolchef har under läsåret 19/20 varit tillförordnad rektor på 
Transtenskolan. 

Många rektorer i kommunen är relativt nya på sina tjänster och det görs ett arbete 
för att hitta formerna för det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer. 

Hallsbergs kommun har under våren haft besök av Skolinspektionen som 
genomfört sin regelbundna kvalitetsgranskning och regelbunden tillsyn. Tre 
skolenheter och huvudmannen var föremål för granskningen. Totalt fattade 
Skolinspektionen sju beslut. Skolinspektionen har aldrig tidigare haft så få saker 
att anmärka på i kommunen. 

I december 2019 fick kommunen ett erbjuda om att delta i samverkansprojektet 
kring Nyanländas lärande med Skolverket. Under tre år, totalt sex terminer, 
samarbetar vi med Skolverket för att stärka utbildningens kvalitet för barn och 
elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska. Under 
vårterminen har vi analyserat våra behov och kommit överens om insatser. I 
början av juni blev kommunens åtgärdsplan godkänd och förskola/skola kommer 
nu under de kommande fem terminerna att genomföra insatser för att stärka 
arbetet med nyanlända och flerspråkiga elevers lärande. En särskild tjänst är 
inrättad och finansierad av skolverket för att driva arbetet framåt. 

Under våren beviljades kommunen bidrag från Erasmus+ för utbildningsinsatser 
för rektorer inom området tillgänglig lärmiljö, ökad måluppfyllelse, och ökad 
skolnärvaro. Genom bidraget får rektorerna möjlighet att delta i kurser som 
organiseras i annat EU-land med deltagande skolledare för fortbildning och 
erfarenhetsutbyte. Projektet löper över 18 månader och har redan påverkats av 
pågående pandemi och kommer därför att förskjutas så att utbildningarna kan 
genomföras. 
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1.4 Kulturavdelning 

Kulturavdelningen 

Inledning/sammanfattning 

Kulturavdelningens uppdrag är att utveckla och ansvara för verksamheten i 
Bergöökvarteret, anordna evenemang samt andra aktiviteter som kan kopplas till 
kultur. 

Kulturavdelningen ska stötta kulturföreningarna och folkbildningen i deras 
verksamheter. Kulturavdelningen har också ett ansvar för att söka statliga bidrag, 
fördela kulturaktiviteter systematiskt och utvärdera kulturprojekt i samarbete 
med förskolan och grundskolan. 

Alla dessa verksamheter har blivit starkt påverkade av den pågående pandemin. Vi 
har fått ställa om, flytta fram och mycket har fått ställa in. 

En viktig händelse under året har varit att Hallsbergs kommuns kulturplan har 
reviderats. Kultur- och fritidsutskottet beslutade hösten 2019 att kulturplanen 
som skrevs 2012 skulle revideras. 

Kommunfullmäktige beslutade att den reviderade kulturplanen skulle antas i 
september 2020. Kulturplanen gäller fram till 2023. 

BERGÖÖS 

Sommarutställning 

2020 valde kulturavdelningen att visa utställningen ”Ingen liten lort”, en 
vandringsutställning om Astrid Lindgrens engagemang och opinionsbildande 
arbete, om vikten av att våga göra sin röst hörd och att våga vara modig. 

Utställningen invigdes i Bergöös trädgård måndagen den 25 juni. Meda anledning 
av pandemin så var endast 20 gäster inbjudna till invigningen. Bildningsnämndens 
ordförande Siw Lunander och Landshövding Maria Larsson höll tal och invigde 
tillsammans utställningen. Åsa Karlsson från systrarna K underhöll med sånger 
från Astrid Lindgrens värld. Invigningen livestreamades på Facebook. 

Bergöökvarteret höll öppet i 7 veckor mellan 25/6 - 9/8 med öppettiderna 
tisdagar-söndagar 10:00 - 17.00. 

Entrépriset till utställningen var 50 kr, i inträde ingick sommarutställningen, 
Bergöövåningen och modelljärnvägen. 

Trots pandemin hade vi 1632 besökare under sommaren. Då var ca 100 av dem 
barn från fritidshem samt elever från högstadiet som besökte utställningen under 
våren innan den officiellt hade öppnat. 

Besöksstatistik 

* Mycket osäker siffra 

Kulturavdelningen har haft två ansvariga arbetsledare anställda under sommaren 
och ett antal feriearbetare i två fyraveckorsperioder. Kostnaden för feriearbetarna 
dessa veckor fördelades mellan kulturavdelningen, och arbetsmarknadsenheten. 
Näringslivskontoret bidrog med 22 000 kr. Statistik över kvinnor och män fördes 
inte i år. 
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Järnvägsutställning 

Utställningen var från början en sommarutställning 2012 som man behöll och satte 
upp i Magasinet då kopplingen mellan järnvägens historia är starkt förknippad 
med Hallsberg. Våren 2020 packade kulturavdelningen ner järnvägsutställningen i 
magasinet. Uniformer, föremål och texter har sparat för att kunna återanvändas. 
En ny uppdaterad utställning om järnvägen i Hallsberg som är anpassad efter 
magasinets lokaler kommer att tas fram under 2021. 

Modelljärnvägen 

Modelljärnvägsföreningen har under året lagt ner mycket tid på att bygga vidare 
på modelljärnvägen, trots att föreningen brottas med lite färre aktiva medlemmar. 
En del av det förklaras av pandemin och att ett flertal att de aktiva är 70+ 

På grund av pandemin har föreningen inte kunnat ta emot studiebesök sedan 
mars/april men modelljärnvägen var öppen i samband med sommarutställningen. 

Bergöövåningen 

Bergöövåningen brukar bemannas av Karin Bergöö Larssons vänner under 
sommaren. Det var inte möjligt i år men vi lyckades ändå hålla våningen öppen 
med hjälp av våra feriearbetare som bemannade våningen. Vi hade en del 
guidningar i början på året men i och med pandemin fick vi ställa in de flesta 
guidningarna under senvåren och början av hösten. Sedan oktober har vi ställt in 
alla guidningar enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Konsthantverkare 

På samma sätt som förra sommaren så ställde lokala hantverkare gemensamt ut 
sina alster under juli månad. Det är ett trevligt komplement under sommaren och 
är gratis för besökare. I vanliga fall ställer de ut i en anslutande lokal till caféet. I år 
valde vi att låta dem ställa ut cafélokalen. Då många av konsthantverkarna är 70+ 
hjälpte sommarjobbarna till med att sälja deras alster. 

Nyckeltal guidningar i Bergöövåningen och uthyrningar i Valvet 2020 

 
*Utöver ovan fullföljda guidningar blev 16 stycken inställda på grund av pandemin. 

**Utöver ovan fullföljda uthyrningar blev 13 stycken inställda på grund pandemin. 
(10 externa och 1 internt samt 2 dygnsbokningar) 
Man kan också anta att ett flertal bokningar aldrig gjordes från början på grund av 
pandemin 

Inköp av konst 2020 

Under året har kulturavdelningen köpt in konst av: 

Ulf Flenberg – Glasskalbagge – ”Blå Badblock” 
Hanna Stansvik – ”Rena strumpor” 
Meggi Sandell - ”Allt det viktiga IV” och VII 
Love Antell – ”Hong Kong” 
Linda Lasson – ”Ängsvallen” 
Emil Öhlund – ”As we venture” 
Lena Jerlström – ”Dyningar” 5 stycken 

Kulturaktiviteter 
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Inställda evenemang 

I år blev det inget Nationaldagsfirande på Hembygdsgården i Hallsberg av 
förklarliga skäl. De som blivit svenska medborgare under 2019 kunde istället 
hämta ett diplom och en svensk bordsflagga på biblioteket. 

Då skolstartskalaset ställdes in delade vi ut ryggsäckar till alla som börjat 
förskoleklass på skolorna i början på höstterminen. 

1: a advent på Bergöös fick också ställas in på grund av Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. 

Evenemangstidning 

Under 2020 gav kulturavdelningen Evenemangsnytt i februari för våren. Då väldigt 
många evenemang ställdes in och läget var högst osäkert inför hösten valde vi att 
inte ge ut någon tidning hösten 2020. 

Konstslingan 

Även i år deltog Hallsbergs kommun i konstslingan för Östernärke, Kumla och 
Hallsberg. Bergöös höll öppet konsthallen där Meggi Sandell ställde ut. 
Bergöövåningen och modelljärnvägen var också öppna. Utöver Bergööska huset 
deltog AniAra som höll öppet och Kulturskolans konstelever ställde ut på 
Hallsbergs bibliotek. Bergöös hade över 200 besökare denna helg. 

Barn och ungdom 

1. Kulturupplevelse för förskola och grundskolelever 

I och med pandemin kunde vi inte genomföra alla kulturprojekt som vi hade tänkt i 
grundskolan. Trots det fick de flesta elever i grundskolan en kulturaktivitet under 
året. 

 
Kulturaktiviteter 2020 

Förskolan Dockteater (de flesta förskolor) Skapande skola 
 

F-klass - 
Åk1 Långängskolan – Teaterföreställning Egna medel 
Åk 2 Mattecirkus (ej Ö-sjö och Vretstorp) Skapande skola 
Åk 3 Ekehagen INSTÄLLT Egna medel 
Åk 4 Filmworkshop Skapande skola 
Åk 5 Slöjdworkshop (genomföres HT) Skapande skola 
Åk 6 Skrivarworkshop Skrivworkshop 
Åk 7 Workshop spelgrafik Skapande skola 
Åk 8 - Biovisning (F-bo såg i klassrummet) Egna medel 
Åk 9 - Dansworkshop (fick ställas in) Skapande skola 

 
Lovaktiviteter 

Sportlov 

Vecka 8 under sportlovetanordnades aktiviteter för barn som arrangerades av 
idrottsföreningar, ungdomsgårdar, Alléhallen, biblioteket med flera. Föreningarna 
fick 100 kr för varje ledarledd timme. Ett program delades ut till eleverna via 
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skolorna. På biblioteket anordnades författarbesök och pysselaktiviteter. (Se 
sportlovsprogram) 

Höstlov 

Vecka 44 ägde höstlovet rum. Alla föreningar erbjöds anordna aktiviteter för barn 
och ungdomar under lovet. I och med pandemin hade inte alla föreningar samma 
möjligheter att genomföra aktiviteter men vi lyckades ändå få ihop ett program. 
(Se höstlovsprogram) 

Sommarlov 

I år delade staten inte ut några medel för lovaktiviteter till kommunerna som 
tidigare år men 100 000 kr avsattes från kommunstyrelsen och ett mindre 
sommarlovsprogram sattes ihop. (Se sommarlovsprogram) 

Bidrag stöd och stipendier 

Under året har kulturavdelningen delat ut kulturföreningsbidrag, 
evenemangsbidrag och aktivitetsstöd. 

Bidrag till handikapporganisationer, som spänner över hela Sydnärke, hanteras 
gemensamt med tjänstemän från övriga kommuner. Även bidrag till studieförbund 
betalas ut efter en gemensam uträkningsmall i Sydnärke. 

2020 tilldelades dessa personer årets stipendier: 

Årets Eldsjäl –Meta Fagerström (Blended Voices) 
Årets Idrottsutövare – Ronja Carlestav (Dans) 

Årets Miljöprofil – Pålsboda Bioenergi AB 
Årets kulturstipendiat – Tobias Karlsson (Dansare) 

Bibliotek 

1. Större händelser 2020 
• Ny biblioteksplan för perioden 2020-2023 antogs i kommunfullmäktige i 

september. 
• Biblioteket har tillsammans med övriga folkbibliotek i länet deltagit i 

arbetet med en förstudie om en gemensam katalog och webb. 
• I november firade Hallsbergs bibliotek 50 år i befintliga lokaler på Västra 

Storgatan 10. 
• Tillfällig anpassning och förändring av biblioteksverksamheten med 

anledning av covid-19-pandemin. 
1. Verksamhet 

I Hallsbergs kommun erbjuds folkbiblioteksverksamhet genom huvudbiblioteket i 
Hallsberg samt två filialer, i Pålsboda och Hjortkvarn. Huvudbiblioteket i Hallsberg 
har i normala fall öppet 36 timmar i veckan måndag-fredag. Under perioden 
september-april är biblioteket även öppet tre timmar på lördagar. 

Från mitten av mars månad anpassades biblioteksverksamheten något, med 
anledning av pandemin. Bland annat minskades antalet publika sittplatser, 
förseningsavgifter på lån togs bort, återlämning blev möjlig dygnet runt via 
bokinkastet. 

För den som önskade överlämnades färdiga bokkassar vid ytterdörren. 

Personer som tillhörde riskgrupp kunde även välja att få hemleverans av 
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bibliotekslån. 

Från och med början på november har biblioteket anpassat sin verksamhet 
ytterligare enligt myndigheternas föreskrifter och råd: 

Hallsbergs bibliotek har varit öppet med begränsningar, vilket innebär att 
besökare måste boka tid för att komma in och låna förbeställda böcker, använda 
dator, kopiera eller läsa tidning under våra ordinarie öppettider. Korta besök 
gäller och en person i taget per aktivitet. 

Pålsboda bibliotek har varit obemannat men tillgängligt för lån och återlämning via 
självbetjäning under Sköllergårdens allmänna öppettider. 

Hjortkvarns bibliotek har haft ordinarie öppettid med en besökare åt gången i 
lokalen. 

Verksamheten på skolbiblioteken har i stort sett fungerat som vanligt, liksom 
utskick av bokväskor till förskolorna. 

Inom biblioteksverksamheten arbetade 2020 9 personer: 1 bibliotekschef, 

4 bibliotekarier och 4 biblioteksassistenter. 

Antalet besökare på Hallsbergs bibliotek uppgick till 46 800 personer. 

En minskning med 12 689 personer jämfört med 2019. Den stora minskningen 
beror både på pandemin samt att biblioteket användes som förtidsröstningslokal 
vid valet till Europaparlamentet 2019, vilket gav många extra besökare. 

Den sammanlagda utlåningen på huvudbibliotek och filialer uppgick till ca 56 000 
lån. En ökning med ca 2 000 utlån i jämförelse med föregående år. 

Att en ökning skett trots begränsningar i öppethållandet kan delvis förklaras med 
att fler omlån av böcker skett, fler utlån av bokväskor/bokkassar, samt en ny tjänst 
för lån av strömmad film. 

Eftersom biblioteket sköter och bemannar skolbiblioteken innebär det att de flesta 
utlån och besök som gäller barn och unga hamnar i skolbibliotekens statistik. 
Elever får även låna hem böcker från skolbiblioteken. 

1. Programverksamhet 

Våren 2020 anordnades en författarafton med Elin Olofsson. I april genomfördes 
Världsbokdagen utanför biblioteket med presentböcker till alla intresserade. 
Under hösten förlades författarbesöken av Gun Hedberg och Anna-Karin Palm till 
Församlingsgården i Hallsberg, med begränsat antal deltagare. 

Bibliotekets lilla utställningshörna har haft flera utställare under våren och början 
på hösten. 

Under sportlovet, påsklovet och läslovet/höstlovet arrangerades några 
coronaanpassade aktiviteter för barn på biblioteket. 

Bibliotekets sommaraktivitet för barn, Läsugglan, genomfördes även i år. Den som 
läste fem böcker under sommarlovet fick en bokgåva. 

Kulturskola 

Inledning/sammanfattning 

Kulturskolans verksamhet styrs av de riktlinjer som finns i Hallsbergs kommuns 
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kulturplan och barnkulturplan. 

Kulturskolans uppdrag består i att bedriva en bred verksamhet för barn och unga 
inom områdena teater, bild och musik. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs 
som frivillig verksamhet där kommunens barn och ungdomar i åldern 8–19 år 
kommer till kulturskolan på sin fritid. Kulturskolans uppdrag består också i att 
20% av kulturskolans verksamhet ska bedrivas i grundskolan genom olika projekt, 
detta för att nå ut till alla barn i Hallsbergs kommun och för att bidra till de 
estetiska lärprocesserna. 

Hallsbergs kulturskola är en förhållandevis liten kulturskola, som trots det kan 
erbjuda ett brett utbud av verksamhet med god kvalitet som når kommunens barn 
och ungdomar och dessutom berikar kommunens kulturliv. 

Precis som andra verksamheter så har kulturskolans verksamheter påverkats av 
den rådande pandemin. 

Organisation/statistik 

På Hallsbergs kulturskola arbetar totalt 7, 10 % heltidstjänster. 0, 75 % tjänst köps 
in från Kumla kommun. 

Inom kulturskolan frivilligverksamhet deltar 273 elever. Det är 55 färre elever än 
förra året. En stor anledning till minskningen av antalet elever beror på pandemin 
och att vi inte kunnat möta nya elever ute i grundskolorna på samma sätt och inte 
heller kunnat ha föreställningar, konserter, kulturskolekalaset och öppet hus. Det 
är viktigt för oss att synas i det offentliga rummet för att kunna rekrytera elever. 
Vi har 120 elever i kö till kulturskolan, det är 20 fler än förra året. Att det är fler i 
kö än förra året beror framförallt på att vi inte fyllt på med nya elever inom vår 
gruppundervisning på grund av pandemin. 

Frivillig verksamhet 

Störst andel elever inom kulturskolans frivilligverksamhet har undervisning i 
något instrument eller sång, dessa elever undervisas oftast enskilt. De flesta 
musikelever ingår vanligtvis också i någon ensemble där de får träna på att spela 
och sjunga i grupp. Ämneskurserna i teater och bild sker som gruppkurser. 

När vi inte lever i en pandemi så brukar alla elever få mötas i många olika 
sammanhang som till exempel i samband med konserter, föreställningar, 
vernissager och olika regionala projekt. Detta har i stort sett inte varit möjligt i år 
med några få undantag. 

Med anledning av pandemin så har pedagogerna lagt ner ett stort jobb på att 
anpassa undervisningen under året bland annat för att få distansundervisningen 
att fungera. En stor skillnad under detta år, mot ett vanligt år, är att vi spelat in och 
visat en del av våra konserter och föreställningar digitalt, även öppet hus 
genomfördes digitalt. Flertalet konserter och evenemang har dock fått ställas in, 
bland annat kulturskoledagen och Lucia soarén. 

För att få distansundervisningen att fungera så har en hel del teknisk utrustning 
köpts in. Digital teknik och kompetens har också varit nödvändig att kompletteras 
med för att kunna hålla god kvalitet på våra inspelningar av konserter och 
evenemang. 

Distansundervisningen och digitala evenemang har inneburit ett stort mått av 
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flexibilitet och innovation bland pedagogerna. Det positiva med detta är att det vi 
lärt oss under året har varit värdefull fortbildning inför framtiden och som vi 
kommer ha nytta av i vårt fortsatta pedagogiska arbete. 

Grundskoleverksamhet 

El Sistema är ett projekt som pågår på Stocksätterskolan sedan fyra år tillbaka. 
Med musiken som medel skapar man samhörighet i grupperna, tränar språket och 
får möjlighet att uppträda inför publik vid ett flertal tillfällen varje år. Under tre år 
har projektet bekostats med pengar ur den sociala investeringens fonden i 
Hallsbergs kommun. Projektperioden tar slut i juni 2021. El sistema är ett väldigt 
lyckat projekt som bidrar till elevernas språkinlärning, sammanhållning och 
självkänsla. Kulturskolan önskar fortsätta bidra till Stocksätterskolans elevers 
utveckling även kommande år. 

El sistema- verksamheten har trots pandemin kunnat genomföras på skolan under 
i stort sett hela året, med undantag för 2 månader under våren. Det som inte 
kunnat genomföras som vanligt är de konserter man brukar hålla för elevernas 
vårdnadshavare. 

Kulturskolans övergripande mål för all verksamhet i grundskolan är att alla barn 
ska få möjlighet att komma i kontakt med kulturskolan oavsett bakgrund eller var 
man bor. På grund av pandemin så har kulturskolans pedagoger inte kunnat 
besöka alla skolor som de brukar. Det innebär att målet som vi har att alla elever i 
grundskolan ska få möta kulturskolan i olika projekt inte har uppnåtts. 

1.5 Fritidsavdelningen 

Året 2020 kom till stor del att präglas av coronapandemin. Den hade stora 
inverkningar på fritidsverksamheterna i kommunen. Det mesta var negativt, med 
stängda hallar, inställda evenemang och så vidare. Men det förde även med sig 
vissa positiva effekter. En sådan var att många människor tog del av det friluftsliv 
som kommunen har att erbjuda. För att nämna några exempel har det varit hög 
belastning på motionsspår, vandringsleder, badplatser, utegym, driving range och 
grillplatser. 

Alléhallen hölls trots pandemin öppen under större delen av året. Antalet besök 
blev dock kraftigt reducerade. Totalt antal besök var under året 84 000, att jämföra 
med 122 000 under föregående år. Från den 5 november var badet, gymmet och 
sporthallen stängda, med undantag för simskoleverksamheten. 

Fritidsgården Kuben stängde vid månadsskiftet mars-april och öppnade igen vid 
skolstart för hösten. Den 5 november tvingades vi stänga verksamheten igen och 
har sedan dess haft digitala event igång med livestreaming två gånger i veckan. I 
samband med det har barn och ungdomar kunnat delta via olika chattrum i sociala 
medier, där det bland annat funnits möjlighet att chatta och spela spel. Under den 
tid som gården hållit öppet har det varit gott om besökare, oftast är det 70-100 st 
per kväll. 

En nyhet vad gäller fritidsgårdsverksamheten var att man under sportlovet hade 
en dag hade särskilt öppet för ungdomar med funktionsvariationer. Det kom sju 
stycken och initiativet var uppskattat. Det finns planer på att fortsätta 
verksamheten men de flesta tillfällena har blivit inställda på grund av pandemin. 

Sommarkollot i Motorp hölls även i år, om än med vissa anpassningar av 
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verksamheten. I och med att man mest är utomhus och vädret var fint fungerade 
det på ett bra sätt. Totalt deltog 134 stycken, i årskurs 4-6 under de tre 
sommarlovsveckorna. 

Utöver sommarkollot har en hel del andra sommarlovsaktiviteter genomförts i 
kommunen. Detta har varit möjligt bland annat tack vare ett tillskott från 
kommunstyrelsen på 100 000 kr. En stor del av den pengen har fördelats ut till 
föreningslivet som arrangerat aktiviteterna. 

Många idrottsarrangemang tvingades ställas in under året, exempelvis Järnvägen 
cup i handboll, Transtenscupen och Lithellscupen i fotboll, och friidrottstävlingen 
Närkespelen. De inställda evenemangen har inneburit tappade intäkter för de 
arrangerande föreningarna. Föreningarna har dock kunnat söka 
kompensationsstöd för detta från riksidrottsförbundet, som i sin tur fått extra 
anslag av staten för ändamålet. Även Hallsbergs kommun har betalat ut extra stöd 
till föreningslivet. Kommunstyrelsen beslutade om ett extra tillskott på 300 000 kr 
som fördelats ut baserat på vissa av de ordinarie bidrag som föreningarna får av 
kommunen. 

Under början av året, innan pandemin bröt ut, arrangerade kommunen två stycken 
discon, ett baddisco i Alléhallen, och ett skridskodisco i Sydnärkehallen. Båda 
discona blev uppskattade och lockade över hundra unga besökare var och ett för 
sig. 

Under slutet av året flyttade Verdandi, och övriga föreningar som är medlemmar i 
Elofs Ekonomiska förening, ut ur Elofhuset på norr i Hallsberg. Huset är i dåligt 
skick och ska rivas, och föreningarna erbjuds att använda andra kommunala 
lokaler för sina verksamheter istället. Verdandi, som driver fritidsgården Solrosen, 
kommer att hålla sin verksamhet i Stocksätterskolan. 

1.6 Lokaler och lokalanpassning 

Bildningsförvaltningen arbetar för att lokaler används effektivt och att bra 
lärmiljöer skapas. Samarbetet med fastighetsavdelningen har utvecklats och 
fungerar idag mycket bra. Flera lokaler har renoverats och det periodiska 
underhållet fungerar bättre än någonsin. Många förskolor och skolor har 
renoverats, byggts om och byggts till under de senaste åren. 

När förskolan Äppellunden blev klar möjliggjorde det att förskolan på 
Stocksätterskolan kunde flytta till den nya förskolan. Den tidigare förskoledelen på 
Stocksätterskolan har under hösten renoverats och byggts om. Våren 2020 tar 
skolans verksamhet över lokalerna, vilket är nödvändigt då skolan ökat sitt 
elevantal med en tredjedel under de senaste sju åren. 

Inflyttningen av barnfamiljer i både Pålsboda och Vretstorp fortsätter vilket gör att 
behovet av förskoleplatser ökar. Idag har vi tillfälliga lösningar i både Pålsboda och 
Vretstorp. 

Pålsboda har utökat med flera avdelningar under de senaste två åren. För att lösa 
detta har skolan förtätat sin verksamhet, dessutom har en lokal i Folkets Hus hyrts 
för fritidshemsverksamheten. Bildningsförvaltningen har kommit överens med 
Hallbo om att hyra en lokal i anslutning till en förskola i Pålsboda för att tillfälligt få 
ytterligare lokaler för förskoleverksamhet. Underhåll har även utförts på 
Folkasboskolan och det fortsätter in i 2021. 
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På Långängskolan har elevökningarna gjort att skolan redan har nått sin tänkta 
kapacitet elevmässigt. Det har under hösten 20 inneburit stora utmaningar för 
elever och personal. Det yttrar sig bland annat i högre stress bland elever, där vissa 
grupper får svårt att klara skoldagen och nå kunskapsmålen. 

På Transtenskolan genomfördes underhåll med nya ytskikt i korridorer och en 
planering finns för att fortsätta med grupprum. 
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2 God ekonomisk hushållning 

2.1 Inledning 

Bildningsnämnden med tillhörande kultur- och fritidsutskott ansvarar för; 
förskola, pedagogisk omsorg, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, 
kulturskola, ungdomsgårdar, biblioteksverksamhet, fritidsverksamhet med 
tillhörande föreningar och anläggningar samt medverkan i Hallsbergs 
familjecentral. 

Inom kommunen finns 15 förskoleenheter och sju skolenheter. Det finns även 
dagbarnvårdare i Hallsberg. 

Hallsbergs familjecentral är ett samarbete mellan bildningsförvaltningen, 
socialförvaltningen och Region Örebro län. Bildningsförvaltningen ansvarar för 
den öppna förskolan. Familjecentralen är lokaliserad på Västra skolan. 

Kulturavdelningen har ansvar för bibliotek, kulturskola, kulturföreningarna, 
verksamheten i Bergöökvarteret, evenemang samt andra aktiviteter som kan 
kopplas till kultur. Fritidsavdelningen ansvarar för fritidsgårdar, idrottsföreningar, 
idrottsanläggningar inklusive bad och gym samt uthyrning av kommunala lokaler. 

Uppdraget för nämndens verksamheter finns uttryckta i skollag, skolförordning, 
läroplaner, bibliotekslag, lotterilag samt kommunala mål och uppdrag. 

2.2 HÅLLBAR KOMMUN 
 

Nämndmål Indikator Kommentar 

Skolfrånvaron ska minska. Ingen elev ska ha en frånvaro 
som överstiger 10% 

Under pandemin och de 
riktlinjer som finns kring 
frånvaro har andelen elever 
med frånvaro över 10 % ökat. 

Socialpedagogernas arbete 
med skolfrånvaro på 
kommunens högstadieskolor 
ska resultera i att minst 30 
elever sänker sin skolfrånvaro 
under varje läsår. 

Socialpedagogerna började 
under vårterminen med att 
ringa hem till samtliga 
frånvarande elever. Det 
skapade goda relationer med 
vårdnadshavare kring 
frånvaron men i och med 
utbrottet av Covid-19 så 
minskade inte frånvaron på 
någon skolenhet. 

Öka tryggheten i förskola och 
skola. 

Eleverna känner sig trygga i 
skolan 

I skolår 3 anger 88,5 % av 
eleverna att de känner sig 
trygga i skolan. Detta sjunker 
till skolår 6 då 85,3 % uppger 
samma för att i skolår 9 ligga 
på 85 %. Sämst är resultaten i 
skolår 7 och 8, då endast 77 % 
procent av eleverna instämmer 
helt eller delvis. 

Andelen vårdnadshavare som 
känner sig trygga när deras 
barn är i skolan ska årligen öka 
för att 2022 vara minst 98% 

Här sker en lite minskning av 
vårdnadshavarnas trygghet. 
Resultatet ligger 11% under 
nämndens mål. 

Andelen vårdnadshavare som 
anser att deras barn känner sig 
tryggt i barngruppen ska 
årligen öka för att 2022 vara 
minst 98% 

Det är ett nytt mål som tidigare 
inte har efterfrågats så att det 
har gått att utläsa från 
vårdnadshavarenkäten. 
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Nämndmål Indikator Kommentar 

 Andelen vårdnadshavare som 
känner sig trygga när deras 
barn är i förskolan eller hos 
dagbarnvårdare ska årligen 
öka för att 2022 vara minst 
98% 

Resultatet för 2020 minskar 
med 0,10 procent till 97,9 (98). 

 

Öka tryggheten i förskola och skola. 

När det gäller tryggheten i förskola/skola är det tydligt att vårdnadshavarna 
känner större trygghet i förskolan. Här möts pedagoger och vårdnadshavare varje 
dag och har möjlighet till ett samtal. Det 

I skolan sker ett skifte från skolår 3 då eleverna skattar sin trygghet högst för att 
det senare ska plana ut och vara som lägst i skolår 7 och 8. Gällande högstadiet har 
förändringar i arbetslag, byte av rektorer och motsättningar mellan elevgrupper 
påverkat tryggheten. Det framgår av elevenkäten att flickor känner sig mindre 
trygga på högstadiet än pojkar, trots att pojkar förekommer oftare i konflikter på 
skoltid. En viktig del att ta i beaktande är de kränkningar som sker via sociala 
medier, där flickor är mer aktiva och där mer uppmärksamhet behöver riktas. 

2.3 LIVSLÅNGT LÄRANDE 
 

Nämndmål Indikator Kommentar 

Kunskapsresultaten i 
grundskolan ska årligen öka. 

Andelen elever som är 
behöriga till nationellt 
gymnasieprogram ska årligen 
öka för att 2022 vara bland de 
50 procent bästa i landet. 

Andelen elever med examen 
har ökat marginellt jämfört 
med tidigare år. 

Andelen elever i skolår 9, som 
nått kunskapskraven i alla 
ämnen ska årligen öka 

Officiell statistik presenteras 
senare under året och kommer 
att vara tillgänglig till 
årsredovisningen. 

Meritpoängen i skolår 9 ska 
årligen öka. 

Detta är förvaltningens 
preliminära statistik över 
utfallet för 2020.Officiell 
statistik presenteras senare 
under året och presenteras i 
årsbokslutet. 

Meritpoängen i skolår 6 ska 
årligen öka. 

Officiell statistik presenteras 
senare under året och 
presenteras i årsbokslutet. 

Andelen elever i skolår 6, som 
nått kunskapskraven i alla 
ämnen ska årligen öka 

Skillnaden i meritpoäng mellan 
pojkar och flickor ska 
utjämnas. 

Officiell statistik presenteras 
senare under året och 
presenteras i årsbokslutet. 

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

Andelen elever som kan läsa 
när de lämnar skolår 1, ska 
årligen öka för att 2022 vara 
100 procent. 

Sammanställning över 
resultatet saknas. 

Matematikresultaten ska 
förbättras 

Andelen elever som klarar 
nationella proven i matematik i 
skolår 3 ska årligen öka för att 
2022 vara 100 procent. 

2020 sker en markant  
minskning av antalet elever 
som klarar nationella provet i 
matematik med nära sex 
procentenheter. Utöver 
underlaget finns även 22 
elever har inte deltagit i 
provet. 10 elever har inte gjort 
alla delprov. Nyanlända elever 
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Nämndmål Indikator Kommentar 

 som inte kan genomföra provet 
på svenska ska inte delta i 
provet, eller elever som 
bedöms har för låga 
förkunskaper tillhör de 
grupper elever som 
undantagits. 

Andelen elever som klarar Under vårterminen 2020 
nationella proven i matematik i genomfördes inget nationellt 

skolår 9 ska årligen öka för att 
2022 vara 100 procent. 

prov i ämnet matematik. 

Andelen elever som klarar 
skolverkets diagnos "Hitta 
matematiken" ska årligen öka 
för att 2022 vara 100 procent. 

 

Kunskapsresultaten i grundskolan ska årligen öka. 

Under höstterminen kom alarmerande statistik från Transtenskolan som visade att 
endast drygt hälften av eleverna i skolår 9 var behöriga till gymnasieskolans 
nationella program. Den enskilt största anledningen till detta var att eleverna inte 
klarade kunskapskraven i matematik. Detta är tyvärr ett mönster som upprepar sig 
år efter år. Stora insatser har gjorts för att fler elever skulle bli gymnasiebehöriga 
under vårterminen. Bland annat skapades anpassade grupper med elever utifrån 
förutsättningar och behov. Eleverna genomförde gamla nationella prov för att 
säkerställa grundläggande förmågor och för att arbeta vidare med elevernas 
kunskaper. 

Under lovskolan (sommarlovets två första veckor) lyckades flera elever klara sina 
prövningar i matematik och erhöll betyg vilket gjorde att de blev behöriga till 
något av gymnasieskolans nationella program. Behovet av en förändrad syn på 
undervisningen i matematik är avgörande för kommunens skolresultat. Under 
våren har en tjänst som speciallärare i matematik rekryterats till Transtenskolan 
och till hösten kommer lågstadiet och mellanstadiet ha två matematikutvecklare 
per stadie och högstadiet kommer att ha en matematikutvecklare. 

2.4 ALLAS INFLYTANDE 
 

Nämndmål Indikator Kommentar 

Elevers inflytande i 
undervisningen ska årligen 
öka. 

Att lärarna tar hänsyn till 
elevernas åsikter ska årligen 
öka för att 2022 vara minst 
80%. 
Elevrådet får vara med och  
påverka om saker som är 
viktiga för eleverna på skolan. 
inflytandet ska årligen öka för 
att 2022 vara 100% 

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

Andelen föreningar som får det 
högre aktivitetsbidraget ska 
årligen öka, för att 2022 vara 
50 procent. 

2.5 GOD SERVICE 
 

Nämndmål Indikator Kommentar 

Vi ska ha en förskola som tar 
hänsyn till våra medborgares 

Föräldrarnas nöjdhet med 
förskolans tillgänglighet ska 

Under 2020 når vi samma 
resultat som 2019 med 96% 
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Nämndmål Indikator Kommentar 

behov av barnomsorg alla tider 
på dygnet. 

årligen öka för att 2022 vara 
minst 98% 

nöjdhet kring förskolans 
tillgänglighet. Andelen 
vårdnadshavare som svarar att 
det "stämmer helt och hållet" 
har ökat med 3,4% medan 
antalet vårdnadshavare som 
svarat "stämmer ganska dåligt" 
har ökat med tre respondenter, 
vilket motsvarar 0,5% av 
respondenterna. Totalt 19 har 
svarat att det stämmer dåligt 
eller ganska dåligt, jämfört 
med 17 2019. 

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

Vårdnadshavares nöjdhet med 
bemötande ska årligen öka för 
att 2022 vara minst 98% 

Här når förskolan nämndens 
mål kring nöjdhet och 
bemötande. 

 

Vi ska ha en förskola som tar hänsyn till våra medborgares behov av 

barnomsorg alla tider på dygnet. 

Trots att vi inte når de uppsatta målen är det tydligt att det är små förändringar 
som kan påverka ett så pass högt resultat. Förskolans förmåga att erbjuda 
barnomsorg under alla tider på dygnet är hög. Det är färre än tre procent som 
uppger att de inte kan instämma i påståendet om omsorg på alla tider. 

Vårdnadshavare, barn och elever ska vara nöjda med bemötandet i våra 

förskolor och skolor. 

Det är helt klart att förskolan i Hallsbergs kommun drivs med mycket hög kvalitet 
och det är glädjande att se att förskolan når målet gällande bemötande. I samtliga 
enkätsvar visar resultaten hög tilltro till förskolans bemötande, trygghet och tillit. 
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3 Väsentliga personalförhållanden 

3.1 Antal anställda 

Vid årets slut var totalt 559 (539) medarbetare anställd inom förvaltningen 
(tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön) på 
kollektivavtalsområde AB, BEA och PAN. Av dessa var 78,5% (80%) kvinnor och 
21,5% (20%) män. 

Sysselsättningsgrad 

Av förvaltningens 559 medarbetare arbetade 462 stycken heltid (83 %), fördelning 
mellan könen är att 81,5% av kvinnorna arbetar heltid och 87 % av männen 
arbetar heltid. Det är en ökning av andelen som arbetar heltid jämfört med förra 
året då 81,5% arbetade heltid. 

3.2 Frisknärvaro och sjukfrånvaro 

Av samtliga medarbetare har 44 % (60 %) varit sjuka färre än 5 dagar under året, 
s.k. frisknärvaro. 

Den pandemi Covid -19 som drabbat landet under stora delar av 2020 drabbade 
även Hallsberg och medarbetarna här. En ökning av sjukfrånvaron och en lägre 
frisknärvaro. Långtidsjukfrånvaron, dvs frånvaron över 60 dagar har sjunkit. Det 
beror till allra största delen på att antalet sjuktimmar totalt har ökat. Det har varit 
väldigt viktigt att vara hemma från jobbet vid minsta sjukdomskänsla och det har 
regionens smittskydd påtalat och det har vi som arbetsgivare följt. Under 
sommaren såg vi att sjukfrånvaron minskade för att sen öka igen under hösten. Till 
allra största delen beror det på pandemin. 

 

 
Sjukfrånvaro 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Total 
sjukfrånvaro/sammanlagd 
ordinarie arbetstid 

7,18 5,39 5,47 6.52 6,22 

Långtidssjukfrånvaro >60 
dagar 

18,52 29,03 29.10 36.71 38,00 

Total sjukfrånvaro 
kvinnor 

7,89 6,09 6,15 7.41 6,83 

Total sjukfrånvaro män 4,64 2,7 2,81 3,02 3.62 
Total sjukfrånvaro -29 år 6,79 4,10 4,18 5.47 3.13 

Total sjukfrånvaro 30-49 
år 

6,66 4,86 4,90 5,97 5,73 

Total sjukfrånvaro 50 år - 8,10 6,92 6.98 7.64 7,48 

 
 

3.3 Pensionsavgångar 

Beräknade pensionsavgångar 2021-2030, beräknad pensionsålder 67 år 
 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Totalt 

2 4 5 14 12 6 7 15 10 8 83 
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3.4 Löneöversyn 

Löneöversynen för 2020 blev en lång och utdragen process. Flera centrala avtal 
blev inte klara förrän i november. Inom förvaltningen så hanteras fem olika avtal 
och löneöversynen genomfördes löpande och är genomförd med alla utom för 
Kommunals medlemmar där ny lön betalas ut i februari 2021, den nya lönen gäller 
from 1 november 2020. 

3.5 Personalomsättning och kompetensförsörjning 

Det är 52 (57) medarbetare som lämnat sin tjänst inom bildningsförvaltningen. Av 
dem har 9 (11) stycken fått en ny tjänst inom förvaltningen, 29 (38) slutat på egen 
begäran, 3(7) har gått i pension och 8 medarbetare har lämnat förvaltningen pga 
att förordnandet upphört, 2 stycken har uppgett annan orsak. 

En arbetsgrupp för kompetensförsörjning har arbetat under året. Det är ett 
pågående och mycket viktigt arbete att trygga kompetensförsörjningen. Arbetet 
kommer att fortsätta under 2021. Vid rekrytering har det framförallt varit 
behöriga lärare samt förskollärare som annonserats efter. 

3.6 Personalförmåner 

Hallsbergs kommuns erbjuder några personalförmåner såsom flextidsavtal, 
växling för fler semesterdagar, förmånscykel, personalbil och friskvårdsbidrag. 

3.7 Arbetsskador och tillbud 
 

 
Arbetsskador 8 Tillbud 9 

pga sjukdom 0 Hot 3 
pga olycksfall 7 Övrigt 6 
pga färdolycksfall 0   

pga hot och våld 1   

De flesta arbetsskador beror på olycksfall, i de allra flesta fallolyckor eller 
felbelastning. När det gäller tillbud så är det hot från elever. 
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4 Omvärldsanalys 

4.1 Ekonomiska utmaningar – effektivisering 

Antal elever i skolan och barn i förskolan kommer att fortsatt att öka. Vi ser att 
förutom resurser till pedagoger som denna ökning kräver finns ett behov av 
lokaler både för skola och förskola. 

Hallsbergs kommuns skolor behöver också en allmän förstärkning av sina resurser 
för att kunna möta behoven som skollag och övriga styrdokument kräver. 

Hallsberg har en av de lägsta kostnaderna per elev i Sverige. 

En förstärkning även på lokalsidan är förestående. Lokaler för förskola i 
centralorten är redan initierat, men även en rejäl översyn av skolorganisation och 
skollokaler behöver startas upp. Vi ser att fler skollokaler kommer att behövas de 
närmaste åren. 

 

4.2 Covid-19 - effekter 

Alla enheter inom förvaltningens verksamhetsområde har påverkats kraftigt under 
pandemin. Initialt var frågorna störst inom förskola/skola. Samtidigt var det 
väsentligt att hålla verksamheterna öppet för att vårdnadshavare skulle kunna 
fortsätta arbeta. Tidigt sammanställdes en plan för att säkerställa 
fjärrundervisning i händelse av att skolan skulle stänga. I samband med att regler 
för frånvaro förändrades innebar det stor frånvaro av barn, elever och personal. 
Det har varit ett omfattande arbete med att hitta vikarier till verksamheten och vid 
våra mindre enheter har läget varit mycket ansträngt vid flera tillfällen. 

När övrig feriepraktik inte kunde genomföras enligt planeringen fick 
bildningsförvaltningen uppdraget att arrangera betald sommarskola/feriepraktik 
för samtliga elever som önskade. Trots kort planeringstid genomfördes den på de 
två högstadieskolorna med gott resultat. 

I samband med förändrade riktlinjer och råd under hösten kom 
idrottsanläggningar, kulturskola, bibliotek och fritidsgård att stänga för besök. 
Mera information finns under varje avsnitt. 

Under hösten blev det större förändringar inom förskola/skola med de största 
förändringarna för högstadiet med anpassningar kring schema, avgränsningar och 
distansering efter lokalernas utformning. Frånvaron fortsatte under hösten att 
vara hög och pendlade upp till 10 % på våra skolenheter. 
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5 Ekonomi 

5.1 Driftredovisning Bildningsnämnd 

Bildningsnämndens nettokostnader för 2020 uppgår till 352 636 tkr vilket innebär 
en negativ avvikelse i förhållande till budget med 28 tkr. Nämndens ekonomiska 
resultat är följden av att organisationen aktivt arbetar för att få en budget i balans. 

Tabellen nedan visar fördelningen mellan intäkter och kostnader. 
 
 

DRIFT     

Belopp i tkr Utfall 2019   Utfall 2020  Budget 2020 Avvikelse 

Intäkter 69 976 76 740 62 717 14 023 
Kostnader -401 342 -429 376 -415 325 -14 051 
-varav personal -252 373 -272 180 -262 943 -9 237 
-varav kapital -1 992 -2 796 -3 309 513 
-varav lokal -59 721 -64 525 -63 873 -652 
-varav övrigt -87 256 -89 875 -84 201 -5 674 

Totalt -331 366 -352 636 -352 608 -28 

 
 

VERKSAMHET     

Belopp i tkr Utfall 2019   Utfall 2020  Budget 2020 Avvikelse 

Nämnd -410 -310 -326 16 
Kultur & förening -2 607 -2 649 -2 879 230 
Bibliotek -4 802 -4 754 -5 011 257 
Kulturskola -2 693 -3 182 -3 226 44 
Fritidsgårdar -2 387 -2 146 -2 351 205 
Fritid -15 221 -15 309 -14 750 -559 
Förskola / Öppna förskolan -95 474 -93 274 -97 060 3 786 
Nattis -1 375 -1 358 -1 227 -131 

Förskoleklass/Grundskola/Fritid 
shem 

-152 529 -170 030 -166 502 -3 528 

Ledning & administration -28 260 -32 749 -27 935 -4 814 
Skolskjutsar -9 493 -10 273 -9 842 -431 
Elevstöd -11 336 -10 912 -12 634 1 722 
Särskilt stöd personal -536 -735 -1 407 672 
Modersmål -4 243 -4 955 -4 183 -772 
Ej fördelad budget 0 0 -3 275 3 275 

Totalt -331 366 -352 636 -352 608 -28 

Utfallet för driftredovisningen år 2020 visar en avvikelse på 28 tkr. 

År 2020 har till stor del påverkats av pandemin vad gäller ekonomi, verksamhet 
och personal. 

Bildningsförvaltningen har under året fått kompensation för sjuklöner (3,2 mnkr), 
kompensation för minskade intäkter på fritidsavdelningen (2,8 mnkr), 
budgetökning för en extra utbetalning av föreningsbidrag (0,3 mnkr), 
budgetökning för ökade livsmedelskostnader (0,6 mnkr), budgetökning för ökade 
hyreskostnader, kapitalkostnader och högre måltidskostnader i samband med ökat 
elevantal (2 mnkr). 

Flera av våra större enheter går med underskott. Orsakerna beror främst på behov 
av extra resurser. Samtidigt har vi förskolor som visar positiva avvikelser vilket i 
första hand beror på att man inte lyckats rekrytera förskollärare på alla 
förskollärartjänster utan har haft inne annan billigare personal istället. 

Måltidskostnaderna är fortfarande en omdiskuterad fråga och fast vi har fått 1,1 
mnkr i kompensation så saknas fortfarande ca 1 mnkr. 
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Nettokostnaden för skol- och barnomsorgspeng visar ett underskott på 2,5 mnkr. 
Orsaken till detta är att fler barn/elever från Hallsberg väljer en annan kommunal 
eller fristående skola. 
Antal elever, folkbokförda i Hallsbergs kommun, från förskoleklass till årskurs 9 
och som går i en fristående skola eller i en annan kommun var 125 (2019-10-15) 
och 145 (2020-10-15). Antal elever som går i någon av Hallsbergs kommuns skolor 
och som är folkbokförda i annan kommun var 35 (2019-10-15) och 31 (2020-10- 
15). 

Kulturavdelningen visar en positiv avvikelse då man inte kunnat genomföra 
planerade arrangemang på det sätt man tänkte. 
Budgetområde Rektor Kulturskolan har i år ett resultat närmast en budget i balans, 
ett överskott på 4 tkr. 

Biblioteken i kommunen har också påverkats av pandemin vilket har resulterat i 
andra öppettider som i sitt led lett till att vikarier inte har behövts i samma 
utsträckning och därav en positiv avvikelse. 

Fritidsavdelningen har ekonomiskt drabbats hårdast av denna pandemi då det 
varit färre besökare på våra anläggningar. Ett intäktstapp på 2,8 mnkr utifrån 
budgeterade intäkter har gjorts men det har vi också fått kompensation för vilket 
har gjort att underskottet minskat drastiskt. 

Modersmålsenheten visar en avvikelse på 772 tkr, beror på att det är högre behov 
än budgeterat. 

Planeringsreserven som bildningsförvaltningen har, används till viss del för att 
täcka upp ökade måltidskostnader som det inte finns budget till. Dessa medel är 
tänkta att användas till andra oförutsedda kostnader. Det är en viktig del av 
budgeten och en förklaring till att nämnden kan presentera ett bokslut med ett 
resultat som är väldigt nära noll. 
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5.2 Investeringsredovisning Bildningsnämnd 
 

INVESTERINGSPROJEKT   
  Utfall 2020  

  

Belopp i tkr Utfall 2019 Budget 2020 Avvikelse 

Inventarier -1 483 -927 -1 090 163 
Datainvesteringar & tillbehör -34 0 0 0 
Idrottsanläggningar -1 482 -173 -710 537 
Inventarier Långängsskolan -1 582 0 0 0 

Totalt -4 581 -1 100 -1 800 700 

Utfallet för investeringsprojekten visar en positiv avvikelse på 699 tkr (700 tkr 
avrundat). 

Avvikelsen beror på att vi inte använt dessa medel under året utan har föreslagit 
en överföring till år 2021 vilket har godkänts av ekonomichefen. Beslut av 
politiken väntas tas under våren. 

Inventarier 

De största investeringarna under året har gjorts till Transtenskolan, 
Stocksätterskolan, Långängsskolan och förskola Norrgården. 
Mindre investeringar har gjorts till kulturskolan, förskolorna Tranängen, Östansjö, 
Treudden, Ekhagen och Sagobacken 

Idrottsanläggningar 

173 tkr har använts för byggnation av domartornet, målning av läktare, byte av 
belysning till Transtensvallen samt asfalteringsarbete. 

Page 31 of 183



Sida 

25(25) Bildningsförvaltningen År 2020 

 

 

6 Framtiden 

Hallsbergs kommun har växt under flera år och antalet barn/elever i förskola och 
skola fortsätter att öka i och med att kommunens åldersstruktur även förändrats 
under flera år och andelen barn och unga ökar. Bristen på lokaler har blivit allt mer 
tydlig, även om stora insatser har gjorts och görs. Under de senaste åren har 
bildningsnämnden behövt utökade ramar för att kunna bibehålla pedagogtätheten 
i förskola och skola. Många av dagens statsbidrag är konstruerade så att antal 
pedagoger i förhållande till antal barn inte får sjunka, statsbidragen ska leda till 
utveckling och inte täcka kommunens tillväxt. Vi ser att det har blivit allt svårare 
att göra prognoser över hur antalet barn och elever kommer att utvecklas under 
kommande år. Det är även svårt att få resurser i samma omfattning som 
barn/elevantalet ökar. Att vi idag har Sveriges billigaste grundskola med fler 
elever per lärare och något sämre lärarlöner är frågor som behöver beaktas i 
framtida planerings och budgetdiskussioner. 

Konkurrensen om de medarbetare som vi behöver i våra förskolor och skolor har 
ökat. Kompetensförsörjningsfrågan och den nationella bristen på förskollärare och 
lärare är och kommer att vara en utmaning under många år framöver. 

Samarbetet internt och externt blir avgörande både för kvalitet och ekonomi. Hur 
kan vi säkra kvalitet på vår IT-service, våra måltider, och våra lokaler utan att få 
kostnader som skenar? 

Det mest centrala för bildningsnämndens verksamheter är kommunens barn och 
ungdomar. Stora ansträngningar görs för att fler elever ska klara sin 
gymnasiebehörighet och fler kommunövergripande samarbeten etableras för att 
öka likvärdigheten inom ramen för undervisningen, bedömning och betygsättning. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-02-09

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 3 - Återrapportering av den interna kontrollen år 2020 
(20/BIN/26)

Ärendebeskrivning 
Återrapportering av intern kontroll som har genomförts under år 2020.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 3 2021) 
Siw Lunander (S) understryker att många kontroller inte är utförda.

Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Jonas Bergman Wallin föredrar ärendet. Många kontroller är inte genomförda, 
bildningsförvaltningen har förändrat strukturen så att det ska bli lättare för att hantera för 
de som ska utföra kontrollerna.

Siw Lunander (S) markerar att det är viktigt att kontrollerna utförs.

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Nämnden beslutar enligt förslag.

Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att 
1. Bildningsförvaltningens förslag till återrapportering av intern kontrollplan för år 2020 
godkänns 

2. Bildningsförvaltningens förslag att följande kontroller återkommer i 2021 års interna 
kontrollplan, Attester, Inköp, Skol- och barnomsorgspeng, Personliga utlägg, Utdrag ur 
belastningsregistret, Kompetens undervisande personal, Delegationsordning, Garanterad 
undervisningstid, Ökad skolnärvaro, Tema samt Extra anpassningar, särskilt stöd och 
åtgärdsprogram, godkänns.

3. Återrapportering av intern kontrollplan för år 2020 för bildningsnämnden överlämnas till 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Intern kontroll 2020 helår
 Intern kontroll 2020 helår bildningsförvaltningen

Expedieras till  
Ekonomiavdelningen
 Ekonomisekreterare bildningsförvaltningen
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2021-01-19 Dnr: 20/BIN/26

Återrapportering av den interna kontrollen år 2020

Ärendebeskrivning 
Återrapportering av intern kontroll som har genomförts under år 2020.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att 
1. Bildningsförvaltningens förslag till återrapportering av intern kontrollplan för år 2020 godkänns 

2. Bildningsförvaltningens förslag att följande kontroller återkommer i 2021 års interna kontrollplan, 
Attester, Inköp, Skol- och barnomsorgspeng, Personliga utlägg, Utdrag ur belastningsregistret, 
Kompetens undervisande personal, Delegationsordning, Garanterad undervisningstid, Ökad 
skolnärvaro, Tema samt Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, godkänns.

3. Återrapportering av intern kontrollplan för år 2020 för bildningsnämnden överlämnas till 
kommunstyrelsen.

Ärendet 
Kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet. Det är varje 
nämnds ansvar att årligen anta en intern kontrollplan. Den interna kontrollen avser ekonomiska, 
administrativa och övriga rutiner samt beslut i verksamheter inom bildningsnämnden. 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 
rapporterar 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
Internkontroll rapport helår 2020 Bildningsförvaltningen

Page 36 of 183



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Internkontroll rapport helår 2020 
Bildningsförvaltningen 
 

 

 

 

 

 

 

  

Page 37 of 183



Bildningsförvaltningen, Internkontroll rapport helår 2020 2(37) 

Innehållsförteckning 

1 Internkontroll i Hallsbergs kommun ................................................................................................................................................... 3 

1.1 Styrande dokument .............................................................................................................................................................................................. 3 

1.2 Organisation ........................................................................................................................................................................................................ 3 

1.3 Riskbedömningsmatris ......................................................................................................................................................................................... 4 

2 Uppföljning ......................................................................................................................................................................................... 7 

2.1 Område: Ekonomi ................................................................................................................................................................................................ 7 

2.2 Område: Personal .............................................................................................................................................................................................. 15 

2.3 Område: Administration ..................................................................................................................................................................................... 20 

2.4 Område: Verksamhetsspecifik ............................................................................................................................................................................ 25 

2.5 Slutsatser av uppföljning .................................................................................................................................................................................... 35 

 

  

Page 38 of 183



Bildningsförvaltningen, Internkontroll rapport helår 2020 3(37) 

1 Internkontroll i Hallsbergs kommun 

1.1 Styrande dokument 

Kommunfullmäktige antog 2019-03-25, riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet. I riktlinjerna beskrivs organisation 
med uttalade ansvarsnivåer och rollfördelning. Vidare anges krav på innehåll i internkontrollplanerna samt nämndens 
rapporteringsskyldighet. 
Av riktlinjerna 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 föranstalta 

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 riktlinjerna punkt 1.2 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 av punkt 1.3 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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Av riktlinjerna 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 
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3 

   
 

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: 14 

12 5 4 2 1 
14 13 11 10 

9 8 7 6 3 

3 2 9 
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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 UBW (Agresso). 
 

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 

14  Att elever inte deltar i nationella prov. 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 
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2 Uppföljning 

2.1 Område: Ekonomi 

2.1.1 Risk: Att attestförteckningen inte överensstämmer med de attestanter, granskare och arbetsledare som är 
registrerade i UBW (Agresso). 

 
Kontrollmoment Enhet 
Att attestförteckningen överensstämmer med de attestanter, granskare och arbetsledare 
som är registrerade i UBW (Agresso) 

Bildningsförvaltningen 

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

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Ekonom  Mindre avvikelser 2020-03-31 Antal avvikelser granskare: 0 

Antal avvikelser ersättare för granskare: 0 
Antal avvikelser attestant: 0 
Antal avvikelser ersättare för attestant: 3 
Antal avvikelser arbetsledare: 10 

Allkontroll 2 Ekonom  Mindre avvikelser 2020-09-30 Antal avvikelser granskare: 0 
Antal avvikelser ersättare för granskare: 0 
Antal avvikelser attestant: 0 
Antal avvikelser ersättare för attestant: 0 
Antal avvikelser arbetsledare: 9 
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Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Ekonom: Förvaltning behöver 
fylla i blankett för att få rätt registrerat i UBW. 

 Avslutad 2020-07-31  

Allkontroll 2 Ekonom: Förvaltning behöver 
fylla i blankett för att få rätt registrerat i UBW. 
Gjordes ej efter första kontrollen. 

 Avslutad 2020-09-30  

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

 
Kontrollmoment Enhet 
Att ekonomiavdelningen informeras vid förändringar av attestanter, granskare och 
arbetsledare 

Bildningsförvaltningen 

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. 
 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger/år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Administratör (granskare), ekonomisekreterare 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Ekonomisekreterare  Mindre avvikelser 2020-04-30 Antal avvikelser granskare: 0 

Antal avvikelser ersättare för granskare: 0 
Antal avvikelser attestant: 1 
Antal avvikelser ersättare för attestant: 0 
Antal avvikelser arbetsledare: 0 

Allkontroll 1 Administratör 1 
Stocksätterskolan 

 Mindre avvikelser 2020-04-30 Antal avvikelser granskare: 0 
Antal avvikelser ersättare för granskare: 0 
Antal avvikelser attestant: 0 
Antal avvikelser ersättare för attestant: 1 
Antal avvikelser arbetsledare: 9 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Administratör 2 
Stocksätterskolan 

 Mindre avvikelser 2020-04-30 Antal avvikelser granskare: 1 
Antal avvikelser ersättare för granskare: 1 
Antal avvikelser attestant: 1 
Antal avvikelser ersättare för attestant: 1 
Antal avvikelser arbetsledare: 1 

Allkontroll 1 Administratör 1 Transtenskolan  Ej kontrollerad 2020-04-30  

Allkontroll 1 Administratör 2 Transtenskolan  Ej kontrollerad 2020-04-30  

Allkontroll 1 Administratör Folkasboskolan  Större avvikelser 2020-04-30 Antal avvikelser granskare: 29 
Antal avvikelser ersättare för granskare: 0 
Antal avvikelser attestant: 0 
Antal avvikelser ersättare för attestant: 0 
Antal avvikelser arbetsledare: 25 

Allkontroll 2 Ekonomisekreterare  Inga avvikelser 2020-10-31  

Allkontroll 2 Administratör 1 
Stocksätterskolan 

 Mindre avvikelser 2020-10-31 Antal avvikelser granskare: 0 
Antal avvikelser ersättare för granskare: 0 
Antal avvikelser attestant: 0 
Antal avvikelser ersättare för attestant: 0 
Antal avvikelser arbetsledare: 3 

Allkontroll 2 Administratör 2 
Stocksätterskolan 

 Inga avvikelser 2020-10-31  

Allkontroll 2 Administratör 1 Transtenskolan  Ej kontrollerad 2020-10-31  

Allkontroll 2 Administratör 2 Transtenskolan  Inga avvikelser 2020-10-31  

Allkontroll 2 Administratör Folkasboskolan  Ej kontrollerad 2020-10-31  

 
Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Ekonomisekreterare: En 
attestants användarnamn saknas, 
ändringsblankett är skickad till 
ekonomiavdelningen. 

 Avslutad 2020-07-31  

Allkontroll 1 Administratör 1 
Stocksätterskolan: Har aldrig granskat på 
ansvar 716011. Ingen budget ligger där för år 
2020. Har aldrig varit mitt ansvarsområde. 
Som attestants ersättare samt arbetsledare för 
attestant ligger samma personer på båda 
posterna. Det gäller rektorer som ligger på de 
anställdas ansvarskoder. Arbetsledare för 

 Avslutad 2020-07-31  

Page 45 of 183



Bildningsförvaltningen, Internkontroll rapport helår 2020 10(37) 

Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
attestant ska bytas. Detta kan anges på 
ekonomiavdelningens bytesblankett. Dock 
framgår inte detta tydligt för mig. I praktiken 
fungerar det så att om attestant är borta och 
rektorn är borta så får rektorns chef 
fakturorna för attest. Under förutsättning att 
de lagt sig som frånvarande. Så 
attestförteckningen stämmer inte riktigt. Jag 
har kontrollerat med ekonomiavdelningen. 
Personen som saknar ersättare attestant 
skickar jag underlag på till 
ekonomiavdelningen. 
Allkontroll 1 Administratör 2 
Stocksätterskolan: Mejl skickad till ekonomen 
om att ansvar 717008 är borttagen. 

 Avslutad 2020-09-30  

Allkontroll 1 Administratör Folkasboskolan: 
Jag har varit granskare för dessa ansvar då 
ordinarie personal varit sjukskriven under 
flera år. En tillfälligt anställd personal 
(granskare) har legat som ordinarie granskare 
under tiden. Som attestants ersättare samt 
arbetsledare för attestant ligger samma person 
på båda posterna. Det gäller rektorer som 
ligger på personals ansvar. Arbetsledare för 
attestant ska bytas. Detta kan anges på 
ekonomiavdelningens bytesblankett. Dock 
framgår inte detta tydligt för mig. I praktiken 
fungerar det så att om attestant är borta och 
rektorn är borta så får rektorns chef 
fakturorna för attest. Under förutsättning att 
de lagt sig som frånvarande. Så 
attestförteckningen stämmer inte riktigt. Jag 
har kontrollerat med ekonomiavdelningen. Ett 
ansvar har aldrig haft budget eller använts. Jag 
har meddelat att ansvaret ska tas bort från 
attestförteckningen. 

 Avslutad 2020-07-31  

Allkontroll 2 Administratör 1 
Stocksätterskolan: En tidigare rektor finns med 
i attestförteckningen, men personen är 
borttagen sedan länge ur ekonomisystemet. Ett 
ansvar i attestförteckningen är inte aktivt, 

 Avslutad 2020-10-31  
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Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
meddelar att det ska tas bort från 
attestförteckningen. 

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

 
Kontrollmoment Enhet 
Att inköp sker hos de leverantörer som det finns ramavtal eller avtal med Bildningsförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Kontroll att inköp sker hos leverantörer som det finns ramavtal eller avtal med. Stickprov görs genom att slumpmässigt välja ut tjugo fakturor vid varje granskningstillfälle. 
 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger/år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Ekonom 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Ekonom  Ej kontrollerad 2020-06-30  

Allkontroll 2 Ekonom  Mindre avvikelser 2020-12-31 Femton fakturor har valts ut med annan 
leverantör än de som kommunen har avtal med. 
Resultatet har skickats till nio attestanter 
(några attestanter har flera fakturor) 2021-01-
07. 

 
Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Ae förskolan Folkasbo: Vi har varit 
ouppmärksamma på att hushållsfärg finns på 
Menigo. Vi kommer hädanefter köpa 
hushållsfärg på Menigo. 

 Avslutad 2020-12-31  

Cafe Transten: Dåvarande rektor beslutade att 
vi skulle köpa in fler spel till elevkafeterian och 
att det skulle finnas när vi startade terminen. 

 Avslutad 2020-12-31  
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Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Vi fick denna information sent och för att det 
skulle gå snabbt så handlade vi i 
leksaksaffären. Vi ska ha bättre 
framförhållning med inköp. 
Administrativ samordnare: Inköpet avser 
mappskåp till administration, har inte 
uppfattat att produkten finns upphandlad. 
Åtgärd är att stämma av med upphandlare vid 
inköp. 

 Avslutad 2020-12-31  

Förskoleområde 2 Hallsberg: 
Verksamhetsvaktmästare har gjort inköp för 
tillverkning. Åtgärd är att 
verksamhetsvaktmästare bör ha koll på var de 
kan göra inköp. 

 Avslutad 2020-12-31  

Rektor Vretstorp/Östansjö förskola samt Ae 
Tallbacken: Motsvarande varor fanns inte att 
tillgå hos avtalsleverantör. Åtgärd: Handlar 
alltid i första hand hos de vi har avtal med, 
kollar även först om det finns liknande varor 
att tillgå. Att handla hos andra är "sista 
utvägen". Påminner även alla medarbetare om 
att alltid handla via avtal, och att hålla sig 
uppdaterad på vilka dessa företag är. 

 Avslutad 2020-12-31  

Ae Björkängen:  Ej påbörjad 2020-12-31  

Ae Äppellunden:  Ej påbörjad 2020-12-31  

Rektor förskoleområde 1 Hallsberg:  Ej påbörjad 2020-12-31  

2.1.4 Risk: 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. 

 
Kontrollmoment Enhet 
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, 

Bildningsförvaltningen 
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Kontrollmoment Enhet 
annan pedagogisk verksamhet eller fritidshem i annan kommun eller i en fristående 
verksamhet. 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Kontroll ska ske av 10 stycken fakturor som är bokförda under perioden januari - maj 2020 och 10 stycken fakturor under juni – november 2020. 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, Agresso. 
 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger/år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Administrativ samordnare 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Administrativ samordnare  Inga avvikelser 2020-09-30  

Allkontroll 2 Administrativ samordnare  Inga avvikelser 2020-12-31  

2.1.5 Risk: Att policyn för personliga utlägg inte följs. 

 
Kontrollmoment Enhet 
Att personliga utlägg endast görs i undantagsfall Bildningsförvaltningen 
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 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 
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Kontrollmoment Enhet 
och september 2020. 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. 
 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger/år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Ekonomihandläggare, ekonomiavdelningen samt berörd attestant vid avvikelse 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Ekonomihandläggare, 
ekonomiavdelningen 

 Mindre avvikelser 2020-03-31 Tre stycken utlägg har skett och bedömningen 
är att vid två utlägg skulle inköp ha kunnat ske 
hos leverantör som kommunen har avtal med. 
Därmed hade de två inköpen kunnat faktureras. 
Ett utlägg saknar uppgift om vad inköpet avser. 

Allkontroll 1A Rektor Stocksätterskolan  Mindre avvikelser 2020-03-31 Ett utlägg. 

Allkontroll 1B Fritidschef  Mindre avvikelser 2020-03-31 Ett utlägg. 

Allkontroll 1C Rektor förskoleområde 1  Mindre avvikelser 2020-03-31 Ett utlägg. 

Allkontroll 2 Ekonomihandläggare, 
ekonomiavdelningen 

 Inga avvikelser 2020-09-30  

 
Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1A Rektor Stocksätterskolan: Att 
påminna om gällande riktlinje och uppmana till 
planerade inköp via avtal. 

 Avslutad 2020-03-31  

Allkontroll 1B Fritidschef: Informera och 
påminna medarbetare. 

 Avslutad 2020-03-31  

Allkontroll 1C Rektor förskoleområde 1: 
Menigo och Staples hade inte sakerna som 
inhandlats. 

 Avslutad 2020-03-31  
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2.2 Område: Personal 

2.2.1 Risk: 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. 

 
Kontrollmoment Enhet 
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. 

Bildningsförvaltningen 

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 2020. Kontrollen i 
september avser nyanställningar som har skett under perioden maj – augusti 2020. Kontrollen i december avser nyanställningar som har skett under perioden september 
- november 2020. 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. 
 
Kontrollfrekvens? 
Tre gånger/år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Ekonomisekreterare samt ansvarig chef vid avvikelse 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Ekonomisekreterare  Större avvikelser 2020-05-31 Kontroll har gjorts på 92 stycken anställningar. 

Det finns utdrag ur belastningsregistret till 77 
av dessa. Det saknas 15 stycken utdrag som inte 
har skickats till personalavdelningen. Resultatet 
av den genomförda kontrollen skickas till 
berörda arbetsledare 2020-06-24. Se 
Allkontroll 1A - 1G. 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1A Administrativ samordnare  Större avvikelser 2020-06-30 Ett utdrag saknas. 

Allkontroll 1B Rektor Vretstorp/Östansjö 
grundskola 

 Större avvikelser 2020-06-30 Två utdrag saknas. 

Allkontroll 1C Rektor Vretstorp/Östansjö 
förskola 

 Större avvikelser 2020-06-30 Två utdrag saknas. 

Allkontroll 1D Rektor Stocksätterskolan  Större avvikelser 2020-06-30 Två utdrag saknas. 

Allkontroll 1E Rektor Transtenskolan  Ej kontrollerad 2020-06-30 Tre utdrag saknas. 

Allkontroll 1F Rektor Långängskolan  Större avvikelser 2020-06-30 Tre utdrag saknas. 

Allkontroll 1G Rektor Sköllersta  Större avvikelser 2020-06-30 Två utdrag saknas. 

Allkontroll 2 Ekonomisekreterare  Större avvikelser 2020-12-31 Kontroll har gjorts på 72 stycken anställningar. 
Det finns utdrag ur belastningsregistret till 60 
av dessa. Det saknas 12 stycken utdrag som inte 
har skickats till personalavdelningen. Resultatet 
av den genomförda kontrollen skickas till 
berörda arbetsledare 2020-12-17. Se 
Allkontroll 2A - 2F. 

Allkontroll 2A Fritidschef  Större avvikelser 2020-12-31 Fyra utdrag saknas. 

Allkontroll 2B Bitr skolchef  Ej kontrollerad 2020-12-31 Två utdrag saknas. 

Allkontroll 2C Rektor Vretstorp/Östansjö 
grundskola 

 Ej kontrollerad 2020-12-31 Ett utdrag saknas. 

Allkontroll 2D Rektor Stocksätterskolan  Större avvikelser 2020-12-31 Tre utdrag saknas. 

Allkontroll 2E Rektor Långängskolan  Större avvikelser 2020-12-31 Ett utdrag saknas. 

Allkontroll 2F Rektor Sköllersta skola  Större avvikelser 2020-12-31 Ett utdrag saknas. 

Allkontroll 3 Ekonomisekreterare  Större avvikelser 2020-12-31 Kontroll har gjorts på 45 stycken anställningar. 
Det finns utdrag ur belastningsregistret till 35 
av dessa. Det saknas 10 stycken utdrag som inte 
har skickats till personalavdelningen. Resultatet 
av den genomförda kontrollen skickas till 
berörda arbetsledare 2020-12-21. Se 
Allkontroll 3A - 3E. 

Allkontroll 3A Fritidschef  Större avvikelser 2020-12-31 Två utdrag saknas. 

Allkontroll 3B Rektor Stocksätterskolan  Större avvikelser 2020-12-31 Fyra utdrag saknas. 

Allkontroll 3C Verksamhetschef elevhälsan  Ej kontrollerad 2020-12-31 Två utdrag saknas. 

Allkontroll 3D Bitr skolchef  Ej kontrollerad 2020-12-31 Ett utdrag saknas. 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 3E Rektor förskoleområde 1  Större avvikelser 2020-12-31 Ett utdrag saknas. 

 
Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1A Administrativ samordnare: 
Skärper rutinen att det måste in innan 
personen börjar. Avser en extra personal som 
arbetat tillsammans med vaktmästare på lov. 

 Avslutad 2020-06-30  

Allkontroll 1B Rektor Vretstorp/Östansjö 
grundskola: Skrivit in det i handlingsplan vid 
nyanställning. Påminner igen efter 4-6 veckor. 

 Avslutad 2020-06-30  

Allkontroll 1C Rektor Vretstorp/Östansjö 
förskola: Samtal med administratör som ska 
skicka kopia till personalavdelningen. 

 Avslutad 2020-06-30  

Allkontroll 1D Rektor Stocksätterskolan: Ej 
angivit åtgärd.  Avslutad 2020-06-30  

Allkontroll 1F Rektor Långängskolan: 
Tydligare rutin och ansvarsfördelning vid 
vikarieanskaffning. 

 Avslutad 2020-06-30  

Allkontroll 1G Rektor Sköllersta: Vi ringer 
medarbetarna och ber dem skicka in utdraget. 
De får inte vikariera igen om de inte lämnar in 
utdraget. 

 Avslutad 2020-06-30  

Allkontroll 2A Fritidschef: Nya 
anställningsavtal skickas som rutin ihop med 
utdraget. 

 Avslutad 2020-12-31  

Allkontroll 2D Rektor Stocksätterskolan: 
Utdrag lämnas till administratör som 
registrerar och skickar iväg. 

 Avslutad 2020-12-31  

Allkontroll 2E Rektor Långängskolan: Fortsatt 
utveckling och inskärpning av rutiner vid 
vikariebehov. Under pandemin har 
vikariebehovet varit extraordinärt. 

 Avslutad 2020-12-31  

Allkontroll 2F Rektor Sköllersta skola: Den 
anställde jobbar ej kvar. Avslutade 
anställningen ht 2020. Trots flera påminnelser 
om att lämna in utdrag blev det inte genomfört. 

 Avslutad 2020-12-31  

Allkontroll 3A Fritidschef: Nya 
anställningsavtal skickas som rutin ihop med 
utdraget. 

 Avslutad 2020-12-31  
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Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 3B Rektor Stocksätterskolan: Ej 
angivit åtgärd. 

 Avslutad 2020-12-31  

Allkontroll 3E Rektor förskoleområde 1: En ren 
"miss" att inte ha lämnat in. Kommer nytt i 
januari. 

 Avslutad 2020-12-31  

2.2.2 Risk: Att undervisande personal inte har den kompetens som krävs. 

 
Kontrollmoment Enhet 
Att personal i grundskola har legitimation eller behörighetsgivande examen i 
undervisande ämnen. 

Bildningsförvaltningen 

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 all undervisande personal, tillsvidareanställda och vikarier, i grundskolan, årskurs 1-9. 
 
Kontroll sker den 15:e april och den 15:e oktober genom att ange hur många som har legitimation i undervisande ämnen, hur många som har behörighetsgivande examen i 
undervisande ämnen samt hur många som varken har legitimation i undervisande ämnen eller behörighetsgivande examen. Uppgifterna redovisas uppdelade på 
tillsvidareanställda och vikarier. 
 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger/år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Personalavdelningen. Rektor ska ange åtgärd om det finns personal som inte har legitimation i undervisande ämnen eller behörighetsgivande examen. 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1A Rektor Stocksätterskolan  Ej kontrollerad 2020-04-30  

Allkontroll 1B Rektor Långängskolan  Ej kontrollerad 2020-04-30  

Allkontroll 1C Rektor Transtenskolan  Ej kontrollerad 2020-04-30  

Allkontroll 1D Rektor Östansjö skola  Ej kontrollerad 2020-04-30  

Allkontroll 1E Rektor Fredriksbergskolan  Ej kontrollerad 2020-04-30  

Page 54 of 183



Bildningsförvaltningen, Internkontroll rapport helår 2020 19(37) 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1F Rektor Sköllersta skola  Ej kontrollerad 2020-04-30  

Allkontroll 1G Rektor Folkasboskolan  Ej kontrollerad 2020-04-30  

Allkontroll 2A Rektor Stocksätterskolan  Ej kontrollerad 2020-10-31  

Allkontroll 2B Rektor Långängskolan  Ej kontrollerad 2020-10-31  

Allkontroll 2C Rektor Transtenskolan  Ej kontrollerad 2020-10-31  

Allkontroll 2D Rektor Östansjö skola  Ej kontrollerad 2020-10-31  

Allkontroll 2E Rektor Fredriksbergskolan  Ej kontrollerad 2020-10-31  

Allkontroll 2F Rektor Sköllersta skola  Mindre avvikelser 2020-10-31 Antal tillsvidareanställda som har legitimation i 
undervisande ämnen: 13 
Antal tillsvidareanställda som har 
behörighetsgivande examen i undervisande 
ämnen: 1 
Antal tillsvidareanställda som varken har 
legitimation i undervisande ämnen eller 
behörighetsgivande examen i undervisande 
ämnen *): 1 
Antal tidsbegränsade anställda som har 
legitimation i undervisande ämnen: 2 
Antal tidsbegränsade anställda som har 
behörighetsgivande examen i undervisande 
ämnen: 0 
Antal tidsbegränsade anställda som varken har 
legitimation i undervisande ämnen eller 
behörighetsgivande examen i undervisande 
ämnen*): 1 
*) Rektor ska ange åtgärd om antal > 0. 
 
  

Allkontroll 2G Rektor Folkasboskolan  Mindre avvikelser 2020-10-31 Antal tillsvidareanställda som har legitimation i 
undervisande ämnen: 25 
Antal tillsvidareanställda som har 
behörighetsgivande examen i undervisande 
ämnen: 0 
Antal tillsvidareanställda som varken har 
legitimation i undervisande ämnen eller 
behörighetsgivande examen i undervisande 
ämnen *): 2 
Antal tidsbegränsade anställda som har 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
legitimation i undervisande ämnen: 0 
Antal tidsbegränsade anställda som har 
behörighetsgivande examen i undervisande 
ämnen: 0 
Antal tidsbegränsade anställda som varken har 
legitimation i undervisande ämnen eller 
behörighetsgivande examen i undervisande 
ämnen*): 2 
*) Rektor ska ange åtgärd om antal 0. 

 
Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 2F Rektor Sköllersta skola: Antal 
tillsvidareanställda: De pedagoger som är 
tillsvidareanställda, har som skrivet i sin 
utvecklingsplan att genomföra klart sin 
lärarutbildning. Antal tidsbegränsade 
anställda: Tjänsten annonseras ut i sökandet 
efter legitimerade lärare. En av de 
tidsbegränsade anställningarna kommer bli 
tillsvidare till vt 2021, eftersom pedagogen har 
tagit ut sin lärarlegitimation. 

 Avslutad 2020-10-31  

Allkontroll 2G Rektor Folkasboskolan: 
Tjänsterna annonseras ut för att 
förhoppningsvis finna behöriga pedagoger 
eller att få den anställda att läsa upp det sista 
för att få behörighet. 

 Avslutad 2020-10-31  

2.3 Område: Administration 

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

 
Kontrollmoment Enhet 
Att delegationsordning efterlevs och beslut anmäls till nämnd Bildningsförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Att plan mot kränkande behandling har upprättats. Se skollagen, 6 kap 8§: 
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Kontrollmoment Enhet 
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. 
 
Kontrollfrekvens? 
En gång/år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare samt rektor vid avvikelse 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Nämndsekreterare  Större avvikelser 2020-10-31 Tjugo planer har inte anmälts som 

delegationsbeslut till bildningsnämnden, se 1A 
- 1M. Tre planer har anmälts som 
delegationsbeslut till bildningsnämnden. 

Allkontroll 1A Rektor Stocksätterskolan  Större avvikelser 2020-11-30 Planen har inte anmälts som delegationsbeslut 
till bildningsnämnden. 

Allkontroll 1B Rektor Långängskolan  Inga avvikelser 2020-11-30 Planen har anmälts som delegationsbeslut till 
bildningsnämnden. 

Allkontroll 1C Rektor Transtenskolan  Inga avvikelser 2020-11-30 Planen har anmälts som delegationsbeslut till 
bildningsnämnden. 

Allkontroll 1D Rektor förskoleområde 1  Större avvikelser 2020-11-30 Tre planer har inte anmälts som 
delegationsbeslut till bildningsnämnden. 

Allkontroll 1E Rektor förskoleområde 2  Större avvikelser 2020-11-30 Två planer har inte anmälts som 
delegationsbeslut till bildningsnämnden. 

Allkontroll 1F Rektor förskoleområde 3  Större avvikelser 2020-11-30 Två planer har inte anmälts som 
delegationsbeslut till bildningsnämnden. 

Allkontroll 1G Rektor förskolor Östansjö, 
Vretstorp 

 Större avvikelser 2020-11-30 Tre planer har inte anmälts som 
delegationsbeslut till bildningsnämnden. 

Allkontroll 1H Rektor Östansjö skola  Inga avvikelser 2020-11-30 Planen har anmälts som delegationsbeslut till 
bildningsnämnden. 

Allkontroll 1I Tf. rektor Sköllersta förskola  Större avvikelser 2020-11-30 Två planer har inte anmälts som 
delegationsbeslut till bildningsnämnden. 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1J Rektor förskolor Pålsboda, 
Hjortkvarn 

 Större avvikelser 2020-11-30 Fyra planer har inte anmälts som 
delegationsbeslut till bildningsnämnden. 

Allkontroll 1K Rektor Folkasboskolan  Större avvikelser 2020-11-30 Planen har inte anmälts som delegationsbeslut 
till bildningsnämnden. 

Allkontroll 1L Rektor Fredriksbergskolan  Större avvikelser 2020-11-30 Planen har inte anmälts som delegationsbeslut 
till bildningsnämnden. 

Allkontroll 1M Tf. rektor Sköllersta skola  Större avvikelser 2020-11-30 Planen har inte anmälts som delegationsbeslut 
till bildningsnämnden. 

 
Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1A Rektor Stocksätterskolan: 
Skickas via mejl 2020-12-11. Sedan tidigare 
ligger planen på hemsidan hallsberg.se 

 Avslutad 2020-11-30  

Allkontroll 1D Rektor förskoleområde 1: 
Samtliga planer har skickats in idag, 2020-12-
03. Alla förskolor arbetar kontinuerligt med 
planerna men vi har glömt att skicka in dom. 

 Avslutad 2020-11-30  

Allkontroll 1E Rektor förskoleområde 2: Vi 
arbetar aktivt med planerna, men har glömt att 
skicka in dom. Skickas in 2020-12-07. Få in det 
i årshjulet + almanackan att de ska skickas in. 

 Avslutad 2020-11-30  

Allkontroll 1F Rektor förskoleområde 3: 
Skickas omgående via e-post. Behöver ett 
tydligt arbetshjul på bildningsförvaltningen så 
alla vet när saker ska in. 

 Avslutad 2020-11-30  

Allkontroll 1G Rektor förskolor Östansjö, 
Vretstorp: Planerna skickades via mail 2020-
12-10. Läggs in i årshjulet. 

 Avslutad 2020-11-30  

Allkontroll 1I Tf. rektor Sköllersta förskola: 
Planerna kommer att skickas in senast 2020-
12-15. Stöd från övriga rektorer och chef vid tf. 
tjänst. 

 Avslutad 2020-11-30  

Allkontroll 1J Rektor förskolor Pålsboda, 
Hjortkvarn: De skickas in omgående. Skriva 
med det i årshjulet. 

 Avslutad 2020-11-30  

Allkontroll 1K Rektor Folkasboskolan: Planen 
skickades in 2020-12-04. Starta arbetet 
tidigare och jag som rektor måste komma ihåg 
att skicka in planen. 

 Avslutad 2020-11-30  

Page 58 of 183



Bildningsförvaltningen, Internkontroll rapport helår 2020 23(37) 

Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1L Rektor  Fredriksbergskolan: 
Planen skickades in 2020-12-07. Skicka in 
planen så fort den är klar. 

 Avslutad 2020-11-30  

Allkontroll 1M Tf. rektor Sköllersta skola: 
Planen skickas senast vecka 52. 

 Avslutad 2020-11-30  

2.3.2 Risk: 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. 

 
Kontrollmoment Enhet 
Att delegationsordning efterlevs och beslut anmäls till nämnd Bildningsförvaltningen 
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. 
 
Kontrollfrekvens? 
En gång/år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare samt rektor vid avvikelse 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Nämndsekreterare  Större avvikelser 2020-10-31 En rektor har lämnat rapport om genomförd 

undervisning. Rapporten har anmälts som 
delegationsbeslut till nämnden. Övriga har inte 
rapporterat att undervisning har genomförts. 

Allkontroll 1A Rektor Stocksätterskolan  Större avvikelser 2020-11-30 Ingen undervisning har skett ht 2020. 

Allkontroll 1B Rektor Långängskolan  Ej kontrollerad 2020-11-30  

Allkontroll 1C Rektor Transtenskolan  Större avvikelser 2020-11-30 Ingen undervisning har skett ht 2020. 

Allkontroll 1D Rektor Östansjö skola  Inga avvikelser 2020-11-30 Rektor har lämnat rapport om genomförd 
undervisning. Rapporten har anmälts som 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
delegationsbeslut till nämnden. 

Allkontroll 1E Rektor Fredriksbergskolan  Mindre avvikelser 2020-11-30 Undervisning har skett i samband med 
skolstarten ht 2020. Anmälan om att 
undervisning har skett, har inte anmälts enligt 
delegationsordningen till nämnd. 

Allkontroll 1F Tf. rektor Sköllersta skola  Större avvikelser 2020-11-30 Ingen undervisning har skett ht 2020. Enligt 
uppgift erhöll eleverna undervisning senast 
läsåret 2018/2019. Föregående läsårs 
utbildning, läsåret 2019/2020, blev avbokad på 
grund av covid-19. 

Allkontroll 1G Rektor Folkasboskolan  Större avvikelser 2020-11-30 Ingen undervisning har skett ht 2020. Senast 
elever erhöll undervisning om vad de ska iaktta 
för undvikande av olycka i samband med 
skolskjutsning var ht 2019. 

 
Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1A Rektor Stocksätterskolan: 
Personal lämnar och hämtar vid taxi. Personal 
fortsätter prata med eleverna om viktiga 
rutiner. 

 Avslutad 2020-11-30  

Allkontroll 1C Rektor Transtenskolan: De 
tidigare överenskomna rutiner där 
trafikföretaget tar kontakt med skolan inför 
läsårsstart fungerade inte i år, p.g.a. ny 
personal på trafikföretaget som inte kände till 
dessa. Covid-19 och de särskilda 
omständigheter som råder i samband med 
detta vad gäller samvaro, avstånd etc. 
omintetgör möjligheter till säker utbildning 
detta läsår enligt trafikföretaget. Tider är 
bokade i januari 2021 för detta. 

 Avslutad 2020-11-30  

Allkontroll 1E Rektor Fredriksbergskolan: 
Rapportera in och lägga in i planering.  Avslutad 2020-11-30  

Allkontroll 1F Tf. rektor Sköllersta skola: 
Utbildning är bokad 2020-12-15.  Avslutad 2020-11-30  

Allkontroll 1G Rektor Folkasboskolan: Få in det 
i vårt kalendarium.  Avslutad 2020-11-30  
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2.4 Område: Verksamhetsspecifik 

2.4.1 Risk: Att elever inte får den garanterade undervisningstiden i grundskolan. 

 
Kontrollmoment Enhet 
Att elever får den garanterade undervisningstiden i grundskolan Bildningsförvaltningen 
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. 
 
Kontrollfrekvens? 
En gång/termin 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
IT-strateg samt rektor vid avvikelse 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1, IT-strateg  Ej kontrollerad 2020-03-31  

Allkontroll 1A, Rektor Stocksätterskolan  Ej kontrollerad 2020-04-30  

Allkontroll 1B, Rektor Långängskolan  Ej kontrollerad 2020-04-30  

Allkontroll 1C, Rektor Transtenskolan  Ej kontrollerad 2020-04-30  

Allkontroll 1D, Rektor Östansjö skola  Ej kontrollerad 2020-04-30  

Allkontroll 1E, Rektor Fredriksbergskolan  Ej kontrollerad 2020-04-30  

Allkontroll 1F, Rektor Sköllersta skola  Ej kontrollerad 2020-04-30  

Allkontroll 1G, Rektor Folkasboskolan  Ej kontrollerad 2020-04-30  

Allkontroll 2, IT-strateg  Ej kontrollerad 2020-09-30  
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 2A, Rektor Stocksätterskolan  Ej kontrollerad 2020-10-31  

Allkontroll 2B, Rektor Långängskolan  Ej kontrollerad 2020-10-31  

Allkontroll 2C, Rektor Transtenskolan  Ej kontrollerad 2020-10-31  

Allkontroll 2D, Rektor Östansjö skola  Ej kontrollerad 2020-10-31  

Allkontroll 2E, Rektor Fredriksbergskolan  Ej kontrollerad 2020-10-31  

Allkontroll 2F, Rektor Sköllersta skola  Ej kontrollerad 2020-10-31  

Allkontroll 2G, Rektor Folkasboskolan  Ej kontrollerad 2020-10-31  

2.4.2 Risk: Att inte ”Rutin för ökad skolnärvaro” följs. 

 
Kontrollmoment Enhet 
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.) 

Bildningsförvaltningen 

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. 
 
Kontrollfrekvens? 
En gång/år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Rektor grundskola 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Rektor Stocksätterskolan  Ej kontrollerad 2020-05-31  

Allkontroll 1 Rektor Långängskolan  Ej kontrollerad 2020-05-31  

Allkontroll 1 Rektor Transtenskolan  Ej kontrollerad 2020-05-31  
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll Rektor Östansjö skola  Ej kontrollerad 2020-05-31  

Allkontroll Rektor Fredriksbergskolan  Ej kontrollerad 2020-05-31  

Allkontroll Rektor Sköllersta skola  Ej kontrollerad 2020-05-31  

Allkontroll Rektor Folkasboskolan  Större avvikelser 2020-05-31 Antal elever med frånvaro över 10%: 
åk 1: 5 
åk 2: 12 
åk 3: 11 
åk 4: 16 
åk 5: 13 
åk 6: 13 
åk 7: 22 
åk 8: 32 
Antal elever där rektor inte har gjort en 
individuell bedömning av om elev som har över 
10% frånvaro ska gå om/inte gå om ett skolår: 
1 elev i åk 5 

 
Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll Rektor Folkasboskolan: Åtgärd för 
att säkerställa att "Rutin för ökad skolnärvaro" 
följs: Arbeta och förtydliga rutinerna kring 
frånvaroarbetet på skolan. 

 Avslutad 2020-12-31  

2.4.3 Risk: Att nämnden inte erhåller tema 1-4 från rektorer. 

 
Kontrollmoment Enhet 
Att nämnden erhåller tema 1-4 från rektorer Bildningsförvaltningen 
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: särskilt stöd och tema 4: klagomål och 
anmälningar till Skolinspektionen. Under höstterminen är det tema 1: plan mot kränkningar och plan mot diskriminering samt sammanställning kränkningsärenden och tema 2: 
frånvaro/närvaro i förskola och fritidshem samt frånvaro/närvaro i skola. Vid avvikelse skickar nämndsekreteraren den genomförda kontrollen till rektor som anger åtgärd. 
 
Kontrollfrekvens? 
Fyra gånger/år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
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Kontrollmoment Enhet 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Nämndsekreterare  Inga avvikelser 2020-04-30 Tema 3 

Allkontroll 2 Nämndsekreterare  Mindre avvikelser 2020-05-31 Tema 4 
Två skolors tema-rapporter inkom inte i tid 
inför utskick till beredningsutskottets 
sammanträde, men inkom inför utskick till 
bildningsnämndens sammanträde. 
(Fredriksbergskolan, Östansjö skola.) 
Två skolors tema-rapporter inkom inte i tid 
inför utskick till varken beredningsutskottets 
eller bildningsnämndens sammanträde. 
(Stocksätterskolan, Transtenskolan.) 

Allkontroll 3 Nämndsekreterare  Inga avvikelser 2020-11-30 Tema 1 

Allkontroll 4 Nämndsekreterare  Mindre avvikelser 2020-12-31 Tema 2 
En skolas temarapporter, för skola och 
fritidshem, inkom inte i tid till 
beredningsutskottets sammanträde. Efter 
påstötning inkom de till bildningsnämndens 
sammanträde. (Stocksätterskolan.) En annan 
skolas temarapport för fritidshem inkom inte i 
tid till beredningsutskottets sammanträde. 
Trots påminnelser har den inte heller inkommit 
till bildningsnämndens sammanträde. 
(Långängskolan.) 

 
Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 2 Rektor Fredriksbergskolan: Inlagt 
i kalender så att det ska skickas in i tid. 

 Avslutad 2020-06-30  

Allkontroll 2 Rektor Östansjö skola: Inlagt i 
kalender så att det ska skickas in i tid. 

 Avslutad 2020-06-30  
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Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 2 Rektor Stocksätterskolan: Skriva 
in aktiviteten i årshjulet för att säkerställa att 
det inte faller mellan stolarna. 

 Avslutad 2020-06-30  

Allkontroll 2 Rektor Transtenskolan: Ej lämnat 
åtgärd. 

 Ej påbörjad 2020-06-30  

Allkontroll 4 Rektor Stocksätterskolan: Ej 
angivit åtgärd. 

 Avslutad 2020-12-31  

Allkontroll 4 Rektor Långängskolan: I god tid 
säkerställa vad som efterfrågas så att 
redovisningen kan sammanställas i tid. 

 Avslutad 2020-12-31  

2.4.4 Risk: 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". 

 
Kontrollmoment Enhet 
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 

Bildningsförvaltningen 

Vad ska kontrolleras och hur? 
Betygsskalan består av sex steg, A – F. Godkända betyg är A – E och innebär att eleven har uppnått kunskapskraven. Betyg F innebär att eleven inte uppnår kunskapskraven. Om det 
saknas underlag för att bedöma en elevs kunskaper i ett ämne på grund av elevs frånvaro sätts inget betyg och detta markeras med ett streck, -. 
 
Terminsbetyg ges i slutet av varje termin från och med årskurs 6. Kontroll görs av betyg F och när betyg inte har satts i ett ämne, d.v.s. ett streck har satts i betyget. 
 
Kontrollfrekvens? 
En gång/termin 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Rektor 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Rektor Stocksätterskolan  Ej kontrollerad 2020-06-30  

Allkontroll 1 Rektor Långängskolan  Ej kontrollerad 2020-06-30  

Allkontroll 1 Rektor Transtenskolan  Ej kontrollerad 2020-06-30  

Allkontroll 1 Rektor Östansjö skola  Ej kontrollerad 2020-06-30  

Allkontroll 1 Rektor Fredriksbergskolan  Ej kontrollerad 2020-06-30  

Allkontroll 1 Rektor Sköllersta skola  Ej kontrollerad 2020-06-30  

Allkontroll 1 Rektor Folkasboskolan  Större avvikelser 2020-06-30 Betyg F 
Åk 6: 
Antal elever med betyg F i minst ett ämne: 11 
elever. 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: 11 elever. 
Antal elever som har erhållit stöd enligt 
åtgärdsprogram: 4 elever. 
Åk 7: 
Antal elever med betyg F i minst ett ämne: 25 
elever. 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: 25 elever. 
Antal elever som har erhållit stöd enligt 
åtgärdsprogram: 9 elever. 
Åk 8: 
Antal elever med betyg F i minst ett ämne: 16 
elever. 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: 16 elever. 
Antal elever som har erhållit stöd enligt 
åtgärdsprogram: 5 elever. 
Åk 9: 
Antal elever med betyg F i minst ett ämne: 10 
elever. 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: 10 elever. 
Antal elever som har erhållit stöd enligt 
åtgärdsprogram: 3 elever. 
 
Betyg: - (streck) 
Åk 6: 
Antal elever med - (streck) i minst ett ämne: 2 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
elever 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: 2 elever 
Antal elever som har erhållit stöd enligt 
åtgärdsprogram: 2 elever 
Åk 7: 
Antal elever med - (streck) i minst ett ämne: 1 
elev 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: 1 elev 
Antal elever som har erhållit stöd enligt 
åtgärdsprogram: 1 elev 
Åk 8: 
Antal elever med - (streck) i minst ett ämne: 1 
elev 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: 1 elev 
Antal elever som har erhållit stöd enligt 
åtgärdsprogram: 1 elev 
Åk9: 
Antal elever med - (streck) i minst ett ämne: 
Ingen elev 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: Ingen elev 
Antal elever som har erhållit stöd enligt 
åtgärdsprogram: Ingen elev 

Allkontroll 2 Rektor Stocksätterskolan  Ej kontrollerad 2020-12-31  

Allkontroll 2 Rektor Långängskolan  Ej kontrollerad 2020-12-31  

Allkontroll 2 Rektor Transtenskolan  Större avvikelser 2020-12-31 Betyg F 
Åk 7: 
Antal elever med betyg F i minst ett ämne: 38 
elever 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: 
Antal elever som har erhållit stöd enligt 
åtgärdsprogram: 5 elever 
Åk 8: 
Antal elever med betyg F i minst ett ämne: 48 
elever 
Antal elever som har erhållit extra 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
anpassningar: 
Antal elever som har erhållit stöd enligt 
åtgärdsprogram: 32 elever 
Åk 9: 
Antal elever med betyg F i minst ett ämne: 61 
elever 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: 
Antal elever som har erhållit stöd enligt 
åtgärdsprogram: 44 elever 
 
Betyg: - (streck) 
Åk 7: 
Antal elever med - (streck) i minst ett ämne: 15 
elever 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: 
Antal elever som har erhållit stöd enligt 
åtgärdsprogram: se text under Åtgärd 
Åk 8: 
Antal elever med - (streck) i minst ett ämne: 18 
elever 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: 
Antal elever som har erhållit stöd enligt 
åtgärdsprogram: se text under Åtgärd 
Åk9: 
Antal elever med - (streck) i minst ett ämne: 18 
elever 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: 
Antal elever som har erhållit stöd enligt 
åtgärdsprogram: se text under Åtgärd 

Allkontroll 2 Rektor Östansjö skola  Ej kontrollerad 2020-12-31  

Allkontroll 2 Rektor Fredriksbergskolan  Ej kontrollerad 2020-12-31  

Allkontroll 2 Rektor Sköllersta skola  Mindre avvikelser 2020-12-31 Betyg F 
Åk 6: 
Antal elever med betyg F i minst ett ämne: 2 
elever. 
Antal elever som har erhållit extra 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
anpassningar: 2 elever. 
Antal elever som har erhållit stöd enligt 
åtgärdsprogram: 2 elever. 
Betyg: - (streck) 
Åk 6: 
Antal elever med - (streck) i minst ett ämne: 0 
elever 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: 0 elever 
Antal elever som har erhållit stöd enligt 
åtgärdsprogram: 0 elever 
  

Allkontroll 2 Rektor Folkasboskolan  Ej kontrollerad 2020-12-31  

 
Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Rektor Folkasboskolan: BETYG F: 
Vi arbetar hela tiden aktivt med att utvärdera 
de extra anpassningar som eleven får. 
Kartläggningar ligger alltid till grund för ett 
eventuellt åtgärdsprogram. Vi har nu i drygt ett 
år haft vår Flexverksamhet igång med positiva 
resultat och denna verksamhet skall 
utvärderas och utifrån den justeringar göras. Vi 
har klasskonferenser tre gånger per termin för 
att diskutera gruppen och individer. BETYG -
(STRECK): Streck får elever som har för hög 
frånvaro från ämnet för att kunna bedömas. 
Här arbetar vi ständigt med våra rutiner för att 
öka närvaron. Vår önskan är att ha några 
socialpedagoger och fritidsledare som arbetar 
på skolan för att skapa relationer och arbetar 
aktivt för att öka närvaron på lektioner. Dessa 
elever är inte hemmasittare, de är på skolan 
men inte på lektionerna. 

 Avslutad 2020-12-31  

Allkontroll 2 Rektor Transtenskolan: BETYG F 
och BETYG -(STRECK): Flera insatser har gjorts 
under läsåret och fortsätter att göras. En 
studiegård har upprättats inom ramen för 
särskilt stöd, för del elever som är i behov av 
en trygg, mindre grupp av olika anledningar. 

 Avslutad 2020-12-31  
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Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
En stor del av dessa elever är t.ex. 
hemmasittare och har generellt låg eller ingen 
måluppfyllelse när de kommer till 
Studiegården. En speciallärare i matematik har 
anställts för att kunna stödja upp i ämnet och 
enskilda elever. Vi har även erbjudit 
intensivmatematik för elever i åk 9 som 
riskerar att inte nå målen och projektet 
fortsätter till våren med årskurs 8. Ett stort 
förändringsarbete pågår i både NO- och 
matematikundervisningen till en mer konkret, 
strukturerad undervisning som bygger på 
formativ bedömning. 
forts. Allkontroll 2 Rektor Transtenskolan: 
BETYG F och BETYG -(STRECK): Vi har även 
parallellagt svenska och svenska som 
andraspråk, för att minska grupperna och få in 
adekvata resurser till de elever som behöver 
det. Kommunen och skolan har ett långsiktigt 
arbete med Skolverket kring nyanländas 
lärande. Ett nytt system har införts för extra 
anpassningar detta läsår, detta program har 
inte fungerat optimalt och dessutom på grund 
av rådande läge är det svårt att ge en exakt 
siffra på elever/extra anpassningar. Siffrorna 
som vi kan få fram från Haldor är extra 
anpassningar utifrån födelseår, då ser det ut 
som följande: födelseår 2004: 6 elever, 
födelseår 2005: 27 elever, födelseår 2006: 37 
elever, födelseår 2007: 19 elever 

 Avslutad 2020-12-31  

Allkontroll 2 Rektor Sköllersta skola: BETYG F: 
Båda eleverna i årskurs 6 har anpassad 
studiegång, där deltagande och uppgifter 
anpassas efter elevens förutsättningar och 
behov. 

 Avslutad 2020-12-31  

2.4.5 Risk: Att elever inte deltar i nationella prov. 
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Kontrollmoment Enhet 
Att elever deltar i nationella prov Bildningsförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
De nationella prov som kontrolleras är de prov som genomförts under lå 2019/2020 på Långängskolan. Rektor redovisar dels totalt antal elever dels antal elever som har gjort de 
olika nationella proven. Vid avvikelse anges åtgärd. 
 
Kontrollfrekvens? 
Årsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Rektor 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Rektor Långängskolan  Ej kontrollerad 2020-06-30  

2.5 Slutsatser av uppföljning 

Attester 
Kontroll ska ske vid två tillfällen under året och vid varje tillfälle består kontrollen av två delar. Den inledande första delen görs av 
förvaltningens ekonom och den andra delen görs av administrationen i bildningsförvaltningen. Resultaten av genomförda kontroller är 
varierande, från inga avvikelser till mindre avvikelser och resultatet av en kontroll visade på större avvikelser. Några kontroller har inte 
genomförts under året. Kontrollen föreslås återkomma i 2021 års kontrollplan. 
Inköp 
Kontroll ska ske av att inköp sker hos de leverantörer som kommunen har avtal med vid två tillfällen under året. Den första kontrollen 
har inte genomförts. Vid den andra kontrollen valdes femton fakturor ut med annan leverantör än de som kommunen har avtal med. Se 
kommentarer samt åtgärder under 2.1.3. Kontrollen föreslås återkomma i 2021 års kontrollplan. 

Skol- och barnomsorgspeng 
Kontroll ska ske vid två tillfällen under året av att korrekt skol- och barnomsorgspeng erläggs för barn och elever som är folkbokförda i 
Hallsbergs kommun och som har plats i förskoleklass, grund- eller grundsärskola, förskola, annan pedagogisk verksamhet eller 
fritidshem i annan kommun eller i en fristående verksamhet. Kontrollerna är genomförda under året och visar inga avvikelser. 
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Ersättningarna för barn och elever i fristående verksamheter och i andra kommuner uppgår totalt till ett stort belopp och det finns 
därför skäl till att även år 2021 genomföra intern kontroll av detta. Kontrollen föreslås återkomma i 2021 års kontrollplan.  
Personliga utlägg 
Kontroll ska ske vid två tillfällen under året av att personliga utlägg endast görs i undantagsfall. Antalet personliga utlägg har minskat 
från tre utlägg vid den första kontrollen till inga utlägg vid den andra kontrollen. Kontrollen föreslås återkomma i 2021 års kontrollplan 
för att säkerställa att antalet personliga utlägg varaktigt har minskat. 

Utdrag ur belastningsregistret 
Kontroll ska ske vid tre tillfällen under året av att det finns utdrag från belastningsregistret vid nyanställning av personal som vid något 
tillfälle i sitt arbete har kontakt med barn och elever. Gäller för anställningsformerna timanställda, vikariat och tillsvidareanställda. 
Utdragen ska skickas till personalavdelningen. Resultat av genomförda interna kontroller ses nedan. 
Kontroll omfattande period                 Antal kontrollerade anställningar                    Antal utdrag som inte har skickats till 
                                                                                                                                                           personalavdelningen 

jan-apr 2020                                                                92                                                                              15 
maj-aug 2020                                                              72                                                                              12 

sep-nov 2020                                                              45                                                                              10 
De arbetsledare som inte hade skickat utdrag till personalavdelningen erhöll efter varje kontroll en redovisning över vilkas anställdas 
utdrag som inte hade inkommit till personalavdelningen samt att de skulle ange åtgärd för att säkerställa att utdrag ur 
belastningsregistret skickas till personalavdelningen. Kontrollen föreslås återkomma i 2021 års kontrollplan. 
Kompetens, undervisande personal 
Kontroll ska ske vid två tillfällen under året av att personal i grundskola har legitimation eller behörighetsgivande examen i 
undervisande ämnen. Ingen skola har genomfört kontrollen vid första kontrolltillfället, två skolor har genomfört kontrollen vid det andra 
kontrolltillfället. Kontrollen föreslås återkomma i 2021 års kontrollplan. 
Delegationsordning 
Kontroll ska ske vid ett tillfälle under året av att delegationsordningen efterlevs och att plan mot kränkande behandling har anmälts som 
delegationsbeslut. Kontrollen visar att tre planer har anmälts som delegationsbeslut till bildningsnämnden. Tjugo planer har vid 
kontrollens genomförande inte anmälts till bildningsnämnden. Kontrollen av delegationsordningen föreslås återkomma i 2021 års 
kontrollplan. 
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Delegationsordning 
Kontroll ska ske vid ett tillfälle under året av att delegationsordningen efterlevs och att undervisning om vad eleverna ska iaktta för 
undvikande av olycka har anmälts som delegationsbeslut. Kontrollen visar att en skola har anmält att undervisning av skolskjutselever 
har genomförts. Kontrollen av delegationsordningen föreslås återkomma i 2021 års kontrollplan. 
Garanterad undervisningstid 
Kontroll ska ske vid två tillfällen under året av att elever får den garanterade undervisningstiden i grundskolan. Inga kontroller har 
genomförts. Kontrollen föreslås återkomma i 2021 års kontrollplan. 
Ökad skolnärvaro 
Kontroll ska ske vid ett tillfälle under året av 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. En skola har genomfört kontrollen. Kontrollen föreslås återkomma i 2021 års kontrollplan. 
Tema 
Kontroll ska ske vid fyra tillfällen under året av att nämnden erhåller tema 1-4 från rektorer. Samtliga rapporter gällande tema 1 och 3 
inkom i tid till utskick av handlingar. Resultaten av kontroller av tema 2 och 4 visar mindre avvikelser. Kontrollen föreslås återkomma i 
2021 års kontrollplan. 
Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 
Kontroll ska ske vid två tillfällen under året av 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. Den första kontrollen har 
en av sju skolor genomfört. Den andra kontrollen har två av sju skolor genomfört. Kontrollen föreslås återkomma i 2021 års 
kontrollplan. 
Deltagande i nationella prov 
Kontroll ska ske av deltagandet i nationella prov. Kontrollen har funnits med tidigare år och alla skolor utom en har då genomfört 
kontrollen. Den skola som skulle genomföra kontrollen år 2020 var Långängskolan. Skolverket beslutade under våren 2020 att ställa in 
de nationella proven för vårterminen 2020. Skolverket har även beslutat att de nationella proven under vårterminen 2021 ställs in, även 
denna gång beror beslutet på pandemin gällande sjukdomen covid-19. Kontrollen föreslås därför återkomma framledes men inte i 2021 
års kontrollplan.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-02-09

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 4 - Budget 2021 samt flerårsplan 2022 och 2023 
(20/BIN/25)

Ärendebeskrivning 

På bildningsnämndens sammanträde 9 februari 2021 ska beslut fattas om hur 
förvaltningens behov ska prioriteras/inrymmas i den ram som nämnden tilldelats.

Förslaget till mål och budget 2021 och flerårsplan 2022 - 2023 för bildningsnämnden, 
förslag till ”Riktlinjer – Köregler – Avgifter för förskola och fritidshem” för 2021 samt förslag 
till kulturskolans avgifter för 2021, enligt bilaga.

Beslutsunderlag biläggs handlingarna innan nämndens sammanträde 9 februari 2021.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 4 2021) 

Ärendet behandlas och beslutas på nämndens sammanträde 9 februari.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 

Ines Hadziosmanovic och Jonas Bergman Wallin föredrar ärendet. Främst grundskolan har 
många utmaningar framöver, främst ökad måluppfyllelse, tidig upptäckt och frånvaron. 

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att 
1. Mål och budget 2021 och flerårsplan 2022 – 2023 för bildningsnämnden godkänns
2. Förslag till ”Riktlinjer – Köregler – Avgifter för förskoleverksamhet och fritidshem” för
2021 godkänns
3. Förslag till ”kulturskolans avgifter för 2021” godkänns
4. Budgetmaterialet överlämnas till kommunstyrelsen

Nämnden beslutar enligt förslag.

Beslut 

Bildningsnämnden beslutar att
1. Mål och budget 2021 och flerårsplan 2022 – 2023 för bildningsnämnden godkänns
2. Förslag till ”Riktlinjer – Köregler – Avgifter för förskoleverksamhet och fritidshem” för
2021 godkänns
3. Förslag till ”kulturskolans avgifter för 2021” godkänns
4. Budgetmaterialet överlämnas till kommunstyrelsen

Beslutsunderlag 
 Mål och budget 2021 - 2023 Bildningsnämnden
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Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Expedieras till  
Ekonomiavdelningen
 Bildningsförvaltningens ekonom

Paragrafen är justerad
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1 Bildningsnämnden 2021
I bildningsnämnden har vi arbetat med budgeten utifrån de förutsättningar som 
råder. Vi har fått en utökad budget mot föregående år, ökningen går helt till att 
bibehålla den verksamhet vi har utifrån att vi fått många fler barn i kommunen.

I nämnden har vi ett tydligt fokus på systematiskt kvalitetsarbete. Vi har sett att 
kunskapsresultaten i skolan fortsatt är alldeles för låga. Vi kommer under nästa år 
prioritera tre områden, närvaro, matematikundervisning och läsförståelse. Vi 
fortsätter vårt arbete med att ge möjligheter och förutsättningar för att eleverna 
ska nå höga kunskapsresultat och att elever och barn ska känna sig trygga. Vi 
genomför samlad skoldag som ett försök att främst ge våra lågstadiebarn bättre 
förutsättningar att klara målen och hoppas på så sätt att vi ger eleverna en bra 
grund när de går vidare till de högre årskurserna. Vi arbetar också med ökat 
elevinflytande. Hallsbergs förskolor och grundskolor ingår även i ett arbete 
tillsammans med Skolverket, som behandlar nyanländas lärande. För att förbättra 
elevers möjligheter fortsätter vi matematikundervisning enligt Tänka, räkna och 
resonera i årskurserna F-3. Det är en nationell satsning för att höja 
matematikkunskaperna med inriktning på metoder för att lära ut matematik. På 
mellanstadiet fortsätter arbetet enligt Singaporemodellen.

Vi har under de senaste åren satsat på att stärka det nära ledarskapet, rektorerna 
har en utsatt position med mycket administration. Rektorerna ska föra ut och 
förankra beslut och dessutom ska de fungera som pedagogiska ledare.

Nämnden ser att antal elever i grundskolan ökar vilket gör att vi måste planera för 
ytterligare behov av skollokaler. Vi vill satsa på elever och lärares arbetsmiljö för 
att på så sätt öka förutsättningarna för bättre skolresultat.

I flera av våra tätorter har vi tillskapat flera nya förskoleavdelningar och vi ser att 
vi måste fortsätta utöka, då det tillkommer många nya barn. Vi planerar för att 
bygga en ny förskola på söder.

Ungdomens hus, Kuben, kulturskolan och fritidsgården i centrala Hallsberg har 
haft svårt att bedriva verksamhet under pandemin. Fritidsgården Kuben har haft 
viss aktivitet digitalt, kulturskolan arbetar med mindre grupper där det går och de 
har också arbetat digitalt. Inför framtiden arbetar fritidsavdelningen med att 
kunna erbjuda aktiviteter i våra mindre tätorter, just nu arbetar de intensivt med 
att starta någon fritidsverksamhet i Pålsboda. När det gäller kulturupplevelser vill 
vi även i fortsättningen erbjuda minst en upplevelse varje termin för våra barn och 
ungdomar i skolan.

Biblioteket kommer även fortsättningsvis att ha kvar begränsade öppettider. 
Biblioteket arbetar vidare med att stärka skolbiblioteken. Hallsberg har fantastiskt 
fina möjligheter när det gäller fritidsaktiviteter och idrott. Sedan något år pågår 
flera satsningar på våra anläggningar. Tyvärr har vårt gym i Alléhallen och badet 
varit stängt under stora delar av föregående år på grund av pandemin. Vi kommer 
även i år att ha en sommarutställning med tema ”kvinnors rösträtt”, den anpassas 
efter pandemiläget.

 

Siw Lunander

Ordförande bildningsnämnden, Hallsbergs kommun
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2 Verksamhet och uppdrag
Bildningsnämnden med tillhörande kultur- och fritidsutskott ansvarar för; 
förskola, pedagogisk omsorg, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, 
kulturskola, ungdomsgårdar, biblioteksverksamhet, fritidsverksamhet med 
tillhörande föreningar och anläggningar samt medverkan i Hallsbergs 
familjecentral.

Inom kommunen finns 16 förskoleenheter och sju skolenheter. Det finns även 
dagbarnvårdare i Hallsberg.

Hallsbergs familjecentral är ett samarbete mellan bildningsförvaltningen, 
socialförvaltningen och Region Örebro län. Bildningsförvaltningen ansvarar för 
den öppna förskolan. Familjecentralen är lokaliserad på Västra skolan.

Kulturavdelningen har ansvar för bibliotek, kulturskola, kulturföreningarna, 
verksamheten i Bergöökvarteret, evenemang samt andra aktiviteter som kan 
kopplas till kultur. Fritidsavdelningen ansvarar för fritidsgårdar, idrottsföreningar, 
idrottsanläggningar inklusive bad och gym samt uthyrning av kommunala lokaler.

Uppdraget för nämndens verksamheter finns uttryckta i skollag, skolförordning, 
läroplaner, bibliotekslag, lotterilag samt kommunala mål och uppdrag.

Hallsbergs förskolor och skolor har under de senaste åren haft en tydlig ökning av 
antalet barn och elever, vilket medfört ett ökat behov av lokaler och personal. 
Arbetet med att systematisera planering, uppföljning och utvärdering i syfte för att 
öka kvaliteten och måluppfyllelsen fortsätter. Att ta hand om de egna 
erfarenheterna och lärandet och koppla ihop med ny forskning stärker 
professionerna, vilket är viktigt för både de redan verksamma och för de framtida 
medarbetarna.

Samverkan med Örebro universitet och Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är 
central i detta sammanhang. Kommunens satsning på digitala verktyg i förskola 
och skola är nu helt utbyggd, vilket gör att energin än mer kan fokuseras till hur 
pedagogiken kan utvecklas med hjälp av de digitala verktygen. Ett stort fokus 
ligger på att kunna möta ALLA barn och elever. Det gäller både bemötandet och 
didaktiken. Mottagandet av nyanlända i kommunen och kompetens att möta deras 
behov är en utmaning som vi antagit med större kraft och ökade resurser under 
det senaste åren och som fortsätter. Utöver detta är samverkan mellan fritidshem 
och skola en stor potential för ökad måluppfyllelse, vilket gjort att vi nu riktar 
kompetensutvecklingsinsatser mot detta område, både interna och externa. Vidare 
kommer skolans uppdrag med studie och yrkesvägledning att vara en nyckel för 
elevernas motivation och skolframgång framöver.

Gymnasiebehörigheten var 73% procent av alla elever som slutade skolår 9 var 
behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Anledningen till att eleverna inte var 
behöriga till gymnasiet berodde i de allra flesta fall på att eleverna inte hade klarat 
kunskapskraven i matematik. Av alla elever som slutade skolår 9 var det 15 
procent som endast saknade matematikbetyg för att vara behöriga till 
gymnasieskolans nationella program.

I den kvalitetsredovisning lyfts tre områden som avgörande för skolresultaten i 
Hallsbergs kommun; skolfrånvaron, stadieövergångarna och 
matematikundervisningen. För att förbättra matematikundervisningen från 
förskoleklass till skolår 3 deltar Hallsbergs kommun tillsammans med tre andra 

Page 80 of 183



Datum Sida
Bildningsnämndens mål och budget 2021-2023 5(11)

kommuner i en satsning, som leds av SKL (Sveriges kommuner och landsting) och 
NCM (nationellt centrum för matematikundervisning). Det är en satsning för att 
höja matematikkunskaperna med inriktning på metoder för att lära ut matematik.

Under 2021 kommer insatserna kring "nyanlända och flerspråkiga elevers 
lärande" intensifieras och berör all verksamhet från förskolan till skolår 9.

Förvaltningen har idag tillsatt 15 av 19 förstelärare. Deras insatser är viktiga. De 
verkar i form av uppdrag från rektorer, som ledare för olika nätverk liksom 
seminarieledare vid våra egna kompetensutvecklingsdagar. Deras insatser handlar 
om att öka likvärdigheten i kommunen genom att vara stöd i det kollegiala 
lärandet, vara forskningsförankrade och mål- och behovsinriktade.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning

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

Verksamheten måste alltid anpassas till den ekonomiska ramen, men även till 
statens krav på målstyrning och en likvärdig skola. Förvaltningschefen/skolchefen 
har ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunens mål och vad 
som fastställts beträffande verksamhet och budget.

Modell för resursfördelning

Den modell för resursfördelning som används i nämnden utgår från antal barn 
samt barns/elevers behov. Resurser fördelas i form av ramar till respektive 
ansvarsområde. Hänsyn tas till föräldrars utbildningsbakgrund och elever med 
utländsk bakgrund. Dessutom kan resurser tillföras barn/elever med behov av 
särskilt stöd. Det sker efter individuell prövning.

Uppföljning och utvärdering

Förutom delårsrapporten görs varje månad en ekonomisk avstämning och 
lägesredovisning utifrån varje rektors/förskolechefs ansvarsområde, biblioteket, 
kulturavdelningen, fritidsavdelning samt av de gemensamma resurserna.

Förskolor, skolor och skolhälsovården upprättar kvalitetsredovisningar efter varje 
läsår där årets arbete redovisas utifrån uppsatta mål. Analys, måluppfyllelse och 
behov av fortsatt utvecklingsarbete under det kommande läsåret presenteras.

En sammanfattande kvalitetsredovisning på förvaltningsnivå presenteras på 
bildningsnämndens resultatdialog varje höst i enlighet med det så kallade 
”kvalitetshjulet” som nämnden fastställt. Samtliga kvalitetsredovisningar finns 
publicerade på kommunens hemsida.
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3 Utmaningar, aktiviteter och prioriteringar
Bildningsnämnden har fått en utökad budget mot föregående år. Budgeten har 
tagit hänsyn till nya löner och ökade kostnader för lokaler och andra 
prisframskrivningar. En utmaning som är att antalet elever i skolan och barn i 
förskolan fortsätter att öka. Elevökningar är inte någonting som med automatik 
kompenseras när kommunfullmäktige fördelar ramar till nämnderna. När 
höstterminen 2019 påbörjades var det tydligt att antalet barn och elever hade ökat 
ytterligare i förskola och skola. En annan utmaning är att en fler elever än tidigare, 
valt förskola och skola i annan kommun eller hos fristående aktör. Antalet elever 
som tillhör särskolan ser även ut att öka, vilket innebär stora kostnader då vi 
köper enskilda platser från Kumla. Att göra besparingar på förskola eller skola är 
svårt då flera av statsbidragen är villkorade med att gruppstorlekar inte får öka. 
Bildningsnämnden får i denna budget en ramförstärkning med ytterligare 3,5 
miljoner kronor. Budgeten är gjord utifrån de elevökningar vi ser i våra egna 
verksamheter. De interkommunala kostnaderna för förskola, grundskola och 
grundsärskola är områden som bildningsnämnden måste följa och vara observant 
på om kostnaderna ökar. I Statistiken kan vi konstatera att Hallsbergs kommun har 
den billigaste grundskolan per elev av alla Sveriges 290 kommuner läsåret 2018-
2019.

Det är glädjande att Hallsbergs kommun har renoverat, byggt ut och byggt nytt när 
det gäller verksamhetslokaler för förskola och skola. Många pedagoger, barn och 
elever har en helt annan arbetsmiljö idag jämfört med för några år sedan. 
Skillnaderna mellan de enheter där det inte gjorts någonting på många år blir dock 
mycket tydlig. I flera av våra tätorter har vi tillskapat flera nya förskoleavdelningar 
och vi ser att vi måste fortsätta utöka antalet platser, då det tillkommer många nya 
barn. Vi har fortfarande en oroande lokalbrist när det gäller förskolelokaler i 
Pålsboda, Vretstorp och Hallsberg. Antalet barn och elever ökar dessutom 
konstant.

Många av dagens statsbidrag är konstruerade så att antal pedagoger i förhållande 
till antal barn inte får sjunka, statsbidragen ska leda till utveckling och inte täcka 
kommunens tillväxt. Vi ser att det har blivit allt svårare att göra prognoser över 
hur antalet barn och elever kommer att utvecklas under kommande år. 
Konkurrensen om de medarbetare som vi behöver i våra förskolor och skolor har 
ökat. Det är en fråga som måste hanteras för att säkra kompetensförsörjningen.

Samarbetet internt och externt blir avgörande både för kvalitet och ekonomi. Hur 
kan vi säkra kvalitet på vår IT-service, våra måltider, och våra lokaler utan att få 
kostnader som skenar? Det mest centrala för bildningsnämndens verksamheter är 
kommunens barn och ungdomar. Stora ansträngningar görs, men fortfarande är 
det elever som efter nio år i våra grundskolor inte klarar de nationella 
kunskapskraven i alla ämnen. Tyvärr så är inte heller alla elever behöriga till ett 
nationellt gymnasieprogram. För läsåret 2019-2020 har följande övergripande 
utvecklingsområden arbetats fram som särskilt prioriterade; skolfrånvaro, 
stadieövergångar, matematikundervisning, förskoleklassens undervisning, 
fritidshemmets undervisning, likvärdigheten och undervisningen i förskolan.
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4 Mål

4.1 HÅLLBAR KOMMUN

4.1.1 Strategiskt mål: Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt hållbart samhälle, där människors 
livskvalitet ökar.

Nämndmål Indikatorer
Ingen elev ska ha en frånvaro som överstiger 10 %Skolfrånvaron ska minska.
Socialpedagogernas arbete med skolfrånvaro på 
kommunens högstadieskolor ska resultera i att 
minst 30 elever sänker sin skolfrånvaro under varje 
läsår.
Eleverna känner sig trygga i skolan
Andelen vårdnadshavare som känner sig trygga när 
deras barn är i skolan ska årligen öka för att 2022 
vara minst 98 %
Andelen vårdnadshavare som anser att deras barn 
känner sig tryggt i barngruppen ska årligen öka för 
att 2022 vara minst 98 %

Öka tryggheten i förskola och skola.

Andelen vårdnadshavare som känner sig trygga när 
deras barn är i förskolan eller hos dagbarnvårdare 
ska årligen öka för att 2022 vara minst 98 %

4.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE

4.2.1 Strategiskt mål: Allas lika rätt till en bra utbildning är en 
förutsättning för ett samhälle där alla ges möjligheten till ett 
gott liv. Kommunen ska verka för ett lärande genom hela 
livet.

Nämndmål Indikatorer
Andelen elever som är behöriga till nationellt 
gymnasieprogram ska årligen öka för att 2022 vara 
bland de 50 procent bästa i landet.
Andelen elever i skolår 9, som nått kunskapskraven 
i alla ämnen ska årligen öka
Meritpoängen i skolår 9 ska årligen öka.
Meritpoängen i skolår 6 ska årligen öka.
Andelen elever i skolår 6, som nått kunskapskraven 
i alla ämnen ska årligen öka

Kunskapsresultaten i grundskolan ska årligen öka.

Skillnaden i meritpoäng mellan pojkar och flickor 
ska utjämnas.

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

Andelen elever som kan läsa när de lämnar skolår 1, 
ska årligen öka för att 2022 vara 100 procent.
Andelen elever som klarar nationella proven i 
matematik i skolår 3 ska årligen öka för att 2022 
vara 100 procent.
Andelen elever som klarar nationella proven i 
matematik i skolår 9 ska årligen öka för att 2022 
vara 100 procent.

Matematikresultaten ska förbättras

Andelen elever som klarar skolverkets diagnos 
"Hitta matematiken" ska årligen öka för att 2022 
vara 100 procent.
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4.3 ALLAS INFLYTANDE

4.3.1 Strategiskt mål: Hallsbergs kommun ska värna om och 
samverka med kommuninvånarna och vara lyhörd för idéer 
och synpunkter.

Nämndmål Indikatorer
Att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter ska 
årligen öka för att 2022 vara minst 80 %.

Elevers inflytande i undervisningen ska årligen öka.

Elevrådet får vara med och påverka om saker som 
är viktiga för eleverna på skolan. inflytandet ska 
årligen öka för att 2022 vara 100 %

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

Andelen föreningar som får det högre 
aktivitetsbidraget ska årligen öka, för att 2022 vara 
50 procent.

4.4 GOD SERVICE

4.4.1 Strategiskt mål: Representanter för Hallsbergs kommun ska 
alltid ge ett professionellt bemötande och god service.

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

Föräldrarnas nöjdhet med förskolans tillgänglighet 
ska årligen öka för att 2022 vara minst 98 %

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

Vårdnadshavares nöjdhet med bemötande ska 
årligen öka för att 2022 vara minst 98 %
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5 Driftbudget
Driftbudgeten 2021 uppgår till 362 114 tkr.

Utgångsläget för driftbudgeten är budget 2020 och därefter ingår kompensation 
för ökade löner och priser. Bildningsnämnden har fått kompensation för ökat 
elevantal under hela planperioden likaså kompensation för ökade kostnader inom 
modersmål.

Bildningsnämnden har fått ramökning för ökat barn- och elevantal 5 475 tkr år 
2021, ytterligare 5 500 tkr år 2022 och ytterligare 5 400 tkr år 2023. I beloppet för 
år 2023 ingår en kompensation för lokalkostnad vid byggnation av ny förskola. I 
kompensationen ingår samtliga kostnader för barn- och elevökningen.

För ökade kostnader inom modersmål kompenseras bildningsnämnden med 
1 000 tkr år 2021, 1 500 tkr år 2022 och 2 000 tkr år 2023. Dessa medel avser 
endast åren 2021 till år 2023.

Löneutrymmet motsvarar 2,3 % av lönesumman. Förändringar av 
personalsammansättning får täckas inom utrymmet.

De medel på 10,5 mnkr som reducerades i Bildningsnämndens budgetram år 2021 
har återlagts för år 2021.
I och med tertialrapporten utökades Bildningsnämndens ram med 2 mnkr. Dessa 2 
mnkr kvarstår under planperioden.
3,5 mnkr som Bildningsnämnden fick i budget 2020 som engångsersättning är 
borttagen.

Fördelningen per kostnadskategori kommer att förändras efter att 
detaljbudgetarna är gjorda för våra budgetområden inom förvaltningen.

 
Belopp i tkr Budget 2020 Budget 2021 Flerårsplan 2022 Flerårsplan 2023
Intäkter 60 320 60 320 60 320 60 320
Kostnader -412 028 -412 921 -410 642 -418 192
- varav 
personalkostnader

-262 148 -258 443 -266 778 -272 914

- varav 
kapitalkostnader

-2 826 -2 826 -2 826 -2 826

- varav 
lokalkostnader

-61 058 -61 668 -62 284 -62 907

- varav övriga 
kostnader

-85 996 -89 984 -78 754 -79 545

Totalt -351 708 -352 601 -350 322 -357 872
Ramförstärkning 
MoB 2021-2023

-9 513 -25 486 -31 696

Summa -351 708 -362 114 -375 808 -389 568
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6 Investeringsbudget
Investeringsbudgeten 2021 uppgår till 1 800 tkr och kvarstår hela planperioden 
2022-2023.

Hur medlen kommer användas är ännu inte beslutat, vilket innebär att budgeten 
kan komma att förändras.

Önskemål om överföring av ej förbrukade medel under 2020 (699 tkr) är gjord och 
bekräftad av ekonomichefen. Beslut av politiken väntas tas under våren 2021.

Belopp i tkr Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023
Inventarier -1 090 -1 090 -1 090 -1 090
Datorinvesteringar och tillbehör
Idrottsanläggningar -710 -710 -710 -710
Inventarier Långängsskolan
Summa -1 800 -1 800 -1 800 -1 800
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7 Personalplan
Hallsbergs kommun har en god tillväxt och antalet invånare, barn och elever har 
stigit under flera år. Många av kommunens förskoleenheter och skolenheter växer. 
Fler barn och elever kräver mer personal, vilket gör att antalet medarbetare tydligt 
har ökat under de senaste åren. Genom en rad olika statsbidrag har även 
gruppstorlekar/pedagogtäthet gjort att fler pedagoger anställts hos landets olika 
skolhuvudmän. Hallsbergs kommun är inte heller den enda kommunen som växer, 
vilket gör att konkurrensen om pedagogerna har ökat. Särskilt svårt har det varit 
att hitta behöriga pedagoger i matematik och No med inriktning mot högstadiet. 
Även spanska har varit svårt att rekrytera.

Samarbetet med universitetet och lärarutbildningen är en central komponent i 
kommunens strategiska arbete. Vi har under många år varit en aktiv del i 
universitetets lärarutbildning. Många studenter genomför sin verksamhetsförlagda 
utbildning (VFU) på våra förskolor och skolor varje år. Universitetet/RUC 
(regionalt utvecklingscentrum) har även en central roll då det gäller att 
kontinuerligt arrangera didaktiska ämneslärarnätverk för regionens kommuner. 
RUC arrangerar även fortbildning för rektorer och förskolechefer, där vi har ett 
aktivt deltagande.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-02-09

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 5 - Utökning av förskola och placeringsbehov 
(21/BIN/76)

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad förvaltningschef Jonas Bergman Wallin och administrativ samordnare Kjell 
Gunnarsson redogör för placeringsläget och inrättandet av tillfällig förskola i centrala 
Hallsberg.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 5 2021) 
Kjell Gunnarsson informerar utskottet om placeringsbehov under våren 2021. Under våren 
kommer en avdelning att öppnas i Öppna förskolans lokaler på Västra skolan. Öppna 
förskolan kommer att ha mycket uteverksamhet när verksamheten kommer igång igen. En 
avdelning kommer att höra till förskolan Gullvivan i Pålsboda, men vara belägen i en lokal på 
Falkvägen. Verksamheten beräknas kunna starta där vid månadsskiftet februari/mars. Det 
finns behov av fler förskoleplatser i Hallsbergs tätort framöver. Ett långsiktigt arbete pågår 
för när barnen i förskolan ska börja skolan.

Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Kjell Gunnarsson föredrar ärendet. I Vretstorp fortsätter det att vara förskoleverksamhet i 
Kristallkyrkans lokaler. I Pålsboda har barnantalet ökat kraftigt de senaste åren. I vår öppnas 
en avdelning till tillhörande förskolan Gullvivan. I Hallsbergs tätort finns det behov att utöka 
verksamheten. På förskolan Kompassen kommer det att startas en avdelning under våren, 
vilken kommer att vara en uteavdelning. En halv avdelning till kommer att öppnas på 
förskolan Hässleberg. Det kommer också att öppna en tillfällig avdelning i Öppna förskolans 
lokaler på Västra skolan. Den avdelningen kan bara vara där den här våren. Öppna förskolans 
verksamhet är för närvarande begränsad.

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Utökning av förskola och placeringsbehov

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2021-01-20 Dnr:21/BIN/76 

Utökning av förskola och placeringsbehov

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad förvaltningschef Jonas Bergman Wallin och administrativ samordnare Kjell Gunnarsson 
redogör för placeringsläget och inrättandet av tillfällig förskola i centrala Hallsberg.

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

Ärendet 
Andelen vårdnadshavare som ansökt om barnomsorg i centrala Hallsberg överstiger de befintliga 
antalet plaster i förskoleorganisationen. Planeringsmöten med rektorerna i förskolan i centrala 
Hallsberg (område 1–3) påbörjades i december. Åtgärder för att utöka antalet platser på befintliga 
förskolor genomfördes. Trots de platserna motsvarar det inte de aktuella ansökningarna om 
barnomsorg. Planering har under december 20 till januari 21 pågått för att inrätta en förskola i öppna 
förskolans lokaler på Västra Skolan. Förskolan beräknas öppna i mars 2021. 

I Pålsboda har tillfälligt bygglov för förskola på Falkvägen beviljats och förskolan beräknas öppna i 
slutet av februari 2021. 

Bildningsförvaltningen

Jonas Bergman Wallin Kjell Gunnarsson

tf. Förvaltningschef Administrativ samordnare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-02-09

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 6 - Betygsuppföljning åk 9 
(21/BIN/77)

Ärendebeskrivning 
Bildningsnämnden har som mål att antalet elever som blir behöriga till gymnasiet ska öka. 
Det är höstterminens betyg i skolår 9 som ligger till grund för elevens ansökan till gymnasiet. 
Slutlig antagning görs på avgångsbetyget. Behörigheten vid betygsättningen höstterminen 
2020 låg på 
62 procent i Hallsbergs kommun. Det rör sig om totalt 58 elever och av dessa har 32 elever F 
i ett av de ämnen (svenska, engelska och matematik) som krävs för behörighet till ett 
yrkesprogram inom gymnasieskolan. 

På vårterminen i skolår 8 var andelen betyg med streck (-) eller F på Transtenskolan 24,51 
procent, och på Folkasboskolan 13,37 procent. Motsvarande andel för höstterminen skolår 9 
var på Transtenskolan steck (-) eller F 21,14 procent. Motsvarande andel på Folkasboskolan 
streck (-) eller F 14,01 procent.

Tillförordnad förvaltningschef har den 13 januari haft avstämningar med rektorer och 
representanter för elevhälsan vid de bägge enheterna för vårterminens fortsatta arbete

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 6 2021) 
Jonas Bergman Wallin föredrar ärendet. Han har haft avstämningsmöte med rektorer och 
elevhälsan för att se hur man arbetar med eleverna som inte når målen. Det finns planer för 
alla elever. De nationella prov är borttagna innevarande läsår, men Skolverket kommer att 
tillgängliggöra andra slags prov som kan fungera som bedömningsunderlag istället. Lovskola 
ordnas på höstlov, sportlov och påsklov. 

Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Jonas Bergman Wallin föredrar ärendet. Han har haft avstämningsmöte med rektorer och 
elevhälsan för att se hur man arbetar med eleverna som inte når målen. Utmaningen 
är frånvaron och att man för närvarande inte kan blanda elever från olika grupper som 
behöver stödundervisning i den grad som önskas.

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Betygsuppföljning åk 9
 Betyg åk 8 vt20 Transtenskolan
 Betyg åk 9 ht20 Transtenskolan
 Betyg åk 8 vt 20 Folkasboskolan
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-02-09

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

 Betyg åk 9 ht20 Folkasboskolan

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2021-01-21 Dnr:21/BIN/77 

Betygsuppföljning åk 9

Ärendebeskrivning 
Bildningsnämnden har som mål att antalet elever som blir behöriga till gymnasiet ska öka. Det är 
höstterminens betyg i skolår 9 som ligger till grund för elevens ansökan till gymnasiet. Slutlig 
antagning görs på avgångsbetyget. Behörigheten vid betygsättningen höstterminen 2020 låg på 
62 procent i Hallsbergs kommun.

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

Ärendet 
Bildningsnämnden har som mål att antalet elever som blir behöriga till gymnasiet ska öka. Det är 
höstterminens betyg i skolår 9 som ligger till grund för elevens ansökan till gymnasiet. Slutlig 
antagning görs på avgångsbetyget. Behörigheten vid betygsättningen höstterminen 2020 låg på 
62 procent i Hallsbergs kommun. Det rör sig om totalt 58 elever och av dessa har 32 elever F i ett av 
de ämnen (svenska, engelska och matematik) som krävs för behörighet till ett yrkesprogram inom 
gymnasieskolan. 

På vårterminen i skolår 8 var andelen betyg med streck (-) eller F på Transtenskolan 24,51 procent, 
och på Folkasboskolan 13,37 procent. Motsvarande andel för höstterminen skolår 9 var på 
Transtenskolan steck (-) eller F 21,14 procent. Motsvarande andel på Folkasboskolan streck (-) eller F 
14,01 procent.

Tillförordnad förvaltningschef har den 13 januari haft avstämningar med rektorer och representanter 
för elevhälsan vid de bägge enheterna för vårterminens fortsatta arbete. 

Bildningsförvaltningen

Jonas Bergman Wallin

Tf. Förvaltningschef

Bilagor
Betygssammanställning från Transtenskolan

Betygssammanställning från Folkasboskolan
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Transtenskolan
Årskurs

8
Termin

VT-20
Betygsstatistik - årskursvis

C ABTotalt

AntalAntal % Antal % %AntalÄmne

DEF

Antal Antal Antal% % %

-

Antal %

BI Biologi  3 2 17 11  2,83 1,89 16,04 10,38 106  9  8,49  36  33,96  28  26,42

BL Bild  10 15 29 12  9,43 14,15 27,36 11,32 106  2  1,89  17  16,04  21  19,81

EN Engelska  9 9 27 14  8,49 8,49 25,47 13,21 106  1  0,94  18  16,98  28  26,42

FY Fysik  8 5 11 11  7,55 4,72 10,38 10,38 106  11  10,38  35  33,02  25  23,58

GE Geografi  3 4 24 15  2,83 3,77 22,64 14,15 106  3  2,83  16  15,09  41  38,68

HI Historia  4 6 19 13  3,77 5,66 17,92 12,26 106  4  3,77  18  16,98  42  39,62

HKK Hem- och konsumentkunskap  8 19 18 24  7,55 17,92 16,98 22,64 106  4  3,77  17  16,04  16  15,09

IDH Idrott och hälsa  1 11 38 19  0,94 10,38 35,85 17,92 106  2  1,89  13  12,26  22  20,75

KE Kemi  5 7 10 14  4,72 6,60 9,43 13,21 106  7  6,60  46  43,40  17  16,04

M2FR Franska  7  77,78 9  2  22,22

M2SP Spanska  2 5 2  8,33 20,83 8,33 24  3  12,50  3  12,50  9  37,50

M2TY Tyska  2 3 4 1  12,50 18,75 25,00 6,25 16  6  37,50

MA Matematik  6 6 10 13  5,66 5,66 9,43 12,26 106  5  4,72  39  36,79  27  25,47

MLARA Arabiska  2 1 1  18,18 9,09 9,09 11  3  27,27  2  18,18  2  18,18

MLPOL Polska  1  100,00 1

MLRUS Ryska  1  100,00 1

MU Musik  7 15 21 22  6,60 14,15 19,81 20,75 106  4  3,77  7  6,60  30  28,30

RE Religionskunskap  6 11 12 17  5,66 10,38 11,32 16,04 106  4  3,77  16  15,09  40  37,74

SH Samhällskunskap  3 5 19 20  2,83 4,72 17,92 18,87 106  3  2,83  16  15,09  40  37,74

SL Slöjd  1 7 25 36  0,94 6,60 23,58 33,96 106  5  4,72  3  2,83  29  27,36

SV Svenska  2 3 23 10  2,08 3,13 23,96 10,42 96  3  3,13  16  16,67  39  40,63
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Transtenskolan
Årskurs

9
Termin

VT-20
Betygsstatistik - årskursvis

C ABTotalt

AntalAntal % Antal % %AntalÄmne

DEF

Antal Antal Antal% % %

-

Antal %

SVA Svenska som andraspråk  10  8  80,00  2  20,00

TK Teknik  7 5 24 18  6,60 4,72 22,64 16,98 106  9  8,49  23  21,70  20  18,87

ABC

Antal % Antal % Antal % Antal %

Summa antal betyg per betygsgrad

D

Antal Antal Antal% % %

 85 138 345 273  4,84 7,85 19,62 15,53 82

-

 4,66

F

 349  19,85

E

 486  27,65
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Transtenskolan
Årskurs

9
Termin

HT-20
Betygsstatistik - årskursvis

C ABTotalt

AntalAntal % Antal % %AntalÄmne

DEF

Antal Antal Antal% % %

-

Antal %

BI Biologi  8 6 14 8  7,55 5,66 13,21 7,55 106  11  10,38  13  12,26  46  43,40

BL Bild  20 13 27 9  18,87 12,26 25,47 8,49 106  5  4,72  5  4,72  27  25,47

EN Engelska  5 12 24 14  4,72 11,32 22,64 13,21 106  4  3,77  16  15,09  31  29,25

FY Fysik  8 4 11 11  7,55 3,77 10,38 10,38 106  13  12,26  32  30,19  27  25,47

GE Geografi  3 7 22 13  2,83 6,60 20,75 12,26 106  4  3,77  13  12,26  44  41,51

HI Historia  5 11 15 16  4,72 10,38 14,15 15,09 106  4  3,77  18  16,98  37  34,91

HKK Hem- och konsumentkunskap  9 27 13 24  8,49 25,47 12,26 22,64 106  5  4,72  10  9,43  18  16,98

IDH Idrott och hälsa  4 14 23 26  3,77 13,21 21,70 24,53 106  4  3,77  10  9,43  25  23,58

KE Kemi  5 7 10 14  4,72 6,60 9,43 13,21 106  12  11,32  41  38,68  17  16,04

M2FR Franska  3 3 1  33,33 33,33 11,11 9  1  11,11  1  11,11

M2SP Spanska  3 8 7  12,50 33,33 29,17 24  1  4,17  5  20,83

M2TY Tyska  5 3 1 4  31,25 18,75 6,25 25,00 16  1  6,25  2  12,50

MA Matematik  3 11 9 12  2,83 10,38 8,49 11,32 106  3  2,83  33  31,13  35  33,02

MLARA Arabiska  2 2 3  18,18 18,18 27,27 11  1  9,09  2  18,18  1  9,09

MLPOL Polska  1  100,00 1

MLRUS Ryska  1  100,00 1

MLSOM Somaliska  1  100,00 1

MLSQI Albanska  1  100,00 1

MU Musik  9 10 15 24  8,49 9,43 14,15 22,64 106  5  4,72  6  5,66  37  34,91

RE Religionskunskap  6 11 13 19  5,66 10,38 12,26 17,92 106  3  2,83  14  13,21  40  37,74

SH Samhällskunskap  4 10 20 13  3,77 9,43 18,87 12,26 106  5  4,72  19  17,92  35  33,02
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Transtenskolan
Årskurs

9
Termin

HT-20
Betygsstatistik - årskursvis

C ABTotalt

AntalAntal % Antal % %AntalÄmne

DEF

Antal Antal Antal% % %

-

Antal %

SL Slöjd  1 11 35 31  0,94 10,38 33,02 29,25 106  7  6,60  1  0,94  20  18,87

SV Svenska  4 18 13 17  4,26 19,15 13,83 18,09 94  5  5,32  10  10,64  27  28,72

SVA Svenska som andraspråk  1 2  8,33 16,67 12  3  25,00  6  50,00

TK Teknik  7 5 24 18  6,60 4,72 22,64 16,98 106  11  10,38  21  19,81  20  18,87

ABC

Antal % Antal % Antal % Antal %

Summa antal betyg per betygsgrad

D

Antal Antal Antal% % %

 107 190 304 286  6,08 10,80 17,27 16,25 102

-

 5,80

F

 270  15,34

E

 501  28,47
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Folkasboskolan
Årskurs

8
Termin

VT-20
Betygsstatistik - årskursvis

C ABTotalt

AntalAntal % Antal % %AntalÄmne

DEF

Antal Antal Antal% % %

-

Antal %

BI Biologi  1 4 13 11  2,22 8,89 28,89 24,44 45  2  4,44  6  13,33  8  17,78

BL Bild  3 12 2 15  6,67 26,67 4,44 33,33 45  5  11,11  8  17,78

EN Engelska  12 3 11 3  26,67 6,67 24,44 6,67 45  5  11,11  11  24,44

FY Fysik  1 15 10  2,22 33,33 22,22 45  2  4,44  6  13,33  11  24,44

GE Geografi  1 5 11 8  2,27 11,36 25,00 18,18 44  2  4,55  4  9,09  13  29,55

HI Historia  3 6 11 6  6,82 13,64 25,00 13,64 44  2  4,55  4  9,09  12  27,27

HKK Hem- och konsumentkunskap  3 8 16  6,82 18,18 36,36 44  1  2,27  16  36,36

IDH Idrott och hälsa  9 6 6 2  20,00 13,33 13,33 4,44 45  2  4,44  5  11,11  15  33,33

KE Kemi  4 7 8  8,89 15,56 17,78 45  2  4,44  7  15,56  17  37,78

M2FR Franska  1 1 1  20,00 20,00 20,00 5  1  20,00  1  20,00

M2SP Spanska  7 5 3 2  36,84 26,32 15,79 10,53 19  1  5,26  1  5,26

M2TY Tyska  2 2  28,57 28,57 7  1  14,29  2  28,57

MA Matematik  2 4 9 7  4,44 8,89 20,00 15,56 45  1  2,22  13  28,89  9  20,00

MLARA Arabiska  1  1  100,00

MLCKB Kurdiska (centrala Irak), Sorani  1  1  100,00

MLDEU Tyska  1  100,00 1

MU Musik  4 6 16 6  9,09 13,64 36,36 13,64 44  1  2,27  11  25,00

RE Religionskunskap  2 6 8 3  4,44 13,33 17,78 6,67 45  2  4,44  3  6,67  21  46,67

SH Samhällskunskap  1 3 14 6  2,33 6,98 32,56 13,95 43  1  2,33  4  9,30  14  32,56

SL Slöjd  6 13 14  13,33 28,89 31,11 45  1  2,22  1  2,22  10  22,22

SV Svenska  1 7 9 10  2,33 16,28 20,93 23,26 43  5  11,63  11  25,58
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Folkasboskolan
Årskurs

9
Termin

VT-20
Betygsstatistik - årskursvis

C ABTotalt

AntalAntal % Antal % %AntalÄmne

DEF

Antal Antal Antal% % %

-

Antal %

SVA Svenska som andraspråk  2  2  100,00

TK Teknik  1 4 8 12  2,22 8,89 17,78 26,67 45  2  4,44  5  11,11  13  28,89

ABC

Antal % Antal % Antal % Antal %

Summa antal betyg per betygsgrad

D

Antal Antal Antal% % %

 49 86 167 141  6,55 11,50 22,33 18,85 21

-

 2,81

F

 79  10,56

E

 205  27,41
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Folkasboskolan
Årskurs

9
Termin

HT -20
Betygsstatistik - årskursvis

C ABTotalt

AntalAntal % Antal % %AntalÄmne

DEF

Antal Antal Antal% % %

-

Antal %

BI Biologi  1 6 10 9  2,17 13,04 21,74 19,57 46  1  2,17  8  17,39  11  23,91

BL Bild  7 6 5 16  15,22 13,04 10,87 34,78 46  1  2,17  4  8,70  7  15,22

EN Engelska  13 7 9 4  28,26 15,22 19,57 8,70 46  4  8,70  9  19,57

FY Fysik  4 13 8  8,70 28,26 17,39 46  2  4,35  9  19,57  10  21,74

GE Geografi  2 8 10 8  4,44 17,78 22,22 17,78 45  1  2,22  5  11,11  11  24,44

HI Historia  3 6 11 6  6,82 13,64 25,00 13,64 44  2  4,55  4  9,09  12  27,27

HKK Hem- och konsumentkunskap  2 6 6 13  4,44 13,33 13,33 28,89 45  18  40,00

IDH Idrott och hälsa  10 6 5 3  21,74 13,04 10,87 6,52 46  5  10,87  4  8,70  13  28,26

KE Kemi  6 11 10  13,04 23,91 21,74 46  2  4,35  7  15,22  10  21,74

M2FR Franska  1 2  20,00 40,00 5  1  20,00  1  20,00

M2SP Spanska  4 8 3  22,22 44,44 16,67 18  1  5,56  2  11,11

M2TY Tyska  2 2 1  40,00 40,00 20,00 5

MA Matematik  3 5 6 9  6,52 10,87 13,04 19,57 46  1  2,17  12  26,09  10  21,74

MLARA Arabiska  3  2  66,67  1  33,33

MLCKB Kurdiska (centrala Irak), Sorani  1  100,00 1

MLDEU Tyska  1  100,00 1

MU Musik  5 10 13 7  11,11 22,22 28,89 15,56 45  1  2,22  2  4,44  7  15,56

RE Religionskunskap  3 9 10 7  6,52 19,57 21,74 15,22 46  7  15,22  10  21,74

SH Samhällskunskap  7 6 11 5  15,22 13,04 23,91 10,87 46  1  2,17  5  10,87  11  23,91

SL Slöjd  2 7 12 11  4,35 15,22 26,09 23,91 46  2  4,35  12  26,09

SV Svenska  2 8 5 14  4,65 18,60 11,63 32,56 43  1  2,33  2  4,65  11  25,58
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Folkasboskolan
Årskurs

9
Termin

HT -20
Betygsstatistik - årskursvis

C ABTotalt

AntalAntal % Antal % %AntalÄmne

DEF

Antal Antal Antal% % %

-

Antal %

SVA Svenska som andraspråk  3  2  66,67  1  33,33

TK Teknik  1 6 11 9  2,17 13,04 23,91 19,57 46  2  4,35  5  10,87  12  26,09

ABC

Antal % Antal % Antal % Antal %

Summa antal betyg per betygsgrad

D

Antal Antal Antal% % %

 68 116 155 140  8,90 15,18 20,29 18,32 21

-

 2,75

F

 86  11,26

E

 178  23,30
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-02-09

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 7 - Information Statsbidrag 
(21/BIN/74)

Ärendebeskrivning 
Administrativ samordnare Kjell Gunnarsson redogör för förvaltningens arbete med ansökan 
och uppföljning kring riktade statsbidrag.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 7 2021) 
Ärendet behandlas och beslutas på nämndens sammanträde 9 februari.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Kjell Gunnarsson föredrar ärendet. De allra flesta statsbidrag söker 
bildningsförvaltningen från Skolverket. Bildningsförvaltningen söker även ett par statsbidrag 
från Kulturrådet, bland annat för Skapande skola och till kulturskolan. Många statsbidrag är 
till för riktade insatser. Det enskilt största statsbidraget är statsbidraget för likvärdig skola.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Nämnden beslutar enligt förslag.

Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Information Statsbidrag
 Statsbidrag från Skolveket

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2021-01-19 Dnr:21/BIN/74 

Information Statsbidrag

Ärendebeskrivning 
Administrativ samordnare Kjell Gunnarsson redogör för förvaltningens arbete med ansökan och 
uppföljning kring riktade statsbidrag.

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

Ärendet 
Statsbidrag är ett sätt att ge statligt ekonomiskt stöd till specifika insatser i skolan. Vem som kan söka 
ett bidrag och villkoren för vad pengarna ska användas till beskrivs oftast i en förordning som 
regeringen beslutar om. Valet att ansöka om ett statsbidrag bör utgå från behov som huvudmannen 
sett genom skolans systematiska kvalitetsarbete.

För förskolor och skolor är det huvudmannen som kan ansöka om statsbidrag. En enskild lärare, 
rektor eller skola kan alltså inte söka statsbidrag.

Skolverket kontrollerar och följer upp att statsbidragspengarna används på ett korrekt sätt. Syftet 
med kontrollerna är att öka kunskapen hos huvudmännen kring de villkor som reglerar de olika 
statsbidragen och förhindra oegentligheter och fusk med statsbidragspengarna. Kontrollerna sker 
efter redovisning. Statsbidragen kan vara kopplade till att huvudmannen inte genomför minskningar 
av den egna budgeten.

Bildningsförvaltningen

Jonas Bergman Wallin

Tf. förvaltningschef
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Statsbidrag från Skolverket
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• Total summa beviljade statsbidrag 2020
32 362 tkr direkt via ansökan till BIN, det finns 
även generella bidrag som kommer till 
kommunen direkt som gäller skolan/förskola

• Tilldelade enligt beslut om ram.
Ex Likvärdig skola, maxtaxa, lärarlönelyftet, papperslösa barn, kvalitetssäkrande åtgärder, språkutveckling i förskolan
Nytt nu skolmiljarden pga pandemin: ca 1500 tkr till Hallsbergs kommun elever 6-19 år.

• Tilldelade som bidrag till insatser.
Ex: Mindre barngrupper, karriärtjänster, förstärkt elevhälsa, lärarassistenter, läxhjälp, lovskola, Omsorg på obekväm tid, 
läslyftet, specialpedagoglyftet, lärarlyftet, högskolestudier specialpedagog, svenska som andraspråk, elever inom EU
Projekt: Nyanländas lärande.

2021-02-11
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2021-02-11

E-tjänst med lista på de bidrag som berör oss

Länk till skolverket där man kan läsa om alla statsbidrag samt 
vem som kan söka och alla villkor.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidragskalendern
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Kontakt

Kjell Gunnarsson

0582-68 60 07

kjell.gunnarsson@edu.hallsberg.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-02-09

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 8 - Verksamhetsrapport 2020:05 
(21/BIN/73)

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsbesök har genomförts på Folkasboskolan i Pålsboda, Hallsbergs kommun. En 
rapport från besöket har utarbetats av nämndsekreterare Jenny Andersson, enligt bilaga.

Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

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

Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att verksamhetsrapporten för Folkasboskolan godkänns och 
läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Verksamhetsrapport 2020:05, Folkasboskolan

Expedieras till  
Rektor Folkasboskolan

Paragrafen är justerad
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Uppdragsgivare: Bildningsnämnden 

 

Bildningsförvaltningen 
 

RAPPORT 
Sida 

1(11) 

Datum 

2021-01-13 
 

 

 

 
 

 

 

Verksamhetsrapport 2020:05 

Folkasboskolan 2020-10-20 
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Datum 

2021-01-13 
      

      
Sida 

2(11) 

 

 

Sammanfattning 
Det huvudsakliga syftet med verksamhetsbesök är att granska ett eller flera, för 

nämndens verksamhet, viktiga områden. Verksamhetsbesöken är ett av flera sätt 

för nämndens politiker att få en inblick i verksamheterna nämnden ansvarar för 

liksom att det också utgör ett tillfälle för de som på olika sätt är knutna till dessa 

verksamheter att få möta några av nämndens politiker. Verksamhetsbesöket 

sammanfattas i en rapport som grundar sig på vad som framkommer i samtalet. 

Man ska dock komma ihåg att möjlighet till förberedelser inför mötet har sett 

olika ut.  

 

Verksamhetsbesök har gjorts i kommunens förskolor och skolor sedan år 2000. 

Vid de första besöken granskade nämnden hur man arbetat med miljö-, hälso- och 

internationaliseringsfrågor och under senare år har tyngdpunkten legat på 

områden som utveckling och lärande samt barn och ungas inflytande. Under åren 

2007 och 2008 var nämndens utvalda granskningsområden ”inflytande, 

delaktighet och ansvar ur elev-, vårdnadshavar- och personalperspektiv för ökad 

måluppfyllelse”, och under 2009/2010 har fokus dels varit på Skolinspektionens 

besök samt granskningsområdena ”måluppfyllelse av kunskapsmålen”, 

likabehandling och kränkande behandling” samt ”elevers delaktighet och 

inflytande i vardagen”. 2014 gjorde Skolinspektionen en ny tillsyn av Hallsbergs 

kommuns grundskolor och förskolor, vilket är anledningen till att 

bildningsnämnden återigen besökte grundskolorna utifrån rapporterna som 

Skolinspektionen avlämnade efter varje besök. Nämnden besökte också hösten 

2014 två nyöppnade förskolor i Hallsbergs kommun, som tidigare inte haft besök 

av nämnden, för att se verksamheterna där.  

 

Under hösten 2015 började nämnden att besöka fritidshemmen i kommunen. 

Därefter har nämnden besökt både skolor, förskolor, ungdomshuset KUBEN, 

familjecentralen, Alléområdet samt biblioteket, Bergööska huset och 

kulturavdelningen. Våren 2020 besökte bildningsnämnden Sköllersta skola, 

Stocksätterskolan och Transtenskolan. Det planerade besöket på Östansjö skola 

ställdes in.  

 

 

Under höstterminen 2020 sker följande besök  

• Östansjö skola 

• Folkasboskolan 

• Långängskolan (inställt på grund av covid-19) 

• Transtenskolan (inställt på grund av covid-19) 
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Datum 
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Sida 
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Innehållsförteckning 

1 Besökare ......................................................................................... 4 

2 Rektor berättar om skolan .............................................................. 4 
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5 Sammanfattning tillsammans med rektor .................................... 10 
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Datum 

2021-01-13 
      

      
Sida 

4(11) 

 

 

1 Besökare 
Siw Lunander, ordförande, bildningsnämnden 
Theres Andersson, förste vice ordförande, bildningsnämnden 
Fredrik Nordvall, förvaltningschef, bildningsförvaltningen 
Jenny Andersson, administrativ enhetschef, bildningsförvaltningen 
Ines Hadziosmanovic, ekonom, ekonomiavdelningen 

2 Rektor berättar om skolan 
Rektor på skolan heter Jarmo Rajakangas. Han har varit rektor på skolan sedan 

hösten 2016. Här finns också en biträdande rektor, Andreas Gillberg, som är 

ansvarig för fritidsverksamheten. Skolan har för närvarande 376 elever.  

 

Skolan har liksom alla påverkats av den rådande situationen med covid-19. 

Pedagogerna har haft det svårt en period, det är alltid några sjuka i 

personalgruppen och pedagogerna hoppar alltid in och täcker upp för varandra. 

Ofta försummar de då sin planeringstid. Dagen innan verksamhetsbesöket hade 

de en extrainsatt arbetsplatsträff för att prata om läget. Rektor eller biträdande 

rektor kommer fortsättningsvis att finnas med på arbetslagen en gång i veckan. 

Det är svårt när vikarierna inte har datorer de kan låna. Då får de låna en dator 

från en annan pedagog som finns på skolan, vilket inte fungerar som önskat.  

 

För närvarande är det cirka 25 elever frånvarande varje dag. I tiderna som är nu 

skrivs en del tillbudsrapporter då personalen hjälper varandra vid frånvaro.  Det 

finns utmaningar både för eleverna och pedagogerna att hantera i vardagen. 

Skolan har flexenheter för de elever som behöver. Skolan kommer att ha en 

föreläsning med Magelungen om AHDH under vecka 44 för att hjälpa 

pedagogerna i situationer som uppstår.  

 

Eleverna i skolår 2-5 har en flexenhet de kan gå till. Ofta kan de behöva arbeta i 

ett mindre sammanhang. Eleverna tar med sig sitt material och går till flexen och 

arbetar där. Det är i regel 2-3 elever per gång som sitter och arbetar. Eleverna i 

skolår 6-9 har en flexenhet de går till. Det är många elever går dit och har en del 

av sin undervisning där, främst teoretiska ämnen. Eleverna är med sin klass i de 

praktiska ämnena. På flexenheten får de extrastöd. Skolan satsar mycket på 

matematiken. Lärare som eleverna hade i skolår 6 finns med även i de högre 

skolåren för att stötta upp. Det är lärare som redan känner eleverna och kan 

hjälpa dem efter deras egna förutsättningar. 

 

Förvaltningschefen ställer frågan hur skolan arbetar med matematikprojektet 

TRR. Rektor svarar att det arbetet har kommit lite efter ett tag, men nu finns det 

en plan. Ett skolår har hamnat lite efter eftersom de har haft en vikarie ett tag. 

Projektet har inte pågått så många år. Det kommer att ge resultat. Det är lättare 

att börja med materialet när man börjar med det i skolår 1, det blir svårare att 

börja arbeta med det direkt i skolår 3. Lärarna tycker att det är mycket med en 
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Datum 

2021-01-13 
      

      
Sida 

5(11) 

 

 

träff i veckan och önskar en längre träff varannan vecka. Nu ses lärarna en timme 

varje vecka. 

 

Det är viktigt att lyfta fram att skolan har fantastiska elever. Rektor brukar ofta 

sitta i kafeterian på fredagar när eleverna i skolår 7-9 går hem. Det är ofta många 

elever som hänger kvar och pratar. Det är ett bra avslut på veckan.  

 

Arbetslaget för de yngre eleverna, F-3, är i princip självgående. Fantastiskt att se 

hur de arbetar. Även i arbetslaget för eleverna i skolår 4-6 fungerar det mycket 

bra. Eleverna har sina lärare i de flesta ämnena de har. I skolår 7 kommer elever 

från Sköllersta skola till Folkasboskolan. Det kan vara en process för elever 

därifrån att acklimatisera sig. De kommer från en mindre skola till en relativt stor 

skola.  

 

Tyvärr ökar nikotinanvändandet främst bland killar på skolan. Det är dock inte så 

många som röker utan det är snus som gäller. Skolan har utsatts för en del 

skadegörelse på kvällar och helger. Det är oklart vilka de är som står för 

skadegörelsen, men rektor påtalar att ungdomarna på orten behöver saker att 

göra på fritiden. Önskvärt vore en fritidsgård. Kommunen har fått tillstånd för 

kameraövervakning på skolgården. 

 

Rektor uttrycker frustration kring samarbetet med andra myndigheter, såsom 

socialförvaltningen. Han önskar att skolan hade en till två socialpedagoger som 

arbetar med eleverna som behöver det. Att de skulle tillhöra elevhälsan så att 

skolan kan styra deras arbetsuppgifter och att de är med på arbetslagen för att 

kunna få och ge information. Önskvärt vore också att en person från 

socialförvaltningen hade ett rum på skolan och var där cirka tre dagar i veckan för 

att hjälpa elever och deras familjer samt att eleverna hade en fritidsgård att gå till 

efter skoltid. Många åker till Hjortkvarn på lördagar, till fritidsgården där. Eleverna 

längtar efter att ha något att göra. De efterfrågar det fotbollsprojekt som hölls i 

Pålsboda tidigare i år. Det föll väl ut. Många elever var där, många tyckte att det 

var roligt.  

 

NA-bygg har varit på skolan och sett över miljön i lokalerna där eleverna F-3 går. 

De har inte kunnat hitta något som orsakar sämre arbetsmiljö. Biträdande rektor 

ska börja arbeta med en långsiktig plan för att se över hela huset. Det kommer 

några vecka 44 som ska se över ventilationen. 

 

Rektor avslutar med att han vill att flera av temarapporterna som rektorerna ska 

skriva till nämnden ska finnas i Haldor. Då blir det enklare för både nämnden och 

rektorerna. Han berättar sedan vilket roligt arbete han har. Det kan dock vara 

svårt ibland. Han är mycket involverad i arbetet med eleverna och deras 

vårdnadshavare.  
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3 Möte med personalrepresentanter 
 

Camilla Brynte, studie- och yrkesvägledare (SYV) 

Karin Arvidsson, pedagog fritidshemmet 

Therese Sirsjö Zaxin, arbetslag F-3 

Philip Svidén, arbetslag 4-6 

Ronette Isaksson, arbetslag 7-9 samt utvecklingsledare 

 

 

Mötet inleds med en presentation samt att nämndens ordförande berättar 

anledningen till verksamhetsbesöket. 

 

Personalen får börja med att berätta vad de tycker om skolan, bra som mindre 

bra. Just nu är det en period med stabilitet i ledningen och i personalgruppen, 

vilket personalen tycker är bra. Det är bra med kontinuitet. Det speglar av sig på 

verksamheten.  

 

Covid-19 påverkar verksamheten mycket. Då är det bra med en stabil grund. Alla 

hjälps åt mycket. Samarbetet mellan arbetslagen är bra. Utvecklingsledarna 

träffas varje morgon och ser över verksamheten, hur dagen ska fungera. Det har 

sällan varit samklang i frånvaron. När det har varit mycket personal borta är 

många elever på plats och tvärtom, när det är många elever borta så är många i 

personalgruppen friska och på plats. Det är svårt att få vikarier. Många vikarier är 

också i riskgrupp. Det har varit en ansträngd höst hittills. Ingen sitter inne med 

någon snabb lösning.  

 

Personalen menar att på grund av rådande läge blir det svårt när det kommer 

hastiga arbetsuppgifter som inte är inplanerade, såsom temarapporten till 

nämnden. Personalen undrar varför den ska göras och önskar lite längre 

framförhållning. Den tar lite lång tid att göra. Det här har personalen redan gjort 

och dokumenterat, de dokumenterar i Haldor. Det finns en anledning till varför 

rapporten kommit till. Det ser olika ut på de olika skolorna. Förvaltningschefen 

menar också att måluppfyllelsen är alltför låg. Utvecklingsledarens roll nummer 

ett är att följa måluppfyllelsen. Så ser det inte ut överallt i kommunen. På skolan 

har de samtal varje vecka i arbetslagen för att lyfta de elever som inte klarar 

måluppfyllelsen. Personalen känner att det är svårare när skolans elevhälsoteam 

inte är på plats 100 procent. Det är bara skolsköterskan som är det. Både 

specialläraren och specialpedagogen utbildar sig. De är klara efter det här läsåret, 

så till nästa läsår är de här 100 procent. En av personalen uttrycker att det är svårt 

när man inte har åtgärder att ta till, det finns inte tillräckligt med resurser. 

Personalen har också önskemål om att ha en fast vikarie på Folkasboskolan. Det är 

svårt att få tag i vikarier. 

 

Bildningsförvaltningens ekonom berättar att det inte finns utrymme i budget för 
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en fast vikarie enbart på Folkasboskolan, men det finns till exempel statsbidrag för 

läxhjälp.  

 

De provar lite olika undervisningsmetoder på skolan. I skolår 4-6 har de till 

exempel ofta två grupper och undervisar på olika sätt, ett mer teoretiskt och ett 

mer praktiskt beroende på hur eleverna lär sig bäst.  

 

Rektor har pratat och önskat en socialpedagog och det önskar personalen också. 

Det vore jättebra om det fanns en här på skolan som kan arbeta med eleverna.  

En socialpedagog arbetar ju mer riktat mot eleverna. Helst ska den riktas mot 

eleverna i skolår 7-9, för det tänker personalen skulle ge effekt även för eleverna i 

skolår 4-6. Personalen menar att de socialpedagogerna som arbetade på 

Transtenskolan förut med frånvaroprojektet där var mer inriktade på att deras 

arbete borde börja redan med elever skolår 4-6 för att stävja frånvaron tidigt så 

att det inte blir värre. De ställer frågan hur arbetet går där numera. Ordförande 

informerar om att det är ett pågående arbete och att man kommer att söka 

pengar från kommunens sociala investeringsfond.  

 

Studie- och yrkesvägledaren tycker att en sak som är positivt med Folkasboskolan 

är att det är transparent. Det är lätt att få tag i rektorerna, trots att de dras i från 

olika håll och har mycket att göra. Det är lätt att samarbeta med personalen här 

och hon upplever att eleverna har stor kunskap om sin egen utbildning. Hon skulle 

gärna se att studie- och yrkesvägledning började redan i skolår 1. På 

Folkasboskolan har studie- och yrkesvägledaren kunnat börja sitt arbete i skolår 4. 

Studie- och yrkesvägledaren upplever dock att det är svårt att se eleverna i 

systemen för att kunna arbeta utvecklande med studie- och yrkesvägledning. 

 

Personalen uttrycker att det är svårt att föra in frånvaro i systemet. EdWise 

fallerar då och då. Det är inte alltid man kan lita på siffrorna som står där.  

Frånvaron fylls i varje dag, men ändå blir det inte riktigt som verkligheten ser ut. 

Detsamma gäller fritidshemmet. Tieto fungerar inte alltid och då uppstår det 

problem för personalen.  

 

Hur fungerar det på fritidshemmet? Fritids har det bra. Det är många barn 

inskrivna på fritids. De samarbetat mycket mellan avdelningarna, bland annat 

arbetar de i tematiska grupper. Fritids är ibland och har olika teman i Folkets hus 

och man använder till exemplen också idrottssalen mycket. Personalen hjälper 

ofta till och täcker upp i arbetslaget F-3 när det är personal borta under skoltid.  

Fritidshemspersonalen känner att de har mycket stöttning från rektorerna. 

Biträdande rektor som är ansvarig för fritids är mycket bra. Personalen tycker att 

de har blivit av med lite lokaler, men det fungerar som det är nu. Det blir lite 

trångt när det är dåligt väder. Används matsalen till mer än bara matsal? Den 

används enbart till matsal, förutom exempelvis om det sker några extra 

föreställningar. 
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Vad skulle eleverna vilja göra efter skolan? Eleverna skulle gärna vilja ha en 

mötesplats, en ungdomsgård, där det finns trygga vuxna.  

 

Har ni föräldramöten? Skolan har haft föräldramöten den här terminen, i lite 

större lokaler. Något möte har varit digitalt. Utvecklingssamtalen har de också 

kunnat haft i fysisk form. Någon pedagog har haft sina möten digitalt.  

 

4 Möte med elever 
 

Sju elever närvarar, två från skolår 3 och 6 samt 3 elev från skolår 9. Mötet inleds 

med en presentation samt att nämndens ordförande berättar anledningen till 

verksamhetsbesöket. 

 

Eleverna i skolår 3 får frågan vad de tycker om skolan. De tycker att det är lite 

tråkigt när de inte får några papper och bara behöver arbeta i boken. På 

matematiken säger de att de gör nästan samma saker hela tiden. Det är ofta 

pratigt på lektionerna, men när de läser är alla nästan helt tysta.  

 

Både eleverna i skolår 6 och 9 får samma fråga. Eleverna i skolår 6 tycker att 

skolan är allmänt bra. Det är mindre prat nu än tidigare, det har blivit mycket 

bättre. Eleverna får frågan vad de tror att det beror på. De svarar att det beror på 

att de blivit äldre. Det roligaste med skolan är idrott och NO. Eleverna i skolår 9 

tycker att en av klasserna har blivit lite pratigare, men de upplever inte att det är 

så jobbigt. Det är kul att prata med alla eftersom det här är sista året. Klassen är 

jättebra. Under lektionerna i andra klassen är det bra arbetsmiljö. Eleverna 

upplever inte att det är något bråk i någon av klasserna i skolår 9. På 

eftermiddagarna när det är sista lektionen kan det bli lite mer pratigt, alla är 

trötta då, men det är fortfarande arbetsro. 

 

Hur påverkas ni som elever av covid-19? Det har varit mycket vikarier i vissa 

ämnen och mer uteidrott. Eleverna upplever inte att de påverkats så mycket i de 

ämnen som de har i sitt klassrum. Det är inte så mycket elever borta för 

närvarande, men det går i perioder. I början var det många borta. Då var man nog 

extra noga med att vara hemma. Nu har man vant sig. Det är många lärare borta, 

främst på högstadiet. Det märks att när lärarna blir stressade blir också eleverna 

stressade. I skolår 3 har eleverna mest de lärarna som de alltid har. De kan ha en 

vikarie, men hon brukar vara på skolan ganska ofta.  

 

Vad gör ni på fritiden, saknar ni något att göra? Någon av eleverna spelar fotboll. 

En annan elev önskar att det finns något inom sång och musik i Pålsboda på 

fritiden. Eleven säger att de har inte ens musik i skolan och den saknar det. Gör 

eleverna något med kulturskolan i skolan? Inte eleverna i skolår 9, men eleverna i 

skolår 6 har rockskola.  
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Eleverna får därefter frågan om de vet vilka krav som finns och mål de behöver 

klara? De svarar att de tycker att det känns bra, de får den hjälp de behöver. 

Eleverna i skolår 9 känner sig väl förberedda inför gymnasiet. De tycker att de får 

en bra utbildning på Folkasboskolan och vet vad som krävs för att klara de olika 

nivåerna. Lärarna hjälper alltid till. Eleverna i skolår 3 upplever dock att det är lite 

svårt när man ligger efter. Det blir lite stressande. De berättar att de jobbade med 

TRR1 i skolår 2, men inte så mycket nu i skolår 3. De elever som närvarar och ska 

börja gymnasiet hösten 2021 har inte helt bestämt vad de ska välja, men de har 

en föraning om vad de vill göra. De funderar lite på vilken skola de ska välja.  

 

Hur används de digitala verktygen? De används nästan hela tiden säger eleverna i 

skolår 9, förutom matematiken, men även där används de. När de gick i skolår 6, i 

Sköllersta skola, så använde de inte sin iPad så mycket utan då var det mer papper 

och penna. I SO och i tyska har de läroböcker och eleverna tycker det är kul med 

lite variation.  

 

Ordförande berättar att i Hallsbergs kommun är det matematiken som eleverna 

tycker är svårast. Det gör att nämnden satsat mycket på det ämnet. Eleverna i 

skolår 9 anser att de har en bra lärare i matematik. En elev berättar att den 

upplever att matematiken är svår och har alltid tyckt det, men eleven tycker att 

den får den hjälp den behöver för att klara betyg. Eleverna menar att de är en 

ambitiös årskurs. Alla elever tycker att de får den hjälp de behöver, även om de till 

exempel är sjuka och missar lite får de hjälp med det de missat.  

 

Vad är bäst med Folkasboskolan? Förut hade skolan dåligt rykte. Nu är elevernas 

upplevelse att den är mycket bättre. Vad är det som är bra? Här finns många 

mycket bra lärare. Gemenskapen i klassen är också bra. Skolår 9 tycker att deras 

årskurs är bättre än andra årskurser på högstadiet. De känns inte lika taggade på 

skolan. De kan till exempel slänga skräp på golven och det ser så tråkigt ut. Säger 

ni som skolkamrater till dem? Nej, det gör man inte så ofta, men om någon är elak 

mot någon så säger man till. Eleverna i skolår 6 känner inte att det är stökigt alls 

på skolan. Hur arbetar ni i skolår 6 med de digitala verktygen? De används mycket. 

Det är bra att variera lite med läroböcker och papper också. Ni i skolår 3, 

använder ni de digitala verktygen? De används inte så ofta i undervisningen. Om 

man är klar med det man ska göra så får man använda sin iPad. Hur fungerar 

uppkopplingen på skolan? Ibland är det bra, men ibland är det mindre bra. Ibland 

stängs det av helt och hållet. Då kan ingen jobba med sin iPad.  

 

Hur är maten på skolan? Eleverna i skolår 3 tycker att maten mestadels är bra. 

Eleverna i skolår 9 berättar att när de började på högstadiet var maten inte så bra, 

men de har pratat mycket om det i elevrådet så det har blivit bättre. Nu är det lite 

skiftande. En elev i skolår 9 tycker att maten är bra, men tycker exempelvis att det 

är underligt med cornflakes på fisken. Det finns dock flera rätter varje dag så det 

 
1 TRR – Träna, resonera och räkna, en undervisningsmodell för taluppfattning 
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finns alltid något att äta. Eleverna i skolår 6 tycker som de övriga eleverna, att 

maten varierar. Är det många som väljer det vegetariska alternativet? Det finns 

alltid ett vegetariskt alternativ, ibland är det gott, men det är ett par i varje klass 

bara som äter det. Ett par gånger de senaste veckorna har det bara varit 

vegetariska alternativ att välja på. Eleverna tycker att salladerna är för 

ihopblandade. De borde kunna ha det enklare.  

 

Eleverna i skolår 9 avslutar med att berätta att det är mycket dålig ventilation på 

skolan. Mest på senvår och sommaren, då känns det som ventilationen är helt 

obefintlig. Det blir alldeles för varmt och ingen luft. Då är det svårt att arbeta. 

Eleverna tycker att man pratat länge om ventilationen, men det händer inget. 

Eleverna i skolår 6 håller med om den dåliga ventilationen, medan eleverna i 

skolår 3 inte har upplevt det på samma sätt, men ibland måste de öppna fönstren. 

 

 

5 Sammanfattning tillsammans med rektor 
 

Ordförande inleder sammanfattningen med träffen med lärarna. Lärarna var 

positiva och tycker det är bra med kontinuitet på lärar- och rektorssidan. Det är 

svårt att få tag i vikarier, de önskade en fast vikarie på skolan. Personalen nämnde 

att de inte hade det stöd de önskar. När nämnden besökte flera klassrum var det 

bland annat två pedagoger på en halvklass. Elevhälsan har haltat lite nu när två 

går på utbildning. Personalen tror att det kommer att bli bättre när båda är klara 

med sin utbildning. Specialläraren jobbar 80 procent trots att hon egentligen är 

tänkt att jobba 60 procent under utbildningen. Personalen tog också upp behovet 

om socialpedagog, att det vore bra att ha en som kan möta eleverna samt att 

eleverna saknar en mötesplats efter skolan. 

 

Personalen uttryckte att de tyckte att det var kort om tid att fylla i 

temablanketten till nämnden. De har informationen, de har dokumentationen, så 

det kommer inte att vara svårt för dem att fylla i den. De har en tuff situation och 

kände att den här arbetsuppgiften blev en för mycket. Pedagogerna har mycket 

god kännedom om sina elevers kunskaper på Folkasboskolan.  

 

Under samtalet med personalen kom läxläsning kom upp, att det finns centrala 

medel till läxhjälp. Rektor berättar att de har läxhjälp en dag i veckan på skolan.  

 

Eleverna var mycket positiva och väldigt nöjda med skolan. De tyckte att de går på 

en mycket bra skola. Det enda negativa som de själva tog initiativ till att berätta 

om var ventilationen. Den tyckte de var nästintill obefintlig under senvår och 

sommar. De berättade att de tycker att de har en bra blandning mellan digitala 

verktyg och läroböcker samt att det är bra stabila klasser och lärare. 
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Eleverna i skolår 3 pratade lite om att de inte arbetar med TRR. Rektor berättar 

att skolan har en plan för att få till det bättre framöver. Alla eleverna kände att de 

visste vad de ska kunna, vilka kraven och målen är. Politiken berättar att det 

kändes hoppfullt att träffa eleverna. Folkasboskolan är en väl fungerade skola. 

 

Rektor fick ett mycket positivt omdöme, även biträdande rektor. De är 

lättillgängliga, svarar alltid på telefon och e-post, vilket gör att de finns närvarande 

även om de inte är på plats på skolan alltid.  

 

Ordförande avrundar förmiddagen och riktar ett tack till rektor och skolan för 

dagens givande besök. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-02-09

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 9 - Beslut om gallring av fysiska handlingar som förvaras i digitalt 
arkiv 
(21/BIN/75)

Ärendebeskrivning 
Hallsbergs kommuns ärendehantering sker i ärendehanteringssystemet Platina men 
kommunens förvaltningar har även andra verksamhetssystem där handlingar förvaras. Sedan 
digital ärendehantering infördes i kommunen har kommunens ärenden diarieförts digitalt i 
ärendehanteringssystemet och handlingar har även förvarats fysiskt i pappersakter. 
Eftersom de handlingar som inkommer som fysiska handlingar minskar betyder det i 
praktiken att allt fler digitala handlingar skrivs ut enbart för att förvaras i det fysiska diariet.

Kommunen har, i samarbete med övriga Sydnärkekommuner, upphandlat ett e-arkiv. 
Förvaltningen ser därför inte att det finns någon anledning att förvara handlingar fysiskt 
längre utan föreslår att handlingarna förvaras digitalt och att verksamhetssystemen ska 
anses vara närarkiv.

Beslutet behöver tas i samtliga nämnder för att hela kommunen ska kunna gå över till att 
förvara handlingar digitalt. Flera av nämnderna har vissa verksamhetssystem där de redan 
idag förvarar handlingar endast som digitala dokument så det här beslutet blir ett led i att 
fortsätta den påbörjade digitaliseringen i kommunen.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 9 2021) 
Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

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

Beslut 
Bildningsnämnden beslutar
1. att inkomna/upprättade fysiska handlingar skannas och originalen därefter gallras vid 
inaktualitet
2. att handlingar som upprättats eller inkommit digitalt inte längre behöver skrivas ut för att 
även förvaras som fysiska handlingar
3. att handlingar som behöver sparas i fysiska originalhandlingar på grund av bevisbörda eller 
enligt lag även fortsättningsvis ska förvaras både digitalt och fysiskt
4. att beslutet gäller alla ärenden som är registrerade från och med 2021-01-01
5. att informationshanteringsplanen vid nästa revidering ska innehålla dessa tillägg samt 
hänvisa till det tagna beslutet
6. att inskannade handlingar som ska bevaras sparas i ett av riksarkivet godkänt filformat 
(Riksarkivet RA-FS 2009:2)

Beslutsunderlag 
 Beslut om gallring av fysiska handlingar som förvaras i digitalt arkiv
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Beslut om gallring av fysiska handlingar som 
förvaras i digitalt arkiv

§ 9
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Beslut om gallring av fysiska handlingar som förvaras i digitalt arkiv

Ärendebeskrivning 
Hallsbergs kommuns ärendehantering sker i ärendehanteringssystemet Platina men kommunens 
förvaltningar har även andra verksamhetssystem där handlingar förvaras. Sedan digital 
ärendehantering infördes i kommunen har kommunens ärenden diarieförts digitalt i 
ärendehanteringssystemet och handlingar har även förvarats fysiskt i pappersakter. Eftersom de 
handlingar som inkommer som fysiska handlingar minskar betyder det i praktiken att allt fler digitala 
handlingar skrivs ut enbart för att förvaras i det fysiska diariet.

Kommunen har, i samarbete med övriga Sydnärkekommuner, upphandlat ett e-arkiv. Förvaltningen 
ser därför inte att det finns någon anledning att förvara handlingar fysiskt längre utan föreslår att 
handlingarna förvaras digitalt och att verksamhetssystemen ska anses vara närarkiv.

Beslutet behöver tas i samtliga nämnder för att hela kommunen ska kunna gå över till att förvara 
handlingar digitalt. Flera av nämnderna har vissa verksamhetssystem där de redan idag förvarar 
handlingar endast som digitala dokument så det här beslutet blir ett led i att fortsätta den påbörjade 
digitaliseringen i kommunen.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
1. att inkomna/upprättade fysiska handlingar skannas och originalen därefter gallras vid inaktualitet
2. att handlingar som upprättats eller inkommit digitalt inte längre behöver skrivas ut för att även 
förvaras som fysiska handlingar
3. att handlingar som behöver sparas i fysiska originalhandlingar på grund av bevisbörda eller enligt 
lag även fortsättningsvis ska förvaras både digitalt och fysiskt
4. att beslutet gäller alla ärenden som är registrerade från och med 2021-01-01
5. att informationshanteringsplanen vid nästa revidering ska innehålla dessa tillägg samt hänvisa till 
det tagna beslutet
6. att inskannade handlingar som ska bevaras sparas i ett av riksarkivet godkänt filformat (Riksarkivet 
RA-FS 2009:2)

Ärendet 
I kommunens ärendehanteringssystem Platina sker kommunens diarieföring och postlistning av 
handlingar som inkommer eller upprättas. Det förekommer andra verksamhetssystem på 
kommunens förvaltningar där olika handlingar förvaras. Handlingar som inkommer till eller upprättas 
hos kommunen är originalhandlingar i det format de upprättats. Det vill säga det krävs ett 
gallringsbeslut för att göra sig av med handlingen. Om det inkommer eller upprättas en fysisk 
handling krävs därför detta gallringsbeslut för att denna handling ska kunna kastas trots att 
handlingen blivit inskannad och förvaras som en digital kopia.

De handlingar som postlistas, det vill säga inte tillhör något ärende eller är av stor vikt för 
kommunen, förvaras redan nu endast i digital form i Platina. I och med att kommunen upphandlat ett 
e-arkiv och handlingar kommer att arkiveras i digital form finns det inte längre någon anledning att 
fortsätta spara handlingar i både digital och fysisk form.
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Det finns två delar i det här ärendet. Först och främst handlar det om att handlingar som inkommer 
och upprättas digitalt inte längre ska behöva skrivas ut för att bevaras i fysisk form också. Detta 
kommer att spara tid, plats och resurser. Den andra delen är att handlingar som inkommer eller 
upprättas fysiskt ska kunna gallras när de har skannats in och registrerats i ett av riksarkivet godkänt 
filformat i något av kommunens verksamhetssystem. För att handlingar som skannas in ska kunna 
gallras krävs att den inskannade kopian överensstämmer med originalhandlingen. Det behöver därför 
säkerställas att så är fallet innan en pappershandling kan gallras. Tjänstepersonen som skannar in och 
registrerar handlingen i ärendehanteringssystemet eller något av kommunens verksamhetssystem är 
därför ansvarig för att kontrollera detta innan originalhandlingen slängs eller på annat sätt förstörs. 
Handlingen får inte gallras innan det verksamhetssystem där den registrerats har sparat en backup 
på servern.

Att gallra en allmän handling innebär att den allmänna handlingen förstörs. Enligt arkivlagen får 
allmänna handlingar förstöras under förutsättning att man beaktar att rätten att ta del av allmänna 
handlingar, forskningens behov, behovet av information för förvaltning och vid rättsskipning samt 
arkivets del i vårt kulturarv. Gällande elektroniska handlingar anses det ske en gallring om 
konvertering eller överföring av data leder till att sökmöjligheter eller data förloras. Detta gäller även 
om man förlorar möjligheten att fastställa handlingars autenticitet eller att göra viss 
sammanställning av data.

Det kommer att krävas några undantag från gallringen av pappershandlingar. Gällande vissa 
handlingar finns det juridiska krav på att de ska finnas i undertecknat original och de handlingarna 
kommer, tills annan lösning på detta finns, att behöva sparas fysiskt. Det rör sig främst om protokoll, 
avtal och köpehandlingar men det kan även vara andra handlingar. Dessa handlingar kommer inte 
kunna gallras då pappershandlingen inte blir inaktuell utan fortsatt behövs. Det kan även förekomma 
andra handlingar som behöver sparas som fysisk handling för bevisbörda eller för att handlingstypen 
inte lämpar sig att förvaras enbart digitalt. Det är viktigt att alla förvaltningar och avdelningar ser 
över sina handlingar och tar reda på vilka handlingar som kommer behöva sparas fysisk för 
bevisbörda eller på grund av lagbestämmelser.

För att beslutet ska gälla hela kommunen behöver beslutet tas i samtliga nämnder. Alla nämnder 
behöver även ändra sina informationshanteringsplaner för att de ska överensstämma med detta 
beslut. Anledningen till att beslutet föreslås gälla för ärenden som registrerats/påbörjats sedan 
årsskiftet är för att få en lämplig och tydlig brytpunkt för förvaring och bevaring av fysiska handlingar. 
Handlingar som tas fram till ärenden som är startade tidigare än 2021-01-01 kommer att behöva 
skrivas ut och förvaras både fysiskt och digitalt för att de pappersakterna ska vara kompletta.

Bildningsförvaltningen

Jonas Bergman Wallin Jenny Andersson

Tf förvaltningschef Administrativ enhetschef
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Bilagor
<Ange eventuella bilagor>
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Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 10- Redovisning av delegeringsbeslut

Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut under perioden 2020-12-15 - 2021-02-08 presenteras på nämndens 
sammanträde 9 februari.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Bildningsnämnden tar del av de delegationsbeslut som inkommit under perioden 2020-12-15 
- 2021-02-08.

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/2122278 21/BIN/12-2  Delegationsbeslut Fk allm 001/2021, delvis avslag 

position 1.6
 /BIN/2122390 21/BIN/33-2  Delegationsbeslut FA 001/2021 Utbetalning 

projektbidrag för 2021
 /BIN/2122423 20/BIN/211-16  Utbetalning av 2021 års kulturföreningsbidrag. 

Delegationsbeslut Kuö 001/2021.
 /BIN/2122470 21/BIN/47-1  Utbetalning del 1 2021 -  studieförbundens verksamhet i 

Hallsbergs kommun. Delegationsbeslut Kuö 002/2021
 /BIN/2122471 21/BIN/48-1  Delegationsbeslut Fk org 1/2021, anmälan till huvudman 

- Folkasboskolan
 /BIN/2122520 21/BIN/48-2  Delegationsbeslut Fk org 2/2021, anmälan till huvudman 

- förskolan Treudden
 /BIN/2122521 20/BIN/439-4  Delegationsbeslut Fk 091/2020 Skolskjutsar, beslut om 

skolskjuts Östansjö skola läsåret 2019/2020
 /BIN/2122522 20/BIN/439-5  Delegationsbeslut Fk 090/2020 Skolskjutsar, beslut om 

skolskjuts Fredriksbergskolan läsåret 2019/2020
 /BIN/2122523 20/BIN/439-6  Delegationsbeslut Fk 092/2020 Skolskjutsar, beslut om 

skolskjuts Långängskolan läsåret 2019/2020
 /BIN/2122524 20/BIN/439-7  Delegationsbeslut Fk 093/2020 Skolskjutsar, beslut om 

skolskjuts Särskolan läsåret 2019/2020
 /BIN/2122537 21/BIN/80-1  Delegationsbeslut Fk org 3/2021, beslut om läsårets 

förläggning 2021/2022
 /BIN/2122539 21/BIN/48-3  Delegationsbeslut Fk org 4/2021, anmälan till huvudman 

- Folkasboskolan
 /BIN/2122540 21/BIN/48-4  Delegationsbeslut Fk org 5/2021, anmälan till huvudman 

- Folkasboskolan
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 /BIN/2122541 21/BIN/48-5  Delegationsbeslut Fk org 6/2021, anmälan till huvudman 
- Folkasboskolan

 /BIN/2122542 21/BIN/48-6  Delegationsbeslut Fk org 7/2021, anmälan till huvudman 
- Fredriksbergskolan

 /BIN/2122543 21/BIN/48-7  Delegationsbeslut Fk org 8/2021, anmälan till huvudman 
- Fredriksbergskolan

 /BIN/2122544 21/BIN/48-8  Delegationsbeslut Fk org 9/2021, anmälan till huvudman 
- Fredriksbergskolan

 /BIN/2122556 21/BIN/48-10  Delegationsbeslut Fk org 11/2021, anmälan till 
huvudman - Sköllersta skola

 /BIN/2122557 21/BIN/48-11  Delegationsbeslut Fk org 12/2021, anmälan till 
huvudman - Sköllersta skola

 /BIN/2122558 21/BIN/48-12  Delegationsbeslut Fk org 13/2021, anmälan till 
huvudman - Sköllersta skola

 /BIN/2122569 21/BIN/34-3  Delegationsbeslut Fk 001/2021 Skolskjutsar, beslut om 
skolskjuts

 /BIN/2122581 21/BIN/48-13  Delegationsbeslut Fk org 14/2021, anmälan till 
huvudman - Sköllersta skola

 /BIN/2122583 21/BIN/48-14  Delegationsbeslut Fk org 15/2021, anmälan till 
huvudman - Sköllersta skola

 /BIN/2122585 21/BIN/48-15  Delegationsbeslut Fk org 16/2021, anmälan till 
huvudman - Stocksätterskolan

 /BIN/2122591 21/BIN/92-1  Delgationsbeslut FA 002/2021 Utbetalning del 3 2020 
Verdandi

 /BIN/2122592 20/BIN/318-15  Delegationsbeslut FA 003/2021 Utbetalning 
anläggningsbidrag del 1 för 2021

 /BIN/2122639 21/BIN/48-17  Delegationsbeslut Fk org 17/2021, anmälan till 
huvudman - Transtenskolan

 /BIN/2122701 20/BIN/188-18  Delegationsbeslut Fk allm 002/2021, Komplettering i mål 
nr 5321-20

 /BIN/2122787 20/BIN/438-2  Delegationsbeslut Fk 002/2021 Skolskjutsar, beslut om 
skolskjuts

 /BIN/2122788 21/BIN/82-2  Delegationsbeslut Fk 003/2021 Skolskjutsar, beslut om 
skolskjuts

 /BIN/2122816 21/BIN/48-18  Delegationsbeslut Fk org 18/2021, anmälan till 
huvudman - Stocksätterskolan

 /BIN/2022002 20/BIN/13-222  Delegationsbeslut Fk org 230/2020, anmälan till 
huvudman - Sköllersta skola

 /BIN/2022003 20/BIN/13-223  Delegationsbeslut Fk org 231/2020, anmälan till 
huvudman - Sköllersta skola

 /BIN/2022004 20/BIN/13-224  Delegationsbeslut Fk org 232/2020, anmälan till 
huvudman - Sköllersta skola

 /BIN/2022005 20/BIN/13-225  Delegationsbeslut Fk org 233/2020, anmälan till 
huvudman - Sköllersta skola

 /BIN/2022013 20/BIN/13-226  Delegationsbeslut Fk org 234/2020, anmälan till 
huvudman - förskolan Tallbacken
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 /BIN/2022021 20/BIN/13-227  Delegationsbeslut Fk org 235/2020, anmälan till 
huvudman - Folkasboskolan

 /BIN/2022025 20/BIN/444-1  Delegationsbeslut Fk allm 032/2020 - Beslut om 
fjärrundervisning på Långängskolan 2020-12-18 - 2020-12-22, skolår 5 och 6

 /BIN/2022026 20/BIN/439-1  Delegationsbeslut Fk 094/2020 Skolskjutsar, beslut om 
skolskjuts i de fall skolskjutsregler uppfylles, eller avslag till skolskjuts då skolskjutsregler inte 
uppfylls, lå 19/20, Transtenskolan

 /BIN/2022051 20/BIN/196-15  Delegationsbeslut Fk allm 030/2020, 
bildningsförvaltningens yttrande

 /BIN/2022052 20/BIN/197-15  Delegationsbeslut Fk allm 031/2020, 
bildningsförvaltningens yttrande

 /BIN/2022062 20/BIN/13-228  Delegationsbeslut Fk org 236/2020, anmälan till 
huvudman - Transtenskolan

 /BIN/2022076 20/BIN/13-230  Delegationsbeslut Fk org 237/2020, anmälan till 
huvudman - Långängskolan

 /BIN/2022085 20/BIN/417-27  Delegationsbeslut Fk org 240/2020, Plan Sköllersta skola
 /BIN/2022106 20/BIN/131-4  Delegationsbeslut Fk 097/2020 Skolskjutsar, beslut om 

skolskjuts
 /BIN/2022107 20/BIN/442-2  Delegationsbeslut Fk 098/2020 Skolskjutsar, beslut om 

skolskjuts
 /BIN/2022108 20/BIN/435-2  Delegationsbeslut Fk 099/2020 Skolskjutsar, beslut om 

skolskjuts
 /BIN/2022109 20/BIN/445-1  Delegationsbeslut Fk 100/2020 Skolskjutsar, beslut om 

undervisning om vad eleverna ska iaktta för undvikande av olycka, Sköllersta skola
 /BIN/2022104 20/BIN/19-37  Delegationsbeslut OkS 057/2020 position 6.3 

Hällabrottets förskola i Kumla
 /BIN/2022105 20/BIN/19-38  Delegationsbeslut OkS 058/2020 position 6.3 

Hällabrottets förskola i Kumla
 /BIN/2022020 20/BIN/439-2  Delegationsbeslut Fk 096/2020 Skolskjutsar, beslut om 

skolskjuts.
 /BIN/2022019 20/BIN/439-3  Delegationsbeslut Fk 095/2020 Skolskjutsar, beslut om 

skolskjuts.
 /BIN/2122545 21/BIN/48-9  Delegationsbeslut Fk org 10/2021, anmälan till 

huvudman - Fredriksbergskolan
 /BIN/2122547 20/BIN/66-17  Delegationsbeslut Fk 017/2020 Ekonomi, beslut om 

fastställande av ersättning Norlandia förskolor Basilikan
 /BIN/2122546 20/BIN/66-16  Delegationsbeslut Fk 016/2020 Ekonomi, beslut om 

fastställande av ersättning Änglunda förskola
 /BIN/2022079 20/BIN/417-26  Delegationsbeslut Fk org 239/2020, Plan för förskolorna 

Gläntan, Gullvivan, Folkasbo och Hjorten
 /BIN/2022077 20/BIN/13-231  Delegationsbeslut Fk org 238/2020, anmälan till 

huvudman - Långängskolan

Paragrafen är justerad
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§ 11 - 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 2020-12-15 – 2021-02-08.

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

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 11 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

Page 132 of 183



Redovisning av beslut enligt 
delegationsordningen position 2.15 – 2.17

§ 11

21/BIN/48
   

Page 133 of 183



Tjänsteskrivelse Sida 1 av 4
Datum: 2021-01-20 Dnr:21/BIN/48, 
       20/BIN/13

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 2020-12-15 – 2021-02-08.

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 26 anmälningar till bildningsnämnden perioden 2020-12-15 – 
2021-02-08.

Sköllersta skola 9
Folkasboskolan 5
Transtenskolan 2
Långängskolan 2
Förskolan Tallbacken 1
Förskolan Treudden 1
Stocksätterskolan 2
Fredriksbergskolan 4

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

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

En anmälan handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev när eleverna lekte på 
lunchrasten. Vårdnadshavare är informerade. Utredningen är avslutad.

En anmälan handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev. Eleverna hamnade i konflikt 
på fritidshemmet. Skolan har vidtagit åtgärder för att förhindra vidare konflikt. Vårdnadshavare är 
informerade. Utredningen pågår. 

En anmälan handlar om en elev som blir både verbalt och fysiskt kränkt av en annan elev i korridoren 
utanför klassrummet. Samtal har förts med eleverna och vårdnadshavare är informerade. 
Utredningen är avslutad. 

En anmälan handlar om ett barn som blir kränkt av andra barn. Barnet blir vid flera tillfällen utfrusen 
när de ska leka. Pedagogerna har samtalat med barnen om detta och vårdnadshavare är 
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informerade. Utredningen är avslutad. 

En anmälan handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev på rasten när eleverna spelar 
fotboll. Vårdnadshavare är informerade. Utredningen är avslutad.

En anmälan handlar om en elev som vid ett flertal tillfällen mestadels blir verbalt kränkt, men även 
fysiskt kränkt, av en annan elev. Rektor är inkopplat i ärendet och har haft samtal med eleverna. 
Rektor och trygghetsteamet kommer att ha uppföljningar med jämna mellanrum för att se att 
kränkningarna upphör. Vårdnadshavare är informerade. Utredningen pågår. 

En anmälan handlar om en elev som blir både verbalt och fysiskt kränkt av en annan elev under en 
lektion. Samtal har förts med inblandade elever och vårdnadshavare. Enligt anmälan anser eleverna 
att kränkningen var av mildare form. Utredningen är avslutad. 

En anmälan handlar om en elev som blir verbalt kränkt av en annan elev under en idrottslektion. 
Eleven som utsatte den andra eleven för kränkningen tillhör inte klassen som skulle ha idrott. Samtal 
har förts med samtliga elever. Återkoppling har skett till vårdnadshavare och uppföljningssamtal är 
inplanerade under januari månad. Utredningen pågår. 

En anmälan handlar om en elev som upplever sig kränkt i leken tillsammans med andra elever. 
Samtal har förts med alla inblandade elever och vårdnadshavare har blivit informerade. Utredningen 
är avslutad. 

En anmälan handlar om en elev som upplever sig verbalt kränkt av en annan elev. Vårdnadshavare är 
informerade. 
 
En anmälan handlar om ett barn som blir fysiskt kränkt av ett annat barn när barnen lekte. 
Personalen har pratat med de inblandade barnen direkt efter händelsen och också informerat 
vårdnadshavare. 

Två av anmälningarna handlar om en elev som blir verbalt kränkt av en annan elev. Det har skett vid 
ett flertal tillfällen. Eleven som utsätter har fått med sig fler elever som nu också kränker den utsatta 
eleven. Vårdnadshavare är kontaktade och möten har ägt rum med de elever som utsätter. Skolan 
kommer att ha täta uppföljningar med eleverna och hemmen fram till sportlovet för att säkerställa 
att kränkningarna upphör. Utredningen pågår.

En av anmälningarna handlar om en elev som blir både verbalt och fysiskt kränkt av en annan elev 
under en idrottslektion. Samtal har förts med de inblandade eleverna och vårdnadshavare har blivit 
informerade. Uppföljningssamtal är inplanerat. Utredningen är avslutad.

En av anmälningarna handlar om en elev som under jullovet blir kränkt av andra elever via sociala 
medier. Kränkningen sker efter en händelse vårterminen 2020. Efter jullovet har fler kränkningar 
skett. Skolans trygghetsteam är inkopplat. Vårdnadshavare är kontaktade och möten har ägt rum 
med de elever som utsätter. Skolan kommer att ha täta uppföljningar med eleverna fram till 
sportlovet för att säkerställa att kränkningarna upphör. Utredningen pågår.
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En anmälan handlar om en elev som i en konflikt blir fysiskt kränkt av en annan elev. Vårdnadshavare 
är informerade. Utredningen är avslutad. 

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

En av anmälningarna handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev. Händelsen sker på 
fritidshemmet. Personal kommer fortsättningsvis att stärka upp kring eleverna. Vårdnadshavare är 
informerade. Utredningen är avslutad. 

Två av anmälningarna handlar om två elever som utsätter varandra både för verbala och fysiska 
kränkningar i kapprummet när de är på väg ut på rast. Samtal har förts med de inblandade eleverna. 
Personal kommer fortsättningsvis att stärka upp i dessa situationer. Vårdnadshavare är informerade. 
Utredningen är avslutad. 

En anmälan handlar om en elev som under förmiddagsrasten blir kränkt av en annan elev, både 
fysiskt men främst verbalt. Samtal har förts med de inblandade eleverna. Skolans trygghetsteam är 
inkopplat. Vårdnadshavare är informerade. Utredningen pågår. 

En anmälan handlar om en elev som under förmiddagsrasten blir fysiskt kränkt av en annan elev. 
Samtal har förts med de inblandade eleverna. Pedagogerna har förtydligat regler angående spel. 
Vårdnadshavare är informerade. Utredningen är avslutad. 

En anmälan handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev när den andra eleven ville 
prata med den utsatta eleven att denne skulle sluta att retas. Samtal har hållits med de inblandade 
eleverna och uppföljningssamtal har också hållits. Vårdnadshavare är informerade. Utredningen 
pågår. 

En anmälan handlar om en elev som upplever sig kränkt av en annan elev via sociala medier. 
Vårdnadshavare är informerade. Skolan tryggar upp för den utsatta eleven och har 
uppföljningssamtal med eleverna tills kränkningarna upphör. Utredningen är avslutad. 

En av anmälningarna handlar om en elev som blir verbalt kränkt av en annan elev när de är på 
hockeyplanen på fritids. Samtal förs med de inblandade eleverna och vårdnadshavare är 
informerade. Utredningen pågår. 

Bildningsförvaltningen

Jonas Bergman Wallin Jenny Andersson

Tf förvaltningschef Nämndsekreterare
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§ 12- Rapporter

Ärendebeskrivning

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 12 2021) 
Kulturavdelningen/fritidsavdelningen
 - Avtalsförhandlingar pågår med Sydnärkes utbildningsförbund.
 - Sommarutställningen 2021 planeras att kunna genomföras efter då gällande 
rekommendationer/restriktioner.

Lokalplanering

IT
 Bildningsförvaltningen kommer att annonsera om en ny IT-tekniker inom kort.

Information från förvaltningen
 - Intervjuer för rektor Stocksätterskolan är planerade till vecka 5. 
 - Catharina Lindvall-Scharmer blir ny förvaltningschef på bildningsförvaltningen. Hon 
tillträder 19 april.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Kulturavdelningen/fritidsavdelningen
 - Jonas Bergman Wallin informerar nämnden om avtalsförhandlingarna med Sydnärkes 
utbildningsförbund. 
 - Kulturavdelningen arbetar vidare med sommarutställningen, utifrån gällande restriktioner.

Lokalplanering

IT
 - Jonas Bergman Wallin informerar om rekryteringen av ny IT-tekniker.

Information från förvaltningen
 - Jonas Bergman Wallin informerar att det har hållits intervjuer för rektor Stocksätterskolan. 
Processen går nu in i slutskedet.
 - Ny förvaltningschef för bildningsförvaltningen blir Catharina Lindvall-Scharmer, som 
tillträder 19 april.
 - 2 beslut om avstängning av elev har inkommit till bildningsförvaltningen.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga rapporterna till handlingarna.

Nämnden beslutar enligt förslag.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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Paragrafen är justerad
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§ 13- Inkommande/utgående skrivelser

Ärendebeskrivning
Bildningsnämnden informeras om inkommande/utgående skrivelser 2020-12-15 - 2021-02-
08.

Inkommande skrivelser

Skolverket
 Beslut om redovisning av statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för 2019/2020, 
Beslut om redovisning av statsbidrag för fler anställda i lågstadiet för 2019/2020, Beslut om 
redovisning av statsbidrag för handledare i Läslyftet för 2019/2020
 Dnr 21/BIN/35

Elevrådsprotokoll
 Långängskolan, Folkasboskolan 4-6 och F-3, Transtenskolan
 Löpnr BIN/2122580, BIN/2122516, BIN/2122538, BIN/2122823

Barn- och elevombudet
 Uppföljning av beslut
 Dnr 20/BIN/144

Drift- och servicenämnden, Hallsbergs kommun
 Beslut om föreläggande
 Dnr 20/BIN/53

Svenska ridsportförbundet
 Skrivelse om ridskoleverksamhet
 Löpnr BIN/2022086

Stocksätterskolans elevråd
 Skrivelse
 Löpnr BIN/2022101

Länsstyrelsen i Örebro län
 Svar på delrapport
 Dnr 20/BIN/121

Kumla kommun
 Beslut om omedelbar stängning av grundsärskolan vid Kumlaby skola, Kumla kommun
 Dnr 21/BIN/96

Förvaltningsrätten i Karlstad
 Dom i mål nr 5739-20
 Dnr 20/BIN/199
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Folkasboskolan F-3
 Skrivelse till bildningsnämnden
 Löpnr BIN/2122786

Skolinspektionen
 Beslut
 Dnr 21/BIN/103

Hallsbergs familjecentral
 Verksamhetsberättelse 2020
 Dnr 21/BIN/106

Personal Långängskolan
 Skrivelse till bildningsnämnden
 Löpnr BIN/2122810

Utgående skrivelser

Skolverket
 Rekvisition statsbidrag Kvalitetssäkrande åtgärder 2021, Ansökan om statsbidrag omsorg 
under kvällar, nätter och helger 2021, Ansökan Statsbidrag Elevhälsa 2021
 Dnr 21/BIN/35

Länsstyrelsen i Örebro län
 Delrapport statsbidrag integration
 Dnr 20/BIN/121

Förvaltningsrätten i Karlstad
 Komplettering
 Dnr 20/BIN/188

Kulturrådet
 Ansökan Skapande skola 2021
 Dnr 21/BIN/100

Förvaltningsrätten i Karlstad
 Yttrande
 Dnr 20/BIN/196

Förvaltningsrätten i Karlstad
 Yttrande
 Dnr 20/BIN/197

Nämndsekreterare Jenny Andersson redovisar muntligt inkommande/utgående skrivelser.

Emelie McQuillan (M) ställer frågan om svar på skrivelsen från Folkasboskolan F-3. 
Ordförande har skickat ett svar och avsändaren kommer att få ytterligare uppföljning av 
nämnden. Skrivelsens innehåll diskuteras därefter av nämnden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-02-09

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Nämnden beslutar enligt förslag.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Verksamhetsberättelse 2020

Paragrafen är justerad
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Verksamhetsberättelse 

Hallsbergs familjecentral 

År 2020 

 

 

 

                                  

             
 

”Vi bygger för gemenskap” 
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Inledning 
 
 
Vad är och varför en familjecentral? 
 
 
 

 Definition av familjecentral 

En familjecentral bedriver verksamhet som är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande, 
och stödjande samt riktar sig till föräldrar och barn. Verksamheten bör minst innehålla 
mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot 
förebyggande arbete. Familjecentraler kännetecknas av samordning av gemensamma 
resurser för att möjliggöra tvär-samverkan. Familjecentraler ska fungera som en mötesplats 
för föräldrar och barn och verksamheten anpassas efter målgruppens behov. Definition 
hämtat från Föreningen för familjecentralers främjande. 

 

 Lagrum, styrdokument och sekretess 

Skolans verksamhet styrs i enlighet med skollag (2010:800). Socialtjänstens verksamhet 
regleras enligt socialtjänstlagen (2001:453). Hälso- och sjukvårdens verksamhet regleras i 
enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).  

Syftet med familjecentralen, målgrupp och inriktningsmål har inhämtats ur ”Regional 
samverkan för familjecentral” 2018 10 05. 

Samtlig personal på Familjecentralen är anmälningsskyldiga enligt ”14.kap 1§ 
Socialtjänstlagen” om de får kännedom om eller misstänker att barn far illa. Orosanmälan 
ska ske genast och orosanmälan lämnas till social- och arbetsmarknadsförvaltningens 
myndighetskontor. 

På Familjecentralen råder sekretess inom och mellan de enskilda verksamheterna. 
Sekretessen kan hävas efter inhämtande av samtycke. 

Familjecentralens arbete överensstämmer också väl med regeringens definition av 

föräldrastöd: 

”En aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala 

utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk ”Nationell strategi för ett utvecklat 

föräldrastöd - En vinst för alla”, SOU 2008:131 
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Beskrivning av verksamheten 

På Hallsbergs familjecentral arbetar: 

3 barnmorskor (BMM), 

3 distriktssköterskor (BVC) 

3 socionomer, familjebehandlare (Familjeteamet),  

1 förskollärare/specialpedagog (Öppna förskolan) varav en del av tjänsten är 
samordningstjänst 

1 fritidspedagog/ kurator (Öppna förskolan)  

Barnpsykolog från BMM/BVC finns tillgänglig 3 dagar i veckan. 

BVC-läkare samt BMM-läkare finns tillgängliga en dag varje vecka. Specialistbarnläkare finns 
till gänglig en dag i månaden. 

 

Familjecentralens organisation 

Familjecentralen invigdes 4 maj 2015. Fokus har alltid varit att skapa ett gott arbetsklimat i 

och mellan de olika verksamheterna. Vi har steg för steg utvecklat samverkan mellan 

verksamheterna och vi knyter fler och fler kontakter för samverkan med aktörer utanför 

familjecentralen. Verksamheterna styrs av huvudmännen Hallsbergs kommun och Region 

Örebro Län som samverkar utifrån överenskommelsen Regional samverkan för 

familjecentral 2018 10 05. 

 Familjecentralen består av fyra delorganisationer med respektive mål, riktlinjer och chefer. 

Dessutom har Hallsbergs familjecentral gemensamma mål med grund i Regional samverkan 

för familjecentral. Två gånger per år träffas styrgruppen för utbyte av information och för att 

fatta beslut om verksamhetens inriktning. Styrgruppen består av kommundirektör, 

förvaltningschefer, verksamhetsnära chefer samt samordnare. Medarbetare i 

familjecentralen deltar i mån av tid. Tre av de verksamhetsnära cheferna träffar samordnaren 

två gånger per år i en ledningsgrupp där man följer upp fattade beslut från styrgruppen. 

Arbetsplatsträffar med de chefer som är närmast verksamheten och all personal, hålls två 

gånger per år. Medarbetarna och samordnaren träffas varannan måndagsmorgon i 
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morgonmöte. Här informerar man varandra om nu-läget i våra verksamheter, fattar interna 

beslut och tar del av ny information via samordnaren.  Familjecentralerna i sydnärke träffas 

varje halvår för att ta del av nyheter, föredrag och gemensamma diskussioner. 

Öppettider för familjecentralen är vardagar kl. 8.00-16.30 men tider för de enskilda 

verksamheterna, såsom Öppna förskolan, BMM/BVC-psykologerna och Familjeteamet, kan 

variera. 

 
 

Det systematiska kvalitetsarbetet 

Vi erbjuder vårdnadshavare att delta i en enkät som är tillgänglig via webb. Enkäten är 

gemensam för familjecentralerna i Örebro län och är tillgänglig höst och vår varje år. 

Hallsbergs familjecentral erbjuder enkäten en gång per år. Resultaten av enkäten blir en del 

av underlaget i personalens utvärderingar/planeringar som genomförs två gånger per år.  

För att arbeta systematiskt mäter också Hallsbergs familjecentral graden av personalens 

interna samverkan genom att ibland använda ”Självreflektionsinstrumentet för 

familjecentraler” vid utvärderingarna. Vi utvärderar också genom gruppdiskussioner där vi 

gör en gemensam utvärdering/analys av målresultaten utifrån våra reflektioner. Vid de två 

utvärderingarna planeras också kommande termins delmål.  Våra delmål redovisas därefter i   

handlingsplaner. I utvärderings/planerings-träffarna är Sydnärke folkhälsoteam en viktig 

samarbetspartner. I samråd med samordnaren ansvarar folkhälsoteamet för arbetsgången på 

planeringsträffarna. På personalens gemensamma morgonmöten varannan vecka 

reflekteras också målen kontinuerligt. I slutet av året deltar personalen även i en 

länsövergripande undersökning, sk. Spindelmätning som visar upplevd grad av samverkan vid 

länets familjecentraler. 
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Utvärdering och analys 

 

Utvärdering syftar till djupare analys utifrån målen och ger underlag till beslut och hur 

utvecklingen ska drivas framåt. 

 

Ansvarig: Samordnare 

Vad ser vi för resultat 
 
Resultat utifrån uppmätt deltagarantal, sammanställning av aktiviteter,  besökarenkäten 
och utifrån medarbetarnas iakttagelser och skattning genom självreflektionsinstrumentet 
och spindelmätningen. 
 
BVC – I slutet av jan-20 började en ny distriktssköterska på BVC, vilket gjorde att 
bemanningen sedan dess bestått av totalt tre BVC-sköterskor med tjänster på 80%+80%+82% 
fram till september. Därefter har bemanningen minskat fram till årsskiftet, pga sjukskrivning. 
Familjecentralen i Askersund har under våren stått helt utan BVC-sköterska, så två av våra tre 
BVC-sköterskor har arbetat där en förmiddag i veckan.  
Prioriteringar av vissa besök har gjorts, tex sammanslagna besök och enstaka uteblivna 
hembesök. Under sommaren 2020 har bemanningen av BVC läkarmottagning prioriterats 
och vi har haft tillgång till läkare en halv dag varje vecka. Depressions screenings samtal 
(EPDS) har också prioriterats och har erbjudits till alla mammor. Telefontider har alltid funnits 
att tillgå på bestämda tider mån-torsd. Möten och utbildningar har skett digitalt. 
Föräldragrupper, babymassage och besök i Öppna förskolan har inte gått att genomföra.  

Analys – Inskolning av ny medarbetare, pandemi och personalbrist har försvårat arbetet att 
samverka med andra verksamheter på familjecentralen. Därför har föräldragrupper, 
babymassage eller besök i Öppna förskolan inte gått att genomföra som det var tänkt. Att få 
in extra resurser av tex pensionerade BVC-sköterskor har inte varit aktuellt pga av 
smittspridningen av Covid-19. 

Åtgärder för utveckling – Komma ikapp med väntelistor/ besök som försenats på grund av 
personalbrist och pandemi. BVC:s målsättning att besöka Öppna förskolan korta stunder 
kvarstår och tas upp igen så fort det är möjligt.  
 
 
BMM – 2020 har det varit tre barnmorskor på BMM, 80 % + 80% + 60%. Man har haft MVC-
läkarmottagning en halvdag per vecka. 
Utbildningsdagar med MHV har skett digitalt sedan pandemins start, liksom BMM:s 
handledningstillfällen.  
När det gäller föräldragrupper hann man med att ha en grupp innan pandemin kom, därefter 
har enbart ”Föräldraförberedande information på nätet (FIN)” kunnat erbjudas.  
Den föräldragrupp som startades innan pandemin testades med ett nytt upplägg där man 
ensam hade hand om en gruppträff. 
Råd- och stödsamtal har fortlöpande genomförts under hela året. 
När det gäller samverkan, besöktes Öppna förskolan vid två tillfällen i början av året.  
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Representanter från de olika verksamheterna har utformat en samverkansmodell som ska 
presenteras vid planeringseftermiddagen i januari 2021.  
Angående samverkan med Familjerådgivningen har inget bestämts. 
 
Analys - Utifrån Covid-19 och smittspridningen i samhället har BMM inte kunnat delta på 
Vårdcentralens APT då man minimerat alla onödiga kontakter med andra. BMM har därför 
inte heller kunnat besöka Öppna förskolans verksamhet förutom de två tillfällena i början av 
året.  
Då föräldragrupperna inte har genomförts fysiskt på plats, vet man inte hur många som har 
deltagit då det inte finns någon tillgänglig statistik på hur många av de gravida som tagit del 
av FIN.  
 
Åtgärder för utveckling – Det nya upplägget med att vara ensam och ha föräldragrupp upp-
levdes inte som ett bra upplägg, därför kommer man framöver återgå till att leda grupper i 
par. Arbetet med att återuppta föräldragrupperna fysiskt påbörjas så snart det går liksom de 
fysiska besöken i Öppna förskolan.  
Arbetet med samverkansmodellen kommer att presenteras på vår planeringsdag i januari 
2021 för att sedan löpa på. Modellen ska ses över så att den fungerar i alla verksamheter. 
 
 

Familjeteamet - På Familjeteamet finns tre tjänster där samtliga arbetar som 
familjebehandlare. Fram till april fanns även två familjebehandlare anställda i projektet 
”Samverkansteamet”. Under året har Familjeteamet fått tillfällig förstärkning med två 
familjebehandlare, en som började i april och den andra i augusti. Sedan dess har det 
tillfälligt varit fem familjebehandlare på plats. Under våren var en familjebehandlare 
sjukskriven på deltid och en annan har varit föräldraledig och kom tillbaka i oktober. 

Bemanningen har därför skiftat mellan två och fem familjebehandlare under året.  
I januari 2019 startade projektet Samverkansteamet med två anställda. Projektets syfte var 
att samverka mellan skola och socialtjänst i arbetet med ungdomar som har 
frånvaroproblematik. I april 2020 valde båda familjebehandlarna att avsluta sina 
anställningar och därför har projektet inte fortsatt.  

Under hösten har Familjeteamet lagt fokus på att uppdatera och utforma nytt 
informationsmaterial såsom broschyrer och affischer. Man har i samband med detta skickat 
ut material till olika verksamheter runt om i kommunen samt satt upp material offentligt.  

Familjeteamet har arbetat med riktlinjerna för verksamheten, som under hösten godkändes 
av Social- och arbetsmarknadsnämnden. I samverkan med övriga verksamheter inom Social- 
och arbetsmarknadsförvaltningen, har man börjat utforma en insatskatalog för kommunens 
stödinsatser. Även arbete med att utforma tydliga rutiner för alla insatser på Familjeteamet 
har påbörjats. 

Under hösten har tre anställda från Familjeteamet och Barn och familjeenheten genomgått 
utbildning i föräldrakursen ”Trygghetscirkeln” som är en kurs med fokus på anknytning. 
Under våren hölls en grupp och under hösten har totalt fyra grupper startats upp varav en är 
på arabiska och har genomförs digitalt.  Familjeteamet har fortsatt erbjuda individuella 
samtal i Trygghetscirkeln vid behov. Fler cirkelledare har lett till att fler kurser har kunnat 
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erbjudas under hösten.  

 En familjebehandlare har under hösten genomgått utbildning i ”rePULSE” som är en kurs för 
impulskontroll. Efter detta har Familjeteamet kunnat erbjuda stöd i impulskontroll till barn, 
ungdomar och föräldrar.  

Två familjebehandlare har genomgått utbildning i modellen ”Efter barnförhöret” för att 
kunna erbjuda krisstöd till barn och föräldrar efter barnförhör. Två familjebehandlare har 
även gått utbildning inom området sexuella övergrepp och i metoderna ”ÖSFT – 
övergreppsspecifik samtalsbehandling” och ”Sköldis” som är behandlingar för barn och unga 
med sexuella beteendeproblem och deras föräldrar. 

Familjeteamet bedriver verksamheten Tåget, vilket är en barngrupp för barn med någon i sitt 
nätverk som har/haft beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa. Familjeteamet startade 
under våren även upp en ungdomsgrupp (13+) men gruppen har inte startats under hösten 
då det inte inkommit några ungdomar. Barngruppen, inriktad mot åldersgruppen 6-12 år, har 
däremot varit aktiv hela året. Barn- och ungdomsverksamheten sker 8 träffar per termin, ett 
tillfälle per vecka, med uppehåll under skollov.  

Under sommaren utökade Familjeteamet sin samverkan med Stegen då personal från båda 
enheterna satt tillsammans i Stegens lokaler. Detta underlättade planering och samverkan 
samt kontakt med klienter och information om Familjeteamets verksamhet. Barngruppen 
Tåget har vid ett tillfälle varit på besök i Stegens lokaler, barnen fick då träffa personal, ställa 
frågor och få mer information kring Stegens verksamhet.  

Analys – Svårigheter att samordna förväntningarna från två olika förvaltningar till tydliga mål 
och planer har saknats. Detta kan ha varit en av anledningarna till att medarbetarna i 
Samverkansprojektet sade upp sig innan projektet skulle avslutas i slutet av år 2020. 
Utifrån utbildning i Trygghetscirkeln samt ökade personalresurser har Familjeteamet kunnat 
starta upp fler föräldrakurser än tidigare år.  

Utifrån Covid-19 och smittspridningen i samhället har flera verksamheter ställt in och/eller 
dragit ner på verksamhet. Trygghetscirkeln har fortsatt digitalt. Barngruppen Tåget har 
fortsatt med sina träffar fysiskt då man bedömt att det är viktigt att barnen träffar varandra 
och för att få det stöd de behöver i sin svåra situation. Familjeteamet har inte kunnat delta i 
föräldrautbildning hos MVC och BVC som vanligt.  

Åtgärder för utveckling – Det finns en plan att starta upp ytterligare fem grupper av 
Trygghetscirkeln under våren 2021, varav två på andra språk, samt fortsätta erbjuda Tåget-
barn och ungdomsgrupper. Det finns också en plan på att fortsätta marknadsföra 
Familjeteamets insatser på olika sätt, ha informationsträff med AMI om insatserna samt 
undersöka på vilket sätt man kan översätta informationsmaterial för att nå ut till fler.   

 
 
BVC/BMM-psykologerna – någon av psykologerna finns vanligtvis på plats i familjecentralen 
3 dagar i veckan. De har medverkat i Barnhälsoteam, haft återkommande 
konsultationstillfällen med BVC- och BMM-sköterskorna var 6:e vecka samt enskilda 
konsultationer med dem vid behov. Eftersom vi finns under samma tak har också 
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erfarenhetsutbyte kunnat ske snabbt mellan psykologer och övrig personal i familjecentralen. 
Under året har många möten skett digitalt pga restriktionerna kring Covid-19.  
 
Analys – BVC/BMM-psykologernas arbetsfält är länsövergripande vilket medför att 
psykologerna tillhör flera arbetsplatser. I Hallsberg arbetar de 3 dagar i veckan vilket kan 
försvåra möjligheten att vara lika delaktiga som övriga medarbetare i familjecentralen. 
Möjlighet att utbyta erfarenhet med olika yrkeskompetenser är en av familjecentralens 
styrkor.  
 
Åtgärder för utveckling – Det är extra viktigt med information och att man tar tillvara 
möjligheter för samarbete och trivsam gemenskap. 
 
 
Öppna förskolan – Under våren slutade fritidspedagogen i Öppna förskolan och ersattes av 
en kurator. Under hösten tillsattes en ny förskollärare i Öppna förskolan som också tar över 
samordnarsvaret from januari 2021.  
Under 2-månaders perioden 8 januari – 9 mars hade Öppna förskolan ordinarie verksamhet 4 
dagar i veckan inomhus. Antal besökare under denna period var i snitt 19,1. Den 11 mars 
kom Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring Covid-19. 
Under den efterföljande 2-månaders perioden 10 mars – 10 maj hade Öppna förskolan 
verksamhet utomhus. Man träffades 4 dagar i veckan med undantag för 7 dagar då personal 
var sjuk samt 1 helgdag. Antal besökare under denna period var i snitt 1,8. En minskning med 
cirka 17 besök per dag mellan årets första 2 månader och de nästkommande 2 månaderna. 
Under sommaren, vecka 25 - 32 har Öppna förskolan haft verksamheten ute i en park, två 
förmiddagar i veckan. De första 3 veckorna ökade antalet besök till i snitt 14,6, för att sedan 
sjunka under de sista 5 veckorna med ett snitt på 2,2 besök. Snittet besök i sommar blev 6,9. 
 
På grund av pandemin har Öppna förskolan ökat den digitala informationen till 
vårdnadshavarna, främst via familjecentralens Facebook-sida. Personal i familjecentralen 
samt de informatörer som var inbjudna att komma till Öppna förskolan, har delat med sig av 
information via Facebook-sidan i stället för att träffas i Öppna förskolan. På det sättet har 
man nått fler vårdnadshavare, information på plats når ca 20 vårdnadshavare, medan 
Facebook-inläggen nått mellan ca 80-870 personer. Möjlighet att ställa frågor har skett i 
kommentarsfälten. De flesta svar har gått tillbaka via familjecentralens Facebook-
administratörer vilket gett en viss fördröjning av svaren.  
 
From v 33 öppnade Öppna förskolan åter upp sin verksamhet inomhus, förutom 
familjeaktiviteterna på tisdagar som fortfarande hölls utomhus med olika teman. De 
aktiviteter som hölls inomhus lockade mycket fler besökare än de hölls utomhus. Samarbetet 
med externa och interna aktörer togs delvis upp igen.  Familjeteamet, förskolerektor, 
tandhygienist, fysioterapeut samt fotograf var på besök i verksamheten. Alla dessa tillfällen 
lockade besökare dock var tillfället när fotografen var hos oss det mest välbesökta.  
 
Projektet Familjekraft 2.0 har påbörjats tillsammans med studieförbundet Bilda. Syftet med 
projektet är att, med Familjecentralen som arena, främja kvinnors etablering i det svenska 
samhället genom att erbjuda förbättrade språkkunskaper och samhällsinformation. Detta har 
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lockat mammor med barn från olika kulturer. Träffarna, via Bilda, har ägt rum två dagar i 
veckan, tre timmar varje gång, och har innehållit olika teman samt träning av svenska 
språket. En kulturlots har anställts på 20%, som leder gruppträffarna. Hon är också är med i 
Öppna förskolan två förmiddagar i veckan. Öppna förskolan har spelat en stor roll i 
rekrytering av deltagare till Familjekraft 2.0 och en viss ökning i antal tillfällen som familjerna 
kommit till Öppna Förskolan har märkts. 
 
5 november kom nya lokala allmänna råd gällande Covid -19 i Örebro län. Detta innebar att 
Hallsbergs kommun beslutade att stänga Öppna förskolan. För att ändå nå ut till våra 
vårdnadshavare och barn har vi kontinuerligt delat information och öppnat upp för mer 
kontakt på vår Facebooksida samt via telefon. Vi har också erbjudit pysselpåsar, som funnits 
för avhämtning utomhus. 
Antal besök under året var 1308, i snitt 9. Under 2019 var antal besök under året var 3365, i 
snitt 23,3. 
 
Analys – Det faktum att personalen i Öppna förskolan har bytts ut har inte hindrat familjerna 
att besöka oss och att våga söka stöd. Vårdnadshavarna valde i mycket stor utsträckning att 
stanna hemma med sina barn under den första perioden av pandemin. Det faktum att 
familjerna erbjöds verksamhet utomhus, som kan upplevas som tryggare gällande smittrisk, 
förändrade inte valet att stanna hemma under den här tiden. Ökning av den digitala 
informationen verkar vara en framkomlig väg för att nå många vårdnadshavare. Fördel – man 
tar del av informationen när man vill och man når många. Nackdel – begränsad möjlighet att 
få svar på frågor direkt. Vi har sett att information från oss på familjecentralen i Hallsberg har 
nått många fler familjer än den allmänna informationen som vi delat. Det verkar som att 
information som är nära familjerna, når fler.  
Det vi kunde se när vi åter öppnade vår ordinarie verksamhet inomhus var att det fanns ett 
behov att komma till Öppna förskolan för att träffas. Dels kom besökare som varit hos oss 
tidigare men också nya familjer. Då vi hade familjeaktiviteter utomhus var det svårt att locka 
besökare. 
Familjekraft 2.0 har genom sina regelbundna träffar uppmuntrat flera kvinnor med annan 
kulturell bakgrund än den svenska, att komma lite oftare till Öppna förskolan. Vår kulturlots 
har fungerat som en länk, då hon träffat kvinnorna i sin grupp som sedan också kommit till 
Öppna förskolans verksamhet de dagar hon varit där. Man har sedan också fortsatt att 
komma till Öppna förskolans verksamhet vid andra tillfällen. Öppna förskolan i sig har också 
kunnat rekrytera kvinnor till Familjekraftgruppen. Behovet av kontinuerlig information om 
det svenska samhället och träning av svenska språket har tydligt visat sig och varit uppskattat. 
 
 Åtgärder för utveckling – Använda mer digitala media kombinerat med information på plats 
i Öppna förskolan. Ett Instagramkonto är på gång att startas upp, då vi tror att vi kan nå 
ytterligare en målgrupp via denna kanal.  
Vi följer upp hur vi fortsätter våra familjeaktiviteter på tisdagar.  
När det gäller Familjekraft 2.0 vill vi nå ut och stärka samverkan med externa aktörer för att 
nå ut till målgruppen och vara synliga i samhället.  
Det är också viktigt att hela familjecentralen kan använda sig av vår kulturlots.  
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Samverkan internt – Personalens morgonmöten, varannan vecka, håller medarbetarna 
uppdaterade om nyheter, är ett forum för information, internt beslutsfattande samt att vi få 
en förståelse för varandras verksamheter. Under hösten ändrade vi tillfälligt tiden för 
morgonmötet från 1 timme till 30 min för att möjliggöra att andra regelbundna möten kunde 
genomföras.  På grund av de allmänna råd som kom för Örebro län om att vi var och en bör 
avstå att delta i fysiska möten, beslutades att inte ha morgonmöten under en kortare period i 
slutet av året i samma form som tidigare. Vi valde då att skicka info mellan medarbetarna via 
mail.  
Gemensamt APT för alla medarbetare på Familjecentralen har hållits 9 mars samt 14 
september. 
En modell för tidig upptäckt av, och samverkan kring, familjer i riskzon är påbörjad, där en 
grupp är utsedd och har haft sitt första möte. Detta följs upp på planeringsdagen i januari. 
Genom projektet Familjekraft 1.0 har personalen på familjecentralen, samt delar av 
elevhälsan, deltagit i en gemensam fortbildningseftermiddag 31 augusti, temat var 
integration.  
Besök i varandras gruppverksamhet sker vanligtvis regelbundet och har ändå funnits kvar 
som målsättning under perioder då besöken inte kunnat genomföras under vissa delar av 
våren och hösten. Lotsning av familjer till varandras verksamheter sker ständigt. 
 
Analys – Våra morgonmöten är viktiga för familjecentralens medarbetare då vi får tillfälle att 
utbyta information och fatta gemensamma beslut. En inskränkning av tiden eller bristen på 
gemensam fysisk träff riskerar att alla inte blir delaktiga i gemensamma beslut och 
information då tiden blir för kort.   
Enhetligt sätt att bemöta familjer och gemensam kunskap bland medarbetarna är viktigt.  
Med gemensam modell för samverkan kring familjer i riskzon blir det lättare att ge familjer 
ett likvärdigt stöd om/när de som bäst behöver familjecentralens tjänster. 
Utifrån Covid-19 och smittspridningen i samhället har det inte varit genomförbart att delta i 
varandras verksamheter fullt ut som tidigare.  
 
Åtgärder för utveckling- Fortsätta med gemensamma utbildningar för att få en gemensam 
grund inom våra olika verksamheter. 
Fortsätta arbetet med samverkansmodellen för tidigt stöd för familjer i riskzon. 
Fundera kring hur vi samverkar mellan verksamheterna i tider då vi inte kan besöka 
varandras verksamheter fysiskt som tidigare.  
Det är önskvärt att all personal i familjecentralen får möjlighet till HBTQ- diplomering eller 
certifiering. 
 
 
Samverkan externt – Många möten som i vanliga fall brukat ske på plats har ändrats till 
digitala möten på grund av pandemin.  
Det låga besökarantalet, främst i öppna förskolan, har gjort att besökarenkäten i samverkan 
med Region Örebro Län och länets familjecentraler har skjutits fram till i hösten. 
Denna genomfördes vecka 42 – 45 och skedde i digital form. Vårdnadshavare från Hallsbergs 
familjecentral deltog i enkäten. Den tidigare använda Hallsbergs-enkäten, i pappersform, gav 
ett hundratal svar medan den digitala enkäten år 2019 endast gav 38 svar och år 2020 gav 29 
svar. Trots detta hade Hallsberg högst antal svarande av länets familjecentraler. Enkätsvaren 
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visade även detta år att besökarna känner sig nöjda med det bemötande och det stöd som 
de får i familjecentralen. 
I Barnhälsoteam en gång per månad samverkan BVC, barnspecialistläkare, familjeteam, 
BVC/BMM-psykolog, socialtjänst och förskolans rektorer och specialpedagoger kring barn i 
behov av särskilt stöd. 
I projektet Familjekraft 2.0 har samverkan skett med studieförbundet Bilda. 
På måndagar har en medarbetare från Svenska kyrkan deltagit i Öppna förskolan. Syftet har 
varit att kyrkan kan få kontakt med familjer som kan behöva stöd av kyrkans verksamheter 
samt ett informationsutbyte mellan verksamheterna. 
Sydnärke folkhälsoteams tjänster har använts för att hålla i/rådfråga vid familjecentralens två 
årliga planeringseftermiddagar.  
Samordnaren har deltagit i 4 regionala lär-seminarier för samordnare samt 2 nätverksträffar 
för samordnarna i sydnärke. En extra träff via Skype kring Covid-19 hölls 8 september. 
Samordnaren deltog även i ett webbinarium ” Barn som lever nära våld”.  
Öppna förskolans personal deltog i Barnrättsdagarna 14 och 15 december. 
Styrgruppen har träffats 6 mars och 4 september. 
Gemensamma arbetsplatsträffar skedde 9 mars och 14 september.  
Det önskade samarbetet med Familjerådgivningen har ännu inte tagits upp utan är på 
planeringsstadiet. Från Familjerådgivningens sida finns det en idé om att det skulle vara 
möjligt att besöka en länsdel/halvår, detta håller på att samordnas.  
Information om Öppna förskolans aktiviteter skickas regelbundet ut till bla förskolor, 
biblioteket, socialtjänsten, Stegen. 
 

Analys – Då vi under pågående pandemi ska undvika fysiska möten, har en del ställts in men 
många sker numera digitalt. Detta kräver att vi har digital utrustning som fungerar på ett bra 
sätt.  
Enkät i digital form underlättar sammanställning av svar och ger en bredare bas för 
jämförelse mellan olika familjecentraler i länet. En nackdel är att de flesta av 
familjecentralens verksamheter inte har tidsutrymme för att låta vårdnadshavarna svara på 
enkäten under besöken. Det medför att vårdnadshavarna glömmer bort att svara. Samsynen 
kring bemötande och sammanhållningen bland personalen visar sig i besökarenkäten. Många 
nöjda besökare även detta år.  
Barnhälsoteamet är ett bra forum för att utnyttja allas kompetenser till gagn för barn i behov 
av särskilt stöd och dess familjer.  En förståelse för betydelsen av samverkan i 
familjecentralen och att se dess möjligheter är viktig för både medarbetare, chefer och 
beslutsfattare. 
 
Åtgärder för utveckling - En förutsättning för att kunna delta/ hålla i digitala möten behöver 
vi ha både kunskap och rätt teknik som fungerar. En inventering av detta bör göras.  
Ge möjlighet för fler att svara på föräldraenkäten genom Ipad/ dator i väntrummet samt i 
Öppna förskolan. Ha enkäten aktiv under längre period samt ev även i pappersform för att få 
fler svar.  
Fortsätta att samarbeta på flera olika plan. 
Önskvärt att nå även fritidshemmen med familjecentralens aktiviteter. 
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Årshjul 
Hallsbergs Familjecentral 

2021 
 
 

 

Oktober 

April 

Februari 

Maj 

Juni 
Augusti 

September 

 

December Januari 

November *Planering ledningsgrupp och samordnare första 
måndagen i november kl 9.00-10.30. (211101) 
*Medarbetarsamtal Öppna förskolan. 
 
 
 
 
*Medarbetarsamtal Öppna förskolan.  
 

*Semesterplanering, Region Örebro län. 
*Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. 
 

*Semesterplanering, Hallsbergs kommun. 
*Styrgrupp första fredagen i mars kl 10.00-12.00. 
(210305) 
*Bedömningssamtal. 
*Gemensamt APT andra måndagen i mars kl 8.00-
9.30. (210308) 
*Besökarenkät. 
 
 *Ledningsgrupp och samordnare tredje freda-

gen i april kl 9.00-10.30. (210416) 

*Årsjubileum Familjecentralen (210504) 
*Nationell konferens för familjecentraler  

Mars 

Juli 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Styrgrupp första fredagen i september kl 10.00-
12.00. (210903) 
*Gemensamt APT andra måndagen i september 
kl 8.00-9.30. (210913) 

*Planeringseftermiddag tredje måndagen i januari kl 
13.00-16.30. (210118) 
½ dag med självreflektion och utvärdering. 
*Utvecklingssamtal Region Örebro län. 
 
 

*Planeringseftermiddag andra måndagen i juni kl 13.00-16.30. 
(210614) 
½ dag med självreflektion och utvärdering.  
 

 

*Start morgonmöten sista måndagen i augusti kl 8.00-9.00. 
(210830) Ojämn vecka 
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1. Bakgrund
Örebro län har en lång historia av samverkan kring lärprocesser och erfarenhetsutbyte för utvecklingen 
av länets arbete med föräldraskapsstöd där familjecentralen är en stor del. Länet har sedan 2008 en 
principöverenskommelse mellan tidigare Örebro läns landsting och länets kommuner i arbetet med 
samverkan i familjecentral som reviderades 2010.

Samarbetet mellan Region Örebro län och kommunerna beskrivs i en Överenskommelse om 
samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning mellan 
Region Örebro län och kommunerna i Örebro län (2018). Samverkan ska kännetecknas av:

 ett gemensamt ansvarstagande för invånarnas bästa 
 en tillitsbaserad samverkan mellan kompetenta medarbetare så att länsinvånarna upplever 

insatserna som en välfungerande helhet, oavsett vilken av parterna som utför insatsen 
 ett respektfullt bemötande mot både länsinvånare och medarbetare som skapar trygghet i 

vårdkedjan

Samverkan inom detta område mellan Region Örebro län och länets kommuner stödjs av 
Överenskommelse om samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa som gäller 2018-2023.

En viktig utgångspunkt i strategin, Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län – regional 
utvecklingsstrategi 2018-2030, är barn och unga och alla barns rätt till en trygg uppväxt. Barns och 
ungas uppväxtvillkor är ett prioriterat område för att nå folkhälsomålet: att skapa förutsättningar för en 
god hälsa på lika villkor för hela befolkningen och utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter 
både ut i från barnrättsperspektiv,  barnperspektiv och barnets egna perspektiv. Det är viktigt att stärka 
förutsättningarna för alla barn och unga – flickor och pojkar – att kunna gå vidare till studier och 
arbete. När barn och unga är trygga kan de växa upp till vuxna som känner tillit och som kan ta tillvara 
sina möjligheter.

2. Familjecentralens uppdrag
Familjecentralen riktar sig till blivande vårdnadshavare, vårdnadshavare eller andra vuxna med barn 0-
6 år. Den är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande. En familjecentral är en 
samlokaliserad verksamhet som innehåller mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och 
socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete. 

En familjecentral kan också erbjuda stöd till barn och vårdnadshavare och andra vuxna med barn 7 år 
och uppåt. Samverkan sker då mellan socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete, skolans 
elevhälsoteam, ungdomsmottagning och andra aktörer.

Familjecentralens verksamhet genomsyras av FN:s konvention om barnets rättigheter utifrån 
barnrättsperspektiv,  barnperspektiv och barnets egna perspektiv.
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Familjecentralen är en generell verksamhet som erbjuder förebyggande och hälsofrämjande insatser 
från olika professioner samt är en mötesplats för familjer med barn. Parterna ska utifrån barn och 
familjers behov skapa en verksamhet som utgår från ett befolkningsperspektiv med hög tillgänglighet. 

Familjecentralen är en verksamhet i syfte att främja en god hälsa och utveckling hos blivande familjer, 
barn, vårdnadshavare eller andra vuxna med barn bland annat genom att:

 skapa arbetsformer där vårdnadshavare, andra vuxna och barn är delaktiga
 erbjuda lättillgängligt stöd
 stärka det sociala nätverket runt barn, vårdnadshavare och andra vuxna
 stärka anknytningen mellan vårdnadshavare, andra vuxna och barn
 vara ett kunskaps- och informationscentrum
 främja barnets språkutveckling
 stödja ett jämställt föräldraskap
 ha upparbetade samarbetsformer med samhällets övriga aktörer som arbetar med barn

Familjecentralen ska utgöra plattform för tidig upptäckt och tidiga insatser.

3. Parter i överenskommelsen
Denna överenskommelse har tecknats mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län och 
utgör en grund för samverkan om familjecentral. Överenskommelsen är beslutad i Chefsgrupp för 
samverkan social välfärd och vård samt Tjänstemannastöd för skola, utbildning och 
kompetensförsörjning.

4. Giltighet
Överenskommelsen gäller från och med 21 september 2018 och tillsvidare. 

Som komplement till denna överenskommelse ska lokala avtal finnas  som reglerar ekonomiska 
åtaganden för parterna,  verksamhetens ledningsstruktur och uppdrag, respektive parts ansvarsområde, 
samordnarens roll och mandat samt finansiering av gemensamma resurser och utveckling.

5. Överenskommelsens syfte och mål
Syftet med denna regionala överenskommelse är att:

 skapa ett långsiktigt och kunskapsbaserat samarbete gällande familjecentraler i Örebro län
 stärka länets hälsofrämjande och förebyggande hälsoarbete för blivande vårdnadshavare och 

barnfamiljer

Page 162 of 183



Dokumentrubrik Dokumentnr Revision

Regional samverkan för familjecentral 525973   R1

Diarienr Dokumentkategori Reviderat datum Giltigt datum fr o m

Överenskommelser 2018-10-05 2018-10-05

Kopia utskriftsdatum: 2018-10-06 Sid 6 (6)

 stärka arbetet med FN:s konvention för barnets rättigheter
 stärka arbetet med jämlikt och jämställt föräldraskap

Överenskommelsen ska också stödja processer för start av nya familjecentraler. Ett mål är att minst en 
familjecentral ska finnas i varje kommun.

Överenskommelsen ska ligga till grund för samverkan i familjecentral på regional och lokal nivå. 
Samverkan på lokal nivå regleras i separata avtal.

6. Gemensamma åtaganden
Den regionala samverkan enligt denna överenskommelse stödjs och följs av en strategisk arbetsgrupp 
för familjecentralsutveckling. Arbetsgruppen utses av Chefsgrupp för samverkan social välfärd och 
vård samt Tjänstemannastöd för skola, utbildning och kompetensförsörjning. Arbetsgruppen träffas 
två gånger per år.

Diskussioner om start av nya familjecentraler sker i första hand  lokalt.  Om behov finns lyfts frågan 
till den strategiska arbetsgruppen.  

Den regionala samverkan enligt denna överenskommelse stödjs operativt av utvecklingsledare på 
Område välfärd och folkhälsa och av verksamhetsutvecklare  från mödra- och barnhälsovården. 

Regelbundna mötesplatser för lärande och erfarenhetsutbyte ska anordnas.

Utifrån tillgången till gemensamma relevanta utdata från familjecentralerna ska resultat årligen 
sammanställas av ovanstående arbetsgrupp.

7. Uppföljning
Den strategiska arbetsgruppen för familjecentralsutveckling enligt ovan följer regelbundet upp denna 
överenskommelse.

En årlig sammanställning och analys av statistik och annan utdata från familjecentralerna redovisas till 
Chefsgrupp för samverkan social välfärd och vård samt Tjänstemannastöd för skola, utbildning och 
kompetensförsörjning.

Page 163 of 183



 
 

 

 
 
   

 

Föräldraenkät - Familjecentralen i Hallsberg 

 
Välj den familjecentral som du går till: 

Namn  Antal  %  

Askersund  0  0  

Degerfors  0  0  

Hallsberg  29  100  

Hällefors  0  0  

Karlskoga  0  0  

Kumla  0  0  

Laxå  0  0  

Lekeberg  0  0  

Lindesberg  0  0  

Ljusnarsberg  0  0  

Nora  0  0  

Örebro - Baronbacken  0  0  

Örebro - Brickebacken  0  0  

Örebro - Odensbacken  0  0  

Örebro - Oxhagen  0  0  

Örebro - Varberga  0  0  

Örebro - Vivalla  0  0  

Örebro - Ängen  0  0  

Total  29  100  
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Vilket år är du född? 

Namn  Antal  %  

1959 eller tidigare  0  0  

1960-1964  0  0  

1965-1969  0  0  

1970-1974  0  0  

1975-1979  1  3,8  

1980-1984  3  11,5  

1985-1989  11  42,3  

1990-1994  6  23,1  

1995-1999  3  11,5  

2000-2004  0  0  

2005 eller senare  2  7,7  

Total  26  100  

 

 

 

 

 

Vilket kön identifierar du dig med? 

Namn  Antal  %  

Kvinna  28  96,6  

Man  1  3,4  

Annat  0  0  

Total  29  100  
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Var är du född? 

Namn  Antal  %  

Sverige  23  79,3  

Övriga Norden  0  0  

Övriga Europa  1  3,4  

Utanför Europa  5  17,2  

Total  29  100  

 

 

 

 

 
Vilket postnummer har du på din bostadsadress? 

69430  

69436  

69433  

69434  

69435  

69431  

69436  

69435  

69437  

69431  

69435  

69433  

69435  

69434  

69430  

69450  

69431  

69431  

69432  

69472  
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69696  

69495  

69437  

69430  

69472  

69434  

69436  

69430  

69495  

 

Vilken är den högsta utbildningen du har? 

Namn  Antal  %  

Mindre än 9-årig grundskola  0  0  

9-årig grundskola  2  6,9  

2-årigt gymnasium eller yrkesskola  2  6,9  

3-4-årigt gymnasium  8  27,6  

Universitets- eller högskoleexamen (3 år 
eller mer)  

15  51,7  

Annan utbildning:  2  6,9  

Total  29  100  

 

 

 

 
 

Annan utbildning:  

Ky utbildning  
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Vilken är din nuvarande sysselsättning? Du kan kryssa i mer än en ruta. 

Namn  Antal  %  

Arbetar som anställd eller egen företagare  16  55,2  

Tjänstledig  0  0  

Föräldraledig  16  55,2  

Studerar, praktiserar  3  10,3  

Arbetssökande  1  3,4  

Ålderspensionär  0  0  

Sjuk-/aktivitetsersättning (förtids-
/sjukpensionär)  

0  0  

Långtidssjukskriven (mer än 60 dagar)  0  0  

Annat:  1  3,4  

Total  37  127,6  

 

 

 

 

 

Vilken personal på familjecentralen har du besökt under det senaste året? Du kan kryssa i mer än en 
ruta. 

Namn  Antal  %  

Barnmorska  19  65,5  

BVC-sjuksköterska  22  75,9  

Kurator/familjebehandlare  2  6,9  

Pedagog (öppna förskolan)  9  31  

Psykolog  3  10,3  

Total  55  189,7  
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Hur ofta kommer du till familjecentralen: 

Namn  Antal  %  

2-4 gånger i veckan  1  3,4  

1 gång i veckan  5  17,2  

1 gång varannan vecka  4  13,8  

1 gång i månaden  13  44,8  

1 gång varannan månad eller ännu mer 
sällan  

6  20,7  

Total  29  100  

 

 

 

 

 
Är du nöjd med ... 

- familjecentralens öppettider 

Namn  Antal  %  

Ja, helt nöjd  22  75,9  

Ja, ganska nöjd  6  20,7  

Nej, inte alls nöjd  1  3,4  

Total  29  100  
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- personalens tillgänglighet (lätt/svårt att få kontakt med personalen) 

Namn  Antal  %  

Ja, helt nöjd  19  70,4  

Ja, ganska nöjd  7  25,9  

Nej, inte alls nöjd  1  3,7  

Total  27  100  

 

 

 

 

 

Kommentar:  

Lätt  

Hade önskat att det gick att skicka meddelande via 1177  

Tänker då på öppna förskolan då vi har restid så det är knappt värt att åka dit för sen är det mat och sovning 
(mina barn sovit kl11 (dagis tider) . Ett tag sov lilla halv10 och 14 och stora 11. På den tiden man var föräldra 
ledig och behövde mest sällskap men fick oftast inte ihop det.  

 

Tycker du att det är lätt eller svårt att ta dig till och från familjecentralen från din bostad? 

Namn  Antal  %  

1 - Mycket lätt  19  65,5  

2  5  17,2  

3  4  13,8  

4  0  0  

5 - Mycket svårt  1  3,4  

Total  29  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  1,59  

Median  1  
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Förklara gärna varför det är lätt eller svårt:  

Nära där vi bor  

Bra parkering  

Det finns en buss och Det är nära  

Bara att promenera (20 min) eller ta bilen  

Bor relativt nära så det tar ca 5-7 min med bil men skulle kunna gå oxå men då tar det ca 30-40 min  

Jag bor på gångavstånd. Och skulle bil behövas finns det massor av parkeringar.  

Kan både cykla, gå eller åka bil.  

Vi bor nära  

Med bilen  

Barnen främst ena hatar åka bil och vi har ca 25min biltid.  

Har bil  

Det är smidigt men finns ingen parkering för barnvagn vilket gör det omständigt. Man behöver ta bil trots kort 
avstånd.  

Har gångavstånd, perfekt.  

 

Kan du/ni påverka innehållet i verksamheten på familjecentralen? 

Namn  Antal  %  

Ja. Ge exempel på hur:  8  34,8  

Nej  15  65,2  

Total  23  100  

 

 

 

 

 

Ja. Ge exempel på hur:  

Ge förslag  

Genom att delta i de delar som är intressanta för just mig o mitt barn. Hos BVC sköterskan kan vi prata om vad 
vi vill o saker vi funderar över. Vi kan gå till öppna förskolan när vi tycker att det passar och vi kan gå på de 
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kurser som erbjuds. På så sätt kan vi i alla fall påverka vilket innehåll vi tar del av. Så tror jag säkert att vi som 
föräldrar kan önska aktiviteter på öppna förskolan tex.  

De inkluderar en i verksamheten genom att berätta vad som är aktuellt och frågar ofta vad man själv vill och 
tycker.  

Personalen har alltid varit tillmötesgående.  

 

Hur upplever du att personalen på familjecentralen är mot dig och ditt/dina barn? 

- Jag känner mig ... ... välkommen 

Namn  Antal  %  

I mycket stor utsträckning  24  82,8  

I stor utsträckning  2  6,9  

I liten utsträckning  2  6,9  

Inte alls  1  3,4  

Vet inte  0  0  

Total  29  100  

 

 

 

 

 
- ... sedd 

Namn  Antal  %  

I mycket stor utsträckning  22  78,6  

I stor utsträckning  2  7,1  

I liten utsträckning  2  7,1  

Inte alls  1  3,6  

Vet inte  1  3,6  

Total  28  100  
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- ... trygg 

Namn  Antal  %  

I mycket stor utsträckning  25  86,2  

I stor utsträckning  1  3,4  

I liten utsträckning  2  6,9  

Inte alls  1  3,4  

Vet inte  0  0  

Total  29  100  

 

 

 

 

 
- ... respekterad 

Namn  Antal  %  

I mycket stor utsträckning  25  89,3  

I stor utsträckning  0  0  

I liten utsträckning  2  7,1  

Inte alls  1  3,6  

Vet inte  0  0  

Total  28  100  
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- Jag upplever att ... ... bemötandet är jämställt - dvs kvinnor och män bemöts likvärdigt 

Namn  Antal  %  

I mycket stor utsträckning  19  65,5  

I stor utsträckning  1  3,4  

I liten utsträckning  2  6,9  

Inte alls  1  3,4  

Vet inte  6  20,7  

Total  29  100  

 

 

 

 

 
- ... mitt/mina barn känner sig sedda 

Namn  Antal  %  

I mycket stor utsträckning  17  63  

I stor utsträckning  1  3,7  

I liten utsträckning  3  11,1  

Inte alls  0  0  

Vet inte  6  22,2  

Total  27  100  
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- ... mitt/mina barn känner sig delaktiga 

Namn  Antal  %  

I mycket stor utsträckning  16  57,1  

I stor utsträckning  3  10,7  

I liten utsträckning  2  7,1  

Inte alls  1  3,6  

Vet inte  6  21,4  

Total  28  100  

 

 

 

 

 
- ... mitt/mina barn känner sig trygga 

Namn  Antal  %  

I mycket stor utsträckning  16  61,5  

I stor utsträckning  4  15,4  

I liten utsträckning  2  7,7  

Inte alls  0  0  

Vet inte  4  15,4  

Total  26  100  

 

 

 

 

 
 

Page 175 of 183



 
 

 

 
 
   

 

- ... jag kan berätta om känsliga saker som påverkar mig och mitt/mina barn 

Namn  Antal  %  

I mycket stor utsträckning  18  66,7  

I stor utsträckning  4  14,8  

I liten utsträckning  5  18,5  

Inte alls  0  0  

Vet inte  0  0  

Total  27  100  

 

 

 

 

 

Kommentar:  

Jag är nöjd  

Gäller öppna förskolan, gillade inte bvc-sköterskan  

Suveränt  

Barnen gillar inte bvc. Blir tvärtysta och totalvägrar göra nåt på bvc.  

 

Har du lärt känna någon annan förälder genom dina besök på familjecentralen? 

Namn  Antal  %  

Ja, men vi träffas bara på famljecentralen  7  24,1  

Ja, och vi umgås nu även utanför 
familjecentralen  

7  24,1  

Nej  15  51,7  

Total  29  100  
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På vilket sätt får du stöd i föräldraskapet av familjecentralens personal? 

- Jag får vägledning ... ... i mina frågor om mitt/mina barns hälsa och utveckling 

Namn  Antal  %  

I mycket stor utsträckning  17  58,6  

I stor utsträckning  4  13,8  

I liten utsträckning  3  10,3  

Inte alls  1  3,4  

Vet inte  4  13,8  

Total  29  100  

 

 

 

 

 
- ... i mina frågor om mitt föräldraskap 

Namn  Antal  %  

I mycket stor utsträckning  18  62,1  

I stor utsträckning  5  17,2  

I liten utsträckning  3  10,3  

Inte alls  1  3,4  

Vet inte  2  6,9  

Total  29  100  
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- ... om hur min partner och jag kan dela lika på ansvaret för vårt/våra barn (t ex när det gäller 
föräldraledighet, att dela på hushållssysslor) 

Namn  Antal  %  

I mycket stor utsträckning  14  50  

I stor utsträckning  2  7,1  

I liten utsträckning  6  21,4  

Inte alls  1  3,6  

Vet inte  5  17,9  

Total  28  100  

 

 

 

 

 
- ... i hur jag kan stödja mitt/mina barns språkutveckling 

Namn  Antal  %  

I mycket stor utsträckning  12  41,4  

I stor utsträckning  5  17,2  

I liten utsträckning  4  13,8  

Inte alls  1  3,4  

Vet inte  7  24,1  

Total  29  100  

 

 

 

 

 

Kommentar:  

Personalen har inte jobbat där så länge så vissa frågor är svåra att svara på.  

Oftast goda lyssnare men dåligt med tips  
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Hur ofta läser du för ditt/dina barn? 

Namn  Antal  %  

Varje dag  16  61,5  

2-4 gånger i veckan  9  34,6  

1 gång i veckan  0  0  

Sällan eller aldrig  1  3,8  

Total  26  100  

 

 

 

 

 
Är det något annat som du vill berätta som vi glömt att fråga om? 

Nej  

Nej  

Gillar personalen på öppna förskolan men inte på bvc  

Nej  

Nej  

Är ju lite olika bemötande beroende på plats. Tex vägrar barnen ens prata på bvc men leker gärna på öppna 
förskolan.  

Nej  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-02-09

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 14- Övriga frågor

Ärendebeskrivning
- Lars-Ove Nilsson (SD) ställer frågan hur det fungerar för elever i skolår 9 inför 
gymnasievalet, kan de träffa företag?
 Det är inte aktuellt för eleverna att träffa företag i pandemitider, men man arbetar med 
digitala lösningar för att underlätta för eleverna att välja inför gymnasiet. 

 - Två ytterligare tider för verksamhetsbesök
 Verksamhetsbesöken som planeras i mars månad ställs in. 
 Två ytterligare tider i höst för verksamhetsbesök är 28 september och 9 december, 
förmiddagstid.

Paragrafen är justerad
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Övriga frågor

§ 14
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-02-09

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 15- Sammanträdets avslutning

Ärendebeskrivning
Ordförande tackar för sammanträdet och avslutar detsamma.

Paragrafen är justerad
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Sammanträdets avslutning

§ 15
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