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Ärendena har beretts av bildningsnämndens presidium.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ingemar Kihlström Marie Nordqvist 
Ordförande Sekreterare 

 
 
 
 
 
Information: 

 BN= slutgiltigt beslut fattas i bildningsnämnden. 
 KS = slutgiltigt beslut fattas i kommunstyrelsen.  
 KF = slutgiltigt beslut fattas i kommunfullmäktige.  
 Info = Information. 
 Ett X markerar att handlingar finns bifogade i kallelsen.  
 VS markerar att handlingar presenteras vid sammanträdet. 
 MF markerar muntlig föredragning 

  



KL NR Besluts Ärende DNR Handlingar Föredragande/
  -organ  bifogas Kommentar

 
15.00   Sammanträdets öppnande  

 
  Ordförande 

 
   Upprop 

 
  Nämndsekreterare

   Val av justerare och tid för justering 
 

  Ordförande 

15.05 
 
 
 
15.15 
 
15.25 
 
15.35 
 
15.45 
 
 
 
 
15.55 
 
16.05 
 
16.15 
 
16.25 
 
 
 
 
18.00 
 
 
18.10 
 
18.20 
 
18.30 
 
 
18.40 
 
 
18.50 
 
 
19.00 
 

1 
 
 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
 
 
 
10 
 
 
11 
 
12 
 
13 
 
 
14 
 
 
15 
 
 
16 
 

Info 
 
 
 
Info 
 
Info 
 
BN 
 
BN 
 
 
 
 
BN 
 
BN 
 
BN 
 
BN 
 
 
 
 
Info 
 
 
BN 
 
BN 
 
BN 
 
 
Info 
 
 
KF 
 
 
BN 

Information om Processbeskrivning av 
investeringsprojekt som rör 
lokalförändring  
 
Information - rapport Lyckan  
 
Information ombyggnation Horsby 
 
Månadsuppföljning September/Oktober  
 
Begäran om omdisponering av 
investeringsmedel inom 
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KL NR Besluts Ärende DNR Handlingar Föredragande/
  -organ   bifogas Kommentar 
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 NR  Meddelandeförteckning DNR Handlingar 
     bifogas 
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 Kvalitetsrapport Komvux   
 
KS § 183 Riktlinjer avseende Sponsring 
för Herrljunga kommun  
 
Beslut från skolinspektionen-Ansökan 
om godkännande som huvudman för 
gymnasieskola vid Realgymnasiet i 
Borås i Borås kommun, 2017-09-21  
 
KS § 153 2017-09-25 Riktlinjer 
mottagande av muta och/eller gåva för 
anställda och förtroendevalda i 
Herrljunga kommun  
 
KF § 110 2017-10-17 Äskande av medel 
för ytterligare två förskoleavdelningar i 
Herrljunga tätort.  
 
KS § 160 2017-09-25 Fastställa 
befattningen Säkerhetsskyddschef med 
ersättare  
 
Anteckningar från folkhälsopolitiska 
rådet 
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     bifogas 
 1 

 
 Anmälan av delegeringsbeslut under 

perioden 2017-10-03-2017-12-04 
Förtecknings 
förvaras på 
bildningskontoret 

Bildningschef 

 



 BILDNINGS- Presidieskrivelse 
 FÖRVALTNINGEN 2017-11-06 
 Ingemar Kihlström UN  15/2017 606 
 Robert Andersson 
  Sida 1 av 1 

 
Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga  besöksadress Torget 1, Herrljunga 

telefon 0513-170 00  telefax 0513-171 33  org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

 

 
 

Månadsuppföljning oktober 
 
Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut 
I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ingemar Kihlström  Robert Andersson 
Ordförande   Vice ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

 

    

Ärende 4



  

BILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN 
Jonathan Arnljung 

 
Tjänsteskrivelse

2017-11-07 
DNR UN 15/2017 606  

Sid 1 av 4  
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
Månadsuppföljning oktober 
 
Nedanstående tabell visar bildningsnämndens ekonomi per den 31/10-2017. Prognos om 
600 tkr våd årets slut. Under avsnittet bakgrund ges en sammanfattning av nuläget. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse månadsuppföljning oktober 

 
Förslag till beslut 
Månadsuppföljning oktober godkänns. 
 
 
Jonathan Arnljung 
Controller 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 

  

Ansvarsområde År Budget År Prognos År Diff
Nämnd 525 525 0
Förvaltningsledning 15534 14661 874
Förskola 57265 56365 900
Fritidshem 15603 15803 -200
Grundskola 93703 94053 -350
Grundsärskola 3632 3932 -300
Gymnasieskola 39974 39874 100
Gymnasiesärskola 1861 2161 -300
Vuxenutbildning 5071 5261 -190
Kultur och Fritid 7429 7362 67
Summa 240596 239996 600

Ärende 4



 

 
BILDNINGS- 
FÖRVALTNINGEN 
Jonathan Arnljung 

 
Tjänsteskrivelse 

2017-11-07 
DNR UN 15/2017 606 

Sid 2 av 4
 

Bakgrund 
 
Förvaltningsledningen 
Under oktober månad betalade migrationsverket ut 8050 tkr, avseende de kostnader som 
kvarstod för 2016 samt VT 2017. Dessa medel har hamnat under de kostnader som finns 
mot förvaltningsledningen, Altorp och kunskapskällan. 
 
Elevhälsa 
Budget i balans 
 
Förskoleverksamhet 
 
Förskoleverksamheterna inklusive pedagogisk omsorg har en sammanlagd positiv prognos 
om 900 tkr. Den positiva prognosen härrör främst till lägre personalkostnader.  De 
interkommunala kostnaderna för förskolan faktureras november månad och kan resultera 
till att prognosen blir lägre.  
 
Fritidshem 
 
En negativ prognos på Fritidshem Horsby F-3 där man har högre personalkostnader/täthet 
under höstterminen en negativ prognos om 200 tkr är inrättad.  
 
Grundskola/grundsärskola 
 
Grundskolorna/grundsär har gemensamt en negativ prognos om 650 tkr. Prognosen bygger 
på: 
 
Verksamhet Kommentar Belopp 
Grundskolan gemensamt* Högre interkommunala ersättningar – 300 
Altorp Tidigare investering – 200 
Molla Lägre personalkostnader +150 
Mörlanda Lägre personalkostnader +150 
Eggvena Högre personalkostnader – 150 
Hudene Högre personalkostnader – 150 
4skolan gemensamt Lägre administration +150 
Grundsärskolan Integrerade elever – 300 
Summa – 650 
*Skolskjutskostnaderna är inte högre än budget, redovisningen visar att det är interkommunala 
kostnaderna som är högre (tidigare visat skolskjutskostnader). 
 
 
 
 
 
 
 

Ärende 4



 

 
BILDNINGS- 
FÖRVALTNINGEN 
Jonathan Arnljung 

 
Tjänsteskrivelse 

2017-11-07 
DNR UN 15/2017 606 

Sid 3 av 4
 

 
 
 
 
Gymnasieskolan internt/externt 
 
Kunskapskällan har en negativ prognos om 550 tkr, vilket härleds till högre kostnader för 
undervisning och läromedel.  
 
Gymnasieskolan interkommunalt har en positiv prognos om 650 tkr. Prognosen bygger på 
att man följer de kostnaderna IKE men intäkten av försäljning av platser ökar med drygt 
500 tkr.   
 
 
 
 
 
 
 
Biblioteket 
 
Prognostiseras med ett underskott om 75 tkr, härrör till personalkostnader. Man har en ökad 
personaltäthet gentemot budget.  
 
Musikskola 
 
Budget i balans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kunskapskällan Högre undervisningskostnader – 550 
Gymnasiet externt Lägre interkommunala kostnader + 650 
Summa  + 100 

Ärende 4



 

 
BILDNINGS- 
FÖRVALTNINGEN 
Jonathan Arnljung 

 
Tjänsteskrivelse 

2017-11-07 
DNR UN 15/2017 606 

Sid 4 av 4
 

 
 
Investeringsredovisning 
 
 

 
 

PROJEKT BUDGET År UTFALL Ack PROGNOS År DIFF År
Inventarier/IT BN 1374 1007 1374 0
Lekplatser 414 0 240 174
Förstudie Mörlanda förskola 200 0 200 0
Inventarier Horsby 1156 192 400 756
Summa  Bildningsnämnd 3144 1199 2214 930

Ärende 4



 BILDNINGS- Presidieskrivelse 
 FÖRVALTNINGEN 2017-10-24 
 Ingemar Kihlström UN  221/2017 606 
 Robert Andersson 
  Sida 1 av 1 

 
Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga  besöksadress Torget 1, Herrljunga 

telefon 0513-170 00  telefax 0513-171 33  org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

 

 
 

Begäran om omdisponering av investeringsmedel inom 
bildningsförvaltningens investeringsbudget 2017 
 
Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut 
I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ingemar Kihlström  Robert Andersson 
Ordförande   Vice ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

 

    

Ärende 5



  

BILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN 
Jonathan Arnljung 

 
Tjänsteskrivelse

2017-11-13 
DNR UN  221/2017 606  

Sid 1 av 1  
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
Begäran om omdisponering av investeringsmedel inom 
bildningsförvaltningens investeringsbudget 2017 
 
Sammanfattning 

 
Den 17 oktober 2017 beslutade kommunfullmäktige att kompensera bildningsnämnden i 
budget 2018 med 900 tkr med avseende modulhyra för två nya förskoleavdelningar.  
 
Att starta upp två nya förskoleavdelningar kräver investeringsmedel för nya 
förskoleavdelningar. Förvaltningens förslag är att man omdisponerar 200 tkr från 
investeringsprojektet inventarier Horsby till inventarier BN med avseende att färdigställa 
inredningen på Lyckan.  
 
Anledningen till en omdisponering av investeringsmedel till inventarier BN beror på att 
man fördelat befintlig investeringsbudget.  
 
Investeringsprojekten per 31/10. 
 

PROJEKT BUDGET År UTFALL Ack PROGNOS 
År 

DIFF År 

Inventarier/IT BN 1374 1007 1374 0
Lekplatser 414 0 240 174
Förstudie Mörlanda förskola 200 0 200 0
Inventarier Horsby 1156 192 400 756

Summa Bildningsnämnd 3144 1199 2214 930

 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen i ärendet daterat 2017-11-13 
 
Förslag till beslut 
Bildningsnämnden godkänner begäran om omdisponering av investeringsmedel inom 
bildningsförvaltningens investeringsbudget 2017. 
 
Jonathan Arnljung 
Controller 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 

 

Ärende 5



 BILDNINGS- Presidieskrivelse 
 FÖRVALTNINGEN 2017-11-14 
 Ingemar Kihlström UN  251/2017 600 
 Robert Andersson 
  Sida 1 av 1 

 
Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga  besöksadress Torget 1, Herrljunga 

telefon 0513-170 00  telefax 0513-171 33  org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

 

 
 

Över-/underskottshantering 
 
Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut 
I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ingemar Kihlström  Robert Andersson 
Ordförande   Vice ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

 

    

Ärende 6



  

BILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN 
Jonathan Arnljung 

 
Tjänsteskrivelse

2017-11-15 
DNR UN  251/2017 600  

Sid 1 av 2  
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
Över-/underskottshantering flyktingbuffert. 
 
Sammanfattning 

 
De nya verksamhets- och ekonomistyrningsprinciperna möjliggör att bildningsnämnden över en 
längre tidsperiod kan fördela medel för ökade kostnader gällande migrationsverksamhet. Denna 
över/underskottshantering följer en redovisningsprincip som innebär att intäkterna från 
migrationsverket följer den ankomna gruppen för tre till fem år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsunderlag 
Bildningsnämnden tjänsteskrivelse över/underskottshantering flyktingbuffert samt  
verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper. 
 
 
Förslag till beslut 
Bildningsnämnden antar förslag om att införa en över-/underskottshantering av flyktingbufferten 
över tid.  
 
 
 
Jonathan Arnljung 
Controller 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 

Ärende 6



 

 
BILDNINGS- 
FÖRVALTNINGEN 
Jonathan Arnljung 

 
Tjänsteskrivelse 

2017-11-15 
DNR UN  251/2017 600 

Sid 2 av 2
 

Bakgrund 
 

 Uppdrag utifrån nya gällande verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper  
 
Utdrag från de nya verksamhets- och ekonomistyrningsprinciperna, antagna i KF 5/9 2017 (KF § 
85/2017-09-05):  
 
Verksamhet gällande nyanlända med uppehållstillstånd samt ensamkommande barn (asylsökande 
samt barn som fått uppehållstillstånd) innefattas i detta kapitel.  
 
Verksamheten finansieras av statliga medel. Intäkter och kostnader skiljer sig av olika orsaker 
mellan åren och därför måste verksamheten ses i ett längre perspektiv än ett år. Herrljunga 
kommun följer en redovisningsprincip som innebär att intäkterna från migrationsverket följer den 
ankomna gruppen för tre till fem år. Med denna princip balanseras varje enskilt års över- 
respektive underskott för att inte påverka kommunens egna medel.  
 
Tre år efter det ankomstår som målgruppen kommit till Herrljunga kommun redovisas ett resultat. 
Finns det ett överskott för avräknad ankomstgrupp, och gruppen finns kvar, kan överskottet 
balanseras i ytterligare två år. Därefter ska överskottet redovisas till årets resultat. På 
motsvarande sätt redovisas ett underskott för avräknad grupp i årets resultat senast tre år efter 
ankomståret.  
 
De verksamheter som budgeteras med statliga medel ska inte behandlas annorlunda än andra 
likvärdiga verksamheter inom kommunen. Detta gäller både de individer som statliga medel avser 
men även personal som arbetar inom verksamheten.  
 
Över- och underskott som lyfts enligt dessa principer tillfaller den nämnd som ansvarar för 
verksamheten. 
 
 
Ekonomisk bedömning 
 
Hitintills är det cirka två miljoner som kan lyftas till flyktingbufferten för året 2018. Av dessa två 
miljoner härrörs 865 tkr till det nettoöverskott som avser migrationsverkets intäkter 2016 och 
resterande nettoöverskott avser vårterminen 2017.  

 
Den exakta siffran på hur mycket som kan lyftas till flyktingbufferten görs vid avstämning inför 
varje årsbokslut. Om verksamheten gör ett överskott på de statliga medlen medförs dessa till ett 
balanskonto kommande år.  
 
Samtliga kostnader och intäkter avseende asylsökandes skolgång skall vara kopplat till aktivitet och 
en objektstruktur för att synliggöra de nettokostnader som uppstår. 

 
 

Ärende 6



 BILDNINGS- Presidieskrivelse 
 FÖRVALTNINGEN 2017-11-22 
 Ingemar Kihlström UN  266/2017 942 
 Robert Andersson 
  Sida 1 av 1 

 
Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga  besöksadress Torget 1, Herrljunga 

telefon 0513-170 00  telefax 0513-171 33  org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

 

 
 

Revidering av attesträtter 2018 
 
Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut 
I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ingemar Kihlström  Robert Andersson 
Ordförande   Vice ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

 

    

Ärende 7



  

BILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN 
Jonathan Arnljung 

 
Tjänsteskrivelse

2017-11-22 
DNR UN 266/2017 942  

Sid 1 av 1  
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
Revidering av attesträtter 2018 
 
Sammanfattning 
Organisations- och personalförändringar medför att attesträtterna behöver justeras.  
 
Förändringarna står med under respektive kostnadsställe markerat i rött i bilagan. 

 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-22 
Attesträtter Bildningsnämnden 
 
Förslag till beslut 
Bildningsnämnden godkänner attesträtterna. 
 
 
Jonathan Arnljung 
Controller 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Ekonomiavdelningen 
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 

 

Ärende 7



Attesträtter i Bildningsförvaltningen

2017‐11‐22

NR Kostnadsställe Beslutattestant Ersättare 1 Huvudmottagare
3000 Bildningsnämnden Bodil Jivegård Erik Thaning Eva Olsson
3100 Bildningskontoret Bodil Jivegård Erik Thaning Eva Olsson
3111 Modersmål Erik Bjurström Bodil Jivegård Lena Nilsson
3200 Förskolan gemensamt Bodil Jivegård Erik Thaning Eva Olsson
3300 Fritidshem gemensamt Bodil Jivegård Erik Thaning Eva Olsson
3400 Grundskola gemensamt Bodil Jivegård Erik Thaning Eva Olsson
3240 Kooperativ talkotten Bodil Jivegård Erik Thaning Eva Olsson
3241 Kooperativ påskliljan Bodil Jivegård Erik Thaning Eva Olsson
3242 Kooperativ igelkotten Bodil Jivegård Erik Thaning Eva Olsson
3262 Pedagogisk omsorg Knattebo Bodil Jivegård Erik Thaning Eva Olsson
3800 Grundläggande vuxenutbildning Bodil Jivegård Erik Thaning Eva Olsson
3801 Gymnasial vuxenutbildning Bodil Jivegård Erik Thaning Eva Olsson
3802 Vuxenutbildning särskola Bodil Jivegård Erik Thaning Eva Olsson
3803 Svenska för invandrare Bodil Jivegård Erik Thaning Eva Olsson
3110 Elevhälsan Erik Bjurström Bodil Jivegård Lena Nilsson
3210 Förskolan Horsby Lena Barber Eva Johansson Ulrika Richardsson
3211 Förskolan Ugglan Lena Barber Eva Johansson Ulrika Richardsson
3212 Förskolan Hagen Lena Barber Eva Johansson Ulrika Richardsson
3213 Familjecentralen Erik Bjurström Bodil Jivegård Lena Nilsson
3216 Förskolan Lyckan Lena Barber Eva Johansson Jenny Florén
3214 Innerby gemensamt  Lena Barber Eva Johansson Ulrika Richardsson
3220 Förskolan Eggvena Eva Johansson Lena Barber Jenny Florén
3221 Förskolan Eriksberg Eva Johansson Lena Barber Jenny Florén
3222 Förskolan Od Eva Johansson Lena Barber Jenny Florén
3223 Förskolan Molla Eva Johansson Lena Barber Jenny Florén
3224 Förskolan Mörlanda Eva Johansson Lena Barber Jenny Florén
3225 Förskolan Hudene Eva Johansson Lena Barber Jenny Florén

Ärende 7



3227 Förskolan Jätten Eva Johansson Lena Barber Jenny Florén
3226 Ytterby gemensamt Eva Johansson Lena Barber Jenny Florén

Attesträtter i Bildningsförvaltningen

Kostnadsställe Beslutattestant Ersättare 1 Huvudmottagare
3261 Pedagogisk omsorg Ytterby Eva Johansson Lena Barber Jenny Florén
3320 Fritidshem Horsby F‐3 Anna Wetterbrandt Malin Norlander Anette Wigertsson
3330 Fritidshem Horsby 4‐6 Malin Norlander Anna Wetterbrandt Anette Wigertsson
3340 Fritidshem Molla Christer Wetterbrandt Victoria Andersson Camilla Fritzon
3341 Fritidshem Mörlanda Christer Wetterbrandt Victoria Andersson Camilla Fritzon
3350 Fritidshem Eggvena Victoria Andersson Christer Wetterbrandt Camilla Fritzon
3351 Fritidshem Eriksberg Victoria Andersson Christer Wetterbrandt Camilla Fritzon
3352 Fritidshem Hudene Victoria Andersson Christer Wetterbrandt Camilla Fritzon
3353 Fritidshem Od Victoria Andersson Christer Wetterbrandt Camilla Fritzon
3354 Fritidshem 4skolan gemensamt Victoria Andersson Christer Wetterbrandt Camilla Fritzon
3410 Grundskola Altorp Anna Ödman Malin Lindberg Lena Nilsson
3420 Grundskola Horsby F‐3 Anna Wetterbrandt Malin Norlander Anette Wigertsson
3430 Grundskola Horsby 4‐6 Malin Norlander Anna Wetterbrandt Anette Wigertsson
3440 Grundskola Molla Christer Wetterbrandt Victoria Andersson Camilla Fritzon
3441 Grundskola Mörlanda Christer Wetterbrandt Victoria Andersson Camilla Fritzon
3450 Grundskola Eggvena Victoria Andersson Christer Wetterbrandt Camilla Fritzon
3451 Grundskola Eriksberg Victoria Andersson Christer Wetterbrandt Camilla Fritzon
3452 Grundskola Hudene Victoria Andersson Christer Wetterbrandt Camilla Fritzon
3453 Grundskola Od Victoria Andersson Christer Wetterbrandt Camilla Fritzon
3454 Grundskola 4skolan gemensamt Victoria Andersson Christer Wetterbrandt Camilla Fritzon
3500 Grundsärskolan Erik Bjurström Bodil Jivegård Lena Nilsson
3600 Kunskapskällan Malin Lindberg Anna Ödman May‐Britth Larsson
3610 Gymnasieskolan interkommunalt Malin Lindberg Anna Ödman May‐Britth Larsson
3700 Gymnasiesärskola Erik Bjurström Bodil Jivegård Lena Nilsson
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Attesträtter i Bildningsförvaltningen

Kostnadsställe Beslutattestant Ersättare 1 Huvudmottagare
3940 Musikskola Erik Larsson Erik Thaning Vem?
3960 Fritidsgård Erik Bjurström Erik Thaning Lena Nilsson
3980 Allmän kulturverksamhet Eva‐Lena Liljedahl Erik Thaning Håkan Nilsson
3900 Bibliotek Eva‐Lena Liljedahl Erik Thaning Håkan Nilsson

Bodil Jivegård, Ingemar Kihlström och Niels Bredberg har rätt att beslutsattestera på samtliga kostnadställen. 
Magnus Grönvall, Jenny Andersson och Jonathan Arnljung har rätt att beslutsattestera interna fakturor och bokföringsordrar. 

Ärende 7



Förändringsdatum

2018‐01‐01

2018‐01‐01

Ärende 7



 BILDNINGS- Presidieskrivelse 
 FÖRVALTNINGEN 2017-11-22 
 Ingemar Kihlström UN  267/2017 610 
 Robert Andersson 
  Sida 1 av 1 

 
Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga  besöksadress Torget 1, Herrljunga 

telefon 0513-170 00  telefax 0513-171 33  org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

 

 
 

Regler för förskola och fritidshem (taxor) 
 
Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut 
I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ingemar Kihlström  Robert Andersson 
Ordförande   Vice ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

 

    

Ärende 8



  

BILDNINGS-
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Eva Olsson 

 
Tjänsteskrivelse

2017-11-22 
DNR UN  267/2017 610  

Sid 1 av 1  
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
Regler för förskola och fritidshem (taxor) 
 
Sammanfattning 
Reviderade regler för förskola och fritidshem har tagits fram av handläggare barnomsorg, 
förskolechefer och rektorer.  
Nedanstående större förändringar föreslås: 
Anpassningar utifrån införandet av IST förskola/fritidshem via web. 
Förtydligande när det gäller placeringar i/från annan kommun. 
Ett barn kan bara ha förskoleplats i en förskola. 
Inskolning sker inte under jouröppet på sommaren eller under helgerna vid jul. 
Vid vårdnadshavares sjukdom görs överenskommelse om lämningstider med 
förskolechef/rektor. 
Eftersom inkomsttaket är indexerat har krontalen i taxan tagits bort. Taxan kommer att 
finns på hemsidan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Regler för förskola och fritidshem, daterad 2017-11-22. 
Reviderade regler. 
 
Förslag till beslut 
1. Bildningsnämnden godkänner de nya reglerna för förskola och fritidshem. 
 
 
Eva Olsson 
Handläggare barnomsorg 
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Förskola 
Plats i förskola erbjuds från ett års ålder till dess att barnet börjar förskoleklass. Det finns fyra olika 
grunder för rätt till plats i förskola. 

 

1. Vårdnadshavare arbetar eller studerar 
Barnen får plats i den omfattning som krävs för vårdnadshavarens närvaro på arbetsplats eller 
utbildning, restid och tid för sömn vid nattarbete. Studerande erbjuds tid utöver föreläsningar, 
även för studietid under dagtid på vardagar. 

 

2. Barnet har ett eget behov på grund av familjens situation eller behov av särskilt stöd i sin 
utveckling 
Förskolechef utreder, dokumenterar och fattar beslut om eventuell placering och omfattning. Ett 
beslut om sådan placering i förskola gäller högst ett år för att sedan omprövas. 

 
3. Vårdnadshavare är föräldraledig för annat barn 

Placering beslutas av förskolechef, på tider för att ge barnet bästa möjliga utveckling och 
lärande. Omfattningen är 15 timmar per vecka. 

 
4. Vårdnadshavare är arbetslös och arbetssökande 

Placering beslutas av förskolechef, på tider för att ge barnet bästa möjliga utveckling och 
lärande. Omfattningen är 15 timmar per vecka. Vårdnadshavare har rätt att lämna barnet mer tid 
för att t.ex. gå på anställningsintervju. 

 
5. Allmän förskola 

Allmän förskola erbjuds alla barn från höstterminen det år barnet fyller 3 år med 525 timmar per 
år avgiftsfritt, vilket motsvarar 15 timmar per vecka. Det finns förutbestämda tider att välja 
mellan och överenskommelse görs med förskolepersonalen för att ge barnet bästa möjliga 
utveckling och lärande. Därefter registreras tiderna i E- tjänst förskola/fritidshem på kommunens 
hemsida. Närvarotiderna följer skolans läsårstider. 

Barn som har en placering utifrån vårdnadshavares arbete eller studier kompenseras med en 
lägre avgift från och med augusti det år barnet fyller 3 år. Under juni, juli och augusti betalas 
ordinarie taxa. 
 

Fritidshem 
Fritidshem erbjuds från augusti det år barnet börjar förskoleklass till och med vårterminen det år barnet 
fyller 13 år. Det finns fyra olika grunder för rätt till plats på fritidshem: 

 
1. Vårdnadshavare arbetar eller studerar 

Barnen Eleven får plats i den omfattning som krävs för vårdnadshavarens närvaro på 
arbetsplats eller utbildning, restid och tid för sömn vid nattarbete. Studerande erbjuds tid 
utöver föreläsningar även för studietid under dagtid på vardagar. 

 

2. Barnet Eleven har ett eget behov på grund av familjens situation eller behov av särskilt 
stöd i sin utveckling 
Rektor utreder, dokumenterar och fattar beslut om eventuell placering och omfattning. Ett beslut 
om sådan placering i fritidshem gäller högst ett år för att sedan omprövas. 
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3. Garantiplats 
Barn till Elever med arbetssökande och sjukskrivna föräldrar, har efter ansökan, möjlighet att 
erhålla en ”garantiplats”. En dagavgift som motsvarar 1/20 av taket på maxtaxan debiteras per 
utnyttjad dag. 

4. Lovplats 
Lovplats erbjuds för elever 6-13 år under lov- och studiedagar. En dagavgift som motsvarar 1/20 
av taket på maxtaxan debiteras per utnyttjad dag. 

 

Verksamheten erbjuds vid den grundskola där barnet eleven har sin skolgång. 
 
 

Omsorg på obekväm arbetstid 
Regler och blankett för ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid finns på www.herrljunga.se och 
på Bildningskontoret. 

 

Omsorg på obekväm tid erbjuds endast i Herrljunga kommun. 
 
 

Ansökan 
Ansökan om plats görs via e-tjänst förskola och fritidshem på Herrljunga kommuns hemsida. Man kan 
ställa barnet i kö när som helst men ködatum blir högst 6 månader innan önskad placering. 

 

  Annan kommun 
  Önskar barnets vårdnadshavare plats i annan kommun är det vårdnadshavarens ansvar att kontakta önskad 
  kommun. 
 

  Kötid 
   Sökande får plats så snart plats blir ledig, dock senast fyra månader efter ansökningsdatumet. 
 

Turordning 
 

 Vilande placering med anledning av platsgaranti (gäller enbart vid placering i 
augusti/september)*) 

 

 Ansökan om plats för barn i behov av särskilt stöd 
 

 Ansökan om byte av barnomsorgsplats (omplacering sker endast i augusti/september) 
 

 Ansökan om plats för barn till arbetande, studerande, arbetssökande eller föräldralediga 
vårdnadshavare samt allmän förskola 

 

 Ansökan om plats för barn folkbokförda i annan kommun 
 
 

Om vårdnadshavare ej svarat på ett platserbjudande trots påminnelse, återkallas platsen och ny ansökan 
måste skickas in göras via E-tjänst förskola/fritidshem på Herrljunga kommuns hemsida. 

 
*)Platsgaranti erbjuds alla vårdnadshavare som inte önskar ha sina barn i barnomsorgen förskolan vid föräldraledighet 
för yngre syskon. Plats garanteras på samma förskola omsorgvid föräldraledighetens slut. Garantin gäller endast i 
samband med placering i augusti/september och ledigheten skall vara minst 6 månader. 
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Erbjudande och placering 
När vårdnadshavare har anmält behov av plats inom någon av verksamheterna som omfattas av detta 
regelverk ska plats erbjudas inom 4 månader. Vid fritidshem erbjuds plats så snart ansökan lämnats in 
eller vid önskat placeringsdatum. 

 

Vårdnadshavare erbjuds plats via mejl eller brev. 
 

Man Ditt barn kan bli erbjuden en förskoleplats vid en enhet man du inte angett som önskemål vid sin i 
din ansökan. Om vårdnadshavare du inte accepterar den placering som erbjuds kan man du tacka nej 
och om du så önskar stå kvar i kö. Då påbörjas en ny köperiod om högst 6 4 månader. Möjlighet finns 
även att tacka ja till erbjuden plats och stå i omplaceringskö till något av de önskemål som angetts i 
ansökan. Omplacering sker i augusti. 

Inskolning i samband med sommarstängning sker tidigast vecka 32 och i samband med jul- och 
nyårshelgerna tidigast första vardagen efter den 6/1. 

 

Vårdnadshavare är skyldiga att till Herrljunga kommun meddela ändring av familjeförhållanden, inkomst 
och andra förhållanden som påverkar villkoren för placering och/eller omsorgstid. 
 
I placeringstiden ingår arbets- eller studietid, restid till och från arbetet/studierna samt tid för lämning och 
hämtning. Placeringstiden bestäms utifrån vårdnadshavares gemensamma behov.  
Vid växelvis boende har barnet rätt till omsorg utifrån respektive vårdnadshavares omsorgsbehov. 
Ett barn har inte rätt till förskoleplats vid två olika förskolor. 

 

Barnets/elevens vistelsetid skall alltid schemaläggas. Barnets/elevens tid i förskola eller fritidshem är 
den tid då vårdnadshavarna arbetar eller studerar inklusive restid, hämtnings- och lämningstid. 

 
Barn i förskolan vars vårdnadshavare är sjukskriven eller har en funktionsnedsättning erbjuds 15 
timmar/vecka. Behövs ytterligare tid ska detta styrkas av läkarintyg och beslutas i varje enskilt fall av 
förskolechef/rektor. Efter 8:e sjukdagen krävs ett intyg som styrker vårdnadshavares sjukskrivning. 
 
Barn på fritidshem vars vårdnadshavare är sjukskriven erbjuds att övergå till en garantiplats. Behövs 
ytterligare tid ska detta styrkas av läkarintyg och beslutas detta av rektor i varje enskilt fall. 

 

Vid vårdnadshavares sjukdom får barnet/eleven lämnas enligt överenskommelse med 
förskolan/fritidshemmet. 

 

Vid havandeskapspenning får barnet lämnas enligt schema. 
 

Övrigt 
Förskolor och fritidshem har öppet måndag till fredag kl 06.00 – 18.00. I början och slutet av dagen sker 
samverkan mellan förskola och fritidshem avdelningar och verksamhet och barnet kan behöva byta 
avdelning. 

 

Förskolor och fritidshem har rätt att stänga för planering och utveckling av verksamheten under högst 
två dagar per termin. Dessa förläggs gemensamt med grundskolans studiedagar så långt som möjligt. 

 

Herrljunga kommuns förskolor och fritidshem kommer är årligen att vara semesterstängda vecka 28 – 
31. Det kommer att finns alltid någon avdelning i Herrljunga tätort som har jouröppet dessa veckor. 
Mörlanda förskola och fritidshem kommer att har en jouröppen avdelning vecka 28 och 31. 
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De jouröppna avdelningarna är tillgängliga för familjer där båda vårdnadshavarna arbetar. Om 
stängningsveckorna ändras något år, kommer detta att meddelas i god tid före aktuell sommar. 

 

Vid semester eller annan ledighet från arbete/studier får plats i barnomsorgen utnyttjas under enstaka 
dagar. 

 
 

Uppsägning av plats 
Uppsägning av plats ska ske senast 2 månader innan barnets placering ska upphöra. Uppsägningen 
görs via ”E-tjänst förskola och fritidshem” på kommunens hemsida. Avgift tas ut under 
uppsägningstiden. 

 

Herrljunga kommun har rätt att säga upp barn från dess plats i förskola eller fritidshem om avgiften inte 
betalats senast två månader efter förfallodatum. 

 

Herrljunga kommun kan återkalla tilldelad plats genom uppsägning om placering inte utnyttjats enligt 
överenskommet schema på 2 månader. 
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Avgift och debitering 
Avgiften gäller för gifta, sammanboende eller ensamstående vårdnadshavare och familjehemsföräldrar. 
Bor barnets vårdnadshavare tillsammans med en person som inte är biologisk förälder till det barn för 
vilket avgift ska fastställas, är bådas inkomst avgiftsgrundande. 

 
Herrljunga kommun tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem med debitering 12 månader/år. Hur 
mycket en placering kostar beräknas utifrån hur många barn du har i hushållet som är inskrivna i 
barnomsorgen, samt den totala bruttoinkomsten för hushållet. 
 
Avgiften beräknas på hushållets sammanslagna bruttoinkomster. I den avgiftsgrundande inkomsten 
ingår: 

 

 Lön och arvoden 
 

 Sjuk- och föräldrapenning 
 

 Familjebidrag i form av familjepenning 
 

 Pensionsförmåner 
 

 Vårdbidrag för barn med funktionsnedsättning (60 % av beloppet) 

 Arvodesdelen av familjehemsersättning 
 
 

Inkomsten lämnas under sanningsförsäkran. Förändring av inkomstuppgift måste ha inkommit till 
Herrljunga kommun senast den 25:e i en månad för att ändring av avgift ska ske för nästkommande 
månad. Avgift betalas från och med fastställt placeringsdatum och tas ut 12 månader per år. Avgiften 
avser innevarande månad. Avgift betalas med en viss procent (enligt tabell nedan) av hushållets 
avgiftsgrundande inkomst per månad (beräknad årsinkomst delat med 12). Från och med 1/1 2016 
höjs höjdes taket för maxtaxan genom indexering. Det innebär att högsta avgiftsgrundande inkomst 
är 45.390 kronor per månad.  
Inkomstuppgifter som lämnas in till kommunen jämförs med taxerade inkomster hos Skatteverket. 
Kontrollen görs med 2 års fördröjning, eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga 
tidigare. Om kontrollen visar att fel barnomsorgsavgift betalats kommer en justering att ske. 
Omräkning av avgifter kommer från 2018-01-01 endast att ske två månader bakåt i tiden. Eventuell 
justering för längre tid tillbaka kommer att ske i samband med den årliga retroaktiva 
avgiftskontrollen. 

 
Avgift betalas så länge barnet/barnen har en plats, även vid frånvaro på grund av sjukdom, semester, 
lovdagar, ferier och under uppsägningstiden. 

 

Om inkomstuppgift inte lämnas, debiteras full taxa. 
 

Från och med höstterminens start det år barnet fyller tre år sänks avgiften under terminstid, om 
omsorgsbehovet överstiger 15 timmar per vecka. Detta gäller till och med det att barnet börjar 
förskoleklass eller grundskola. 

 

Debiteringsmässigt sker sexåringarnas övergång från förskola till fritidshem den 1 augusti. 
 

Vårdnadshavare med gemensam vårdnad där barnen har ett växelvis boende varannan vecka har rätt 
att få en delad avgift. Avgiften baserar sig på respektive hushålls inkomst. 
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Avgifter    

Herrljunga kommun tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg med debitering  

12 månader/år. Hur mycket en placering kostar beräknas utifrån hur många barn du har i hushållet som är 

inskrivna i förskola eller fritidshem, samt den totala bruttoinkomsten för hushållet. 

Från och med augusti det år barnet fyller tre år minskas avgiften med 3/8 under terminstid t. o. m. juli det år 

barnet fyller sex år. Därefter gäller fritidshemstaxa. 

Barnen räknas i ordning efter ålder, det yngsta barnet räknas som barn ett (1), det näst yngsta som barn två 

(2) o.s.v. Barn nummer fyra (4) debiteras inte. 

Ny maxtaxa årligen 

Inkomsttaket i maxtaxan är indexerat och innebär en årlig reglering. Avgiften regleras enligt Riksdagens 

beslut om maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Inkomsttaket meddelas på 

barnomsorgsfakturan och på kommunens hemsida www.herrljunga.se. 

Förskoletaxa 
Antal barn  Procent av 

   bruttoinkomsten 

Barn 1   3 % 

Barn 2   2 % 

Barn 3   1 % 

Barn 4 och fler  Avgiftsfria 

Fritidshemstaxa 

Antal barn  Procent av 

   bruttoinkomsten 

Barn 1   2 % 

Barn 2   1 % 

Barn 3   1 % 

Barn 4 och fler  Avgiftsfria 

Avgiftsdebitering 

Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomst före skatt. Med hushåll avses ensamstående, gifta 

och samboende. 

Avgift tas ut för kontrakterad placeringstid (avtalstiden) och ändras inte i samband med sjukdom, lov, 

semester eller annan frånvaro, då placeringen är att betrakta som ett abonnemang som löper på tolv (12) 

månader om året. 

Räkning på avgift skickas månadsvis, med förfallodag den sista dagen varje månad. Debitering görs för 

innevarande månad. Påminnelseavgift och inkassoavgift uttages enligt gällande bestämmelser. Om inte 

betalning sker senast 60 dagar efter förfallodatum stängs barnet/barnen av.  
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Delad faktura 

Vid delad vårdnad kan avgiften delas mellan vårdnadshavarna, som då får var sin faktura. Avgiften 

beräknas på inkomsten i respektive familjs hushåll. Den sammanlagda avgiften överstiger dock inte 

maxtaxan för en plats. Båda vårdnadshavarna måste ansöka om delad faktura, blankett finns på Herrljunga 

kommuns hemsida och på Bildningskontoret.     

Avgiftsgrundande inkomster 

Avgiften grundar sig på nuvarande bruttoinkomst (=före skatt). Detta räknas som inkomst: 

Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning 

Överskott av näringsverksamhet (gäller egna företagare) 

Sjukpenning, sjukbidrag 

Föräldrapenning 

Utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning 

Arbetslöshetsersättning 

Familjebidrag i form av familjepenning 

Änkepension, förtidspension (inte barnpension) 

Livränta (ersättning vid godkänd arbetsskada för förlorad inkomst) 

Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter ska inte tas med) 

Utfyllnadsbidrag vid växelvis boende 

Familjehemsersättning (arvodesdel) 

Reseersättning, bilförmån, kostförmån (beskattningsbara delen) 

Anmälan om inkomständring, placeringstid eller ändrade 
familjeförhållanden 

Vårdnadshavare är skyldig att omgående anmäla förhållanden som påverkar avgiftsuttaget.  

Om uppgifter om avgiftsgrundande inkomst inte lämnats debiteras högsta avgiften enligt maxtaxan. 

Varje år sker inkomstkontroll mot taxerad inkomst inhämtade från Skattemyndigheten, med efterdebitering 

eller återbetalning av avgift som följd.   

Avgiftsbefrielse 
Avgiftsbefrielse kan beviljas vid fritidshemsplacering enligt Skollagen 14 kap. 6 § genom rektorsbeslut och 
omprövas regelbundet.
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Taxa  (inkomsttak 2017 45.390:-) 
Förskola och familjedaghem 

 
Barn 
Barn 1 
Barn 2 
Barn 3 
Barn 4- 

Procent 
3 % 
2 % 
1 % 
0 % 

Maxavgift/månad  
1.362 kr 

908 kr 
454 kr 

0 kr 

 
 

Fritidshem 
 

Elev 
Elev 1 
Elev 2 
Elev 3 
Elev 4- 

Procent 
2 % 
1 % 
1 % 
0 % 

Maxavgift/månad  
908 kr 
454 kr 
454 kr 

0 kr 

 
 

Det yngsta barnet räknas som barn 1. 
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Beräkning av studieförbundens kommunala anslag 2018 
 
Sammanfattning 
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det statliga 
bidraget till studieförbundens verksamhet. 
Västra Götalands Bildningsförbund beslutade i juni 2017 att utarbeta en ny 
rekommendation för beräkning av kommunala anslag till de lokala 
studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland.  
Styrelsen ser stora fördelar såväl för kommunerna som för studieförbunden att det 
kommunala bidragssystemet i så stor utsträckning som möjligt harmoniserar med det 
statliga. 
De kommuner som antar rekommendationen tillhandahåller Västra Götalands 
Bildningsförbunds fördelningsverktyg. 
 
Beslutsunderlag 
Västra Götalands Bildningsförbund: 2018 års rekommendation för beräkning av 
studieförbundens kommunala anslag 
Folkbildningsrådet: Statsbidrag till studieförbund 2017 : villkor och fördelningskriterier : 
fastställda av Folkbildningsrådets styrelse 16 december 2015, dnr 18, 2015, 092 
 
Förslag till beslut 
1. De nya riktlinjerna, från Västra Götalands Bildningsförbund, när det gäller fördelningen 

av kommunala anslag till studieförbunden antas.  
2. De tidigare riktlinjerna från 2008 upphör därmed att gälla. 
 
 
 
Eva-Lena Liljedahl 
Bibliotekschef 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
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Bakgrund 
Västra Götalands Bildningsförbund beslutade i juni 2017 om en ny rekommendation för  
fördelning av kommunala anslag tillstudieförbunden. Den harmonierar med den 
fördelningsmodell som Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 för det statliga 
bidraget till studieförbundens verksamhet. Denna fördelningsmodell är väl förankrad, via 
studieförbunden, SKL och den av regeringen antagna Folkbildningspropositionen. 
 
Enligt den nya rekommendationen från västra Götalands bildningsförbund betalas hela det 
kommunala anslaget ut i januari månad. Bidraget baseras på studieförbundens 
kommunsammandrag (statistik, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan) för året innan, 
samt underlaget för de ytterligare två tidigare årens kommunala anslag till studieförbunden. 
Det blir alltså en eftersläpning på ett år, på samma sätt som staten hanterar de statliga 
bidragen. Detta speglar studieförbundens verksamhet över tid på ett bättre sätt, eftersom 
man jämför två år i samma fördelningsverktyg. 
 
Exempel på förändringar i den nya rekommendationen från Västra Götalands 
Bildningsförbund är följande: 
Man värderar unika deltagare högre än tidigare.  
För att till viss del komma ifrån jakten på studietimmar så viktas dessa lägre i det nya 
fördelningsverktyget. 
Personer med funktionsnedsättning ger dubbelt unik deltagare, om man har extra kostnader 
för dem ( t ex tolk, ledsagare etc.). 
 
Samverkan 
Kommunen har sedan länge anslutit sig till den fördelningsmodell för kommunbidrag till 
studieförbunden som Västra Götalands Bildningsförbund rekommenderat och använt sig av 
deras fördelningsverktyg. Detta är bara en mindre förändring och förbättring av deras 
tidigare modell. Därför är inte samverkan av ärendet aktuellt. 
 
Motivering av förslag till beslut 
Rekommendationen från Västra Götalands Bildningsförbund är ett väl genomarbetat 
förslag baserat på de riktlinjer som Folkbildningsrådet tagit fram när det gäller de statliga 
bidragen till studieförbunden. Det bästa och mest praktiska för Herrljunga kommun är att 
ansluta sig till detta, som majoriteten av Sveriges kommuner också väljer att göra. I arbetet 
med att fördela kommunala anslag till studieförbunden så är det fördelningsverktyg, som 
Västra Götalands Bildningsförbund bistår de kommuner som anslutit sig till 
bidragsmodellen, ovärderligt och mycket arbetsbesparande. 
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Tjänsteskrivelse Äskade om medel för inköp av elevdatorer 
2018 
 
Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut 
I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ingemar Kihlström  Robert Andersson 
Ordförande   Vice ordförande 
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Äskade om medel för inköp av elevdatorer 2018 
 
 
Sammanfattning 
Den statliga styrningen över den svenska skolans ställer ett ökat krav på skolans 
digitalisering. Regeringen har nyligen antagit en Nationell digitaliseringsstrategi för 
skolväsendet som ställer ökade krav på: 

 Digital kompetens för alla i skolväsendet 
 Likvärdig tillgång och användning 
 Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter 

 
Utöver detta så har ska digitala nationella prov införas succesivt från 2018. Den 
sammantagna bilden medför att Herrljunga kommun bör öka sina ambitionsnivå gällande 
elevdatorer för att säkerställa goda förutsättningar för våra elever. Bildningsförvaltningen 
äskar om 1000 tkr för att införa en till en-datorer för samtliga årskurs 6 elever från och med 
höstterminen 2018. Äskandet är av tillfällig karaktär och ska inte vara av ramhöjande 
karaktär. Utöver det så föreslår bildningsförvaltningen att Servicenämnden SNIT och 
bildningsnämnden får i uppdrag att säkerställa att bildningsförvaltningen har den tekniska 
utrustning som krävs för att bedriva högkvalitativ fjärrundervisning med start 1 september 
2018.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - äskade om medel för inköp av elevdatorer 2018, 2017-10-26 
Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet, Regeringen, Utbildningsdepartementet, 
2017-10-19 
Redovisning av uppdraget om att föreslå nationella IT-strategier för skolväsendet, 
Skolverket, 2016-04-04 
 
Förslag till beslut 
1. Äskar 1.000 tkr för införande av 1:1 datorer i årskurs 6 läsåret 2018/2019 
2. Servicenämnden SNIT och bildningsnämnden får i uppdrag att säkerställa att 

bildningsförvaltningen har den tekniska utrustning som krävs för att bedriva 
högkvalitativ fjärrundervisning med start 1 september 2018. Uppdraget redovisas till 
kommunstyrelsen i december 2018. 

 
Erik Thaning 
Utvecklingsledare 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

kommunstyrelsen 
Servicenämnden SNIT 
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Bakgrund 
Regeringen fattade 2017-10-19 beslut om en nationell digitaliseringsstrategi för det svenska 
skolväsendet. Strategins övergripande målsättning är att ”det svenska skolväsendet ska vara 
ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög 
digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och 
likvärdigheten”.  
 
Strategin innehåller tre fokusområden för de åtgärder som sammantaget ska leda till att det 
övergripande målet för strategin uppnås. Varje fokusområde innefattar ett mål och flera 
delmål som ska uppnås till 2022. De tre fokusområdena är: 

 Digital kompetens för alla i skolväsendet 
 Likvärdig tillgång och användning 
 Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter 

 
Fokusering på digital kompetens har redan påverkat skolväsendet i och med att det har 
skrivits in förtydligande kring digital kompetens i revideringarna utav läroplanerna för 
grundskolan, gymnasieskolan och förskolan.  
 
När det gäller fokusområden Likvärdig tillgång och användning går det att läsa att 
”Elevernas skolrelaterade arbete begränsas inte till den tid eleverna befinner sig i skolans 
lokaler, vilket blir tydligare högre upp i årskurserna. Stor del av undervisningen utgår från 
tillgång till digitala resurser och mer arbete utförs med digitala verktyg. Det är därför 
viktigt att elever i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola och i motsvarande 
skolformer har god tillgång till digitala verktyg”.  
 
I skolverkets redovisning regeringsuppdraget om att föreslå en IT-strategi som vänder sig 
till förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och den obligatoriska skolan (2016-04-04) 
specificeras god tillgång med följande passage: ”Grundförutsättningen för elever bör 
därmed vara att varje elev har tillgång till ett personligt digitalt verktyg, ett förhållande 
som brukar beskrivas som en till en, 1:1”. 
 
Herrljunga kommun har i dagsläget 1:1 för elever i årskurs 7-9, samt för kommunens 
gymnasieelever vid Kunskapskällande, medan eleverna i f-6 inte har samma 
förutsättningar.  
 
Ny stadieindelad timplan från 2018/2019 
Regeringen beslutade den 16 mars 2017 om en ny stadieindelad timplan som träder i kraft 
den 1 juli 2018. Förutom att beslutet innebär att skolan återigen delas i låg-, mellan- och 
högstadiet så får förslaget ett genomslag på skolornas timplaner och scheman. Tydligast 
märks detta inom moderna språk, där 48 timmar omfördelas från högstadiet och förläggs i 
mellanstadiet. Herrljunga kommun erbjuder idag modernas språk i form av tyska, franska 
och spanska. Skolenheterna har idag inte några lärare som är utbildade i moderna språk, 
förutom vid Altorpskolan, där kommunens samtliga undervisande lärare i moderna språk 
har sin placering.  
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För att erbjuda elever i årskurs 6, det lagreglerade kravet om moderna språk om 48 timmar 
innebär detta 80 minuter i veckan. Ur ett pedagogiskt perspektiv, som möjliggör en god 
måluppfyllelse så bör organiseringen av språkundervisningen fördelas om 2 tillfällen per 
vecka. Under införandeperioden innebär detta en utökad tid för språkvalet totalt, det 
nästkommande års 7:or 8:or och 9:or läser enligt den befintliga timplanen. Vilket i sig är 
kostnadsdrivande. 
 
Eleverna vid våra ytterskolor, inklusive skolan i Mörlanda skjutsas idag in till Herrljunga 
en gång i veckan för hemkunskapsundervisning vid Altorpskolan, under en period om 12 
veckor. Att utöka busstrafiken till 2 turer i veckan, under skolårets samtliga veckor, innebär 
en kostnadsökning som inte ligger i linje med en kostandseffektivundervisning. Detta 
eftersom att pengarna läggs på transporter och tid tas från elever och lärare som hellre 
skulle kunna läggas på undervisning. Det bedöms som inte önskvärt att skjutsa in eleverna 
vid två tillfällen i veckan.  
 
Utveckling av fjärrundervisning 
Fjärrundervisning regleras i skollagens (2010:800) 23 Kap 4 § och innebär att lärare och 
elever inte behöver vara på samma fysiska plats men i samma fysiska tid. Förvaltningens 
bedömning är att skolenheterna till läsårsstarten 2018 ska ha utvecklat konceptet för 
fjärrundervisning inom moderna språk för att säkerställa en kvalitativ undervisning i 
ämnena tyska, franska och spanska. Konceptet innebär att språkläraren utgår från 
Altorpskolan, medan elevernas befinner sig vid respektive ordinarie skolenhet vid veckans 
ena pass, tillsammans med en annan pedagogisk personal. Medan de åker in till 
Altorpskolan för undervisning vid veckans andra pass. Detta förslag på organisering 
innebär att både skolornas timplaner och elevernas övriga undervisning fortsättningsvis kan 
utvecklas vid enheterna, samtidigt som det skapas goda pedagogiska förutsättningar för 
moderna språk i årskurs 6.  
 
Digitala nationella prov 
Regeringen har beslutat om att införa digitala nationella prov från 2018 i och med Prop. 
2017/18:14, samt en upptrappning med målsättningen att alla nationella prov ska vara 
digitaliserade 2022. De första digitala nationella proven kommer att hållas engelska, 
svenska och svenska som andraspråk och kommer även inkludera elever i årskurs 6. Utifrån 
den aspekten är det av största vikt, att eleverna får goda förutsättningar att prestera gott 
även på de nationella proven.  
 
Plan för införande av 1:1 för elever i Herrljunga kommun. 
Som ovan nämnt så har kommunen en 1:1 lösning för elever i årskurs 7 och uppåt samt för 
elever vid gymnasieskolan. För att ta nästa steg föreslås ett införande för samtliga årskurs 6 
elever, för att säkerställa goda undervisningsmöjligheter, samt en teknikutveckling som 
ligger i linje med både regeringens beslut om nationell digitaliseringsstrategi för 
skolväsendet liksom för den nya timplanen. Förslaget innebär en kostnadsökning, då både 
eleverna i årskurs 6 och 7 ska få tillgång till ett digitalt verktyg. Äskandet beräknas till 
1000 tkr utifrån nuvarande nivå. För året därefter införs 1:1 för årskurs 6 istället för i 
årskurs 7 och eleverna behåller datorerna hela skolgången i Herrljunga. Äskandet ska 
därför ses ett engångstillskott.  
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Förslag om fortsatt utrullning 
Äskande ska ses som ett första steg i ett större sammanhängande plan för utrullning 
lärverktyg som har som målsättning att uppnå regeringens intentioner i och med den 
antagna digitaliseringsstrategin. Planen behandlas i ett eget ärende.   
 
Ekonomisk bedömning 
Äskadet för införandet av 1:1 i årskurs 6 med start läsåret 2018/2019 beräknas kosta 1000 
tkr. Baserat på 1 dator per elev i årskurs 6, samt ett headset för att möjliggöra 
fjärrundervisningen.  
 
 
Förslag till beslut 
1. Äskar 1000 tkr för införande av 1:1 datorer i årskurs 6 läsåret 2018/2019 
2. Samverkansnämnden SNIT och bildningsnämnden får i uppdrag att säkerställa att 

bildningsförvaltningen har den tekniska utrustning som krävs för att bedriva 
högkvalitativ fjärrundervisning med start 1 september 2018. Uppdraget redovisas till 
kommunstyrelsen i december 2018. 
 
 
 
 

Erik Thaning 
Utvecklingsledare 
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Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut 
I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ingemar Kihlström  Robert Andersson 
Ordförande   Vice ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

 

    

Ärende 12



  

BILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN 
Erik Thaning 

 
Tjänsteskrivelse

2017-10-16 
DNR UN  214/2017 611  

Sid 1 av 1  
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
Tjänsteskrivelse kvalitetsrapport skolnärvaro 2017 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har följt upp skolnärvaron för läsåret 2016-2017. Några sammanfattningsvis 
så går det att konstatera att 26,6 % av kommunens grundskoleelever har en frånvaro som 
överstiger 10 % och att 46 % av dessa återfinns på högstadiet. Vidare kan går det även att 
konstatera att ogiltig frånvaro i princip uteslutande återfinns i grundskolans senare del. Det 
finns ingen statistik signifikant skillnad mellan könen, utan de faktiska skillnaderna mellan 
pojkar och flickor är förhållandevis små. Förvaltningen ser att arbetet måste inriktas på att 
öka skolnärvaron i våra skolor och har därför tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram 
riktlinjer för det kommande arbete.  
  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kvalitetsrapport skolnärvaro 2017, 2017-10-16 
Kvalitetsrapport uppföljning av skolnärvaro 2017, 2017-10-16 
 
Förslag till beslut 
Godkänner kvalitetsrapporten 
 
Erik Thaning 
Utvecklingsledare 
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Kvalitetsrapport 
2017
Kvalitetsrapport – Uppföljning skolnärvaro 
2017. 	

Bildningsnämndens kvalitetsrapport för uppföljning av skolnärvaro 2017 i grundskolan. 

	

DIARIENUMMER: UN /2017:214 

FASTSTÄLLD:  2017-11-04 

DOKUMENTANSVAR: Utvecklingsledare 
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Inledning 
 

Uppföljning av skolnärvaron infördes vid den senaste revideringen utav Bildningsnämndens 
kvalitetsplan, § 16 BN 2017-01-30. Skolnärvaron har i nationellt i Sverige belysts under de senare åren 
och skolinspektionen har släppt två rapporter inom områden, samt att Statens Offentliga Utredningar 
författat rapporten Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera SOU 2016:94.  

 

Syfte 
 

Syftet med uppföljningen är att följa upp elevernas närvaro i våra verksamheter, samt att kontrollera 
enheternas rutiner för frånvarohantering.  

 

Nationella trender 
 

I Skolinspektionens rapport konstateras det att ogiltig sammanhängande frånvaro är mer vanligt 
förekommande i årskurs 7–9 än i lägre årskurser. Nästan fyra av 1 000 elever i årskurs 7–9 och knappt en 
av 1 000 elever i årskurs 1–6 har varit sammanhängande frånvarande i minst en månad. Förekomsten är i 
stort sett lika vanlig bland pojkar som bland flickor. Enligt kartläggningen är frånvaron ungefär lika 
vanlig i kommunala som i fristående skolor. Skolinspektionen konstaterar att det inte skett någon ökning 
av den ogiltiga sammanhängande frånvaron sedan Skolverkets mätning läsåret 2008/09 (SOU 2016:94). I 
Rapporten ”SKOLANS TOMMA STOLAR - Om frånvaro i grundskolan och hur kommuner och skolor 
arbetar med frågan” kan vi läsa följande: 

 Undersökningen indikerar många elever med stor frånvaro  

I vår undersökning anger kommuner och skolor att den totala frånvaron (anmäld och oanmäld) ökar 
för varje årskurs och är störst i årskurs 9. Skolledarna anger att 12 % av eleverna i årskurs 9 är 
frånvarande mer än 10 %, kommunerna anger 17 %. Undersökningen indikerar att över 50 000 
elever (mellanstadiet och högstadiet) har en stor frånvaro i Sverige idag, över 14 000 av dem har en 
frånvaro på över 20 % och mer än 38 000 har en frånvaro på mellan 10–19 %. Tidigare under- 
sökningar visar att en del av dessa inte alls går till skolan under lång tid, så kallade 
”hemmasittare”. Detta trots att vi både har skolplikt och att alla barn i Sverige har rätt till 
grundläggande utbildning i allmän skola.  

Sammanfattningsvis finns det dock inte sammanhängande rapportering kring frånvaro-nivåer i Sverige, 
varken när det gäller andel eller antal elever. Däremot så har Prestationsprinsen tillsammans med 
Skandias Stiftelse Idéer för livet i sin rapport föreslagit att verksamheterna minst bör följa upp elever 
med 10 % frånvaro.  
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Frånvaro 
 

Detta är den första kartläggning av närvaro i kommunen på en huvudmanna-nivå, varav jämförande 
statistik är svår att ta fram. Årets uppföljning har därför en betoning på total skolnärvaro, giltig som 
ogiltig, samt på ogiltig frånvaro. Anledningen till att fokus även ligger på den giltiga frånvaron är, dels 
symbolvärdet, men även den faktiska funktionen av att vara borta, att varje lektion räknas och att eleven 
missat undervisning. 10 % frånvaro innebär att en elev är borta i genomsnitt drygt en halv till en dag i 
veckan, eller 2 veckor om det skulle vara sammanhängande.   

 

Totalt i kommun, läsåret 2016/2017 

Individer Antal elever med 
närvaro under 90 % 

Antal elever med giltig 
frånvaro över 10 % 

Antal elever med ogiltig 
frånvaro över 2.5 % 

Pojkar  128 (26,8 %) 104 (21,8 %) 30 (6,0 %) 

Flickor 126 (26,5 %) 115 (24,2 %) 35 (7,0 %) 

Totalt 254 (26,7 %) 219 (23,0 %) 65 (7,0 %) 

Antal 
elever 1-9 

952   

Flickor är något mer benägna till att ha en både ogiltigt som giltig frånvaro i den utsträckning de är borta, 
även om skillnaderna är väldigt små. 

 

Årskurs 7-9, läsåret 2016/2017 

Individer Antal elever med 
närvaro under 90 % 

Antal elever med giltig 
frånvaro över 10 % 

Antal elever med ogiltig 
frånvaro över 2.5 % 

Pojkar  57 (35,0 %) 33 (20,2 %) 30 (18,4 %) 

Flickor 61 (37,4 %) 50 (30,7 %) 35 (21,5 %) 

Totalt 118 (36,0 %) 83 (25,5 %) 65 (19,9 %) 

elever  
7-9 

326   

Det är något fler flickor som är borta än pojkar. I ett fåtal fall har eleverna en ogiltigt frånvaro över 2,5 % 
även om deras totala närvaro är över 90 %, dessa är dock väldigt ovanliga.  
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1-6, läsåret 2016/2017 

Individer Antal elever med 
närvaro under 90 % 

Antal elever med giltig 
frånvaro över 10 % 

Antal elever med ogiltig 
frånvaro över 2.5 % 

Pojkar  74 (23,6 %) 74 (23,6 %) - 

Flickor 65 (20,8 %) 65 (20,8 %) - 

Totalt 139 (22,2 %) 139 (22,2 %) - 

Elever 
1-6 

626   

I årskurserna 1-6 så är det tal om giltig frånvaro i nästan samtliga fall och endast en försumbar andel är 
beräknat som ogiltig frånvaro.  

F-klass, läsåret 2016/2017 

Individer Antal elever med 
närvaro under 90 % 

Antal elever med giltig 
frånvaro över 10 % 

Antal elever med ogiltig 
frånvaro över 2.5 % 

Pojkar  19 (35,5 %) 19 (35,5 %) - 

Flickor 25 (46,7 %) 25 (46,7 %) - 

Totalt 44 (41,2 %) 44 (41,2 %) - 

Elever  
f-klass 

107   

Skolplikten har en faktisk betydelse som vi kan se i förskoleklassen, där frånvaron är 3 gånger så hög 
som i årskurs 1-6. 

Frånvaro antal per nivåer, läsåret 2016/2017  

Årkurser Under 90 % 
närvar 

Under 80 % 
närvaro 

Under 70 % 
närvaro 

Under 50 % 
närvaro 

7-9 118 41 27 13 

1-6 139 28 3 2 
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Anmälningar om oroande frånvaro 2016/2017 till Bildningsnämnden 

Enhet Antal 

Altorp 12 

Horsby 4-6 4 

Horsby f-3 1 

Endast i ett fall har en elev i de fösta åren anmälts till nämnden under läsåret 2016/2017. Utifrån 
redovisningen i internkontrollplanen för 2017 kunde vi konstatera att riktlinjerna i skolpliktsbevakning 
fokuserar på ogiltigt frånvaro, men inte på skolnärvaro som helhet. Ett arbete att ta fram åtgärder för 
detta är påbörjat.  

 

Sammanfattning 
 

Utifrån att det inte finns någon nationell sammanställning att jämföra oss emot, så är det svårt att se om 
det antalet elever som har en frånvaro som överstiget 10 % är mycket eller lite. Vi kan dock konstatera 
att 254 elever av 952 elever i årkurs 1-9 har en frånvaro som överstiger 10 %. Det motsvarar 26,6 % av 
eleverna som är borta mer än 2 veckor per läsår. Av dessa så går nästan hälften, 118 (46,6 %) i årskurs 7-
9. 36  % av eleverna vid Altorpskolan har en frånvaro som överstiger en halv dag i veckan, motsvarande 
siffra för f-6 skolorna är 14,6 % borträknat förskoleklassen. I förskoleklassen är siffran 41 %, 44 av 107 
elever har en frånvaro som överstiger 10 %. I förskoleklassen är dock inte närvaron obligatorisk i juridisk 
mening. Vi kan utifrån detta konstatera att skolplikten fyller en faktisk funktion och vårdnadshavarna 
följer den. Det finns ett lagförslag om att göra förskoleklassen obligatorisk.  

Hög frånvaro och ogiltig frånvaro 

Vi kan konstatera att den höga frånvaron särskiljer sig mellan årskurs 1-6 och 7-9, där hög frånvaro är 
betydligt mycket mera ovanligt i de lägre åldrarna och i årkurs 1-6 är det endast 3 elever som har en 
frånvaro som överstiger 30 % medan samma siffra för årskurs 7-9 är 27 stycken. Vi ser heller inte någon 
ogiltig frånvaro i någon större omfattning i de lägre åldrarna utan ogiltig frånvaro är något som i princip 
uteslutande förekommer i de senare åren av utbildningen. Av de elever som har en frånvaro över 70 % så 
är det ytterst ovanligt att den endast består av giltigt eller ogiltig frånvaro utan att det snarare är en 
kombination av båda sorterna. 
 

Oroande hög frånvaro  

Utifrån de anmälningar som inkommit till nämnden så kan vi konstatera att dessa i grund och botten 
följer frånvarostrukturen i kommunen. Det som framförallt får utslag är elevernas ogiltiga frånvaro och 
rutinerna om skolpliktsbevakning har en tyngdpunkt på ogiltig frånvaro. Det pågår ett arbete i 
förvaltningen, och en arbetsgrupp är tillsatt på att stärka arbetet med skolnärvaro och även fokusera på 
den giltiga frånvaro och åtgärder som gagna skolnärvaron som helhet. I sammanhanget bör det är 
förtydligas att en hög frånvaro inte är liktydigt med en anmälan till nämnd, utan att åtgärderna som sätts 
in även ska visa sig verkningslösa.  
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Inga skillnader mellan kön 

Utifrån kön så kan vi även se att i de lägre åldrarna så finns det inte någon större skillnad mellan könen, 
53 % av frånvaron är pojkar och 47 % är flickor och i årskurs 7-9 är skillnaderna ännu mindre (48 % av 
frånvaron är pojkar och 52 % är flickor) 

Enheternas rutiner 

Enheterna har idag hantering för uppföljning av närvaron och återkoppling till vårdnadshavare. Inför 
kommande läsår kommer förvaltningen ställa krav på likhet av dessa, så att vi enklare kan följa upp hur 
de olika insatserna ser ut vid enheterna.    

Åtgärder 
Bildningsförvaltningen tar fram ett program för ökad skolnärvaro – inklusive riktlinjer för 
skolpliktsbevakning 
Bildningsförvaltningen tar fram enhetliga rutiner för uppföljning vid skolenheterna 
Rapporteringen inkluderar gymnasiet från och med läsåret 2017-2018 

 

Erik Thaning 
Utvecklingsledare 
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Tjänsteskrivelse - Kvalitetsrapport måluppfyllelse i förskolan 2017 
 
Sammanfattning 
Att följa upp och analysera måluppfyllelsen inom förskolan är en del i det systematiska 
kvalitetsarbetet för bildningsnämndens verksamheter. Årligen genomförs en 
kvalitetsrapport med fokus på förskolan och dess utveckling och lärande, samt ett 
fördjupningsområde. Fördjupningsområdet för 2017 är barns inflytande. Rapporten ämnar 
även synliggöra förskolan förmåga upprätthålla skollagens krav gällande tillgång till 
förskoleplats. För att bedöma förskolans kvalitet används förskolechefernas samlade egna 
verksamhetsanalys tillsammans med ett planeringsstöd, för att kontrollera i vilken mån som 
förskolorna kan erbjuda en verksamhet i enlighet med läroplanens krav. Rapporten påvisar 
att verksamheten i har blivit bättre på att planera och följa upp sitt eget arbete och att detta 
stärkt kvaliteten. Förskolan har under året haft problem att klara 4 månaders-gränsen för 
placering. En modul-förskola i Innerby bör komma tillrätta med det problemet.   
Utifrån de resultat som påvisats kan vi dra följande slutsatser och utvecklingsområden: 
 

1. Förskolan har ett gott arbete när det gäller normer och värden.  
2. Förskolan bör stärka sin kunskap kring digitalisering inom skapande, 

naturvetenskap och området utvärdering, uppföljning och planering.  
3. Förskolan bör även fortsättningsvis arbeta aktivt med att stärka det systematiska 

kvalitetsarbetet i avdelningarna.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - kvalitetsrapport måluppfyllelse i förskolan 2017, 2017-11-17 
Kvalitetsrapport måluppfyllelse i förskolan 2017, 2017-11-17 
 
Förslag till beslut 
Godkänner rapporten 
Förskolan bör stärka sin kunskap kring digitalisering inom skapande, naturvetenskap och 
området utvärdering, uppföljning och planering. 
Förskolan bör arbeta aktivt med att stärka det systematiska kvalitetsarbetet i avdelningarna.  
 
 
Erik Thaning 
Utvecklingsledare 
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Inledning 
 

Att följa upp och analysera måluppfyllelsen inom förskolan är en del i det systematiska kvalitetsarbetet för 
bildningsnämndens verksamheter. Årligen genomförs en kvalitetsrapport med fokus på förskolan och dess 
utveckling och lärande, samt ett fördjupningsområde. Fördjupningsområdet för 2016 är uppföljning, 
utvärdering och utveckling. Rapporten ämnar även synliggöra förskolan förmåga upprätthålla skollagens krav 
gällande tillgång till förskoleplats. För att bedöma förskolans kvalitet används förskolechefernas samlade 
egna verksamhetsanalys tillsammans med ett planeringsstöd, för att kontrollera i vilken mån som förskolorna 
kan erbjuda en verksamhet i enlighet med läroplanens krav.  

Syfte 
 

Syftet med rapporten är att följa upp och utvärdera måluppfyllelsen inom förskolan, inom fördjupnings 
området barns inflytande, samt om förskolan uppfyller laglighetskraven i enlighet med skollagen 8 kap § 14 
(placering inom 4 månader).  
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Nationella trender 
 

Regeringen har i under oktober månad 2017 beslutat om en nationell digitaliseringsstrategi för det svenska 
skolväsendet vilket även inkluderar förskolan. Förutom digitaliseringsstrategin pågår även ett arbete med att 
inkludera ”adekvat digital kompetens” i förskolans läroplan. Ett arbete som förväntas vara klart under 2018. 

Förskolan i Herrljunga 
 

Herrljunga kommun har två förskoleområden. Innerby förskoleområde och Ytterby förskoleområde med 
total 390 inskrivna barn per 2016-10-20. Av de 390 barnen är 82 så kallade 15-timmars barn, vilket motsvarar 
21 % av den totala andelen inskrivna barn. Under 2015 var volymen 463,5 barn jämfört med prognosen på 
478 barn, för 2017 är prognosen satt till 479 barn. Skillnaden mellan antalet inskrivna barn och prognosen 
beror på att prognosen även tar hänsyn till alla verksamhetsformer, medan antalet inskrivna barn endast 
gäller den kommunala förskolan. Förskolan har under senare år genomgått en strukturomvandling där 
pedagogisk omsorg har minskat till förmån för förskolan.  

Innerby förskoleområde har förskolor, Horsbygården, Ugglan, båda placerade i Herrljunga tätort. Ytterby 
förskoleområde har förskolor i Eggvena, Eriksberg, Od, Molla, Mörlanda och Hudene. Jämfört med 2016 så 
har Hagen försvunnit och i närtid kommer en modul förskola vid Lyckan att tas i bruk.  

 

VOLYMTIMMAR OCH BARN 2016-10-20        

Innerby    Ytterby    

FöRSKOLA ÅA BARN BARN/ÅA FöRSKOLA ÅA BARN BARN/ÅA

Horsby Vitsippan (1-3) 3,00 14 4,7 EGGVENA Ängen (1-5) 3,70 20 5,4

Horsby Gullvivan (3-5) 3,00 19 6,3 Bamse (4-5) 3,35 17 5,1

Horsby Blåklinten (3-5) 3,00 20 6,7 Lille Skutt (1-3) 4,25 18 4,2

Horsby Violen (3-5) 3,00 20 6,7 ERIKSBERG (1-5) 7,60 35 4,6
Horsby Maskrosen (1-
3) 3,00 13 4,3 Guldklimpen (1-3) 2,60 11 4,2

Horsby Tussilagon (1-5) 3,00 14 4,7 Skattkistan (4-5) 2,70 15 5,6

HORSBY 18,00 100 5,6 OD  5,30 26 4,9

Ugglan Sländan (3-5) 3,00 19 6,3 Upptäcka  2,55 13 5,1

Ugglan Myran (1-3) 3,00 13 4,3 Utforska 2,00 11 5,5
Ugglan Nyckelpigan(1-
3) 3,00 14 4,7 MOLLA (1-5) 4,55 24 5,3

Ugglan Humlan (3-5) 3,75 24 6,4 Mörlanda Björnen (1-3) 3,00 12 4,0

Uggland Spindeln - 2,00 13 6,5 Mörlanda Älgen (3-5) 3,00 20 6,7

UGGLAN 14,75 83 5,6 Mörlanda Haren (1-3) 3,00 12 4,0

  Mörlanda Räven (1-5) 3,00 17 5,7

  MÖRLANDA 12,00 61 5,1
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  Jätten 3,55 21 5,9

  Trollet 3,7 20 5,4

    HUDENE 7,25 41 5,7

Innerby totalt 32.75 183 5,6 Ytterby totalt 40,40 207 5,1

Totalt 73,15 390,00 5,3    
 

Tabellen ovan visar på de strukturella förutsättningarna för Innerby och Ytterby förskoleområde. Båda 
förskoleområdena har var sin förskolechef, samt var sin biträdande förskolechef. Under kolumnen barn 
oviktat finns antalet inskrivna barn per avdelning daterat till den 20 oktober 2017. Jämfört med föregående 
tid förra året så har Innerby minskat något i storlek medan Ytterby ökat något. Främst beroende på att Molla 
har öppnat en avdelning till. Skillnaderna kommer dock minska under våren 2018, då modulförskolan vid 
Lyckan kommer tas i bruk, men sina två avdelningar.  

 

Strukturmått 
Strukturmåtten används nationellt för att jämföra förutsättningarna för verksamheten.  

1) Antal barn per förskola 

Horsby 100 barn 
Ugglan 83 barn 
Eggvena 20 barn 
Eriksberg 35 barn 
Od 26 barn 
Molla 24 barn 
Mörlanda 61 barn 
Hudene 41 barn 
 
2) Andel förskollärare resp personal med annan utbildning.  
 
Enligt kommunbladet för 2016 hade kommunen 46 % behöriga förskolepedagoger, jämfört med rikets 42 %. 
Det är en minskning jämfört med 2015 års siffror, där motsvarande siffra var 58 %. Minskningen är 
jämförbar med kommungruppen och även inom hela Sverige har behörigheten sjunkit, om än inte lika 
snabbt. Det är en nationell brist på utbildade förskolepedagoger, vilket kan förklara minskningen. 
 
3) Genomsnittligt antal barn per avdelning 
 
Det genomsnittliga antalet barn per avdelning i kommunen är 16,25 barn per avdelning. För Innerby är 
siffran 16,4 och för Ytterby 16.0.  
 
1-3 års avdelning 11,81 barn 
3-5 års avdelning 19,57 barn 
Blandade avdelningar 18 barn 
 
4) Barn per årsarbetare. 

Antalet barn per årsarbetare är per den 20 oktober 5,3. Borträknat 15h barnen så får vi ett snitt på 4.2 barn 
per årsarbetare.  

5) Kostnader per inskrivet barn 
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I kommunbladet 2016 var kostnaden 2016 för förskolan 153 700 per barn vilket är en minskning jämfört 
med 2015 då siffran var 158 000 kronor per barn. En prognostiserad kostnad för 2017 är 141 000  baserat på 
kommunbladets beräkningsmodell. Snittkostnaden i riket för 2016 var 144 000 per barn.  

 

 

6) Antal barn som inte blivit placerade inom 4-månader 

Under våren 2017 var det 2 stycken barn som inte blivit placerade inom 4 månader och under hösten 2017 
har 7 stycken inte blivit placerade. Under våren var det något barn som inte blev placerad inom fyra månader 
på grund av en önskan om inskolning under juli månad, en period då inskolning ej bör ske, på grund av att 
förskolan då endast är jouröppen. Flera av barnen som inte blivit placerad under hösten är till följd av ett 
ökad barnantal i framförallt Eggvena, men även Herrljunga centralort, med platsbrist som följd.  

7) Antal barn som blivit placerade på annan förskola än önskad. 

I Herrljunga var det per den 1november 13 barn som stod i överflyttnings kö, vilket är en minskning med ett 
barn jämfört med samma period förra året.   

Sammanfattning 
Förskolan har på många plan närmat sig det nationella snittet i flertalet kategorier. Att förskolan inte mäktar 
med att placera barn inom den lagreglerade 4-månaders perioden är inte önskvärt. Vi ser dock att 
nyetablering av två avdelningar i Innerby bör komma tillrätta med problematiken. Även om vi ser ett 
stigande prognos över tid.  

 

Bildningsnämndens mål 2017 
 

Bildningsnämnden har 3 mål som riktar sig mot förskolans verksamhet. Målen är: 

1.1 Alla barn och elever ska känna sig trygga och kunna utvecklas så att de kan förverkliga sina drömmar 
med tro på sig själva. 

3.2 Förskola och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet 

4.1. Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande. 

I kvalitetsrapporten som behandlade vårdnadshavarenkäten inom förskolorna kunde vi konstatera att 95 % 
av vårdnadshavarna upplevde att deras barn var trygga i förskolan. Det var en minskning med 2 % - enheter 
jämfört med 2016, men bättre än 2015.  

När det gäller god tillgång så var det totalt 9 barn under året som inte kunnat bli placerade inom 4 månader, 
samt att 13 barn stod i kö för omflyttning. Detta innebär att det finns en förbättringspotential gällande 
tillgängligheten. Stora delar av de 9 barnen som inte kunnat placeras inom fyra månader har varit till följd av 
ett ökat tryck i Eggvena och Herrljunga centralort.  
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Utveckling och lärande 
 

Området utveckling och lärande fokuserar på förskolans förmåga att stimulera barn till utveckling och 
lärande som det beskriv i enlighet med skollag och läroplan. Förskolans fokus ligger på hur väl avdelningarna 
kan hantera detta. Under året har de varit ett fortsatt fokus på dokumentation och hur detta är en del av 
avdelningens löpande arbete i planering och utvärderingsarbete. Vidare har arbetet fortgått med 
skolinspektionens kritikområde, men att arbeta med att flerspråkigheten inom förskolan. Ett arbete som 
under våren kommer få stort utrymme i och med en heldagskonferens för all personal. Förskolan har även 
ett kommande arbete med att i större utsträckning digitalisera sig. Ett arbete som huvudmannens stödjer och 
som går i linje med de nationella styrdokumenten. Ett arbete som både bör kunna stärka arbetet med 
enskilda läroplans mål, som med att vara att administrativt stöd i dokumentationsprocessen.  

 

Trafikljusmodellen 
 

Modellen är ett stöd och utvärderingsmetod för att kartlägga i vilken mån förskoleavdelningarna planerar och 
genomföra aktiviteter i enlighet med läroplanens mål och att erbjuda möjlighet för barnen att utveckla sitt 
lärande inom respektive område. Modellen är uppbygg kring 10 läroplansområden, varav ett skapande har 
olika ingångar till sig. 

 Naturvetenskap 

 Teknik 

 Matematik 

 Skapande 

 Språk och kommunikation 

 Värdegrund 

 Hälsa och rörelse 

 Lek 

 Helhet- allsidighet 

 Barns inflytande 

Jämfört med 2016 års bedömningsområden så har skapande slagits samman, så att inte områden bild, dans 
och rörelse och sång redovisas separat. Social kompetens är inte heller med som ett eget bedömningsområde. 
Däremot så har fördjupningsområdet barns inflytande tillkommit.  

Modellen använder sig av tre färger för att belysa i vilken mån som aktiviteten genomförts i enlighet med 
planeringen eller ej. Trafikljusmodellen ställer även krav på planerande avdelning att utveckla sin verksamhet 
och ha fördjupningsområden inom ramen för respektive område. Utifrån avdelningsplanering så ska det inte 
vara möjligt att ha enbart gröna fält, eftersom en avdelning ska ha svårt att genomföra fördjupade aktiviteter 
inom alla områden. För att säkerställa att alla barn fått möjligheten att stimuleras till utveckling inom varje 
område behöver trafikljusmodellen ses över tid och samplaneras mellan avdelningar.  
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Resultat  
 

Under den senaste skattningen så var det totala antalet gröna 67 %. Vilken är en marginell uppgång jämfört 
med 2016 då samma siffra var 65 %. Högst andel hade normer och värden med 91 % gröna skattningar. I 
övrigt så låg skattningarna mellan 57 % och 78 % gröna skattningar. Naturvetenskap och Skapande var de 
läroplansområden som hade minst andel gröna skattningar med 57 %. Trafikljusmodellen och utvärderingen 
har blivit ett stöd i verksamhetens planering, även om det även fortsättningsvis finns ett behov av att 
kontinuerligt diskutera hur verksamhetsplaneringen och utvärderingen ska gå till. Sett över tid så verkar det 
så är bedömningen att en avdelning mäktar att ligga på en grön nivå kring 65 – 75 % av läroplansmålden. Att 
Mollas avdelning har flera gula skattningar, kan bero på deras förutsättningar, där en avdelning blivit två och 
stora ombyggnationer som påverkat avdelningens möjligheter under året. Det är positivt att så många som 21 
avdelningar skattat sig själva som gröna inområdet normer och värden. Ett oerhört centralt område utifrån 
människors lika värde och förskolans demokratiska uppdrag. 
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Fördjupningsområde barns inflytande 
 

Fördjupningsområdet barnsinflytande fanns med i trafikljusmodellen för året.  Där skattade 17 avdelningar 
att de var på en grön nivå och 6 att de var på en gul nivå. Detta innebär att det finns områden i läroplanen 
kring barnens inflytande som förskoleavdelningarna aktivt arbetar med under året och att 17 avdelningar 
bedömer att de har kunnat genomföra planerade aktiveter på ett fördjupat och adekvat sätt. I områdenas 
egna analysera framgår det att det finns en vilja och ett engagemang kring att göra barn delaktiga. Men att det 
finns utvecklingspotential och att det ställer stora krav på personalgruppen att sätta sig in på ett adekvat sätt 
vad som är barns inflytande och hur detta kan realiseras. Ett område som bör kunna utvecklas i 
sammanhanget är avdelningarnas förmåga att utvärdera barns delaktighet och möjlighet att påverka 
verksamheten utifrån barnens perspektiv, frågor och idéer. Detta kräver i princip att barnen får möjlighet att 
vara delaktiga i beslut kring verksamheten, vilket ställer stora krav på personalen ledning och förmåga.  

Sammanfattning 
 

Vid 2016 års uppföljning framkom fyra stycken slutsatser. 
1) Förskolan behöver fortsatt stärka likvärdigheten mellan avdelningarna. 
2) Förskolan behöver stärka arbetet med läroplansområdena; skapande dans och drama, skapande rörelse, 
samt teknik. 
3) Förskolan bör öka sin förmåga att utvärdera och följa upp sin egen verksamhet.  
4) Förskolan bör minska kostnaden per barn över tid till en mer kostnadseffektiv nivå 

Likvärdigheten mellan avdelningarna är fortfarande ett utvecklingsområde, där några avdelningar i behov av 
att öka sina egen förmåga till att följa upp sin egen verksamhet. Det har skett en förbättring inom 
Läroplansområdena teknik och skapande. Emellertid är skapande fortfarande det läroplansområde, nu 
tillsammans med naturvetenskap det som avdelningarna har svårast med att arbeta med på ett utifrån de 
själva ett önskvärt sätt. Förskolans kommande digitalisering bör kunna stärka avdelningarnas arbete med 
dessa läroplansområden. Kostnaderna har sjunkit jämfört med föregående år och närmar sig en nationell 
nivå, vilket innebär att arbetet sättet bör anses som mer effektivt.  

Förvaltningens bedömning är att skolinspektionens kritik kring arbetet med att stärka den egna kulturella 
identiteten och flerspråkigheten inom förskolan inte längre är aktuell, utan de åtgärder som vidtagits har haft 
effekt.    

I Trafikljusmodellen ser vi att verksamheterna, generellt börjar kunna använda trafikljusmodellen på ett 
önskvärt sätt. Även om det finns ett fortsatt utvecklingsbehov kring några av avdelningarna.  

Förskolan har en pågående utmaning med att upprätthålla en placeringsförmåga inom de utsatta fyra 
månaderna. Problemet förväntas dock försvinna i och med öppningen av förskoleavdelningarna vid Lyckan. 
Personaltätheten i våra verksamheten är fortfarande stabil, även om behörighetsgraden sjunkit jämfört med  

Slutsatser och åtgärder 
 

Syftet är att följa upp och utvärdera måluppfyllelsen inom förskolan, samt inom fördjupnings området 
uppföljning, utvärdering och utveckling. Rapporten påvisar att verksamheten i stor utsträckning lever upp till 
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bildningsnämndens mål. Utifrån de resultat som påvisats kan vi dra följande slutsatser och 
utvecklingsområden 

 
1 Förskolan har ett gott arbete när det gäller normer och värden.  

2 Förskolan bör stärka sin kunskap kring digitalisering inom skapande, naturvetenskap och området 
utvärdering, uppföljning och planering.  

3 Förskolan bör även fortsättningsvis arbeta aktivt med att stärka det systematiska kvalitetsarbetet i 
avdelningarna.  

 

 

Erik Thaning 
Utvecklingsledare 
2017-11-17 
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Bilaga 1 
 

Bilagan påvisar skattningen för avdelningarna åren 2015-2017.   
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 BILDNINGS- Presidieskrivelse 
 FÖRVALTNINGEN 2017-11-06 
 Ingemar Kihlström UN  204/2017 620 
 Robert Andersson 
  Sida 1 av 1 

 
Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga  besöksadress Torget 1, Herrljunga 

telefon 0513-170 00  telefax 0513-171 33  org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

 

 
 

Genomgång av upprättade likabehandlingpslaner 2017/2018 
 
Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut 
I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ingemar Kihlström  Robert Andersson 
Ordförande   Vice ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 
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BILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN 
Erik Thaning 

 
Tjänsteskrivelse

2017-11-06 
DNR UN  204/2017 620  

Sid 1 av 2  
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
Tjänsteskrivelse - Genomgång av upprättade likabehandlingsplaner 
2017/2018 
 
Sammanfattning 
Huvudmannen ska årligen se till att det upprättas en plan med översikt över de åtgärder 
som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. 
Huvudmannen ska vidare säkerställa att det inom ramen för varje särskild verksamhet 
bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever.  
 
Rektor och förskolechef har på delegation, 1.12 bildningsnämndens delegationsordning, 
uppdraget att under året upprätta en likabehandlingsplan. Likahandlingsplanerna redovisas 
till bildningsnämnden för att informera nämnden om enheternas arbete med likabehandling, 
samt förebygga och förhindra kränkningar. 
 
Samtliga likabehandlingsplaner är upprättade. Förvaltningen ser ett behov av att stärka 
arbetet med diskrimineringsgrunderna inför kommande år, liksom att skapa en enhetlig 
struktur för likabehandlingsplanerna. Det innebär att likaberhandlingsplanerna kommer att 
tas fram enhetsvis kommande år och inte avdelningsvis.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2016-10-20 
Likabehandlingsplan Horsbyskolan F-3 inklusive fritidshem läsåret 2017/2018, Upprättad 
2017-09-22 
Likabehandlingsplan 2017-2018 för Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem, 2017-
09-30 
Likabehandlingsplan 2017-2018 för Mörlanda förskoleklass, grundskola och fritidshem, 
2017-09-30 
Likabehandlingsplan för Grundsärskolan 1-9, upprättad 2017-06-27 
Likabehandlingsplan Altorpskolan, upprättad 2017-09-28  
Likabehandlingsplan Kunskapskällan, upprättad 2017-09-28  
Likabehandlingsplan för Ods förskola avd skattkistan 2017-02-28 
Likabehandlingsplan för Ods förskola avd guldklimpen 2017-03-08 
Likabehandlingsplan för Molla förskola 2017-02-19 
Likabehandlingsplan för Eggvena förskola 2017-02-19 
Likabehandlingsplan för Eriksbergs förskola avd Bamse, 2017-03-13 och avd Lille skutt 
2017-01-24 
Likabehandlingsplan för Hudene förskola avd Jätten, 2017-02-27 och avd Trollet, 2017-01-
30 
Likabehandlingsplan för Mörlanda förskola avd Räven, 2017-02-19 och avd Haren, 2017-
02-19,  
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BILDNINGS- 
FÖRVALTNINGEN 
Erik Thaning 

 
Tjänsteskrivelse 

20xx-xx-xx 
DNR UN  204/2017 620 

Sid 2 av 2
 

Likabehandlingsplan för Ugglans förskola  
Likabehandlingsplan för Horsbygårdens förskola 
Likabehandlingsplan Horsby 4-6 2017/2018 
Likabehandlingsplan för Eggvena skolbarnomsorg, förskoleklass och Grundskola 1-6 2017-
08-25 
Likabehandlingsplan för Eriksberg fritidshem och skola, 2017-08-14 
Likaberhandlingsplan för Ods skola, 2017-08-22 
 

 
 
Erik Thaning 
Utvecklingsledare 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
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 BILDNINGS- Presidieskrivelse 
 FÖRVALTNINGEN 2017-07-11 
 Ingemar Kihlström UN  68/2017 601 
 Robert Andersson 
  Sida 1 av 1 

 
Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga  besöksadress Torget 1, Herrljunga 

telefon 0513-170 00  telefax 0513-171 33  org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

 

 
 

Svar på remiss - motion avseende daglig schemalagd idrott i 
skolan 
 
Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut 
I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ingemar Kihlström  Robert Andersson 
Ordförande   Vice ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 
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BILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN 
Erik Thaning 

 
Tjänsteskrivelse

2017-10-31 
DNR UN 68/2017 601  

Sid 1 av 3  
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

  

 
Svar på remiss - motion avseende daglig schemalagd idrott i skolan 
 
Sammanfattning 
En motion avseende schemalagd idrott i skolan inkom 2017-02-16. I motionen föreslås att 
Herrljunga kommun ska införa daglig schemalagd idrott i grundskolan och 
gymnasieskolan. Förvaltningen anses att det utifrån skolans förändrade timplan från läsåret 
2018, en utökning av idrottsundervisning om 100 timmar från 2019 och tillgången till 
idrottshallar i kommunen inte i dagsläget är genomförbart. Förvaltningen ställer sig dock 
positivt till att införa en pilotskola under läsåret 2018, förutsätt att erforderliga medel 
tillkommer om 200 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Svar på remiss, 2017-10-31 
 
 
Förslag till beslut 
1. Motionen anses besvarad 
2. Bildningsnämnden tilldelas 200 tkr för ändamålet att införa en pilotskola för 2018/2019 
 
 
Erik Thaning 
Utvecklingsledare 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
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BILDNINGS- 
FÖRVALTNINGEN 
Erik Thaning 

 
Tjänsteskrivelse 

2017-10-31
DNR UN 68/2017 601 

Sid 2 av 3
 

Bakgrund 
En motion avseende schemalagd idrott i skolan inkom 2017-02-16. Kommunfullmäktige 
remitterade motionen till bildningsnämnden för beredning, 2017-03-14. I motionen föreslås 
att Herrljunga kommun ska införa daglig schemalagd idrott i grundskolan och 
gymnasieskolan. Vidare hänvisar motionen till bunkefloprojektet och ett pågående 
pulshöjande projekt i Larv i Vara kommun.  
 
Från och med läsåret 2018/2019 ska en stadieindelad timplan införas i grundskolan, en 
timplan som kommer påverka skolans organisering och medföra en omfördelning mellan 
stadierna av undervisningstid och med utökning i vissa ämnen. Bland annat kommer 
språkval att bli ett obligatorium redan i åk 6 och betyg ska sättas i ämnet från denna 
årskurs. Ytterligare en stor förändring berör högstadiet där timplanen i ämnet matematik 
ökar väsentligt. Från och med läsåret 2019/2020 kommer även grundskolan att innehålla 
100 extra timmar idrott för eleverna. Hur dessa kommer att fördelas har skolverket inte 
utrett färdigt. Förvaltningen ser att det utifrån nuvarande lokalutbud kommer bli oerhört 
krävande att inkludera 100 ytterligare timmar idrott och hälsa i befintliga lokaler. I 
dagsläget har skolorna i Herrljunga, en idrottslektion per vecka och vid en kommande 
utökning så bör detta fördelar över fler dagar. Förvaltningens bedömning är att det minst 
skulle krävas 2 ytterligare idrottshallar i kommunen för att kunna en sådan utökning på ett 
kvalitativt önskvärt sätt. Sammantaget finner förvaltningen det organisatoriskt 
problematiskt att även införa en ett projekt med daglig idrott/pulshöjande aktiviteter som 
skulle få påverkan på timplanen.  
 
Bildningsförvaltningen är dock mån om elevernas hälsa och utveckling och ser att en 
mindre skolenhet inom ramen för skolans val skulle kunna få testa på en ökad 
idrottsutövning i skolan. Kostnaden för att införa ett sådant projekt beräknas till 200 tkr. 
Detta för att säkerställa att nödvändig utrustning kan köpas in, pulscensorer och övriga 
inventarier, samt för en ökad personalkostnad.  
 
Förvaltningen föreslår därför att om erforderliga medel tilldelas bildningsnämnden, så inför 
bildningsförvaltningen en pilot omgång under 2018/2018 som utvärderas och följs upp av 
bildningsnämnden. Förvaltningen föreslår därmed att motionen ska anses vara besvarad. 
 
Förutsättningar för bredd införande av pulshöjande aktiviteter 
Det finns en positiv korrelation mellan fysisk aktivitet och prestationer i teoretiska ämnen 
som framförallt Rydsbergsskolan i Lerum i närtid lyft fram. Bildningsförvaltningen ser 
dock inte att Herrljunga kommun utifrån nuvarande tillgång på idrottshallar skulle kunna 
bedriva en ökad mängd fysisk aktivitet på ett lustfyllt och högkvalitativt sätt. Utan om 
kommunfullmäktige önskar en tydligare idrottsprofilering i kommunen skolor så bör en 
utredning om möjligheten till nyetablering av idrottshallar i kommunen till först.   

 
Ekonomisk bedömning 
Att organisera pulshöjande aktivitet för en mindre f-6 enhet beräkna kosta 200 tkr, baserat 
på att alla klasser ska få tillgång till pulshöjande aktivitet om två dagar i dag, inklusive 
investeringar av pulscensorer. 
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BILDNINGS- 
FÖRVALTNINGEN 
Erik Thaning 

 
Tjänsteskrivelse 

2017-10-31
DNR UN 68/2017 601 

Sid 3 av 3
 

 
 

Förslag till beslut 
1. Motionen anses besvarad 
2. Bildningsnämnden tilldelas 200 tkr för ändamålet att införa en pilotskola för 2018/2019 

 
 
Erik Thaning 
Utvecklingsledare 
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Enhet Antal elever Antal Grupper Tid/enhet om 2 dagar i veckan i min
HORSBY 350 16 1280
EGGVENA 54 3 240
ERIKSBERG 52 3 240
OD 44 3 240
MOLLA 39 3 240
MÖRLANDA 149 7 560
HUDENE 78 4 320
ALTORP 326 15 1200
GR TOTALT 1092 54 4320
KSK 239 15 1200
TOTALT 1331 69 5520

Tid beräknat på 20 minuterspass + 10 minuter i anslutning till passen + 20 planeringstid/vecka
Kostnad är beräknad på lärarlön om 30000 plus PO per timma
Lön 252,7272727
Läsårs 35 veckor
Instering material är schablon beräkningat per nivå om cirka 30000 per nivå
Pulsscensorkostnad 720

Totalkostnad kommunen för 2 dagar i veckan 3362101,818
Totalkostnad kommunen för 5 dagar i veckan 4277556,6
Årligkostnad efter införande om 2 dagar i vecka 1422981,818
Årligkostnad efter införande om 5 dagar i vecka 2338436,6
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Kostnad/2d/v Kostnadläsår 2dagar i veckan Tid/enhet om 5 dagar i veckan i min
5391,515152 188703,0303 2720
1010,909091 35381,81818 510
1010,909091 35381,81818 510
1010,909091 35381,81818 510
1010,909091 35381,81818 510
2358,787879 82557,57576 1190
1347,878788 47175,75758 680
5054,545455 176909,0909 2550
18196,36364 636872,7273 9180
5054,545455 176909,0909 2550
23250,90909 813781,8182 11730

a
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Kostnad/5d/v Kostnadläsår/5dagar i veckan Investering per enhet
11456,64 400982,4 90000

2148,12 75184,2 30000
2148,12 75184,2 30000
2148,12 75184,2 30000
2148,12 75184,2 30000
5012,28 175429,8 60000
2864,16 100245,6 30000
10740,6 375921 1200000

38666,16 1353315,6 1500000
10740,6 375921 90000

49406,76 1729236,6 1590000
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Investering pulscensor Införande per enhet om 2 dagar i veckan Införande per enhet om
252000 530703,0303 742982,4

38880 104261,8182 144064,2
37440 102821,8182 142624,2
31680 97061,81818 136864,2
28080 93461,81818 133264,2

107280 249837,5758 342709,8
56160 133335,7576 186405,6

234720 1611629,091 1810641
786240 2923112,727 3639556
172080 438989,0909 638001
958320 3362101,818 4277557

Summa f-6 1311483,636
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m 5 dagar i veckan
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På Rydsbergsskolan i Lerum kan eleverna börja morgonen med att öka pulsen. 

Under ett 20-minuterspass ska de hålla mellan 65 till 75 procent av sin 

maxpuls. Den syresättning hjärnan får förbättrar minnet, 

koncentrationsförmågan och koordination. Puls för lärande ger helt enkelt 

eleverna bättre resultat i skolan.  

- Vi vill att alla elever ska ha möjlighet att nå sin fulla potential. Vi vill få med alla oavsett 

betygsnivå. Det är ingen tävling i de aktiviteter vi gör. Alla gör sin egen resa och alla vinner 

tillsammans, säger Magnus Sundell, lärare och ansvarig för puls för lärande på Rydsbergsskolan 

i Lerum. 

Det är andra läsåret som skolan har puls för lärande. Att det ger resultat är det ingen tvekan om. 

Lärarna som har lektionen efter upplever att det är lugnare i klassrummet. Eleverna upplever att 

de är mer fokuserade. Lärarna som är med i idrottshallen ser att koordinationsförmågan blir 

bättre. Och bland de elever som deltar har meritvärdet ökat. 

- Vi kan inte statistiskt bevisa att det beror på enbart puls för lärande. Men vi ser en tydlig trend. 

Vi kan också se att de elever som håller regelbunden puls under de här passen har godkänt i alla 

ämnen. Det är ju inte nytt att människan mår bra av att röra på sig. Men det är relativt nytt att 

medvetet koppla rörelse till lärande. Forskningen visar att lek och rörelse påverkar hjärnan och 

vår förmåga att koncentrera oss och minnas. 

Puls för lärande skiljer sig från en vanlig idrottslektion. Hit kommer elever från olika klasser per 

pass. Var och en hämtar sitt eget pulsband från ett skåp i idrottshallen. Sedan finns olika 

stationer där eleverna får upp pulsen. De kan springa i bana, klättra i rep, hoppa. Upplägget 

varierar. På en display kan eleverna följa hur de ligger i puls och se till att de inte ökar för mycket 

eller för lite. Med 65-75 procent av maxpuls syresätts hjärnan utan att det blir konditionsträning. 

- Jag tycker att det är jättekul. Man blir piggare och det är roligt att röra på sig, säger Lovisa 

Carlén, elev på Rydsbergsskolan. 

Det är hög närvaro på passen. De flesta elever är positiva, alla gillar det inte, men deltar ändå. 

Inga bollar är tillåtna. 

- Vi bestämde tidigt att vi inte skulle ha några bollar. Det har ibland varit en utmaning att få 

eleverna att köpa det. Men dels är det svårt att hålla en jämn puls med boll, det blir lätt tävling, 
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och det stör i det upplägg vi valt att göra. Vi pratar mycket med eleverna om puls och hur kroppen 

fungerar. Det här handlar också om en inre resa som ger effekt i klassrummet, säger Magnus 

Sundell. 

Puls för lärande handlar inte om att eleverna ska springa av sig eventuell överskottsenergi. Det 

handlar om att stimulera hjärnan. Det går tydligt att se hur aktiviteten i hjärnan förändras efter 20 

minuters rörelse. Den omedelbara effekten med ökad koncentrationsförmåga håller i sig två 

timmar efter passet. Den långsiktiga effekten är bättre minne och koordination. 

- Vi får också en arena i skolan som inte handlar om konkurrens och utslagning. Eleverna 

investerar i sig själva. De ser att det är viktigt att röra på sig. Eleverna förbättrar förmågan att lära 

sig och på köpet får vi positiva hälsoeffekter, säger Magnus Sundell. 

Fakta om Puls för lärande på Rydsbergsskolan 

 Personligt pulsband till varje elev. 

 Eleverna kan se sin pulskurva på en skärm. 

 Två pulspass varje vecka. 

 20 minuter som genomförs innan teoretiska lektioner. 

 Musik i 140-150 taktslag per minut. 

 Eleverna genomför olika fysiska aktiviteter, som även utvecklar koordination och 

koncentration, i pulszonen 65-75 procent av sin maxpuls för att stimulera hjärnan. 

 

Hämtat: 2017‐05‐18 15:27 

https://www.lerum.se/Kommun‐och‐politik/Nyhetsarkiv/rydsbergsskolan‐okar‐pulsen‐for‐larande/ 
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Riktlinjer för pedagogiska måltider i Bildningsförvaltningen 
 
Sammanfattning 
Barn och elever äter måltider i förskola, skola och fritidshem. Måltiderna är en del av 
verksamheten under förskole- och skoldagen och huvudmannen har ett ansvar för att se till 
att skoldagen är trygg samt att kränkningar och trakasserier förhindras. Utöver detta är 
måltiden en viktig del av den sociala samvaron och sedan några år tillbaka finns också ett 
krav i skollagen om att måltiden ska vara näringsriktig.  
 
I Herrljunga kommun finns ett kostpolitiskt program som antar en ambitiös inriktning för 
att säkerställa goda och näringsriktiga måltider. Tidigare riktlinjer för pedagogiska måltider 
fastställdes av nämnden under 2013. Riktlinjerna har reviderats bland annat för att öka 
förutsättningarna att ta emot fler VFU-studenter från högskola och universitet. Det 
långsiktiga målet är att säkerställa en god kompetensförsörjning.  
 
I tidigare riktlinjer har pedagogerna i förskolan erbjudits att äta pedagogiskt med barnen till 
en kraftigt reducerad kostnad. Värdet för den enskilda pedagogen av en måltid i förskolan 
bedöms som ringa då barnens behov står i fokus hela tiden. Av den anledningen föreslås att 
riktlinjerna för pedagogisk måltid revideras så att måltiden för personal i förskolan samt för 
VFU-studenter görs kostnadsfri. I övrigt föreslås inga förändringar av kostnaderna i 
förhållande till tidigare riktlinjer.  
 
 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Riktlinjer för pedagogiska måltider i Bildningsförvaltningen daterad 

2017-11-02. 
- Riktlinjer för pedagogiska måltider inom Bildningsförvaltningen. 
 
 
Förslag till beslut 
Bildningsnämnden antar Riktlinjer för pedagogiska måltider inom Bildningsförvaltningen 
daterade 2017-11-02 
 
Bodil Jivegård 
Bildningschef 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 
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BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Bodil Jivegård 

 
Tjänsteskrivelse 

2017-11-02 
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Bakgrund 
Barn och elever äter måltider i förskola, skola och fritidshem. Måltiderna är en del av 
verksamheten under förskole- och skoldagen och huvudmannen har ett ansvar för att se till 
att skoldagen är trygg samt att kränkningar och trakasserier förhindras. Utöver detta är 
måltiden en viktig del av den sociala samvaron och sedan några år tillbaka finns också ett 
krav i skollagen om att måltiden ska vara näringsriktig.  
 
I Herrljunga kommun finns ett kostpolitiskt program som antar en ambitiös inriktning för 
att säkerställa goda och näringsriktiga måltider. Tidigare riktlinjer för pedagogiska måltider 
fastställdes av nämnden under 2013. Riktlinjerna har reviderats bland annat för att öka 
förutsättningarna att ta emot fler VFU-studenter från högskola och universitet. Det 
långsiktiga målet är att säkerställa en god kompetensförsörjning. Målet är att tillhandahålla 
pedagogiska måltider gratis för VFU-studenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning 
vid förskola, skola eller fritidshem i Herrljunga kommun. Antalet studenter som gör sin 
verksamhetsförlagda utbildning i Herrljunga kommun har minskat över tid. Att ta emot 
studenter ses som viktigt för att synliggöra vår utbildningsverksamhet och få nyutbildade 
förskollärare och lärare att söka sig till Herrljunga kommun.  
 
I tidigare riktlinjer har pedagogerna i förskolan erbjudits att äta pedagogiskt med barnen till 
en kraftigt reducerad kostnad. Värdet för den enskilda pedagogen av en måltid i förskolan 
bedöms som ringa då barnens behov står i fokus hela tiden. Bildningsförvaltningen har ett 
stort behov av att rekrytera ett antal förskollärare under kommande år och bedömningen är 
att en viktig faktor för att få fler att söka sig hit är att erbjuda kostnadsfri pedagogisk måltid 
i förskolan.  
 
Av den anledningen föreslås att riktlinjerna för pedagogisk måltid revideras så att måltiden 
i förskolan samt för VFU-studenter görs kostnadsfri. I övrigt föreslås inga förändringar av 
tidigare riktlinjer.  
 
Ekonomisk bedömning 
Med antagandet att vi tar emot 20 studenter under ett år blir merkostnaden för att erbjuda 
kostnadsfri pedagogisk måltid för dem ca 5 000 kr per år.  
I förskolan skattas bortfallet av intäkt till ca 20 000 kr per år.  
 
Samverkan 
Samråd kring förändringen har skett vid FSG, förvaltningssamverkan, 2017-11-23.  
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Riktlinjer för pedagogiska måltider inom 
Bildningsförvaltningen 
 

Syftet med pedagogiska måltiderna är att barnen/eleverna ska få en positiv upplevelse av 
måltiderna samt att måltiderna ska främja barnens/elevernas matglädje och ge kunskaper kring 
vad som är nyttig mat. Ytterligare ett syfte är att pedagogerna ska finnas nära barn/elever för att 
interagera, föregå med gott exempel och tydligt i ord och handling bära upp verksamhetens 
värdegrund. 

Måltiden ska vara en trevlig stund som främjar den sociala samvaron mellan vuxna och 
barn/elever. Goda matvanor grundläggs vid tidig ålder, och kan bidra till en god hälsa. 
Barn/elever ska ges ett stöd under måltiden av vuxna som fungerar som förebilder. Särskilt 
viktigt är detta i förskolan och grundskolans tidiga år.  

 

Under den pedagogiska måltiden ansvarar pedagogen för bära upp läroplanernas övergripande 
delar såsom:  

 att skapa förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande 

 att barn/elev får stöd och stimulans i sin sociala utveckling 

 att främja barn/elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala 
och fysiska miljön 
 

Pedagogerna är förebilder bl.a. genom att: 

 visa en positiv inställning och matglädje vid måltiden 

 visa vad en balanserad måltid är 

 sitta bland barn/elever och äta den mat som serveras 

 föra samtal med barn/elever under måltiden 

 måna om barn/elever med omtanke om varje enskild individ 
 

Under den pedagogiska måltiden har pedagogen tillsynsansvar och ansvar för att arbeta såväl 
förebyggande som åtgärdande i uppdraget att motverka trakasserier och kränkningar. 
 
Såväl frukost, lunch och mellanmål benämns pedagogisk måltid och ingår i pedagogernas 
arbetstid. Uppdraget sträcker sig över den tid som behövs för barngruppen/elevgruppen att inta 
en måltid inklusive förberedelser och eventuellt efterarbete.  
 
I grundskolan beräknas tiden för uppdraget, pedagogisk lunch, till 20 minuter. 

 
Förskolechef/rektor fastställer vilka pedagoger som äter pedagogisk måltid samt med vilken 
barngrupp/elevgrupp pedagogen äter.  
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Utöver pedagogisk måltid som räknas in i arbetstiden ska en rast om minst 30 min läggas ut. Här 
följs arbetstidslagens krav om att en rast ska läggas senast fem arbetstimmar in på arbetsdagen. 
Förskolechef/rektor säkerställer att rast läggs in.  
 
I förskolan ställs stora krav på pedagogernas engagemang och fokus ska hela tiden vara barnens 
behov. Det innebär att pedagogen kan bli avbruten under måltiden för toalettbesök, blöjbyte, ett 
barn som behöver tröst och stöd osv. Med hänvisning till krav på pedagogernas engagemang i 
de små barnens behov är pedagogisk måltid kostnadsfri i förskolan.  
 
I syfte att stärka Herrljunga kommuns partnerskap med högskola/universitet samt ge VFU-
studenter ett välkomnande till Bildningsförvaltningen erbjuds VFU-studenter att äta pedagogisk 
måltid kostnadsfritt. Inför en VFU-period hämtas måltidskuponger i kommunhusets reception 
för den aktuella perioden. I samband med det noteras namn och antal kuponger på blankett som 
finns i receptionen.  

 
Rekommendationer kring antal personal vid pedagogisk måltid 

 Förskola, småbarnsavdelning, 1 vuxen per 3-4  barn. 

 Förskola 4-5-årsavdelning/syskonavdelning, 1 vuxen per 6-7 barn. 

 Förskoleklass, 2 vuxna per 15-20 elever 

 Grundskola/fritidshem, 1-2 vuxna per 15-30 elever. 

 Gymnasieskolan, 2 pedagoger åt gången i matsalen. 

Förskolechef/rektor gör anpassningar och fattar beslut om annan personaltäthet krävs utifrån 
barns/elevers/gruppers behov.  

Personal som äter egen mat intar den på sin rast och i utrymme avsett för personalens rast.   

 

Kostnad för pedagogisk lunch 

Personalens kostnad för pedagogisk lunch, baseras på Bildningsförvaltningens nettokostnad 
enligt nedan: 

Förskola    Ingen kostnad 

VFU-studenter   Ingen kostnad 

Förskoleklass/Grundskola/Fritidshem/Grundsärskola 1/2 av nettokostnaden för lunch 

Gymnasieskolan   1/2 av nettokostnaden för lunch 

Lunch – ej pedagogisk måltid  Nettokostnad för lunch 
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Inledning 
Alla förskolor och skolor har enligt skollagen en skyldighet att ge stöd åt barn och elever i 
behov av särskilt stöd. Resurser för detta är inkluderat i det s.k. grundbeloppet. Tilläggsbeloppet 
avser således endast ersättning för extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den 
vanliga undervisningen. Under våren 2016 gjordes också ett tillägg i lagen.  
 
Bildningsnämnden beslutar årligen om grundbelopp för fristående verksamhet och om   barn-, 
elev-, programpeng för kommunal verksamhet. För handläggning inför beslut om tilläggsbelopp 
ansvarar verksamhetschef för elevhälsan. Beslut om tilläggsbelopp fattas av bildningschefen på 
delegation från nämnden. Av skollagen (2010:800) följer att hemkommunen ska lämna bidrag 
till huvudmannen för varje barn och elev vid enheten 1. Bidraget består av ett grundbelopp och i 
vissa fall ett tilläggsbelopp2 . Oavsett om tilläggsbelopp beviljas eller inte har alla barn och 
elever har rätt att få sitt stödbehov tillgodosett. Tilläggsbelopp som sådant regleras inte för 
kommunal verksamhet. För att uppnå den önskade effekten om bidrag på lika villkor, söker 
kommunal skola och förskola samt fristående huvudman tilläggsbelopp enligt samma riktlinjer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 SL 8 kap. 21 § (förskola), 9 kap. 19 § (förskoleklass), 10 kap. 37 § (grundskola), 11 kap. 36 § (grundsärskola), 14 kap. 15§ (fritidshem), 16 kap. 53§   
(gymnasieskola) samt 19 kap. 45 § (gymnasial särskola) 
2 SL 8 kap. 23 §, 9 kap. 21 §, 10 kap. 39 §, 11 kap. 38 §, 14 kap. 17§, 16 kap. 55§ respektive 19 kap. 47 § 
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Grundbelopp  
Grundbeloppet för barn och elever i förskola och skola avser ersättning för omsorg, pedagogisk 
verksamhet och undervisning, pedagogiskt material och lärverktyg, elevhälsa, måltider, 
administration, mervärdesskatt samt lokalkostnader. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma 
grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. 
Det betyder att kostnader för t.ex. stöd i form av extra undervisning, individualiserat lärande, 
specialpedagogiska insatser eller undervisning i särskild grupp som syftar till att hjälpa barn och 
elever med att nå målen ska täckas av den ersättning som betalas ut genom grundbeloppet. 
 

Tilläggsbelopp  
 
Tillämpliga bestämmelser  
Enligt skollagen (2010:800) ska tilläggsbelopp lämnas för barn och elever som har ett 
omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Riksdagen 
beslutade under våren 2016 om ett tillägg i lagen, innebärande att ” tilläggsbeloppet för en elev i 
behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov” (lag 2016:550). 
Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för barn och elever i behov av särskilt 
stöd om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.  
 
I förordningstext3 anges att med tilläggsbelopp avses ersättning för assistenthjälp, anpassning av 
lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till barn och elever 
med stora inlärningssvårigheter. Dessutom avses modersmålsundervisning för barn och elever 
som ska ges sådan undervisning.  
 

Förarbeten  
Av förarbetena (prop. 2008/09:171 s. 35 och s. 42 Offentliga bidrag på lika villkor) följer bl a: 
Skyldigheten att utreda barns och elevers eventuella behov av stöd och att upprätta 
åtgärdsprogram gäller för både kommunala och fristående skolor. I avsnitt 6.3.1 har regeringen 
bedömt att kostnader för utredning av barns och elevers eventuella behov av stöd och 
upprättande av åtgärdsprogram i skolan liksom kostnader för stöd i form av extra undervisning 
eller undervisning i en särskild grupp som syftar till att hjälpa elever med svårigheter att nå 
målen bör ingå i undervisningskostnaderna.  
 
Tilläggsbeloppet är endast avsett att ge möjlighet till särskild ersättning för enskilda barn och 
elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Det ska avse extraordinära stödåtgärder, som 
inte har koppling till den vanliga undervisningen, och bestämmas individuellt utifrån barnets och 
elevens behov, t ex tekniska hjälpmedel, assistenthjälp eller anpassning av lokaler.  

                                                      
3 SF (2011:185) 14 kap. 8 §, GyF (2010:2039) 13 kap.7 § 
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Det kan också vara fråga om stödåtgärder åt barn och elever med stora inlärningssvårigheter 
som beror på språkliga eller sociala faktorer. Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart 
kopplade till ett enskilt barn/en enskild elev och ha samband med dennes särskilda behov och 
förutsättningar för att kunna fullgöra sin skolgång. Det krävs att barnets/elevens stödbehov 
klarläggs och bedöms, t ex inom ramen för den utredning och det åtgärdsprogram som skolans 
rektor ansvarar för. Med utgångspunkt i den grundläggande principen om likabehandling bör vid 
utbildning i en fristående skola extra resurser tilldelas ett barn/en elev vars omfattande behov av 
särskilt stöd skulle kräva extra resurser om barnet/eleven hade gått i hemkommunens skola.   
 

Praxis  
Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom den 7 juni 2012, mål nr 4314-11, gjort följande 
bedömning: ''En förutsättning för att tilläggsbelopp ska kunna lämnas är att eleven har ett 
omfattande behov av särskilt stöd som inte är förknippat med undervisningssituationen. 
Stödåtgärderna ska vara extraordinära. Nästintill alla elevers behov ska kunna tillgodoses inom 
ramen för grundbeloppet''.  
 
Av avgörandet framgår vidare att "även om utgångspunkten är att elever ska behandlas lika 
oavsett om den skolenhet där de går är en kommunal skola eller en fristående skola förutsätter 
regelverket att en individuell bedömning görs av varje elevs unika situation och behov" och 
"eftersom tilläggsbelopp endast ska lämnas i undantagsfall måste dock utredningen klart visa 
att eleven har ett sådant omfattande behov av särskilt stöd''.  
Tillägget i skollagen 2016, har ännu inte lett till ny praxis.  
 

Ansökan 
I Herrljunga kommun används samma blankett för både kommunala och fristående skolor. 
Ansökan ska lämnas in till verksamhetschef för elevhälsan och den ska innehålla följande 
uppgifter:  

‐ Skolans namn och fullständig adress  
‐ Kontaktperson för ansökan  
‐ Datum för ansökan  
‐ Tid/ period som ansökan avser  
‐ Elevens namn och personuppgifter  
‐ Eventuella relevanta utredningar som gjorts rörande eleven 
‐ Åtgärdsprogram, handlingsplan (förskolan) alt egenvårdsplan  
‐ Planerad stödinsats och kostnadsberäkning  
‐ Beskrivning över hur insatserna kommer att följas upp och utvärderas  
‐ Vid förnyad ansökan anges hur tidigare insatser utfallit och om en förnyad ansökan 

innebär en reell utökning anges varför tidigare insatser inte varit tillräckliga  
‐ Annan relevant dokumentation  
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Ansökan görs för ett läsår i taget och lämnas till verksamhetschef för elevhälsan senast den 
15 april årligen.  
Ett beslut fattas för varje ansökan och gäller för ett läsår. Beslut fattas efter att komplett 
ansökan mottagits och delges sökande förskolechef/rektor senast 15 juni. 
 
 
Förskolan/skolan är skyldig att anmäla ändrade förhållande. Om ett barn/en elev t ex ändrar 
sin folkbokföringsadress eller byter skola, ska detta omgående meddelas. Den som erhållit 
tilläggsbelopp på felaktiga grunder är skyldig att genast återbetala beloppet.  
Till ansökan ska bifogas 
 

Dokumentation  
Det är alltid barnets/elevens behov såsom det framträder i den pedagogiska verksamheten, 
inte barnets/elevens diagnos, som är underlag för bedömning av tilläggsbelopp. Behoven ska 
vara dokumenterade och tydligt definierade. Vid bedömning  
kan även hänsyn tas till barnets/elevens vistelsetid i verksamheten. Eftersom tilläggsbelopp 
endast ska lämnas i undantagsfall måste utredningen klart visa att barnet/eleven har ett 
sådant omfattande behov av särskilt stöd som berättigar till tilläggsbelopp.  
 

Beslut  
Var gränsen går för när ett barn/en elev är i behov av extraordinärt stöd och är berättigad till 
tilläggsbelopp är inte närmare reglerat utan måste bestämmas i det enskilda fallet. 
Kammarrätten i Stockholm har bl.a. konstaterat att det därför måste åligga respektive 
kommun att bestämma tilläggsbeloppets storlek och beräkningsgrunderna för detta men att 
kommunen dock alltid måste iaktta principen om likabehandling (dom den 11 april 2012, 
mål nr 5716-11 och 5717-1).  
 
Beslut som rör fristående skolor kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol inom tre 
veckor från delgivning och ska således åtföljas av överklagandehänvisning. Beslut om 
tilläggsbelopp i kommunal verksamhet är inte överklagbart på annat sätt än genom 
laglighetsprövning.  
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6 
 

Uppföljning  
Vid en förnyad ansökan om tilläggsbelopp ska en utvärdering av tidigare insats redovisas.  
 

Utbetalning  
För Herrljunga kommuns förskolor och skolor sker utbetalning av tilläggsbelopp halvårsvis. 
De fristående verksamheterna i Herrljunga kommun får också tilläggsbeloppen utbetalade 
halvårsvis i samband med en av månadsutbetalningarna av grundersättningen. För 
fristående, kommunala och statliga skolor utanför Herrljunga ska fakturering ske månadsvis. 
Herrljunga kommun har 30 dagars betalningsvillkor och godtar ej fakturaavgift.  
 
Observera att vid beviljat tilläggsbelopp måste ny ansökan ske för det fall barnets/ elevens 
behov kvarstår inför nästkommande läsår.  
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Resultatredovisning med analys och planerade åtgärder

Vuxenutbildningen 

Vision:

Vuxenutbildningen är ett innehållsrikt kunskaps- och utvecklingscentrum med resurser för det 
livslånga lärandet. Här får alla vuxna, oberoende av utbildningsnivå eller yrkeserfarenhet, möjlighet  
att uppdatera sina kunskaper och tillsammans med oss starta resan mot en ny spännande framtid.

Utbildningsmodellen bygger på professionella medarbetare, en öppen och kreativ utbildningsmiljö 
och ett starkt utvecklat kontaktnät med andra kommuner, högskola/universitet och näringsliv. Vår 
drivkraft är att, utifrån varje elevs kunskap och livserfarenhet, ge allt för att eleverna ska våga 
utveckla sin dröm.

Övergripande utveckling för enheten

Läsåret 2016/17

Det systematiska kvalitetsarbetet inom vuxenutbildningen är ständigt närvarande på alla nivåer och  
bedrivs på flera olika sätt vilket bygger på allas delaktighet. Ledning, samtlig personal och elever 
involveras. Detta sker på olika sätt där alla har möjlighet att bidra med synpunkter och underlag 
som synliggör kvaliteten. 

Elevernas möjlighet att bidra är dels genom de regelbundna klassråd och elevrsådsmöten som 
startats upp under hösten -17. Dels genom enkäter där man anonymt kan vara med och tycka till om 
specifika frågor. 

Personalen görs delaktig i hög grad. Det sker både under skolformsvisa möten såsom 
arbetslagsmöten, samt under gemensamt enhets-APT. I dessa forum görs analyser och diskussioner 
kring resultaten förs. Grundtanken är att de huvudsakliga diskussionerna sker i juni och augusti 
månad, för att sedan genomföra åtgärderna under resterande del av läsåret med avstämning på APT. 

Åtgärder inför läsåret 16/17:

• Fortsätta involvera personal i analysfas/orsaker och åtgärder. Arbetet är påbörjat och 
prioriteras vidare inför 2016/17 där årshjul för kvalitetsarbete följs. Personalen känner 
förståelse för hur mål/resultat hänger samman. Rektor/samordnare ser till att detta lyfts 
regelbundet på arbetslagsmöten och APT.

• Göra elever delaktiga i utvecklandet av utbildningen, t ex genom fokusgrupper kring vissa 
frågor vilket samordnaren bjuder in till.
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Resultat:
Under året har en omfattande förändringar och omorganisation inom verksamheten gjorts. Våren 
-17 rekryterades och tillsattes en ny rektor, och funktionen samordnare avvecklades därmed. En 
omfattande fysisk förflyttning genomfördes vid midsommartid. Större delen av Sfi-verksamheten är 
numera förlagd till Herrljunga och samtlig utbildning inom gruv- och gymnasienivå koncentrerades 
till Vårgårda. Suv-verksamheten (särskild utbildning för vuxna) är nu också den helt förlagd till 
Vårgårda. Några av personalen som tidigare haft sin arbetsplats i Vårgårda har nu sin arbetsplats i 
Herrljunga och vise versa. Som en följd av detta har möjligheten till renare arbetslag kunnat 
inrättas, utifrån skolform. I och med det har det blivit lättare att hålla tätare arbetslagsmöten i och 
med att samtliga i arbetslaget befinner sig på samma plats.
Elevantalet, och även antalet personal, har nu ökat i Herrljunga vilket har inneburit förändringar i 
lokalerna där. För Vårgårdas del har det även skett stora förändringar i ”vux-huset”. 
Lärarpersonalen har numera ett större gemensamt arbetsrum mot tidigare två mindre. 
Personalrummet är även det flyttat så att det nu ligger  mera centralt i byggnaden. I de rum där detta 
låg tidigare finns från och med sommaren Kompetenscenter/KC placerat.
Arbetet med att säkerställa att verksamheten har en bra lokalsituation, för både elever och personal,  
i både Herrljunga och Vårgårda  har varit högprioriterat. Personalen var delaktig i framtagandet 
samt fastställandet av planen. 

Analys: 
Framförallt har verksamheten under läsårets senare del, våren -17, genomgått stora förändringar. 
Både i form av att personer slutat och nya rekryterats, däribland en rektor, men också genom stor 
omorganisation och förflyttning. Detta har inneburit att personalen utsatts för påfrestningar av olika 
slag, och ledningen inte är densamma vilket gjort att vissa delar inom det löpande kvalitetsarbetet 
tappat fart.

 
Åtgärder inför 2017/18 utifrån analys:

Åtgärd, vad? Hur ska det 
genomföras?

Ansvar, vem? Genomförd, när?
Mäts hur?

Fortsätta involvera personal i
det systematiska kvalitetsarbetet.  
Arbetet är påbörjat och har 
fortsatt hög prioritet inför 
2016/18 .
Viktigt är att personalen känner 
förståelse för det systematiska 
kvalitetsarbetet, och att det 
genomsyrar det dagliga arbetet

Regelbundet 
på de olika 
skolformerna
s 
arbetslagsmöt
en
APT/KU-tid

Rektor Sommaren -18
Enkät personal 

Göra elever delaktiga i 
utvecklandet av utbildningen 
genom klassråd och elevråd.

Elevrepresent
anter bjuds in 
till klassråd 
vid ca 2-3 
tillfälle/termi
n 

Lärare/ rektor Våren -18
Genom s k 
nöjdhetsenkät

Verksamheten styrs av ett samverkansavtal där fyra kvalitetsområden fastställts. Verksamheten skall 
ta fram resultat inom följande områden:
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1. Studieresultat
2. Andel elever som fullföljer sin utbildning/når sina mål
3. Elevernas upplevelse av utbildningen
4. Övergång till arbete eller högre studier

Gymnasiekurser, gruv, SFI samt särvux redovisas för sig i denna rapport där de fyra kriterierna har 
beaktats.  

Grundläggande kurser samt Gymnasiala yrkes- och teoretiska kurser

Teoretiska ämnen:
I verksamheten anordnas gymnasiala kurser inom olika teoretiska ämnen. Utöver dessa finns 
möjlighet att söka kurser på distans via en externa anordnare, Miroi. Därutöver anordnas kurspaket 
inom vård- och omsorg, yrkesförarutbildningar med inriktningarna buss eller gods samt 
tapetserarutbildning. 

Åtgärder från läsåret 16/17

Åtgärd, vad? Hur ska det 
genomföras?

Ansvar, vem? Genomförd, när?
Mäts hur?

Utveckling av 
webbaserat lärande och 
medie- och 
informationskompetens 

Införande av 
lärplattform.
Utbildning inom 
området

Förstelärare
Rektor
Samordnare

Aug -17.
Personal som fått 
utbildning. 

Kompetensutveckling 
inom nya delkurser 
gruv och organisation 
kring detta

Utbildning Skolverket
Diskussion på gy/gruv-
möten

Förstelärare
Rektor
Samordnare

Jan -17
Införande av antagning 
till delkurser.

Resultat:

Indikator Mätvärde Utfall 
2014/
15

Utfa
ll
2015
/
16

Utfall
2016/
17

Minst 80% av eleverna ska nå 
nivån E eller högre 

Mindre än 
75%

75-
79,9%

Mer än 80% 73,5 78,8 75,3

En enkät ska genomföras bland 
eleverna på gymn/gruv med ett 
genomsnittligt svarsvärde på 4 
(av skala 1-6) (egen enkät)

1-2,9 3-4,9 5-6 Fanns ej 4,5 Kunde 
ej 
genomfö
ras

Andelen elever som avbryter sina 
studier ska max vara 15% på 
gymnasiala kurser (Skolverket)

Mer än 
20%

15.1-
20%

Mindre än 
15%

17,7 19,5 22,5
(18,5 riket)

Andelen elever som avbryter sina 
studier ska max vara 25% på 
grundläggande kurser

Mer än 
30%

25.1-
30%

Mindre än 
25%

20,6 13,8 49,3
(24 riket, 
27 VG, 
pendling 
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(Skolverket) 29,6)

Statistik grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Avbrott resp slutför kurs, elever grundläggande/gymnasial utbildning (Källa: Skolverket)
Vårgårda Pendlings-

kommuner
Varuproduce-
rande kommuner

Riket tot

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Kursdeltagare 
andel i 
grundläggande 
utb som 
avbryter kurs

13,8 49,3 26,9 29,6 28,8 - 24,1 24

Kursdeltagare, 
andel i 
grundläggande 
utb som slutfört 
kurs

46,7 23,1 48,6 47,3 47,1 - 60,4 62,1

Kursdeltagare 
andel gymnasial 
utb som 
avbryter kurs

19,5 22,5 15,4 15,4 15,5 - 18,3 18,5

Kursdeltagare 
andel gymnasial 
utb som slutför 
kurs

70 62,2 73,2 72,7 71 - 71,4 71,3

Analys resultat läsår 16/17:
Andelen elever som avbryter sin grundläggande utbildning är i jämförelse med riket som helhet 
mycket stor, medan elever som slutför densamma är alarmerande låg. Förklaring till detta kan 
tänkas vara en samverkan av flera olika faktorer.

Uppskattningsvis är ca 90 %, eller mer, av de som numera studerar inom de grundläggande kurserna 
utrikesfödda. Då denna grupp till stor del läser inom ramen för sitt s k etableringsbidrag istället för 
CSN har man som sökande ingenting att förlora på om man söker flera kurser där antalet poängen 
sammantaget överstiger långt över det som motsvarar heltidsstudier (20 poäng/vecka = heltid). Om 
detta görs utifrån en övertro om att detta kommer att gå, eller om det är utifrån någon form av 
taktiktänk är svårt att veta, men det leder nästan alltid uteslutande till att eleven väljer studieavbrott 
från en eller flera kurser. Ett sätt att försöka komma tillrätta med detta är bättre och fördjupad 
information till eleverna redan innan de söker till kursen. Studie- och yrkesvägledaren
jobbar numera än mera uppsökande genom att inför varje sök- och antagningsomgång vara ute i alla 
våra sfi- och gruvklasser för att informera och vägleda eleven så att det blir mera rätt från början. 

Andra faktorer till avbrotten kan vara:
- antalet elever som söker distanskurser på grundläggande nivå via Miroi har ökat kraftigt. Att 
studera på distans innebär ingen, eller mycket liten, tillgång till lärare och detta sätt kräver större 
förkunskaper, förförståelse och stort eget engagemang hos eleven. Har man då som elev inte 
svenska språket med sig fullt ut, kan detta sätt att studera bli mycket svårt. 
- delkurs-indelningen av grundläggande kurser som införts från Skolverket fr o m 1 jan -17. En 
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effekt av detta är t ex att inom en undervisningsgrupp blandas elever på flera nivåer vilket kan leda 
till svårigheter i att hitta en ultimat undervisningsform som passar en icke-homogen .grupp
- bristfälliga förkunskaper vilket gäller framför allt engelska och matematik. Innan 1 jan -17 gjordes 
inte s k förtest. Numera testas eleven innan kursen påbörjas (gäller engelska och matematik) för att 
se vilka förkunskaper eleven har och risken att eleven hamnar på för svår nivå reduceras kraftigt. I 
matematiken kan även problemet med svaga förkunskaper i svenska språket göra att eleven inte 
klarar studierna. Problemlösning och förståelse för begrepp blir ett hinder. För att kunna söka till, 
och  studera engelska och matematik på grundnivå är svenska motsvarande Sfi C ett krav.
- mycket gynnsam arbetsmarknad som även våra Sfi-elever (vår största rekryteringsbas) drar nytta 
av. Vi har sett en klar ökning av elever som studerat och gjort språkpraktik samtidigt blivit erbjudna 
vikariat eller liknande på sina praktikplatser. Även införandet av extratjänster kan spela en roll här.

När det gäller de gymnasiala kurserna har andelen som avbryter kurser ökat något. Främsta orsaken 
till detta tros även här vara den gynnsamma arbetsmarknaden. Men även att studietakten på 
gymnasiala kurser är hög, och att CSN tillämpar hårdare resultatprövning på så sätt att gymnasiala 
kurser inte kan förlängas utan måste slutföras inom den satta tidsramen kan vara en orsak. 
Fortsatt upplever lärarna ofta att eleverna inte har förståelse för att de måste lägga ner en stor del 
arbete hemma mellan lektionerna och att närvaro på lektionerna är viktigt för att klara studierna.

Förhoppningen är att när eleverna kommer kunna ta del av mer material via införandet av planerad 
lärplattform, kan det för eleverna underlätta genom att de har möjlighet att tillgodogöra sig 
undervisning även om de inte kan delta på alla lektioner p g a deltidsarbete el likn. Detta gäller 
såväl gymnasie-/gruvkurser som SFI och yrkesutbildningar. 

Åtgärder inför kommande läsår 17/18 utifrån analys av resultat:

Åtgärd, vad? Hur ska det 
genomföras?

Ansvar, vem? Genomförd, när?
Mäts hur?

Fortsatt utveckling av 
webbaserat lärande och 
medie- och 
informationskompetens

Införande av 
lärplattform, G-suite
Utbildning inom 
området

Förstelärare
Rektor
Lärare

Aug -18
Lärplattformen används 
som pedagogiskt 
verktyg av lärare och 
elever

Fortsatt 
kompetensutveckling 
inom nya delkurser 
gruv och organisation 
kring detta

Diskussion på gy/gruv-
möten
Omvärldsbevakning 
och nätverkande med 
andra kommuner

Lärare
Rektor

Aug -18
 

Uppsökande studie- 
och yrkesvägledning
 

Inför varje sök- och 
antagningsomgång 
informera i sfi- och 
gruvklasser för att 
vägleda eleverna rätt i 
tidigt skede 

Studie- och 
yrkesvägledare

Pågår

Yrkesutbildningar

Under läsåret 16/17 fanns yrkesutbildningar inom vård- och omsorg, buss- och godsförarutbildning 
samt tapetserare med Herrljunga Vårgårda Vuxenutbildningen som anordnare. Vård- och 
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omsorgsutbildningen var sökbar enbart för kommuninvånare i Herrljunga och Vårgårda medan 
övriga utbildningar fanns sökbara inom ramen för brvux (Boråsregionens gemensamma 
yrkesutbildningar på gymnasial nivå.

Åtgärder från föregående läsår 16/17:

Åtgärd, vad? Hur ska det 
genomföras?

Ansvar, vem? Genomförd, när?
Mäts hur?

Verka för en 
yrkesutbildning inom 
VO bättre anpassad till 
elever med svenska 
som andraspråk via 
samverkan inom 
BRvux

Rektor tar upp frågan 
på samverkansmöte

Rektor Hösten -16
Antal elever som går 
anpassad utbildning

Analys:
Andelen elever som har annat modersmål än svenska har helt klart ökat markant inom våra 
yrkesutbildningar vilket har lett till andelen elever som inte klarat uppnå godkänt, eller E i betyg 
ökat. I dagsläget är kravet för att anses ha förutsättningar att klara yrkesutbildningar betyg från 
grundläggande vuxenutbildning, främst i svenska/svenska som andraspråk. Från programrådet för 
Vård och omsorg har lyfts att man ser att grundläggande svenska/svenska som andraspråk inte ger 
eleven förutsättningar att klara praktik och/eller kommande arbete. Utifrån det ges nu därför 
möjlighet för eleverna att studera s k yrkessvenska i anslutning till sin vård- och omsorgsutbildning. 

Åtgärder inför kommande läsår 17/18 utifrån analys:

Åtgärd? Hur ska det 
genomföras?

Ansvar, vem? Genomförd, när?
Mäts Hur?

Omarbeta utbildningen 
utifrån de krav som 
ställs inom vårdcollege
samt ändra inriktning 
mot omsorg mot 
tidigare akutsjukvård

Rektor/ planerar med 
lärare

Rektor, lärare Hösten -18
Antal elever som går 
avsedd utbildning

Utbildning i svenska för invandrare – SFI

Åtgärder från föregående läsår 16/17:
 

Åtgärd? Hur ska det 
genomföras?

Ansvar, vem? Genomförd, när?
Mäts hur?

Pedagogiska diskussion 
er om bedömning 
utifrån kursplanen – 
när kan en elev anses 

Kollegiala samtal under 
ledning av samordnare 
utifrån Skolverkets 
material. 

Rektor, samordnare, 
lärare

 Juni -17
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klar på en kurs?

Utöka antalet tillfällen 
för nationella prov.

Organisera för 
provtillfällen där lärare 
hjälps åt att vakta (och 
bedöma)

Rektor, samordnare, 
lärare

Testat senast Juni -17

Resultat:

Indikator Mätvär
de

Utfall 
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

Den genomsnittliga tiden för elever 
att nå minst godkänt resultat i en 
SFI-kurs ska vara max 35 veckor 
(525 timmar)

Mer än
45,1vec
kor

45-35
veckor

Mindre 
än
35
veckor

35,6 38 37,8

En enkät ska genomföras bland 
eleverna på SFI med en 
genomsnittligt svarsvärde på 4 (av 
skala 1-6)

1-2,9 3-4,9 5-6 saknas 5,38 5,71

Elevöversikt 2016 och 2017(källa: Skolverkets databas)
Elever, antal som 
deltagit i utb

Elever % med 0-
6 års utbildning

Elever % med 7-
12 års utbildning

Elever % med 
mer än 13 års 
utbildning

Huvudmän 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Vårgårda 160 192 23 23 40 46 24 22

Pendlings
kommuner

6569 7456 20 20 48 46 28 29

Varuproduceran
de kommuner

10856 12210 21 20 48 50 26 27

Riket tot 138 386 150142 18 17 43 43 37 36

Andel deltagare per studieväg 2016och 2017(källa: Skolverkets databas)
Kursdeltagare 
% studieväg 
1A

Kursdeltagare 
% studieväg 
2B

Kursdeltagare 
% studieväg 
3C

Kursdeltagare 
% andel 
kvinnor

Kursdeltagare 
% andel män

Huvudmän 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Vårgårda 8 9 21 21 24 23 58 52 42 48

Pendlings
kommuner

9 8 26 25 19 18 50 48 50 52

Varuproducer
ande 
kommuner

11 9 25 23 18 16 46 46 54 54

Riket tot 6 6 23 23 22 22 52 51 48 49

Meddelande 1



Antalet elever inom SFI har fortsatt öka såväl i Sverige som Herrljunga-Vårgårda. Andelen elever 
med 7 - 12 års utbildning har ökat, medan övriga ligger kvar på liknande nivåer som året innan. För 
Herrljunga-Vårgårdas del kan vi notera en liten minskning av andelen kvinnliga kursdeltagare vilket 
kanske kan tolkas som utrikesfödda kvinnors attraktionskraft på arbetsmarknaden ökar.

SFI på Herrljunga-Vårgårda vuxenutbildning omfattar sex grupper delade efter studieväg och kurs. 
Från och med augusti 2017 är större delen av Sfi-utbildningen förlagd till Herrljunga. Sfi D är dock 
fortsatt förlagd till Vårgårda.  

Fr o m våren -17 finns två stycken språkstödjare, i form av extrastöd, anställda med placering i 
Herrljunga. Då främst att vara hemspråksstöd inom studieväg 1 och 2.

Resultat SFI 2016 och 2017Studieväg 1, kurs 1A,1B (källa: Skolverkets databas)
Vårgårda Pendlings

kommuner
Varuproducer
ande 
kommuner

Riket tot

Variabler 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Kursdeltagare på 1A  % som 
fått godkänt

59 65 31 28 32 - 34 33

Kursdeltagare % på 1A som 
har avbrutit kursen

... ... 14 15 16 18 19 19

Kursdeltagare på 1A som fått 
godkänt, genomsnitt veckor

47 34 27 29 26 27 28 28

Kursdeltagare på 1B, % som 
fått godkänt 

40 ... 25 27 33 27 25 24

Kursdeltagare på 1B % som 
har avbrutit kursen

25 ... 16 17 18 17 23 22

Kursdeltagare på 1B% som 
har fått godkänt, genomsnitt 
veckor

65 63 33 28 37 26 37 36

 Resultat SFI 2016 och 2017 Studieväg 2, kurs 2B och 2C (källa: Skolverkets databas)
Vårgårda Pendlings

kommuner
Varuproducer
ande 
kommuner

Riket tot

Variabler 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Kursdeltagare på 2B  % som 
fått godkänt

36 42 36 34 46 48 34 35

Kursdeltagare % på 2B som 
har avbrutit kursen

23 27 15 18 11 18 22 23

Kursdeltagare på 2B som fått 
godkänt, genomsnitt veckor

38 50 26 25 24 26 25 26

Kursdeltagare på 2C, % som 47 40 28 30 39 39 33 33
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fått godkänt 

Kursdeltagare på 2C % som 
har avbrutit kursen

16 23 17 19 16 14 22 22

Kursdeltagare på 2C % som 
har fått godkänt, genomsnitt 
veckor

33 35 30 26 25 26 27 28

Resultat SFI 2016 och 2017studieväg 3, kurs 3C och 3D (källa: Skolverkets databas)

Vårgårda Pendlings
kommuner

Varuproduce
rande 
kommuner

Riket tot

Variabler 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Kursdeltagare på 3C  % som 
fått godkänt

48 58 37 37 44 48 35 34

Kursdeltagare % på 3C som 
har avbrutit kursen

10 20 16 21 12 13 26 27

Kursdeltagare på 3Csom fått 
godkänt, genomsnitt veckor

30 25 26 25 23 25 25 25

Kursdeltagare på 3D, % som 
fått godkänt 

55 52 47 46 52 52 47 46

Kursdeltagare på 3D % som 
har avbrutit kursen

20 15 12 15 13 12 18 18

Kursdeltagare på 3D % som 
har fått godkänt, genomsnitt 
veckor

19 20 22 21 20 20 21 22

Analys:
När en elev skrivs in, och börjar på Sfi Herrljunga ser vägen in lite olika ut beroende på elevens 
tidigare skolbakgrund. De allra flesta börjar i den s k introduktionsgruppen där det gäller att dels 
förbereda eleverna för SFI-studierna dels att placera eleverna i rätt kurs inom SFI. Det gäller dock 
inte de elever som saknar skolbakgrund eller har kortare skolbakgrund än tre år utan de slussas 
direkt till studieväg 1 och kurs 1A eller 1B. 

En positiv trend som började föregående läsår är att, utifrån vad statistiken tidigare visat ang våra 
elever på studieväg 1 haft en betydligt längre studietid sett till antal veckor än såväl riket som 
pendlings- och varuproducerande kommuner, så ser vi nu att den fortsätter att förkortas och allt mer 
närmar sig riksgenomsnittet. Positivt är också att högre andel än rikssnittet uppnår godkända 
resultat i denna grupp.

Det som dessvärre nu är lite för högt är genomsnittet antal veckor för kursdeltagare på 1B som 
uppnått godkänt betyg. Här går eleven nästan dubbelt så lång tid som riksgenomsnittet, även om det 
sjunkit något mot föregående år. Även grupp 2B visar här på alarmerande siffror, och här har tiden 
ökat rejält mot föregående år. Näst intill dubbel tid mot rikssnittet.

Inom studieväg 3, både i C- och D-grupp, ligger vi bättre till än riksgenomsnittet gällande elever 
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som nått godkänt betyg. Avbrotten är dessutom lägre i jämförelse med riket även om de ökat något i 
förhållande till tidigare år. Dessa avbrott ses framför allt som ytterligare en effekt av goda 
möjligheter till arbete som nu råder.

För att förkorta kurslängden är det viktigt att fundera över hur, och med vilka medel,  
genomströmningen kan ökas. Kan mängden tillfällen för nationella prov ökas, och kan önskade 
effekter därigenom uppnås?  Diskussioner behöver fortsatt föras inom lärarlaget där man 
tillsammans resonerar kring vad elever behöver uppnå för att anses vara klara med en kurs. Pågår 
gör ju även ett utvecklingsarbete utifrån kursplanens krav och hur man arbetar med bedömning

Åtgärder för kommande läsår 17/18 utifrån analys:

Åtgärd? Hur ska det 
genomföras?

Ansvar, vem? Genomförd, när?

Pedagogiska utveckling 
inom formativ 
bedömning och 
kollegialt lärande

Utbildning i kollegialt 
lärande samt formativ 
bedömning under 
ledning av 
projektledare inom 
ramen för EU-projekt 
InVäst

Rektor, förstelärare, 
lärare, 
extern projektledare

Våren -19

Utveckling av 
webbaserat lärande och 
medie- och 
informationskompetens

Införande av 
lärplattform, G-suite
Utbildning inom 
området

Förstelärare
Rektor
Lärare

Aug -18
Lärplattformen används 
som pedagogiskt 
verktyg av lärare och 
elever

Särskild utbildning för vuxna – verksamhetsberättelse 2016/17

Under detta läsår har Särskild utbildning för vuxna (Suv) bedrivits i Herrljunga, men fr o m augusti 
kommer den vara förlagd till Vuxenutbildningens lokaler i Vårgårda. Under läsåret har elevantalet 
svikat något. Elevgruppen har varit blandad med deltagare från både Herrljunga och Vårgårda. 
Undervisningen sker både i grupp och individuellt och den utformas efter varje elevs behov. 
Eleverna läser för tillfället kurser i svenska, matematik, engelska och språk och kommunikation.  
Eleverna är en väldigt heterogen grupp och då de läser på träningsskolenivå, grundläggande nivå 
och på gymnasienivå så kan man under en matematiklektion få praktisera ett antal olika 
pedagogiska former och arbetssätt för att uppnå förståelse.  Arbetssätten ser väldigt olika ut och  
teori och praktik blandas så mycket som möjligt på alla olika nivåer då behovet av praktisk 
tillämpning är gemensamt för alla elever i verksamheten. Många elever uppskattar att arbeta med 
olika typer av IT-baserade verktyg. 

Nytt för i år är att vi har en elev med annat modersmål som läser kursen Språk och kommunikation 
för att lära sig svenska. Med sig har eleven en assistent som stöttar eleven på hens modersmål i 
undervisningen. I nära anslutning till SUV-undervisningens lokaler finns att SFI:s lokaler och 
lärare. Detta har underlättat avsevärt  i planeringen av meningsfullt kursupplägg för denna elev. 
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Målgruppen i Herrljunga och Vårgårda är inte så stor men verksamheten håller kontinuerlig kontakt 
med Dagcenter i Herrljunga och Daglig verksamhet i Vårgårda för att stämma av läget med 
potentiella nya elever. Det är inom dessa verksamheter som de flesta av eleverna spenderar resten 
av sin i tid under veckodagarna. Vi märker och hör ifrån Daglig verksamhet och Dagcenter att 
skolan har betydelse för elevernas självförtroende. Inom verksamheten krävs ett särskilt samarbete 
kring eleverna mellan anhöriga, Daglig verksamhet och skolan och i vissa fall även andra instanser 
som t.ex. Vuxenhabiliteringen. Detta för att alla ska kunna stötta eleven på ett konsekvent sätt och i 
samma riktning.

För många av eleverna blir skolan en del av livet och de har svårt att ta till sig att verksamheten är 
kursbaserad. Detta försöker vi hela tiden att synliggöra genom att visa förenklade kursplaner och 
genom att tillsammans bocka av vad de klarat av. Under året som gått så har det satts betyg på tre 
avslutade kurser. I de fall då inte alla kunskapskrav kan uppnås p.g.a. elevernas förutsättningar så 
skrivs istället Intyg.

Inför kursstart augusti – 17 kommer elevgruppen se något förändrad ut. Flera av eleverna, framför 
allt några från Herrljunga, kommer inte att följa med till Vårgårda utan väljer att i och med denna 
flytt att avsluta sin utbildning. Oavsett så har elevantalet inför augusti-starten trots allt ökat, då flera 
personer boendes i Vårgårda anmält sig till vidare studier. 
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kolinspektionen 

Lärande i Sverige AB 
Lindövägen 5B 
602 28 Norrköping 
Att: christina.bonnan@larande.se  

Beslut 

2017-09-21 
1 (5) 

Dnr 32-2017:988 

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola 

vid Realgymnasiet i Borås i Borås kommun 

Beslut 

Godkännande 

Skolinspektionen godkänner Lärande i Sverige AB (556571-5892) som huvudman för 
gymnasieskola vid Realgymnasiet i Borås i Borås kommun. Godkännandet avser 
utbildning på det nationella fordons- och transportprogrammet med inriktningarna 
personbil samt transport. 

Villkor för godkännandet 

Utbildning får starta efter den 30 juni 2018. 

Avslag 

Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av Lärande i Sverige AB som 
huvudman för gymnasieskola avseende det nationella handels- och 
administrationsprogrammet med inriktningen handel och service vid Realgymnasiet i 
Borås i Borås kommun. 

Bakgrund 

Lärande i Sverige AB har ansökt om godkännande som huvudman för gymnasieskola 
vid Realgymnasiet i Borås i Borås kommun. Ansökan avser en utökning. 

Lärande i Sverige AB har sedan tidigare godkännande att bedriva gymnasieskola vid 
Realgymnasiet i Borås i Borås kommun enligt Skolinspektionens beslut den 4 juni 2010 
(dnr 37-2010:3090) och den 21 december 2010 (dnr 32-2010:2190). 

Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 

Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 

www.skolinspektionen.se  
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Skolinspektionen 	 Beslut 
2017-09-21 

2 (5) 

Dnr 32-2017:988 

Motivering till beslut 

Enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) får enskilda efter ansökan godkännas som 
huvudmän för gymnasieskola. Godkännande ska lämnas om den enskilde har 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen 
inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av 
skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska 
bedrivas. Om godkännandet avser gymnasieskola ska följderna i närliggande 
kommuner för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna också beaktas. 
Huvudmannens förutsättningar 

Mot bakgrund av de uppgifter som framgår av ansökan samt av utredningen i ärendet 
gör Skolinspektionen den sammantagna bedömningen att Lärande i Sverige AB har 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för de sökta utbildningarna. 
Påtagliga negativa följder 

Enligt Borås kommun finns det 1 220 ungdomar i åldern 16 år i kommunen år 2017. 
Kommunen beräknar att det år 2022 kommer att finnas 1 440 ungdomar i åldern 16 år 
i kommunen. 

Skolinspektionen har gett lägeskommunen och närliggande kommuner tillfälle att 
yttra sig över ansökan. Av de yttranden som inkommit framgår att motsvarande 
utbildningar redan erbjuds i lägeskommunen; både på kommunala och fristående 
skolor. Borås kommun anför att det finns risk för en överetablering av antalet 
utbildningsplatser på de aktuella programmen En etablering av Realgymnasiet i 
kommunen kan medföra att kommunen behöver göra anpassningar av lokaler och 
personal till följd av ett reducerat elevunderlag. Det kan också innebära att 
utbildningar får läggas ned. 

Godkännande 

Fordons- och transportprogrammet med inriktningarna personbil och transport 

Lärande i Sverige AB har uppgett att de avser att starta den ovan rubricerade 
utbildningen läsåret 2018/19 med 5 utbildningsplatser per inriktning. 

Antagningsstatistik från Borås kommun visar att det inför läsåret 2017/18 finns 68 
behöriga förstahandssökande till fordons- och transportprogrammet. 

Vid bedömningen av påtagliga negativa följder har Skolinspektionen tagit hänsyn till 
antalet behöriga förstahandssökande till det nationella programmet som bedrivs av 
kommunen samt antalet utbildningsplatser som sökanden planerar att erbjuda. 
Utifrån dessa uppgifter bedömer Skolinspektionen att etableringen inte skulle 
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3(5) 
Dnr 32-2017:988 

innebära påtagliga negativa följder för Borås kommun. Skolinspektionen bedömer 
vidare att de invändningar mot en etablering som framförts i yttrandet inte är av den 
grad att ansökan ska avslås. 

Skolinspektionens helhetsbedömning blir därmed att den ovan rubricerade 
etableringen inte skulle innebära sådana påtagliga negativa följder för eleverna eller 
för den del av skolväsendet som anordnas av Borås kommun eller närliggande 
kommuner på lång sikt att ansökan ska avslås. 

Avslag 

Handels- och administrationsprogrammet med inriktningen handel och service 

Lärande i Sverige AB har uppgett att de avser att starta den ovan rubricerade 
utbildningen läsåret 2018/19 med 5 utbildningsplatser. 

Antagningsstatistik från Borås kommun visar att det inför läsåret 2017/18 finns 36 
behöriga förstahandssökande till handels- och administrationsprogrammet. 

Enligt Skolinspektionens bedömning kommer det sökta programmet sannolikt att 
attrahera ett antal elever som annars skulle ha sökt till motsvarande program i 
kommunens regi. 

Vid bedömningen av påtagliga negativa följder har Skolinspektionen tagit hänsyn till 
antalet behöriga förstahandssökande till det nationella programmet som bedrivs av 
kommunen samt antalet utbildningsplatser som sökanden planerar att erbjuda. Det 
finns en påtaglig risk att även en minskning med förhållandevis få elever kan innebära 
att Borås kommun får beaktansvärda svårigheter att erbjuda en bred och kvalitativ 
utbildning på handels- och administrationsprogrammet På sikt finns även en risk för 
att kommunen skulle tvingas lägga ner programmet om ett godkännande medges. 

Skolinspektionens helhetsbedömning blir därmed att den ovan rubricerade 
etableringen medför sådana påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna och för 
den del av skolväsendet som anordnas av Borås kommun eller närliggande 
kommuner att ansökan ska avslås. 

Upplysning 

Lärande i Sverige AB ansvarar enligt 2 kap. 8 § skollagen för att utbildningen 
genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen, föreskrifter som har meddelats 
med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra 
författningar. 

Meddelande 3



-Car Kostic 

Beslutsfattare 
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Godkännandet medför en rätt för huvudmannen till bidrag från elevens hemkommun. 
Bestämmelser om bidrag finns i skollagen och gymnasieförordningen (2010:2039). 

Godkännandet avser endast den huvudman som anges i beslutet. Huvudmannaskapet 
för skolenheten får inte utövas av någon annan fysisk eller juridisk person. 

Etableringskontroll 

Skolinspektionen kommer att genomföra en etableringskontroll av huvudmannen och 
den godkända utbildningen inför skolstart. Mer information om etableringskontrollen 
finns på Skolinspektionens webbplats. 

Hur man överklagar, se hänvisning. 

På Skolinspektionens vägnar 

Kopia till 

Borås kommun 
Bollebygds kommun 
Herrljunga kommun 
Marks kommun 
Tranemo kommun 
Svenljunga kommun 
Ulricehamns kommun 
Vårgårda kommun 
SCB 
CSN 

f 
Carin Clevesjö 
Utredare/föredragande 
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Överklagande av beslutet 

Skolinspektionens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
Överklagandet ställs till Förvaltningsrätten i Stockholm, men ska skickas eller lämnas 
till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm. 

Överklagandet ska ha kommit in till Skolinspektionen inom tre veckor från den dag 
då klaganden fick del av beslutet. Om klaganden är en part som företräder det 
allmänna ska överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då 
beslutet meddelades. 

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring som önskas. De 
skäl som finns för ändring bör också anges. Skrivelsen ska vara undertecknad av 
klaganden eller dennes ombud. 
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~ ~ HERRLJUNGA K<::_MMUN 
~ IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

Juslerandes sign 

KF§llO 
KS § 164 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-17 

DNR KS 185/2017 906 

Sid 

18 

Äskande av medel för ytterligare två förskoleavdelningar i Herr
ljunga tätort 

Sammanfattning 
Bildningsnämnden beslutade 2017-08-28 att äska om ramökning med 4,5 mkr för 
2018 års budget. Äskandet bygger på ett beslut i bildningsnämnden utifrån behovet 
att starta två nya förskoleavdelningar i Herrljunga tätort. Summan är uppdelad i två 
delar; 

• hyresökning där både modulhyra och ökade kapitalkostnader ingår, 900 tkr 
samt 

• volymökning, 3,6 mkr 

Hyresavtalet för modulerna är på totalt 5 år. 

Ytterligare beslut som bildningsnämnden tog handlar om val om placering, där 
bildningsnämnden är måna om att inte störa framtida bostadsbyggande. Stads
arkitekt och teknisk chef förordar kvarteret Lyckan som placering. Temporär bygg
nad på Lyckan bedöms inte hämma kommande bostadsbebyggelse. 
Tillgängliga förskoleplatser kommer enligt prognos och bedömning att saknas helt 
redan tidig höst 2017. 
Den hyreshöjning som bildningsnämnden får med öppning av två förskole
avdelningar kompenseras inte i efterhand i budget för 2019 utan är en post som 
normalt tas hänsyn till under innevarande budgetprocess. Ytterligare ram 
motsvarande ökade hyreskostnader för modulkostnader och ökade kapitalkostnader 
borde med bakgrund av ovanstående därför kompenseras för i 2018 års budgetram. 
Totalt beräknas ökade hyreskostnader till 900 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-09-13 
Bildningsnämnden § 86/2017-08-28 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-07-26 

Förslag till beslut 
Bildningsnämndens förslag till beslut: 

• Bildningsnämnden äskar om ramökning for 2018 med 4,5 miljoner kr for 
start av modulförskola med två avdelningar. 

• Bildningsnämnden beslutar om att starta förskoleverksamheten 2017-10-01 . 
• Bildningsnämnden beställer modulförskola om två avdelningar med 

tillhörande biutryrnmen av tekniska nämnden. 
• Slutgiltiga placeringen av modulförskola bör samordnas så att det inte stör 

framtida bostadsbygge. 

Uldragsbeslyrkande 
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! ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ IV KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes sign 

Fortsättning KF § 110 
Fortsättning KS § 164 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-17 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Sid 

19 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att bildnings
nämnden i budgeten 2018 kompenseras med 900 tkr för ökad modulhyra 
och kapitalkostnader gällande två förskoleavdelningar i Herrljunga tätort. 
Medlen föreslås tas från den pott som inte är öronmärkt i beslutad 
kommunbidragsram. 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att öka 
investeringsbudgeten för 2018 med totalt 1 miljon kronor för mark
investering kopplande till de två ny förskoleavdelningarna. 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att placeringen av 
modulerna blir på kvarteret Lyckan. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att bildnings

nämnden i budgeten 2018 kompenseras med 900 tkr för ökad modulhyra 
och kapitalkostnader gällande två förskoleavdelningar i Herrljunga tätort. 
Medlen föreslås tas från den pott som inte är öronmärkt i beslutad 
kommunbidragsram. 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att öka 
investeringsbudgeten för 2018 med totalt 1 miljon kronor för mark
investering kopplande till de två ny förskoleavdelningarna. 

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att placeringen av 
modulerna blir på kvarteret Lyckan. 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Kommunfullmäktige beslutar att bildningsnämnden i budgeten 2018 komp

enseras med 900 tkr för ökad modulhyra och kapitalkostnader gällande två 
förskoleavdelningar i Herrljunga tätort. Medlen föreslås tas från den pott 
som inte är öronmärkt i beslutad kommunbidragsram. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att öka investeringsbudgeten för 2018 med to
talt 1 miljon kronor för markinvestering kopplande till de två ny förskoleav
delningarna. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att placeringen av modulerna blir på kvarteret 
Lyckan. 

Uldragsbestyrkande 
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Mötesanteckningar från Folkhälsopolitiska rådet 
2017-11-14 

 
 
 
Närvarande:     
Robert Andersson vice ordf. bildningsnämnden 
Johnny Carlsson ordf. kommunstyrelsen  
Lennart Ottosson ordf. socialnämnden 
Viveca Lundahl folkhälsoutvecklare 
 
 

 Föregående mötesanteckningar 
Anteckningarna gicks igenom och lades till handlingarna. 
 

 Rapport från Trygghetsrådet 
Viveca informerade från senaste mötet med Trygghetsrådet. Trygghetsrådets protokoll finns att läsa 
under K; FHPR. 
 
Robert informerade om ett skolprojekt i Angered där målet är att minska skolfrånvaron. Det handlar 
om att alla vuxna i skolan ska uppmärksamma barn och unga. Se, lyssna och framförallt ge denna 
lilla extra tid har gett resultat. 
 

 Övriga frågor/information 
 
– Utifrån Samverkansavtalet avseende lokalt folkhälsoarbete i Herrljunga kommun för perioden 
2017-2020 ansvarar kommunen för att ta fram en långsiktig plan för det lokala folkhälsoarbetet med 
framtagna behovsbilder och prioriteringar. 
Planen kan med fördel integreras i, eller kopplas till, kommunens egna styrdokument. Planen ska 
beskriva vilken/vilka målgrupper som behöver prioriteras för att skillnader i hälsa ska minska. Den 
ska också innehålla uppföljningsbara mål/indikatorer. 
Folkhälsopolitiska rådet beslutade, vid förra mötet, att folkhälsoutvecklaren påbörjar detta arbetet.  
 
Kommissionen för jämlik hälsa har levererat sitt slutbetänkande till regeringen, som nu är ute på 
remiss t o m november. I slutbetänkandet pekar Kommissionen ut inriktningen på ett antal förslag 
för att utveckla den strategiska uppföljningen av folkhälsopolitiken.  
 
Dagens möte enades om att avvakta arbetet med att ta fram vår lokala Folkhälsoplan tills vi ser hur 
regeringen kommer att ta sig an slutbetänkandets förslag till uppdaterat ramverk för 
folkhälsopolitiken med ett tydligare fokus på en god och jämlik hälsa. 
 
Det är även viktigt att vi arbetar mot FN:s globala mål Agenda 2030 och framförallt hur vi kan 
koppla dessa mål till vårt folkhälsoarbete. Mer om detta vid nästa möte. 
 
– Lennart informerade om extra tjänster. En extratjänst innebär att en arbetssökande arbetar hos dig 
inom välfärden, offentlig, kulturell eller ideell sektor. Du får en extra resurs som erbjuds en vanlig 
anställning samtidigt som du får ekonomisk ersättning. På samma gång hjälper du den 
arbetssökande att komma in i arbetslivet. 
 
Mer att läsa om extratjänster biläggs K; FHPR 
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– Lennart önskar att kommunen satsar mer på att sprida kunskap om vikten av att äta rätt och röra 
på sig. Robert föreslog att det kanske kunde vara något för köpmannaföreningen och Fokus 
Herrljunga att ha som tema för aktiviteter som t ex kockkampen, näringslivslunchen. 
 
 
Vid anteckningarna/Viveca 
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