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Mall konsekvensanalys budget Altorpskolan 

 

Ansvarsområde  Vidtagna åtgärder för att nå 
balans i budget. 

Konsekvens för barn och 
elever 

Konsekvens för 
personal 

Altorpskolan Budgeten är i balans. 
Lärarnas undervisningstid 
kommer att behöva ökas 
inför hösten. Detta för att 
täcka den extra klass som 
behövs i åk 7 då elevantalet 
ökar. Alternativt att man har 
kvar samma 
undervisningstid med fyra 
klasser men då med 32-33 
elever i varje klass. 
Uppsägning av 
elevassistenter/resursperso
ner skulle också kunna vara 
ett alternativ. 
Av tidigare erfarenhet vet vi 
att inflyttningen av nya 
elever under terminens 
gång brukar vara stor till 
Altorp så det finns risk att 
eleverna blir fler. 
Budgeten för läromedel har 
redan minskats med drygt 
100 tkr. 

Risk föreligger att 
elever inte får det 
lagstadgade stöd 
som de har rätt till. 
Tiden som lärare har 
för respektive elev 
kommer att minska. 
Detta kan leda till att 
måluppfyllelsen i stort 
minskar, vilket 
innebär att fler elever 
riskerar att inte 
komma in på 
gymnasiet. Vid stora 
klasser finns det 
också en ökad risk 
för konflikter och 
tillbud då det som 
tidigare nämnts blir 
mindre lärartid/elev. 
Det blir trångt i 
klassrummen och då 
finns risken att 
ventilationen är 
underdimensionerad. 

Risk för ökad 
stress och 
sjukskrivning 
samt att 
personal 
flyttar på sig 
då 
arbetsmiljön 
kan upplevas 
bättre på 
andra platser.  

 Vi skulle behöva 
anställa en lärare till det 
innebär ett behov av 
300tkr extra. 
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KONSEKVENSBESKRIVNING MÖRLANDA OCH MOLLA SKOLOR – BUDGET 2020 

 Vidtagna åtgärder för att nå 

balans i budget. 

Konsekvens för barn och 

elever 

Konsekvens för personal 

Molla 

fritidshem 

Budgeten medger en 

bemanning på 1,1 tjänst. Det 

krävs 1,4 tjänst för att driva 

fritidshemmet. Saknas ca 100 

kkr om en samorganisation 

med förskolan inte är möjlig. 

 

Svårare att genomföra 

planerade aktiviteter utanför 

fritidshemmets lokaler 

(utflykter mm). Mer av 

verksamheten måste 

samordnas med förskolans och 

skolans verksamhet. 

(ensamarbete i barngruppen) 

och minskad möjlighet att ge 

stöd till elever i behov av 

anpassningar och stöd i sin 

sociala tillsyn/utveckling. 

Minskade möjligheter till 

extra tillsyn för elev med 

  

 

 

Ensamarbete (ökad stress) på 

fritidshemmet med vissa 

negativa effekter i tillsyn och 

pedagogiskt arbete. 

Medicinska praktiska behov 

går före pedagogiska 

val/arbete. I övrigt små 

negativa konsekvenser i 

arbetsmiljön då barngruppen 

är liten till antalet barn och en 

pedagog ensam kan leda 

gruppen. 

 

Arbetstidslagens krav med 

raster od. kan bli svår att 

garantera för personen som 

arbetar. Måltidsuppehål 

kommer att behöva användas 

för att få tillsyn att räcka. 

 

Molla skola 

 

Budget i obalans. Extremt 

stort stödbehov för  gör 

att budgeten hamnar på -300 

kkr. Mycket lite medel avsatt 

för vikarier.  

Budgeten medger inte extra 

stöd i den omfattning som  

 kräver samt tillsyn av 

 barn med 

. Kommer behövas 

tillföras medel för detta. 

 

Elever med extra ordinär 

tillsynsbehov/stöd kräver extra 

medel för att kunna mötas. 

 

Medicinska praktiska behov 

går till viss del före 

pedagogiska val/arbete. Extra 

planering/organisation krävs 

vid raster, idrott och måltider.  

Möjligehter att följa 

arbetstidslagen med minst 30 

minuters lunchrast blir svår att 

säkerställa.  

 

Mörlanda-

skolan 

 

Dagens personal-kostnader 

(fast stab) täcks inte av 

budgeten. Neddragning på 0,6 

tjänst på årsbasis. 

Neddragningen genomförs till 

hösterminen och omfattar då 

ca 1,0 elevassistent. Medel för 

särskilt stöd blir för lite i 

förhållande till de stora behov 

som finns. Bedömt behov till 

350 kkr ytterligare för särskilt 

stöd.  

 

 

Svårt möta nyanländas 

lärandebehov. 

  

Brist på anpassade grupprum i 

anslutning till klassrum gör att 

elever med omfattande 

anpassningar och stöd utifrån 

NPF inte kan vara inkluderade 

i klassens undervisning i 

önskvärd omfattning. 

 

Utåtagerande elever måste 

prioriteras framför 

inlärningssvårigheter för att 

värna studiero på skolan. 

Detta ger sannolikt ett lägre 

resultat för enheten och att 

flera elever inte når 

kunskapskraven. Brist på 

mindre undervisningslokaler 

gör att extra resurser för 

dubbelbemanning i 

elevgrupperna går till att möta 

behoven hos de elever som 

agerar ut. Svårt att säkerställa 

lagstadgad rast under arbetstid 

utifrån mindre personal.  

 

Mörlanda 

fritids-hem 

Fritidshemmen tvingas minska 

med 0,7 tjänst på årsbasis. 

Neddragningen genomförs 

under vårterminen. 

Bakgrunden är minskade 

Elever med stora behov av 

stöd i sin sociala utveckling 

riskerar att inte få stödet i den 

utsträckning som skulle 

behövas.  

Verksamhetens innehåll och 

val av metoder behöver ställas 

mot personaltätheten. Rutiner 

som medger kontroll på 

säkerhet och möjligheter till 

kommunikation får hög vikt. 
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statsbidrag och mindre 

barngrupp. 

  

Överblick över barnen och 

styra barnens aktiviteter 

kommer att krävas på 

bekostnad av deltagande 

pedagoger i barnens aktiviteter 

(kan dock ske i slutet av 

dagarna då antalet barn i regel 

minskar). 

 

 

Sammafattning: 

Molla: Budget inte möjlig utifrån skolans låga elevantal och det stora stödbehov som finns i elevgruppen. 

Bedömt nödvändigt tillskott på 350 kkr. Om detta inte sker är det enda valet som rektor har att göra är att 

föreslå flytt av skola och fritids till Mörlandaskolan. Övrig budget vad avser förbrukning mm är oförändrad 

mot budget 2019.  

Mörlandaskolan: Budget kräver anpassning med 0,7 tjänster på årsbasis i både skola och fritidshem. 

Minskat elevantal på fritidshemmet är en del av minskning i antal årsarbetare men den största anledningen 

är minskade statsbidrag och att budgeten inte uppräknats från 2019 till 2020. Förändringarna sker i 

huvudsak inför höstterminen. Övrig budget vad avser förbrukning mm är oförändrad mot budget 2019.   

 

Herrljunga 2019-11-15    

Christer Wetterbrandt   Samverkat i LSG 2019-11-21 (27) 

Rektor Molla och Mörlanda skolor.  
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Mall konsekvensanalys budget Musikskolan 

 

Ansvarsområde  Vidtagna åtgärder för 
att nå 
balans i budget. 

Konsekvens för barn 
och elever 

Konsekvens för 
personal 

Sång- och 
pianoundervisning 

Tidsbegränsad 
utökning av 
anställning förlängs 
inte. 

Minskat antal 
elevplatser, 
motsvarande ca 3 
elever enskild underv. 
eller 60 min 
undervisning i grupp. 

Minskad 
tjänstgöringsrad med 
5 % av heltid fr.o.m. 
höstterminen 2020 

Undervisning på 
bleckblåsinstrument 

Lärare som går i 
pension i juni månad 
ersätts inte fullt ut. 

Minskat antal 
elevplatser 
motsvarande ca 6 
elever enskild underv. 
eller 120 min 
undervisning i grupp 

Minskad 
tjänstgöringsrad med 
10 % av heltid fr.o.m. 
höstterminen 2020 

Summa Minskad lärarresurs 
från 3,54 tjänster till 
3,39 from HT 2020. 

Minskad verksamhet 
motsvarande ca 9 
elevplatser i enskild 
undervisning eller 180 
minuter undervisning i 
grupp. 

Totalt minskad 
tjänstgöringsgrad from 
HT 2020 med 15% av 
heltid. 
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KONSEKVENSBESKRIVNING – INNERBY FÖRSKOLEOMRÅDE – BUDGET 2020 

Ansvarsområde Vidtagna åtgärder för att nå 
balans i budget. 

Konsekvens för barn och 
elever 

Konsekvens för personal 

Innerby Det finns ingen budget för 
personalförstärkning kring barn i 
behov av särskilt stöd.  
 

I de fall då barn i behov av 
särskilt stöd endast kan få 
detta tillgodosett genom att 
personalresurs tillskjuts, 
kommer dessa barn inte få det 
stöd de behöver och har rätt 
till.  
Alla barn i en barngrupp 
påverkas då barn i behov av 
särskilt stöd inte får sina 
behov tillgodosedda.  
 

Risk för hög arbetsbelastning, 
stress och frustration i de fall då 
det särskilda stödet bara kan ges 
genom att en personalresusrs 
tillskjuts  och man inte får detta.  
 
Ohälsa genom en känsla av 
otillräcklighet riskerar att 
uppkomma hos personalen. 

 
 

Vi har lagt en extremt liten 
budget för timvikarier för att 
kunna behålla grundbemanningen 
på 3,0.  
 

I många situationer kommer 
avdelningarna att få klara sig 
utan vikarie vilket gör att 
möjligheten att följa vårt 
uppdrag enligt läoplanen blir 
begränsat. Utan vikarier får de 
som är kvar arbeta i första 
hand med barnens basbehov 
som mat, sömn, hygien etc.  

När man skall klara sig utan 
vikarie riskerar det att leda till 
stor stress hos personalen. Vi ser 
redan idag att eftersom alla måste 
fråga runt i husen hur man kan 
hjälpas åt mellan avdelningarna 
frestar på och stressar många. Det 
tar mycket tid och kraft i anspråk. 
Det gör dessutom att den 
pedagogiska planering för 
verksamheten som man gjort inte 
kan genomföras som tänkt, utan 
man får göra många anpassningar 
för att det saknas kollegor eller att 
man tar barn från andra 
avdelningar.  
 

 
 

Ökat krav på att barnantalet i 
genomsnitt skall hålla det 
barnantal som vi fått barnpeng 
för vilket kommer att göra 
barngrupperna större under vissa 
månader för att kompensera 
introduktionsperioden på hösten. 
Barnantalet blir inte längre ett 
verktyg för rektor att arbeta med 
då det finns barn i behov av 
särskilt stöd i barngruppen. 
Vi kan inte heller påverka önskat 
placeringsdatum som föräldrarna 
har vilket gör att vi vissa 
månader går med ”tomma 
platser” i väntan på barn som ska 
börja månaden efter.  
 

Vi kommer inte kunna 
tillgodose behovet hos de barn  
som av olika skäl skulle må 
bättre av att vara i en mindre 
barngrupp då vi måste prestera 
ett barnantal i snitt över året.  
Alla barn måste klara att 
hantera de skillnader i sociala 
relationer som olika antal barn 
i barngruppen medför.  
Skolverkets 
rekommendationer om 
gruppstorlekar kan därför inte 
följas. 

För att kunna göra bra 
introduktionsperioder för det 
enskilda barnet som ska börja, 
lägger personalen ned mycket 
möda och kraft utifrån 
anknytningsforskningen. Det gör 
att man på hösten som är den 
stora intagningsperioden av nya 
barn, inte kan ta in alla nya barn 
från samma datum och därmed 
inte kan snitta på sitt vanliga 
barnantal hela tiden.  
Det leder till att vi behöver ha fler 
barn i barngrupperna på våren 
med stress och känslor av 
otillräcklighet som uppstår hos 
personalen.  
 
 

 

Hanterat i MBL 2019-11-25 
Lena Barber, rektor Innerby förskoleområde  

Ärende 2
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     Hanterat i MBL 2019-12-02 
Ansvarig chef samt verksamhet  
Sara Hulte´n 
Rektor 4-skolorna 
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Protokoll för Bildningsförvaltningen Samverkansgrupp FSG 

 

Torsdagen den 28 november 2019 
 
För Bildningsförvaltningen Annica Steneld 
 
För LR   Anneli Johansson 
   Anders Ekstrand 
Lärarförbundet  Ann-Sofie Oskarsson 
   Katarina Ölvebo  
För DIK   Håkan Nilsson 
För Vårdförbundet  ----------------------- 
För Vision   Anette Wigertsson 
För Kommunal  ----------------------- 
 

Övriga närvarande: Erik Thaning, Utvecklingsledare, Birgitta Fredriksson, Handläggare 

 

§ 1. Mötet öppnas 
Bildningschefen hälsade välkommen och öppnade mötet.  
Mötet började med information och dialog. 

 

§ 2. Justering av föregående protokoll 
En representant från respektive fackförbund justerar protokollet digitalt och undertecknar vid 
nästa möte i FSG. 

§3. Information: 

• Sammanträdesplan FSG 2020 
Presenterades och godkändes samt läggs till protokollet. 

• Utvecklingsdag Ledningsgruppen 
Med syfte att lära känna varandra och skapa goda relationer, delge varandra sina 
uppdrag och ansvarsområden och de olika utmaningar respektive uppdrag innebär. 
Samt lönekriterier inför kommande löneförhandling. 

• Konsekvensanalys budget 2020 
Anstånd har getts till rektorer att lämna in konsekvensanalysen fram till den 2 
december 2019.  

• Pågående rekryteringar organisation 19/20 
Lärare, lärarassistenter, administratör på Kunskapskällan, rektor på Altorpskolan spår 
a-c. Tjänsten annonsera internt under en vecka.  
Möte i FSG den 5 december kl. 13.00, för beslut kring vidare process, rektorstjänsten 
på Altorpskolan. Vikarie på tjänsten utvecklingsledare om 50 % under tiden 7-31 
januari, Marianne Lindfors.  

• Arbetet kring lönerevision 2020 
Samtliga chefer i kommunen har fått information kring lönerevision 2020 från HR.  
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• Lönekriterier – heltidsmentor 

Framtaget på Kunskapskällan. Presenterades och fastställdes av samverkansgruppen. 
• Nya avtal 

Har tecknats med Tekniska förvaltningen kring fastigheter, städ, måltider och 
vaktmästeri. Avtalet sträcker sig över 2020. 

§ 4. Dialog 

BN 2019-12-09, genomgång av handlingarna 
Följande ärenden ingår i Bildningsnämndens kallelse till den 9 december 2019: 

- Månadsuppföljning per den 2019-10-31 
- Revidering av bildningsnämndens budget 2020 
- Beslut om bidrag till enskild huvudman – Svenska kyrkan Herrljunga pastorat, 

Knattebo pedagogisk omsorg 
- Beslut om bidrag till enskild huvudman – Förskolan i Ur och Skur Igelkotten i 

Herrljunga ekonomisk förening 
- Beslut om bidrag till enskild huvudman – Föräldrakooperativet Påskliljan 
- Beslut om bidrag till enskild huvudman – Tallkotten i Ljung ekonomisk förening 
- Bildningsnämndens sammanträdesplan 2020 
- Val av kontaktpolitiker för bildningsnämndens verksamheter 2019-2022 
- Kvalitetsrapport Måluppfyllelse i gymnasieskolan 
- Kvalitetsrapport Måluppfyllelse i förskola 2019 
- Information om elevers rätt till utbildning i Herrljunga kommun 
- Information om bildningsnämndens pågående byggprojekt 
- Förvaltningschefen informerar 
- Redovisning av delegeringsbeslut 
- Redovisning av meddelanden: 

KF § 175/2019-11-12 Budget och verksamhetsplan 2020 Herrljunga kommun 
KF § 179/2019-11-12 Revidering av stadgar4 för Herrljunga kommuns kulturpris 
KF § 180/2019-11-12 Revidering av stadgar för Herrljunga kommuns hantverks- och 
kulturpris 
KF § 181/2019-11-12 Revidering av bildningsnämndens reglemente 
KF § 182/2019-11-12 Revidering av samverkansavtal avseende gemensam 
vuxenutbildning med Vårgårda kommun 
Skolinspektionens beslut att avsluta anmälningsärende avseende Molla skola 

Samverkansgruppen har informerats om handlingarna till Bildningsnämnden, BN 2019-12-09 
och de är genomgångna. 
 

§ 5. Fokus på Barn/Elever 

• Genomlysning kvalitetsrapport Måluppfyllelse förskola samt gymnasiet 
Genomlysning av bildningsnämndens mål och utvecklingsområden. 
Fördjupningsområdet för 2019 är Normer och värden. 
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 6. Personal 

• Pågående arbete kring avtal, aid-koder angående fritidspedagoger. Nytt lagkrav, från 1 
juli 2019 krävs legitimation för arbete inom fritidshem. Behörig att undervisa i 
fritidshemmet är den som avlagt: 
- grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem 
- en äldre examen som är avsedd för arbete i fritidshem  
- en lärar- eller förskollärarexamen som kompletterats så att lärarens kunskaper och 
förmågor motsvarar kraven för en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i 
fritidshem 

• Förslag på, Fastställande av arbetsår för uppehållsanställda inom 
bildningsförvaltningen.  
Samverkansgruppen godkände förslaget till arbetsår för uppehållsanställda.  

§ 7. Arbetsmiljö 

• Arbetsmiljöronder 
Pågår ute i verksamheterna, sammanställning sänds in till förvaltningen för 
genomgång och godkännande av huvudskyddsombuden. Plan inför kommande år är 
att arbetsmiljöronderna tidigareläggs till oktober månad.  

• Kameror / Horsbyskolan 
Tillstånd söks för uppsättning av kameror av Tekniska förvaltningen.  
Det filmas enbart längs med fasaden, efter skoltid, nätter och helger. Inspelat material 
förvaras på en säkerhetsserver dit bara fastighetschef och säkerhetstekniker har 
tillgång. I händelse av en polisanmälan får polisen ta del av inspelat material för att 
underlätta vid utredning. 
Samverkansgruppen godkänner säkerhetsarbetet med uppsättning av nya kameror. 

§8. Övriga frågor 

• Bildningsnämndens sista sammanträde den 9 december, inbjudan till kvällen. 
Anmälan 

• Omorganisation för SFI-undervisningen på Komvux. Minskning med två tjänster där 
lärarna erbjuds andra tjänster. 

• Barnkonventionen blir från och med 1 januari 2020 lag, lyfts i ledningsgruppen för 
vidare arbete. 

§ 9. Mötet avslutas 
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutade mötet.  

Nästa möte i FSG 
16 januari 2020, kl. 13.00-14.30 i B-salen 

 

Herrljunga 2019-11-28  

Vid datorn 
Birgitta Fredriksson 
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Justeras 
För arbetsgivaren 
____________________________________ 
Annica Steneld 
2019-11-28 

 

 

 

LR  Lärarförbundet  Vision  
   

 

Anneli Johansson Ann-Sofie Oskarsson  Anette Wigertsson 
2019-11-29  2019-11-29   2019-11-29 
       

          

DIK     

 

Håkan Nilsson    
2019-11-29      
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