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Instans: Bildningsnämnden 
 
Tid:  Måndagen den  20 juni 2016, kl. 15:00 
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Ärendena har beretts av bildningsnämndens presidium.  
 
 
 
 
 
Ingemar Kihlström  Anthon Gustavsson 
Ordförande    Sekreterare 
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Ca kl. 

 
Nr 

 
Ärende 

 
DNR 

Föredragande/ 
Kommentar 

15:20  Sammanträdets öppnande  
 

 Ordförande 

  Upprop 
 

 Nämndsekreterare 

  Val av justerare och tid för justering 
 

 Ordförande 

  Anmälan övriga ärenden   Ordförande 
 

   
 

  

  Information och beslutsärenden   
15.10 1 Månadsuppföljning Maj 

 
UN 60/2016 Bildningschef 

15.20 2 Revidering av attesträtter 
Bildningsnämnden 
 

UN 30/2016 Bildningschef 

15.25 3 Information om 
skolskjutsupphandling 
 

Läggs på bordet Skolskjuts-
handläggare 

15.35 4 Information om statsbidrag 
 

Läggs på bordet Handläggare 

15.45 5 Patientsäkerhetsberättelse för 
vårdgivare, Elevhälsans medicinska 
insatser 2015 
 

UN 101/2016 Verksamhetschef 
Elevhälsan 

15.55 6 Information om Tillsynsrapport 
pedagogisk omsorg Knattebo 
 

UN 111/2016  Verksamhetschef 
Elevhälsan 

16.05 7 Information om start av program i 
gymnasieskolan läsåret 2016-2017 
 

UN 113/2016 Bildningschef 

16.15 8 Information om pågående projekt 
 

Muntlig 
föredragning 

Projektledare 

16.25 9 Information om höstens tillsyn från 
skolinspektion 
 

Muntlig 
föredragning 

Bildningschef och 
utvecklingsledare 

16.30 10 Remiss-Handlingsplan för 
jämställdhetsarbetet i Herrljunga 
kommun 2016-2019 
 

UN 108/2016 Utvecklingsledare 

16.40  Paus 
 

  

17.00 11 Remiss-Kostpolicy med 
handlingsprogram 
 

UN 29/2016 Utvecklingsledare 
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17.10 12 Systematiskt kvalitetsarbete - 

Fritidshemsenkäten 2016 
 

UN 96/2016 Utvecklingsledare 

17.20 
 

13 Systematiskt kvalitetsarbete - 
Förskoleenkäten 2016 
 

UN 97/2016 Utvecklingsledare 

17.30 14 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan 
Bildningsnämnden, Herrljunga 
kommun och Google Inc. 
 

UN 94/2016 Utvecklingsledare 

17.40 15 Genomförande av lärarlönelyftet i 
Herrljunga kommun 
 

UN 110/2016 Bildningschef 

17.50 16 Beslut om timplan med anledning av 
utökningen i matematik åk 4-6 
 

UN 109/2016 Bildningschef 

18.00 17 Information om Skolavslutning Muntlig 
föredragning 

Bildningschef 

18.10 18 Information om avstängning Muntlig 
föredragning 

Bildningschef 

18.20 19 Information om bemanning och 
behörigheter 

Muntlig 
föredragning 

Bildningschef 
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Föredragande/ 
Kommentar 

     
 
18.30 

  
Meddelandeförteckning 

  

 1 Remiss – Samråd för Översiktsplan 
Herrljunga kommun 

UN 114/2016  

 2 KF 69 2016-05-10 Önskemål från 
bildningsnämnden om att ta i anspråk 
överskott från tidigare år 

UN 46/2016  

 3 Beslut från Kulturrådet UN 23/2016  
 4 Kommunbidrag studieförbund 2016 UN 98/2016  
 5 FSG-protokoll 2016-06-09 

 
  

     
     
   

 
Delegeringsbeslut 

  

18.35 
 
 

1 Anmälan av delegeringsbeslut under 
tidsperioden 2016-04-05- -2016-05- 
09 

Förteckning 
förvaras på 
Bildnings-
kontoret. 

Bildningschef 

 



 BILDNINGS- Presidieskrivelse 
 FÖRVALTNINGEN 2016-06-07 
 INGEMAR KIHLSTRÖM UN  60/2016 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 maj 
 
Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut 
I enlighet med förvaltningens förslag. 
 
 
Ingemar Kihlström  Robert Andersson 
Ordförande   Vice ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

 

    

Ärende 1



  

 
BILDNINGS- 
FÖRVALTNINGEN 
Anders Eliasson 

 
Tjänsteskrivelse 

2016-06-03 
DNR UN 60/2016 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 
  

 
Månadsuppföljning maj 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden redovisar en positiv avvikelse på 950 tkr. Det innebär att prognosen är 
oförändrad jämfört med föregående prognos. Förskolan redovisar en positiv avvikelse på 1 
150 tkr. Den positiva avvikelsen beror på att barntantalsprognosen är justerad sedan april 
och därför beräknas personalkostnaderna ligga kvar på samma nivå som första kvartalet. 
Bildningsnämndens nuvarande volymprognos hade gett cirka 900 tkr lägre kompensation i 
demografimodellen. Bildningsnämnden behöver därför lämna ett överskott på cirka 900 tkr 
för de lägre volymerna i verksamheterna.    

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-06-03 
Månadsuppföljning maj 
 
Förslag till beslut 
Bildningsnämnden godkänner månadsuppföljningen. 
 
 
Namn: Anders Eliasson   
Titel: Controller 
 
Expedieras till: 

 
 

 

Ärende 1



 BILDNINGS-   
 FÖRVALTNINGEN 2015-06-03 
   
  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 maj 

Sammanfattning 

Bildningsnämnden redovisar en positiv avvikelse på 950 tkr. Det innebär att 
prognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos. Förskolan redovisar 
en positiv avvikelse på 1 150 tkr. Den positiva avvikelsen beror på att 
barntantalsprognosen är justerad sedan april och därför beräknas 
personalkostnaderna ligga kvar på samma nivå som första kvartalet. 
Bildningsnämndens nuvarande volymprognos hade gett cirka 900 tkr lägre 
kompensation i demografimodellen. Bildningsnämnden behöver därför lämna ett 
överskott på cirka 900 tkr för de lägre volymerna i verksamheterna.    

Det finns fortfarande en osäkerhet kring prognosen för de interkommunala 
kostnaderna för gymnasiet. En tydligare kostnadsbild kommer att finnas under 
sommaren och kan leda till att prognosen förändras negativt för gymnasieskolan 
externt. Vid ett sådant scenario finns beredskap att kunna förbättra prognosen för 
andra verksamheter som idag har något försiktiga prognoser.  

Driftsredovisning 

RESULTAT NETTO Budget Prognos Avvikelse 

(tkr) 2016 2016 Budget 
prognos 

Gemensamt 14484 14 884 -400 
Förskolan 56527 55 377 1 150 
Fritids 14213 14 213 0 
Grundsärskolan 3814 3 614 200 
Grundskolan 88075 88 075 0 
Gymnasiesärskolan 2075 2 075 0 
Gymnasieskolan internt 27869 27 869 0 
Gymnasieskolan externt 11632 11 632 0 
Komvux 5086 5 086 0 
Fritidsgård 579 579 0 
Musikskola 2025 2 025 0 
Bibliotek 4121 4 121 0 

Summa verksamhet 230500 229 550 950 
 
 
 

Ärende 1



 BILDNINGS- Presidieskrivelse 
 FÖRVALTNINGEN 2016-06-07 
 INGEMAR KIHLSTRÖM UN  33/2016 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 
 

 
 
Revidering av attesträtter Bildningsnämnden 2016 
 
Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut 
I enlighet med förvaltningens förslag. 
 
 
Ingemar Kihlström  Robert Andersson 
Ordförande   Vice ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

 

    

Ärende 2



  

 
BILDNINGS- 
FÖRVALTNINGEN 
Anders Eliasson 

 
Tjänsteskrivelse 

2016-05-23 
        DNR UN 33/2016 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 
  

 
Revidering av attesträtter Bildningsnämnden 
 
Sammanfattning 
Organisations- och personalförändringar medför att attesträtterna behöver justeras.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-05-23 
Attesträtter Bildningsnämnden 
 
Förslag till beslut 
Bildningsnämnden godkänner revideringen av attesträtterna. 
 
 
Namn: Anders Eliasson  
Titel: Controller 
 

 

Ärende 2



Attesträtter i Bildningsförvaltningen

Kostnadsställe Beslutattestant Ersättare 1 Huvudmottagare
3000 Bildningsnämnden Bodil Jivegård Erik Anderson Eva Olsson
3100 Bildningskontoret Bodil Jivegård Erik Anderson Eva Olsson
3200 Förskolan gemensamt Bodil Jivegård Erik Anderson Eva Olsson
3300 Fritidshem gemensamt Bodil Jivegård Erik Anderson Eva Olsson
3400 Grundskola gemensamt Bodil Jivegård Erik Anderson Eva Olsson
3240 Kooperativ talkotten Bodil Jivegård Erik Anderson Eva Olsson
3241 Kooperativ påskliljan Bodil Jivegård Erik Anderson Eva Olsson
3242 Kooperativ igelkotten Bodil Jivegård Erik Anderson Eva Olsson
3262 Pedagogisk omsorg Knattebo Bodil Jivegård Erik Anderson Eva Olsson
3800 Grundläggande vuxenutbildning Bodil Jivegård Erik Anderson Eva Olsson
3801 Gymnasial vuxenutbildning Bodil Jivegård Erik Anderson Eva Olsson
3802 Vuxenutbildning särskola Bodil Jivegård Erik Anderson Eva Olsson
3803 Svenska för invandrare Bodil Jivegård Erik Anderson Eva Olsson
3110 Elevhälsan Birgitta Johansson Bodil Jivegård Camilla Fritzon
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 Lena Barber Eva Johansson Ulrika Richardsson
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
3227 Förskolan Jätten Eva Johansson Lena Barber Jenny Florén
3226 Ytterby gemensamt Eva Johansson Lena Barber Jenny Florén

Ärende 2



Attesträtter i Bildningsförvaltningen

Kostnadsställe Beslutattestant Ersättare 1 Huvudmottagare
3260 Pedagogisk omsorg Innerby Lena Barber Eva Johansson Ulrika Richardsson
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 Malin Lindberg Thereze Gunnarsson Kristina Svensson
3150 Nyanlända Malin Lindberg Thereze Gunnarsson Kristina Svensson
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 Birgitta Johansson Bodil Jivegård Camilla Fritzon
3600 Kunskapskällan Malin Lindberg Thereze Gunnarsson May-britth Larsson
3610 Gymnasieskolan interkommunalt Malin Lindberg Thereze Gunnarsson May-britth Larsson
3700 Gymnasiesärskola Birgitta Johansson Bodil Jivegård Camilla Fritzon

Ärende 2



Attesträtter i Bildningsförvaltningen

Kostnadsställe Beslutattestant Ersättare 1 Huvudmottagare
3940 Musikskola Dan Bengtsson Erik Anderson
3960 Fritidsgård Malin Lindberg Erik Anderson
3980 Allmän kulturverksamhet Eva-lena liljedahl Erik Anderson
3900 Bibliotek Eva-lena liljedahl Erik Anderson

Bodil Jivegård, Ingemar Khilström och Niels Bredberg har rätt att beslutsattestera på samtliga kostnadställen. 
Linn Marinder och Jenny Andersson har rätt att beslutsattestera interna fakturor och bokföringsordrar. 

Ärende 2



 
2016-06-09 

 

 
 
Besöksadress  Telefon E-post 
HERRLJUNGA KOMMUN 0513-170 00 info@admin.herrljunga.se 
Torget 1 (Box 201) Fax Internet 
524 23 HERRLJUNGA 0513-171 33 www.herrljunga.se 
 

Skolskjutsupphandling 2017 
 

Dnr: UN  219/2015 623 

Förfrågningsunderlag samt bilagor till skolskjutsupphandling publicerades genom offentlig 
upphandling 2016-06-08. Sista anbudsdag är 2016-08-15 och anbudsöppning sker 2016-08-17. 

Avtal avses att tecknas med beräknad avtalsstart höstterminen 2017. Avtal kommer att tecknas för 
perioden höstterminen 2017 till och med vårterminen 2023 med möjlighet till förlängning i två år.  

Upphandlingen avser skolskjutsar för skolskjutsberättigade förskoleklass- och grundskoleelever under 
skoldagar samt taxiturer inom Herrljunga kommun för elever som inte kan utnyttja befintliga 
bussturer. Upphandlingen omfattar även elevresor till Kunskapskällans gymnasium.  

I upphandlingen ingår även eventuella beställningar av extra bussturer som Herrljunga kommun har 
behov av. Detta avser schemalagda resor till idrott- och slöjdlokal, Hem-och konsumentkunskap samt 
badresor. Områdena kommer trafikeras av såväl buss som taxi.  

Förfrågningsunderlaget är omarbetat med turberäkning till respektive skolenhet och omfattar inte 
områden som tidigare. 

 

 

 

 

Birgitta Fredriksson 
Handläggare 

Information 3



STATSBIDRAGSANSÖKNINGAR Bildningsförvaltningen 2016

Bidrag Ansökan Beslut om Summa

                   
Utbetalas/ 
Rekvisition Enhet

Uppföljning/Re
dovisning 

Arbetsplatsförlagt lärande 2016-01-16 2016-02-23 280 000 Kunskapskällan 2017-03-31

Barnomsorg på obekväm tid 2016-02-15 2016-03-18 94 023

Jan- jun                             
53 583              

Juli-Dec                           
40 440           Förskola/Fritids 2017-04-15

Papperslösa barn 2016-02-15 2016-05-03 34 820 42 493 2017-03-01
2016-09-15 2017-03-01

Handledare Läslyftet 2016-02-29 2016-03-21 324 000
Altorpskolan, Horsbyskolan F-
6, Molla/Mörlanda 2017-09-16

Karriärtjänster läsåret 16/17 2016-03-01 2016-03-24 1 190 000

Rekvisition               
1/9-15/10                                           

15/3-1/5
Förstelärare inom 
Bildningsförvaltningen

Information 4



Läxhjälp 2016-03-02 2016-05-30 189 500

Altorpskolan                   60 000 
Eggvena                            17 500 
Eriksberg                          17 500 
Horsby F-3                       15 000 
Horsby 4-6                       15 000 
Hudene                             35 000 
Mörlanda                         12 000 
Od                                       17 
500 2017-01-13

Lovskola 2016-03-02 2016-03-21 309 600 42613

Lärarlyftet ht2015-ht2016 2016-03-15 127 500

Entreprenörskap i skolan 2016-04-18 maj-16 60 000 Kunskapskällan

Mindre barngrupper i Förskolan 2016-03-31 2016-05-20 1 080 000

Augusti 2016                
615 600     

Januari 2017                  
464 000

Innerby                        540 000 
Ytterby                         540 000 Hösten 2017

Lågstadiesatsning 2016-06-30 aug-16 3 597 978

2016-09-15                        
2 698 484         

2017-01-15                       
449 747                

2017-04-15                       
449 747

Redovisning av 
15/16 ht 2016                                               
Redovisning av 
16/17 ht 2017

Information 4



Fritidshemssatsning 2016-06-30 aug-16 559 777

2016-09-15                       
279 888         

2017-01-15                       
139 945                 

2017-04-15                       
139 945

Eggvena                          32 194 
Eriksberg                        33 232 
Horsby                          264 818 
Hudene                          65 426 
Molla                               30 116 
Mörlanda                     102 811 
Od                                     31 146

Redovisning av 
16/17 ht 2017                    

1 075 kr 
/barn

Lärarlönelyftet 2 650 000
Ht 15/9-1/11    Vt 

1/4-15/5

Summa 10 497 198

Information 4



 BILDNINGS- Presidieskrivelse 
 FÖRVALTNINGEN 2016-06-07 
 INGEMAR KIHLSTRÖM UN  101/2016 624 
 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 
 

 
 
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare, Elevhälsans 
medicinska insatser 2015 
 
Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut 
I enlighet med förvaltningens förslag. 
 
Ingemar Kihlström  Robert Andersson 
Ordförande   Vice ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

 

    

Ärende 5



  

 
BILDNINGS- 
FÖRVALTNINGEN 
Birgitta Johansson 

 
Tjänsteskrivelse 

2016-06-01  
DNR UN  101/2016 624     

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 
  

 
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare, Elevhälsans medicinska 
insatser 2015 
 
Sammanfattning 
I Herrljunga kommun är bildningsnämnden vårdgivare för elevhälsans medicinska insatser 
och ansvarar för att patientsäkra hälso- och sjukvårdsinsatser. Detta bedrivs av 
skolsköterskor och skolläkare inom verksamheten. Den medicinska delen i elevhälsan är 
också en egen verksamhetsgren inom elevhälsan. 
Målet med att bedriva en patientsäker medicinsk insats i elevhälsan bygger på 
förebyggande och aktivt arbete med bl.a. risk och händelseanalys. 
Antalet nyanlända elever har under året ökat stort, skolsköterskor på Altorp och 
Kunskapskällan har behövt avsätta allt mer tid för inskrivningar, bevakning och utförande 
av vaccinationer, hälsbesök, medicinska ställningstagande samt samverkan med andra 
vårdgivare/myndigheter. 

 
• Inga klagomål eller synpunkter på de medicinska insatserna har behövt 

utredas. 
• Inga avvikelser eller händelser har identifierats i verksamheten under 2015 
• Nytt skolläkaravtal har skrivits från och med 160101 med Ängabo 

vårdcentral. 
• Sekretesskydd dåligt på Altorp, Mörlanda och Kunskapskällan. 
• På grund av ökning av nyanlända utökas skolskötersketjänster med 

35% med start 160101. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-06-01 
Patiensäkerhetsberättelse för vårdgivare. Elevhälsans medicinska insatser 
 
Förslag till beslut 
Bildningsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse 2015. 

 
         Birgitta Johansson 

Verksamhetschef 
 
 
 
 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
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Ärende 5



Ärende 5



Ärende 5



Ärende 5



  

  

     2016-05-03 

RAPPORT AVSEENDE TILLSYN AV  

PEDAGOGISK OMSORG 

 
Inledning 

 
Med tillsyn avses enligt skollagen 26 kap.2-4 §§ en självständig granskning som har till syfte att 
kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra 
föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman 
som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid granskningen. En kommun har ansvar för 
tillsyn över pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7 § andra 
stycket. Tillsynen genomförs i enlighet med Skollagen samt med riktlinjer för pedagogisk omsorg i 
enskild regi i Herrljunga kommun, som antogs av UN 2011-05-23. Tillsynen inriktas på bedömning av 
kvaliteten och har till syfte att avgöra om verksamheten uppfyller statens krav enligt skollag. 
  
Ansvarig för tillsynen är, enligt bildningsnämndens delegationsordning, verksamhetschefen för 
elevhälsan. Tillsynen har genomförts med besök på Knattebo den 25 april 2016.  
 
 

Tillsynen avser 
 

Pedagogisk omsorg:  Knattebo 

                                                                               Remmene bygdegård 

                                                                               

Underlag 
 

Tillsynen har inletts med att ett frågeformulär har skickats till Knattebo. Frågor och de svar som 
lämnats ligger till grund för samtal med personal/personalansvarig, föräldraenkät, samt ett 
verksamhetsbesök på Knattebo. Verksamhetsbesöket inleddes med en observation av förskolans 
inomhus- och utomhusmiljö. Tillsynen är genomförd av Birgitta Johansson, verksamhetschef för 
elevhälsan samt Eva Olsson, handläggare barnomsorg. Denna skriftliga rapport kompletteras med en 
muntlig återkoppling av ansvarig chef samt ev. bildningschef.  

 

 

Information 6



 

 
 

Beskrivning av miljön 
 

Förskolan är inrymd i en lägenhet i Remmene bygdegård. Lokalen är nyrenoverad och ljus, innehåller 
två våningar. I den nedre våningen finns hall, toalett, kök och två rum, övervåningen består av hall, 
toalett och två rum varav ett används för vila.  Eftersom lägenheten består av ett flertal rum finns det 
möjligt för barnen att få välja att leka i mindre grupp, lite mer avskilt. Knattebos lokaler känns små 
men hemtrevliga. Utegården, som omgärdas av staket med grindar, är väl tilltagen och det finns 
möjlighet för många varierande lekutmaningar som känns tilltalande. Cykelbana på gården kommer 
att iordningställas under våren. Knattebo ligger i närheten av skogen, vilken används regelbundet i 
verksamheten. Frukost, lunch och mellanmål tillagas av personalen, även matinköp görs av 
personalen. Man lagar mat från grunden med närproducerat och så långt som möjligt ekologiska 
råvaror. Barnen får också hjälpa till vid tillagning och dukning som ” Dagens fixare”. Vid besöket fanns 
8 barn på plats. Barnen lekte alla tillsammans och verkar trivas på Knattebo. 
  
Knattebo hade vid tillsynen 15 barn, 12 pojkar och 3 flickor inskrivna. Barnen är i åldrarna 2-6 år. Tre 
barn är placerade 15tim/vecka, de övriga barnens tider varierar upp till 50 tim. 

Knattebo arbetar aktivt med att alla vuxna ska vara goda förebilder 

Knattebo arbetar för övrigt efter den likabehandlingsplan som är upprättad för verksamheten, och 
som följs upp vid APT och vid terminens slut. Planen innehåller mål, nuläge, åtgärd, tidpunkt, ansvar 
och uppföljning. Men det saknas handlingsplan för hur man går tillväga om det uppstår 
diskriminering, trakasseri eller annan kränkande behandling. 

 

 

Organisation och ledning 
 

Svenska kyrkan Herrljunga pastorat är Knattebos huvudman. Verksamheten utgår från den kristna 
och barnkonventionens värdegrund där barnen stimuleras för utveckling och lärande. Man arbetar 
bland annat utifrån den” Gyllene regeln” (….Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni 
också göra för dem.) 

Knattebo har öppet 6.00 - 17.30 och under sommaren har man stängt fyra veckor 

Personalen består av 3 årsarbetare, i det ryms ca: 40 %  till matlagning och ca: 10% till städning. En av 
personalen har även verksamhetsansvar med ett visst administrativt uppdrag för detta finns ingen 
särskild tid avsatt i tjänsten. 
Personalens utbildning är barnskötare, fritidsledare och personlig assistent. Kompetens i teckenspråk 
samt barnmassage finns i arbetslaget.                                                                                                 
Omsättningen i personalgruppen är låg.  

Personalen har deltagit på en tvådagars rikskonferens, vilken innehöll ” labba i förskolan”, ”att förstå 
och förebygga konflikter”, ”måltidspedagogik”, ”utomhuspedagogik” samt ” Hur lärplattan bidrar till 
ett lustfyllt lärande”. De har också deltagit i kommunens kompetensutveckling, ” Anknytning i 
förskolan” och ” Det systematiskt kvalitetsarbete”. En personal har även deltagit i stiftets 
nätverksträff. Tillgång till pedagogisk handledning saknas. 
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Planering av den pedagogiska verksamheten sker 1,5 tim /vecka. Knattebo har stängningsdag inför 
terminstart.  

Ansökan om plats sker till bildningsförvaltningen i Herrljunga och verksamheten följer kommunens 
köregler med undantag av syskonförtur. Verksamheten är öppen för alla barn. 

Verksamheten erhåller kommunbidrag på lika villkor som övrig pedagogisk verksamhet. 
Kommunbidraget utbetalas månadsvis. Föräldraavgift betalas till Herrljunga kommun som följer 
maxtaxan. 

 

 

Utveckling och lärande  
 

UTVECKLING OCH LÄRANDE 
Av 25 kap.2§ skollagen följer att pedagogisk omsorg genom pedagogisk verksamhet ska stimulera 
barns utveckling och lärande. Det framgår också att verksamheten ska utformas så att den 
förbereder barnen för fortsatt lärande.  
Av 25 kap. 6§ skollagen följer att verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets 
behov samt utformas så att den främjar allsidiga kontakter och social gemenskap.  
 

”Verksamheten i Knattebo ska präglas av att barn och föräldrar känner sig trygga, bekräftade och 
möts av någon ordinarie personal varje dag. Verksamheten genomsyras av att barnen lär sig respekt 
för sig själva, sina medmänniskor, djur och natur i språk och handling. Verksamheten ska vara öppen, 
ärlig och omsorgstagande där föräldrar ska känna att de kan framföra åsikter och kritik.” ( Mål i 
Knattebos likabehandlingsplan) 

Leken prioriteras och lekmaterial för rollek, bygglek och kreativt skapande finns i olika rum på 
Knattebo. Uteleken stimuleras av olika lekredskap som finns på gården som klätterställning, 
sandlåda, lekstuga m.m. Inom kort skall det även anläggas en cykelbana. Pallkragar där barnen sått 
grönsaker som de pysslar om och skördar finns också på gården. 

Samlingen innehåller varje dag veckans sång och ramsa. I samlingen dras också dagens fixare samt 
veckans tecken presenteras. Veckans tecken har särskilt gynnat barn med språksvårigheter som har 
blommat ut på ett fantastiskt sätt. Även föräldrarna har gett feedback på detta och berättar hur 
barnen tecknar hemma.  

Gruppen delas vid vissa tillfällen, då de äldre barnen bl.a. arbetar med ett språkmaterial ” Språklust”. 
Barnen är ute minst två timmar/dag, besöker skogen en förmiddag/vecka samt har gympa 1g/vecka. 

 Utflykter till teater, bibliotek m.m. sker under året.  

 

 

Uppföljning, utvärdering och utveckling 
 
Av 25 kap. 8 § skollagen framgår att en kommun systematiskt ska följa upp och utvärdera pedagogisk 
omsorg. Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns 
brister i den pedagogiska omsorgen ska kommunen se till att nödvändiga åtgärder vidtas……  
 

Kvalitetsredovisning för Knattebo 2015/16 beskriver verksamheten under året och innehåller antal 
inskrivna barn, personalgruppen, mål och värdegrund samt aktiviter som gjorts under året. Varje 
termin får föräldrarna ett Knattebonytt, där finns information om ex. stängningsdagar, 
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föräldramöten, utvecklingssamtal m.m. Dagens information/verksamhet sammanfattas i en loggbok 
av personal som stänger. Stort engagemang har funnits i bygden och bland föräldrar när det handlar 
om att sponsra och iordningställa barnen utemiljö, vilket har lett till en inbjudande lekmiljö för 
barnen. 

Föräldrarna involveras i verksamheten genom den dagliga kontakten, utvecklingssamtal en till två 
gånger /år, föräldramöten och tillsammansdagar. Föräldrars synpunkter och uppfattningar om 
verksamheten följs upp via kommunens brukarenkät vilken visar på att de föräldrar som svarat på 
enkäten är mycket nöjda eller nöjda med verksamheten och de tycker att det viktigaste är att barnen 
trivs på Knattebo. 

Kommunens blankett för klagomål används. Det finns inga inkomna klagomål till verksamheten. 

 

 

Särskilt stöd 
25 kap. 2§ skollagen. 
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges den 
omsorg som deras speciella behov kräver. Verksamheten ska utformas så att den förbereder barnen 
för fortsatt lärande. 
 

Knattebo har upprättat en handlingsplan för att uppmärksamma barn i behov av stöd. ” 
Handlingsplan För Knattebo” vilken bl.a. beskriver syfte, mål, föräldrasamverkan, ansvarsfördelning, 
utvärdering m.m. Handlingsplanen ska förvaras i låsbart skåp som inte finns idag men som är på gång 
att inskaffas. Ansökan om tilläggsbelopp görs till bildningschefen.                                                                           
På Knattebo finns ingen specialpedagogisk kompentens, man får stöd från kyrkans socialpedagog. 
Intresse finns för att kunna köpa specialpedagogisk kompetens från kommunen, men vet inte vem 
som ansvarar för detta och till vilken kostnad.  

För tillfället finns inget behov av modersmålsstöd. 

 

 

Riskhanteringsplaner 
 

Följande riskhanteringsplaner finns för Knattebo: 

• Brandutrymning 
• Hantering av farliga ämnen 
• Säkerhet vid utflykt och dylikt  
• Säkerhet mot övergrepp och liknande 
• Krishanteringsplan 
• HLR 

 

Sammanfattning samt bedömning 
 

Vid besöket upplevs en positiv och välkomnande atmosfär från barn, personal. Det var endast 8 barn 
på plats vid besöket och barnen lekte rollekar tillsammans med en personal under en stor del av 
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besöket. Deltog även i samlingen där barnen bl.a. fick visa tecken och ramsor man lärt sig. Barnen var 
engagerade, delaktiga och nyfikna.  

Lokalerna känns hemtrevliga, ljusa och fräscha, dock finns ingen större golvyta för mer rörelselek. För 
detta har man även tillgång till en större lokal i bygdegården där barnen har möjlighet att kunna röra 
sig på en större yta.  

Verksamheten utgår från den kristna värdegrunden vilket märks tydligt i alla upprättade dokument 
och handlingsplaner. Detta informeras föräldrarna om vid ett tidigt skede innan man tackat ja till 
platsen. 

Personalen arbetar aktivt med att vara goda förebilder och att barnen lär sig respekt för sig själva, 
sina medmänniskor, djur och natur i språk och handling. Barnens bästa står i fokus.  Barnens särskilda 
rättigheter så som de beskrivs i Barnkonventionen tas upp i ett flertal dokument och upplevs 
efterföljas i samtal och i omsorg om barnen. 

En stor fördel för en fortsatt utveckling av verksamheten är att det inte är någon omsättning i 
personalgruppen och att det finns två vikarier som sätts in vid behov. Detta ger stabilitet för 
verksamheten och trygghet för barn och föräldrar.  

Deltagandet i kurser och utbildningar har stimulerat personalen till nya ideèr och tankar. En kväll i 
månaden träffas personalen för att grovplanera och utvärdera. 
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Beslut 
 

 

Några övergripande brister har inte kartlagts vid tillsynen. Däremot finns några områden som är i 
behov av förbättringsinsatser. Dessa redovisas nedan i punktform och kommer att följas upp okt 
2016 

• Handlingsplanen för Knattebo bör kompletteras så att dokumentet tydligt beskriver att 
planen handlar om hur personalen ska agera när man uppmärksammar barn i behov av 
särskilt stöd. 
 

• Likabehandlingsplanen bör kompletteras med en handlingsplan hur man går tillväga när 
kränkning/trakasserier uppstår. 
 
 

• Upprätta rutiner för hur och var man söker stöd när behov av Specialpedagogiskt stöd 
uppstår. 

 

 

 

 

Herrljunga 2016-05-30 

……………………………………………………….. 

Birgitta Johansson 
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BILDNINGS- 
FÖRVALTNINGEN 
Thereze Gunnarsson 

 
Tjänsteskrivelse 

2016-06-02  
DNR UN 113/2016 607     

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 
  

 
Start av program i gymnasieskolan läsåret 2016-2017 
 
Sammanfattning 
I och med omvalsperiodens slut den 16 maj står det klart att de låga sökandesiffrorna som 
angavs efter första valperiodens slut i januari till stor del kvarstår. Ansökningarna har varit 
flest på Bygg- och Anläggningsprogrammet varpå fler platser önskas skapas. Vidare har 
vissa program haft få ansökningar varpå de föreslås vara vilande ett läsår.  
 
Beslut att starta program bygger på såväl ekonomiska hänsynstaganden som på möjligheter 
till kvalitet i undervisningen. Eftersom några program har så få sökande påverkar detta 
möjligheten till kvalitet i undervisningen. 

   
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-06-02 
Antagningsstatistik för Kunskapskällan från Antagningsenheten. 
 

 
Förslag till beslut 
1. Bildningsnämnden beslutar att starta följande program:  

Bygg- och Anläggningsprogrammet, 
Elprogrammet alla inriktningar (eftersom full samläsning sker 1:a året), 
Industriprogrammet, 
Lärlingsprogrammet,  
Naturvetenskapsprogrammet, 
Teknikprogrammet. 

 
2. Bildningsnämnden beslutar att hålla följande program vilande ett läsår: 

Ekonomiprogrammet, 
Restaurang- och Livsmedelsprogrammet (inklusive IMPRO-plats), 
Samhällsvetenskapsprogrammet. 

 
3. Bildningsnämnden beslutar att öka antalet erbjudna platser på Bygg- och 

Anläggningsprogrammet till 12, med avsikten att två platser förväntas kunna bli 
lärlingsplatser. 

 
 
Thereze Gunnarsson 
Tf rektor 
 

 
Expedieras till: Anna Berner, Antagningsemheten Borås 
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Bakgrund 

    
De sökande fördelar sig på våra program enligt följande: 
 
Program Antal sökande i 1:a 

hand 
Antal platser 

BA 14  10 
EEDAT-F* 5 5 
EEDAT-W** 1 7 
EEELT*** 3 3 
EK 1 24 
IN 7 8 
LÄR 3 7 
NA 7 24 
RL 1 7 
SA 1 24 
TE 7 24 
* Fideltronic 
** Webb och app 
*** Elteknik (Herrljunga Elektriska AB) 
 
Som ovanstående tabell visar är det dock högt tryck på Bygg- och 
Anläggningsprogrammet. Vi har i nuläget 10 platser att erbjuda, men ser att vi skulle kunna 
öka med två platser. Om vi ökar BA med två platser är målsättningen att två elever kommer 
att välja lärlingsutbildning inför år 2, för att bredda med annan utbildning än specifikt 
husbyggnad. Inom lärlingsutbildning riktat mot BA är möjligheterna mycket breda, och kan 
innefatta yrken allt från måleri till plåtslageri. 
 

 
Ekonomisk bedömning 
Oavsett om programmen läggs vilande eller ej kommer det fåtaliga antalet elever innebära 
att gymnasiets budget kommer att minska. Om programmen är kvar men samläsning med 
övriga grupper sker kommer det inte innebära någon ekonomisk skillnad första året mot om 
programmen läggs vilande. Till läsåret 2017-2018 kan ekonomin påverkas. Om det låga 
sökantalet då kvarstår måste programspecifika kurser med mycket få elever genomföras, 
vilket innebär en ökad kostnad för skolan. Om läsåret 2017-2018 har ett högre söktryck 
igen, innebär det att samläsning mellan årskurser kan ske, vilket innebär att ekonomin inte 
påverkas. Två risker finns med att låta program vila, dels att återvändande elever från andra 
kommner kan inte tas emot, dels att framtida elever inte vågar välja Kunskapskällan av risk 
att ytterligare program kan komma att läggas vilande.  
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16-05-30 15:15:18

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Herrljunga (1466) period 20161

Förstahandssökande ReserverPlatser Antagna Jämförelsetal
Varav: grupp 0Varav:

Led plAnt FrisökAnskod Org Tot S Hemk Frisök Tot Hemk Lägst Medel Median Tot 1:a h1:a h

3 162.5 200 201.25BA-KK 10  10 14 6 7 10 7 1 1 00

0 212.5 213 212.5EEDAT-F-KK 4  4 5 3 1 2 2 0 0 20

10EEDAT-W-KK 7  7 1 0 0 1 1 1 0 61

2 192.5 216 195EEELT-KK 3  3 2 0 2 3 2 1 0 00

0EK-KK 24  24 1 0 0 0 0 1 1 240

6 22.5 97 103.75IM-KK 24  24 1 0 1 6 1 0 0 180

0 175 175 175IMPROEEDAT-KK 1  1 0 0 0 1 1 0 00

0IMPROEEDAT-W-KK 1  1 0 0 0 0 0 0 10

0IMPRORL-KK 1  1 0 0 0 0 0 0 10

0 155 155 155IN-KK 8  8 7 7 5 1 0 0 0 70

1 180 186 186.25IN0L-KK 7  7 3 1 2 2 2 0 0 50

7 217.5 269 282.5NA-KK 24  24 6 0 6 7 6 2 0 170

2 182.5 204 205RLKOK-KK 7  7 1 0 1 3 1 0 0 40

2 252.5 266 266.25SA-KK 24  24 1 0 1 2 1 0 0 220

7 162.5 239 243.75TEINF-KK 24  24 7 0 7 8 7 0 0 160

stv. 15  169  169  49  17  33  1  46  30  30  1  2  123

statgtfor  IST Sverige AB  1
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16-05-30 15:15:18

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Herrljunga (1466) period 20161

Förstahandssökande ReserverPlatser Antagna Jämförelsetal
Varav: grupp 0Varav:

Led plAnt FrisökAnskod Org Tot S Hemk Frisök Tot Hemk Lägst Medel Median Tot 1:a h1:a h

Anskod Ansökningskod för studievägen.

Org pl / Ant pl Antal platser enligt grundorganisationen respektive antal platser för antagning i den aktuella körningen.

Förstahandssökande Tot = Totalt antal sökande till studievägen i förstahand, oavsett behörighet.
S = Antal försthandssökande med S-behörighet, dvs saknar betyg i behörighetsgivande ämnen.
Hemk = Antal sökande från hemkommunen (samma som studievägeskommun).
Frisök= Antal sökande till studievägen som söker i mån av plats.

Antagna Tot = Totalt antal antagna på studievägen, inkl Beslutat antagna.
1:a h = Antal antagna på studievägen på sitt förstahandsval, inkl Beslutat antagna.
Hemk = Antal antagna från hemkommunen (samma som studievägeskommun).

Frisök = Antal antagna i mån av plats.

Jämförelsetal grupp 0 Lägst = Lägsta jmf för antagna i grupp 0. Ev beslutat antagna i gruppen räknas ej med.
Medel = Medelbetyg för antagna i grupp 0. Ev beslutat antagna i gruppen räknas ej med.
Median = Median för antagna i grupp 0. Ev beslutat antagna i gruppen räknas ej med.

Tot = Totalt antal reserver till studievägen. Inkluderar S-behöriga om de varit med i körningen, annars endast behöriga.Reserver
1a h = Antal reserver som har studievägen som sitt förstahandsval. Inkluderar S-behöriga om de varit med i körningen, annars endast behöriga.

Led platser Antal lediga platser på studievägen.

statgtfor  IST Sverige AB  2
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 2016-06-07 
1 (2) 

Dnr 2016:4258 
 

2016:4662, 2016:4663, 2016:4664, 
2016:4665, 2016:4666, 2016:4667, 
2016:4668, 2016:4669, 2016:5242   

Herrljunga kommun 
 
 

Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg. Besök: Kungsgatan 20  

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

www.skolinspektionen.se 

Nu startar Skolinspektionens tillsyn i Herrljunga kommun  

Hej, 
Skolinspektionen har tidigare genomfört skolenkäten i Herrljunga kommun.  
Nu är det dags för tillsyn.  

Vi kommer till er preliminärt den 6-9 september 2016 för att genomföra tillsy-
nen. Innan dess kommer vi till er för ett uppstartsmöte. Syftet är att berätta mer 
om hur tillsynen går till och vad det betyder för Herrljunga kommun. Vi före-
slår den 17 eller 18 augusti kl. 9.00-11.00 för detta. 

Vid uppstartsbesöket vill vi att både ansvariga politiker, förvaltningsledning 
samt rektorer, förskolechefer och andra chefer för utbildningen (exempelvis 
chef för fritidshemmet) deltar. Utöver det är det bra om andra nyckelpersoner i 
er organisation också deltar på mötet.  

Underlag inför besöket 
Inför besöket behöver ni fylla i de bifogade dokumenten och skicka dem till 
Skolinspektionen. Senast den 29 augusti 2016 vill vi ha den begärda informat-
ionen:  

• Begäran om information inför regelbunden tillsyn av utbildningsverk-
samheten i Herrljunga kommun 

• Begäran om information inför regelbunden tillsyn av Eriksbergs skola 
• Begäran om information inför regelbunden tillsyn av Altorpskolan 

grundsärskola 

Observera att begäran om information även omfattar bilagor. 

Skicka uppgifterna till: solmaz.malek.lundin@skolinspektionen.se eller med 
post: Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg. Att. Dnr: 43-2016:4258 
 

När vi har tagit emot informationen kommer vi att återkomma med hur vi rent 
praktiskt vill genomföra tillsynen och vilka vi vill intervjua.  
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Informationsbrev 

 2 (2) 
Dnr 2016:4263 

 
2016:4723, 2016:4724, 2016:4725,  
2016:4726, 2016:4727, 2016:4728,  
2016:4730, 2016:4731, 2016:5244   

 

Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg. Besök: Kungsgatan 20  

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

www.skolinspektionen.se 

 

Skolinspektionens tillsyn 
Skolinspektionen ansvarar för tillsyn i förskoleklass, grundskola, grund-
särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, förskola, fritidshem och vuxenut-
bildning. 

Vid tillsynen kommer vi att bedöma hur väl kommunen uppfyller nationella 
mål och krav. Vi har olika typer av tillsyn. Alla huvudmän granskas utifrån hur 
de tar ansvar för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, förskola, fritidshem och vuxenutbildning.  

Utöver ovanstående tillsyn besöker vi också skolor med stora utvecklingsbe-
hov. Dessa skolor väljs ut med hjälp av en analys som bland annat bygger på 
kunskapsresultaten, vår enkät med elever, föräldrar och pedagogisk personal, 
resultat från tidigare tillsyner och anmälningar till Skolinspektionen. Utöver 
sådana prioriterade tillsyner besöker vi samtliga fristående skolor i en så kallad 
bastillsyn. Skälet till det är att stärka insynen i dessa skolor. Därtill prioriterar 
vi att besöka samtliga grund- och gymnasiesärskolor. 

I Herrljunga kommun kommer vi att besöka Eriksbergs skola i en prioriterad 
tillsyn. Därtill kommer vi att besöka Altorpskolan grundsärskola. 

Läs mer på vår webbplats 
Mer information om hur tillsynen genomförs finns på vår 
plats: https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn 

Här finns också olika informationsbrev till exempelvis 
vare: www.skolinspektionen.se/informationsmaterial 

 

För ytterligare information är ni välkomna att kontakta undertecknad. 

 
Med vänlig hälsning 
Solmaz Malek Lundin, utredare 

Telefon: 08-58 60 84 33 

E-post: solmaz.malek.lundin@skolinspektionen.se 
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Remissvar Handlingsplan för jämställdhetsarbetet i Herrljunga 
kommun 2016-2019 
 
Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut 
I enlighet med förvaltningens förslag. 
 
Ingemar Kihlström  Robert Andersson 
Ordförande   Vice ordförande 
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Tjänsteskrivelse 
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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 
  

 
Remissvar Handlingsplan för jämställdhetsarbetet i Herrljunga kommun 
2016-2019 
 
Sammanfattning 
Herrljunga kommuns folkhälsopolitiska råd har översänt förslag på Handlingsplan för 
jämställdhetsarbetet i Herrljunga kommun 2016-2019 på remiss till Bildningsnämnden. 
Herrljunga kommun har undertecknat en avsiktsförklaring för ett Jämställt Västra Götaland 
vilket bland annat innebär att kommunen avser att koppla sitt kommande arbete med 
jämställdhetsintegrering till det övergripande strategiarbetet och att kommunen tar fram en 
handlingsplan som ska innehålla ett urval av insatser från strategin och beskriva hur dessa 
ska genomföras. Strategin Jämställt Västra Götaland innehåller tre målområden:  

• Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet 
• Makt och hälsa 
• Makt och mäns våld mot kvinnor 

 
Det folkhälsopolitiska råder önskar att nämnden yttrar sig över följande fyra områden: 

1. Kontroll av innehållet i lämnat material 
2. Anser ni att innehållet i handlingsplanen är att betrakta som kvalitativt arbete 

gällande våld i nära relationer? 
3. Behöver materialet kompletteras eller på annat sätt ändras? 
4. Allmänna synpunkter på materialet 

 
2. I enlighet med Herrljunga kommuns riktlinje för kommunövergripande styrdokument så 
framgår det att en plan ska ange vad som ska uppnås inom ett visst område på en detaljerad 
nivå. Materialet saknar tydliga målsättningar för att stärka arbetet gällande våld i nära 
relationer. Handlingsplanen saknar även tydliga åtgärder för hur arbetet med våld i nära 
relationer ska bedrivas. Arbetet kan fångas upp i handlingsplanens krav på nämndernas i 
enlighet med skrivelsen: "I nämndernas styrande verksamhetsmål ska finnas minst ett 
mätbart och konkret jämställdhetsmål för verksamheten". För att tydligare peka ut önskade 
mål och viljeinriktningar med hur kommunen ska bedriva arbete gällande våld i nära 
relationen bör det folkhälsopolitiska rådet föreslår att kommunfullmäktige antar mål och 
förtydligar vilken nämnd som ansvar för kommunens sammanhållande verksamhet inom 
området.  
 
3. Behöver materialet kompletteras eller på annat sätt ändras?  
Utöver synpunkter gällande våld i nära relationer så föreslås under rubriken ”insatser som 
gäller för alla kommunens verksamheter” punkt 1 och punkt 6 att jämställdhetsperspektivet 
förtydligas och skärps med en passage om intersektionalitet för att förtydliga att 
jämställdhetsarbetet spännvidd.  
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BILDNINGS- 
FÖRVALTNINGEN 
Erik Anderson 
 

 
Tjänsteskrivelse  

2016-05-30 
DNR UN  108/2016 601  

Sid 2 av 2 
 

4. Handlingsplanen når bättre de två första områdena om makt, inflytande och ekonomisk 
jämställdhet och makt och hälsa och i dessa delar så delar vi handlingsplanens intentioner.  
 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-05-30 
Förslag Handlingsplan för jämställdhetsarbetet i Herrljunga kommun 2016-2019, 2016-03-
30 
Remissmissiv, 2016-03-30 
 
 
Förslag till beslut 
1. Folkhälsopolitiskarådet bör stärka handlingsplanen genom att formulera mål och 
beskrivningar gällande arbetet mot våld i nära relationer, samt förtydliga 
jämställdhetsbeskrivningarna under rubriken insatser som gäller för alla kommunens 
verksamheter. 
2. Bildningsnämnden godkänner remissvaret och antar svaret som sitt eget. 
 
Erik Anderson 
Utvecklingsledare 
 

 
Expedieras till: 

 
Viveka Lundahl. Folkhälsosamordnare, Folkhälsopolitiskarådet 
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 Herrljunga kommun  Remiss  2016-03-30 
  Folkhälsopolitiska rådet 
  Viveca Lundahl    

      
    

____________________________________________________________________________________________________ 
POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: E-POST: 
Herrljunga kommun Torget 1 0513-17 000 herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se 
Box 201  Herrljunga TELEFAX  INTERNET 
524 23 Herrljunga  0513-17133 www.herrljunga.se 
 

 
 
 
Remiss angående Handlingsplan för jämställdhetsarbetet i Herrljunga kommun 2016 – 
2019  
 
Folkhälsopolitiska rådet, översänder härmed remisshandling Handlingsplan för 
jämställdhetsarbetet i Herrljunga kommun 2016 - 2019 för yttrande. 
 
Vi vill gärna att Ni beaktar följande i Ert yttrande: 
 

1. Kontroll av innehållet i lämnat material 
2. Anser ni att innehållet i handlingsplanen är att betrakta som kvalitativt arbete gällande 

våld i nära relationer? 
3. Behöver materialet kompletteras eller på annat sätt ändras? 
4. Allmänna synpunkter på materialet 

 
 
Yttrandet ska vara inkommen senast den 10 juni 2016 
 
Om det uppstår frågor över remisshandlingen går det bra att kontakta folkhälsoutvecklare 
Viveca Lundahl på telefon 171 30 alt. via e-post: viveca.lundahl@admin.herrljunga.se 
 
 
Yttrandet skickas till:  herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se alt. 
   
  Herrljunga kommun 
  Box 201 
  524 23 Herrljunga 
  
 
För Herrljunga kommun 
 
Viveca Lundahl 
Folkhälsoutvecklare   
 
 
Sändlista:  Kommunstyrelsen Partigrupperna:       Centerpartiet 

Socialnämnden        Folkpartiet 
                  Bildningsnämnden       Kommunens Väl 
                  Tekniska nämnden       Kristdemokraterna 
 Bygg- miljönämnden         Miljöpartiet 
             Moderaterna       
         Vänsterpartiet 
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Innehållsförteckning 

 

Innehållsförteckning…………………………………………………………………… 2 

Handlingsplan för jämställdhetsarbetet i Herrljunga kommun………………………… 3 

1. Bakgrund……………………………………………………………………...3 
 

1.1 Handlingsplan…………………………………………………………3 
 

1.2 Definitioner……………………………………………………………4 

 2.Jämställdhetsintegrering…………………………………………………………5 

 3. Struktur, inriktning och insatser…………………………………………………5 

  3.1 Insatser som gäller för Herrljunga kommun……………………………5 

  3.2 Uppföljning och utvärdering…………………………………………...6 

  3.3 Ansvarsfördelning……………………………………………………...6 

  3.4 Stöd och samordning…………………………………………………...6 

 Bilaga: Tid- och ansvarsplan………………………………………………………...7 

 

Handlingsplanen ska årligen ses över och vid behov revideras samt en årlig uppföljning till 
kommunstyrelsen.  

Handlingsplanen är framtagen på uppdrag av Folkhälsopolitiska rådet av Viveca Lundahl, 
folkhälsoutvecklare kommunstyrelsens förvaltning.  
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Handlingsplan för jämställdhetsarbetet i Herrljunga kommun 

Bakgrund 

Målet för jämställdhetspolitiken i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt att 
forma samhället och sina egna liv.  För att förverkliga målet finns fyra delmål: 

  En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och 
möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. 

  Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i 
fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. 

  Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta 
samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och fa omsorg på lika villkor.  

  Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha 
samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 

För att implementera de nationella jämställdhetspolitiska målen på regional nivå har 
Länsstyrelsen i samarbete med Västra Götalandsregionen tagit fram en strategi för arbetet 
med jämställdhet i regionen: Jämställt Västra Götaland 2014-2017. Strategin lyfter fram tre 
temaområden vilka kommunens arbete bör ta hänsyn till: 

  Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet 
  Makt och hälsa 
  Makt och mäns våld mot kvinnor 

Dessa temaområden innehåller exempel på olika jämställdhetsfrämjande insatser. 

Herrljunga kommun har undertecknat en avsiktsförklaring för ett Jämställt Västra Götaland 
vilket bland annat innebär att kommunen avser att koppla sitt kommande arbete med 
jämställdhetsintegrering till det övergripande strategiarbetet och att kommunen tar fram en 
handlingsplan som ska innehålla ett urval av insatser från strategin och beskriva hur dessa ska 
genomföras. 

Handlingsplan 

Herrljunga kommun har beslutat att alla verksamheter och nämnder ska arbeta med 
jämställdhet i syfte att säkerställa en säker och jämlik service till alla invånare samt att 
genusperspektivet ska prägla alla beslut. 

Denna handlingsplan riktar sig mot invånarna och det externa jämställdhetsarbetet. Det 
interna jämställdhetsarbetet, för medarbetare i kommunens förvaltningar, hanteras i en 
särskild plan: Plan för lika rättigheter. Mäns våld mot kvinnor hanteras bl a i Herrljungas 
handlingsplan Våld i nära relationer.  
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Begrepp som kan vara bra att känna till i jämställdhets- och 
jämlikhetsarbetet  

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter inom alla områden i samhället. 

Jämlikhet är ett vidare begrepp än jämställdhet med innebörden att alla människor ska ha 
samma rättigheter och skyldigheter oavsett kön, etnicitet, social tillhörighet, religion, sexuell 
läggning, funktionsnedsättning etc. Jämställdhet är en viktig del i jämlikhetsbegreppet 

Kön avser biologiska skillnader mellan kvinnor och män. 

Genus med begreppet genus avses inte det biologiska könet, utan de aspekter av kön som är 
socialt och kulturellt konstruerade, det vill säga de föreställningar, idéer och handlingar som 
formar våra sociala kön. Vad som uppfattas som ”kvinnligt” respektive ”manligt” är inte 
något definitivt, utan något föränderligt som vi ständigt skapar och omförhandlar. 

Feminism är ett kritiskt perspektiv som syftar till att belysa och förändra maktobalansen 
mellan kvinnor och män i samhället. 

Hen är ett könsneutralt personligt pronomen som kan användas om personer vars kön är 
obekant eller irrelevant i sammanhanget. Hen kan användas om personer som varken 
identifierar sig som kvinnor eller män. 

HBTQ är en samlings för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera. 
Homosexualitet och bisexuella är sexuella läggningar. Begreppet transperson har ingenting 
med sexuell läggning att göra, utan är en beteckning för individer vars könsidentitet och/eller 
könsuttryck skiljer sig från normen för det kön som de registrerats som vid födseln. Queer 
innebär kritik av heteronormen. Queer problematiserar det som anses vara normalt, istället för 
att fokusera på varför vissa människor avviker från normen. 

Heteronormativitet genomsyrar vårt samhälle och innebär att heterosexualitet ses som det 
normala vilket gör att allting annat ses som avvikande och onormalt. Hetereonormen leder till 
uteslutning och isolering av de människor som inte räknar sig till denna. 

Stereotyp är en förenklad framställning av kvinnor eller män, där grupperna kvinnor och män 
framställs som olika och med olika egenskaper – exempelvis män som starka och aktiva, 
kvinnor ofta omvårdande och passiva. 

Normer är ett slags handlingsregler för accepterat beteende i en grupp. En del av samhällets 
normsystem uttrycks i lagar, andra normer är oskrivna. Att uppfylla gruppens normer leder till 
sociala fördelar, medan brott mot normen ofta får negativa konsekvenser.  

Normkritik handlar om att synliggöra de normer som leder till att vissa ses som avvikande 
och andra som normala. Ett normkritiskt förhållningssätt innebär att inte förutsätta eller kräva 
att alla organiserar sitt liv i enlighet med normen. 
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2. Jämställdhetsintegrering 

Jämställdhetsintegrering1 är en politisk strategi för att uppnå ett jämställt samhälle. Strategin 
innebär (om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att 
ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av 
processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet. Jämställdhetsintegrering 
handlar om ett systematiskt förbättringsområde och är en del i verksamhetsutveckling. 

Herrljunga kommun använder jämställdhetsintegrering som strategi för att skapa jämställd 
medborgarservice och för att förbättra kvalitén i verksamheten för flickor och pojkar, kvinnor 
och män. Detta innebär att alla har ett gemensamt ansvar för jämställdhetsarbetet. 

3. Struktur, inriktning och insatser 

Att jämställdhetssäkra verksamheten innebär att kvalitetssäkra verksamheten så att den svarar 
mot allas villkor och behov samt att säkerställa att hög kvalité och goda resultat uppnås för 
kvinnor, män, flickor och pojkar. Hänsyn ska också tas till de personer som varken definierar 
sig som kvinnor eller män och personer som biologiskt inte entydigt kan kategoriseras som 
kvinnor och män.  

Alla förvaltningar ska arbeta med jämställdhetsintegrering i syfte att skapa jämställd 
medborgarservice. 

Insatser som gäller för alla kommunens verksamheter 

1. Alla publika dokument ska presenteras ur ett jämställdhetsperspektiv. Den text vi 
skriver och de bilder vi lägger ut i foldrar, på hemsidor och i andra dokument skall 
granskas och analyseras med hänsyn till kön. Vem är målgruppen, hur framställs 
kvinnor och män, vem syns och vad säger det? 

2. All statistik som rör individer ska så långt det är möjligt presenteras, kommenteras och 
analyseras utifrån kön. 

3. I nämndernas styrande verksamhetsmål ska finnas minst ett mätbart och konkret 
jämställdhetsmål för verksamheten. 

4. Förvaltningarna ska varje år redovisa och där det tydligt ska framgå hur de av 
nämnden fastställda målen ska uppfyllas. 

5. Samtliga nämnder och förvaltningar ska kontinuerligt redovisa och följa upp sitt arbete 
med jämställdhetsintegrering. Detta ska ske i ordinarie verksamhetsuppföljningar samt 
i årsredovisningar. 

6. I tjänsteutlåtande, under rubriken medborgarperspektiv, ska jämställdhetsperspektivet 
beaktas.  

 

                                                           
1 I Sverige är jämställdhetsintegrering den huvudsakliga strategin för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. 
Sverige har arbetat enligt strategin sedan 1994 då den antogs i samband med propositionen ”Delad makt- delat 
ansvar”. Dessförinnan var jämställdhet en rättighet som erkänts i Svensk lag. 
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Uppföljning och utvärdering 

Utveckling av kommunens jämställdhetsarbete förväntas leda till resultat i verksamheten mot 
brukare. För att följa och utvärdera jämställdhetsarbete utifrån handlingsplanen används: 

Ordinarie uppföljning 

Handlingsplanen ska integreras i kommunens verksamhetsplan. Resultat av kommunens 
verksamheter ur ett jämställdhetsperspektiv följs upp genom den ordinarie uppföljningen. 
Resultat ska presenteras fördelade på kön och analys av skillnader mellan könen ska 
redovisas. 

Ansvarsfördelning 

Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret för det övergripande jämställdhetsarbetet och 
uppföljningen. 

Nämnderna ansvarar för beslut, genomförande och uppföljning av insatser för ökad 
jämställdhet i respektive verksamhet. 

Förvaltningscheferna ansvarar för det löpande arbetet med kartläggning, analys och åtgärder 
samt för uppföljning. 

Kommunchefen ansvarar för övergripande uppföljning, utveckling och samordningsinsatser. 

Stöd och samordning 

På kommunens intranet finns material som stöd till verksamheterna. I samtliga förvaltningar 
ska finnas en stödperson med uppgift att stötta förvaltningarna i arbetet och bidra med 
kunskap och samordning. Dessa stödpersoner bildar tillsammans en arbetsgrupp med uppgift 
att samordna, stödja och föreslå utveckling och utbildningsinsatser för kommunens 
verksamheter. Sammankallande är folkhälsoutvecklaren. Gruppen rapporterar till KLG och 
KS minst en gång per år. 
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Bilaga: 

Tids- och ansvarsplanering för jämställdhetsarbetet i Herrljunga kommun 
2016 - 2019  

 

En jämställd verksamhet med jämställda beslut 

Insats Ansvarig Tid 
Hemsidan jämställdhetssäkras. Webbansvarig 2016 
Alla foldrar ska ses över. Webbansvarig 2016 
Redovisa statistik uppdelad på kön 
och analyseras utifrån kön. För att 
synliggöra kvinnor och mäns, 
flickor och pojkars förutsättningar, 
behov och livsvillkor. 

Förvaltningschef 
samt berörda 
tjänstemän 

Löpande 

Delta vid 
kompetensutvecklingsinsatser inom 
jämställdhet och jämlikhet. 

Förvaltningschef Löpande 

Ta ställning till jämställdhets- och 
jämlikhetsperspektiv i beredning av 
alla ärenden inför beslut. 
Checklistor från SKL finns som 
stöd. 

Arbetsutskott och 
förvaltningschef 

Löpande 

Beslut om verksamhetsmål för 
nämndernas jämställdhetsarbete. 

Nämnordförande 
och KF.  

2018 

Uppföljning av uppsatta mål. Nämndordförande 
och 
förvaltningschef 

Löpande 

Utifrån genomförda 
jämställdhetsanalyser ska konkreta 
åtgärder och förbättringsområden 
tas fram inom hela förvaltningen på 
alla nivåer i organisationen. 

Förvaltningschef Löpande 

Säkerställa att det finns processtöd 
i förvaltningarna. 

Förvaltningschef Löpande 
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 INGEMAR KIHLSTRÖM UN  29/2016 622 
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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 - Kostpolicy med handlingsprogram 
 
Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut 
I enlighet med förvaltningens förslag. 
 
Ingemar Kihlström  Robert Andersson 
Ordförande   Vice ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 
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BILDNINGS- 
FÖRVALTNINGEN 
Erik Anderson 

 
Tjänsteskrivelse 

2016-05-20  
DNR UN 29/2016 622     

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 
  

 
Svar på Remiss – Kostpolicy med handlingsprogram 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har beslutat om att översända kommunens förslag på kostpolicy med 
handlingsprogram på remiss, KS § 89 2016-04-18. Bildningsnämnden har fått möjlighet att 
svara på remissen.  
 
Kostpolicyn tar sin utgångspunkt i kommunens tidigare styrdokument, kostpolitiskt 
program med handlingsprogram som först antogs 2001. Anledningen till att styrdokumentet 
har bytt namn är för att harmonisera med kommens riktlinjer för styrdokument. Utöver 
namnändringen har endast smärre förändringar i styrdokumentet föreslagits. En förändring 
som föreslagits är att ett förtydligande sker under avdelningen som berör 
bildningsförvaltningens kommunikation med kostenheten. Där har begreppet Elevhälsan 
förtydligats med elevhälsans sjuksköterskor. 
 
Bildningsförvaltningen anser att förtydligandet är bra och har inga ytterligare synpunkter på 
förslaget. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-05-20 
Remiss kostpolitiskt program 2016-04-25 
Förslag till Kostpolicy med handlingsprogram 2016-05-13 
Protokollsutdrag KS § 89 2016-04-18 
 
 
Förslag till beslut 
1. Reviderat förslag till kostpolicy med handlingsprogram antas.  

 
 
 

Erik Anderson 
Utvecklingsledare 
 
 

 
Expedieras till: 

 
Kommunstyrelsen 
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  FÖRVALTNING 

REMISS 
  2016-04-25 

  Dnr KS 146/2016 220 
   

 

 
 
Besöksadress  Telefon E-post 
HERRLJUNGA KOMMUN 0513-170 00 info@admin.herrljunga.se 
Torget 1 (Box 201) Fax Internet 
524 23 HERRLJUNGA 0513-171 33 www.herrljunga.se 
 

Remiss - Revidering av kostpolitiskt program 
 
Remissinstanser 
Facknämnderna, partigrupperna och pensionärs- och funktionshinderrådet 
 
Bakgrund 
Mat och måltider är centrala i våra liv, som njutning, källa till glädje, mötesplats och 
kulturbärare. Matvanor har stor betydelse för hälsan och välbefinnandet, såväl för barn och 
vuxna. Det kostpolitiska programmet innehåller Herrljunga kommuns politiska vision, mål, 
riktlinjer och handlingsprogram kring arbetet med måltiden för barnomsorg, skola och 
äldreomsorg. Programmet riktar sig också till allmänheten och innehåller folkhälsopolitiska 
mål för hela befolkningen. KF antog 2001 Herrljunga kommuns första Kostpolitiska program. 
Efter det har programmet reviderats 2008 och 2012. 

Ärende 
Syftet med Kostpolicy med handlingsprogram är att tydliggöra ansvar och ta ställning i frågor 
som rör måltiden. Dokumentet är ett verktyg för styrning och uppföljning vad det gäller t ex 
budget, upphandling och dialog med berörda förvaltningar. Vidare är det ett sätt att 
kommunicera kommunens arbete med måltiden och dess betydelse för att skapa en höjd 
kunskapsnivå och medvetenhet bland barn, elever, personal, brukare och befolkningen i stort, 
vilket i förlängningen leder till förbättrade matvanor och bättre hälsa. 

Rubriksättning har ändrats från Kostpolitiskt program med handlingsprogram till Kostpolicy 
med handlingsprogram enligt riktlinjer för kommunövergripande styrdokument 

Det reviderade dokumentet innehåller inga stora förändringar. Bl a har riktlinjer uppdaterats 
samt tidangivelse för aktiviteterna har tagits bort.  

Bilagor 
Kostpolicy med handlingsprogram för Herrljunga kommun 
 
Intstruktion för remissvaret 
Remissvaret skickas senast den:   8 juli 2016 
Svaret skickas till:   Viveca Lundahl 
    viveca.lundahl@admin.herrljunga.se 
 
Svaret skickas digitalt som en påskriven och skannad pdf-fil. 
 
Viveca Lundahl 
folkhälsoutvecklare 
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Kostpolicy med handlingsprogram för Herrljunga kommun 
 
Antagen av kommunfullmäktige 2001, uppdaterad av kostgruppen år 2008, 2012 och 2016 

 
Enligt Utvecklingsplan Växtkraft 10 000 ska Herrljunga kommun 2020 vara en attraktiv livsmiljö för alla som vill leva ett ”gött” liv. Ett 
kännetecken för det goda livet är att må bra och äta bra mat. 
Mat och måltider är centrala i våra liv, som njutning, källa till glädje, mötesplats och kulturbärare. Matvanor har stor betydelse för hälsan och 
välbefinnandet, såväl för barn som för vuxna. Det kostpolitiska programmet innehåller Herrljunga kommuns politiska vision, mål, riktlinjer och 
handlingsprogram kring arbetet med måltiden för barnomsorg, skola och äldreomsorg. Programmet riktar sig också till allmänheten och 
innehåller folkhälsopolitiska mål för hela kommunens befolkning. 

 
Syfte 
Syftet med dokumentet är att tydliggöra ansvar och ta ställning i frågor som rör måltiden. Det är ett verktyg för styrning och uppföljning vad det 
gäller t.ex. budget, upphandling och dialog mellan berörda förvaltningar. Det är ett sätt att kommunicera kommunens arbete med måltiden och 
dess betydelse för att skapa en höjd kunskapsnivå och medvetenhet bland barn, elever, personal, brukare och befolkningen i stort, vilket i 
förlängningen leder till förbättrade matvanor och bättre hälsa. 

 
 
Vision 

o Måltiderna som serveras inom kommunens verksamheter är näringsriktiga, goda och anpassade efter matgästens behov. 
 

o Måltiderna är trevligt serverade och presenterade i en trivsam miljö. 
 

o Måltiderna är både en del i bevarandet av traditionell matkultur och främjar utvecklingen av modern mat. Måltiderna är varierande med 
bredd. 

 
o Måltiderna är bidragande till ett hållbart samhälle ur ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. 
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Följande är exempel på sådant som nu sker, som ett resultat av dokumentet: 
 

o Ökad andel ekologiska livsmedel 
o Matråd i varje skola 
o Kundenkäter 
o Näringsberäknad matsedel för äldreomsorgen 
o Regelbundna möten om måltiden mellan vård- och måltidspersonal 
o Alternativrätt på flera av kommunens skolor 
o Utbildade kockar lagar mat från grunden så nära matgästen som möjligt 

 
 
Uppföljning 
Folkhälsoutvecklaren redovisar för Folkhälsopolitiska rådet och kommunstyrelsen minst en gång per år hur arbetet fortlöper med att förverkliga 
det kostpolitiska programmet. Programmet skall ses över i början av varje mandatperiod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Bra mat i förskolan: råd för förskola och familjedaghem., 2010 
2) Bra mat i skolan: råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem., 2013 
3) Bra mat i äldreomsorgen, Livsmedelsverkets rekommendationer, 2011 
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Mål och riktlinjer för kommunens invånare 
 
 
 

Mål  Aktiviteter  Ansvar 
Kommunen arbetar 
aktivt och utåtriktat för 
att sprida information 
och kunskap till 
invånarna om matens 
betydelse för hälsa och 
välbefinnande. 

 o Sprider information om kost och hälsa via hemsidan 
och respektive plattform. 

o Matapp – ett enkelt hjälpmedel som underlättar både 
planering och matlagning. 

o Information till restauranger om vikten och 
konsekvenser av bra mat. 

 Kostgruppen 

Kommunen ska 
stimulera befolkningen 
till bättre hälsa och ett 
friskare liv. 
Befolkningens 
möjligheter att göra 
medvetna och 
hälsosamma val skall 
underlättas. 

 Hälsans Stig, i Herrljunga och Ljung-Annelund 
o Varje km är utmarkerad med kilometer- och 

riktningsskyltar, även ett antal orienteringsskyltar finns 
på slingan över området. 
Slingan går på redan befintliga eller nyanlagda 
promenadvägar. 
Vägbeskrivningar kan du hämta på kommunens 
informationsdisk. 
http://www.hjartlung.se/halsansstig/filer/pdf/Herrljunga 
.pdf 

.  
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Mål och riktlinjer för äldreomsorgen/ LSS/Matdistrubution 
 

”Maten är bara en del av måltiden” 
 
Maten Måltider som serveras inom äldreomsorgen är näringsvärdesberäknade och uppfyller Livsmedelsverkets 

rekommendationer. 
 

Maten ses som en del av den medicinska vården och sätter guldkant på brukarens vardag. 
 
 
Måltidsordning Alla ska erbjudas minst två lunchrätter varje dag. 

 
Måltider som serveras inom äldreomsorgen fördelas jämt över dygnet. Nattfastan överstiger inte mer än elva timmar. 

Flexibilitet för avdelningarna att förskjuta måltider. 

 
Måltidsmiljö Måltiderna serveras i en trevlig och lugn miljö. Vid särskilda högtidsdagar, som födelsedagar och helger, dukas det 

extra fint. 
 

Medel för att stimulera matlusten är en viktig del av måltiden, som aptitretande dofter och vackra upplägg. 
 
 
Specialkost Rutiner för ordination av kosttillägg, konsistensanpassad mat, önskekost samt specialkost vid intolerans och allergi 

finns. 
 

Specialkosten uppfyller näringsrekommendationerna. 
 
 
Kommunikation Kommunikationen mellan brukare, anhöriga, vårdavdelningarna och köket är välutvecklad bl.a. genom regelbundna 

möten och utvärderingar, t.ex. kundenkäter. Resultaten från kommunikationen ska återkopplas. 
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Mål och riktlinjer för förskola, skola och fritidshem 

”Maten är bara en del av måltiden” 
 
Maten Måltider som serveras inom skola, förskola och fritidshem är näringsvärdesberäknade och uppfyller 

Livsmedelsverkets rekommendationer och kraven i skollagen. 
 

Alla skolelever erbjuds minst två lunchrätter varje dag. 
 
 
Måltidsordning Skollunchen schemaläggs med fasta och regelbundna lunchtider för varje klass mellan kl. 11 till 13. Skollunchen ger 

25-30 procent av dagsbehovet. 
 

Måltider som serveras inom förskola och fritidshem fördelas på fasta tider jämnt över dagen. Frukost, lunch och 
mellanmål inom förskola och fritids ger tillsammans ger 65-70 procent av dagsbehovet. 

 
 
Måltidsmiljö Måltiderna serveras i en trevlig och lugn miljö. Måltidslokalerna är rätt dimensionerade och utformade. Maten 

serveras på ett aptitretande sätt. 
 
 
Specialkost Specialkosten hanteras på ett sådant sätt att den inte kan förorenas av allergiframkallande ämnen. 

 
Nötter, mandel, jordnötter, sesamfrön och skaldjur får inte förekomma i kök och matsalar. 

 
 
Kommunikation Kommunikationen mellan Måltidsservice, skolpersonal, elever och föräldrar är välutvecklad bl.a. genom regelbundna 

möten, matråd och utvärderingar, t.ex. kundenkäter. 
 

Kommunikationen mellan Elevhälsans skolsköterskor och Måltidsservice är välutvecklad. 
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Handlingsprogram för äldreomsorgen i samarbete med Måltidsservice 
 

Mål Aktiviteter Ansvar 
Måltiderna ska serveras i en 
stimulerande, trevlig och lugn 
miljö 

o Handlingsplan och rutiner för måltiden tas 
fram på respektive boende. 
Handlingsplanen ska stimulera den 
boendes egen förmåga, uppmärksamma 
högtidsdagar samt beskriva rutiner under 
och kring måltiden 

Enhetschef 

Nöjda kunder inom 
matdistrubution 

Kundenkät Kostchef 

Kompetens och kunskaper 
om viktiga aspekter kring mat 
för äldre utvecklas. 

o Genomförande av gemensam 
utbildningsinsats om nya riktlinjer ”Bra 
mat i äldreomsorgen” hålls för vård- och 
måltidspersonal. 

Vård och 
omsorgschef 
tillsammans med 
kostchef 

Kanaler för kommunikation 
mellan köket och 
vårdavdelningarna utvecklas. 

 
Rutiner för beställning av 
konsistensanpassad mat, 
önskekost, och specialkost 
revideras och uppdateras. 

o Handlingsplan och rutin för utökat 
samarbete mellan måltidspersonal och 
vårdpersonal tas fram i syfte att skapa 
bästa måltids- och nutritionssituation för 
den boende. 

o Kostmöten hålls på alla enheter två gånger 
per termin. 

Kostchef 
Enhetschef 

Brukarna skall ges ökad 
möjlighet att välja bland flera 
rätter. 

o Två rätter att välja mellan till 
middagsmålet införs 

Enhetschef 
Kostchef 

Matdistrubution o Kylda portionslådor beställs av kund för 
lev 1d/v. 

Kostsamordnare 
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Handlingsprogram för förskola, skola och fritidshem i samarbete med Måltidsservice 
 

Mål Aktivitet Ansvar  
Uppfylla kvaliteten enligt skollagen o Skollagens krav på näringsberäknade måltider ska följas upp. 

Rutin för beställardialog upprättas av bildningsförvaltningen och 
tekniska förvaltningens måltidsservice. 

Förvaltningschef 
Kostchef 

 

Utökat erbjudande om alternativrätt o Alternativrätter införs minst 3 dagar per vecka på samtliga 
skolor 

Kostchef  

Ökat samarbete mellan 
måltidspersonal och pedagoger 

o Rutiner utformas för matråd, som sammanträder en gång per 
termin, på alla skolor och förskolor 

o Rutiner utformas för kostmöten mellan måltidspersonal, 
kostchef, pedagoger och rektorer med fokus på att utveckla 
måltiden. 

o Information och studiecirklar erbjuds via Skolmatsakademin 
o Information om måltidsservice på APT och föräldramöten. 

Rektor, 
Förskolechef, 
Kostchef 

 
Kostchef 

Kostchef 

 

Ökad delaktighet elever och 
trevligare måltidsmiljö 

o Skolan ska sträva efter att alla elever från förskoleklass till år 6 
turas om att vara värdar i matsalen.. 

Rektor  

Ökat samarbete mellan 
Måltidsservice, skolhälsa och 
Folktandvården 

o Sortimentet i cafeteriorna ses över och bra mellanmålsalternativ 
tas fram 

o Följa Livsmedelsverkets rekommendationer. 
o Gemensamma träffar, minst en gång per läsår, för att hålla 

varandra uppdaterade och se möjligheter till samarbete 

Rektor, kostchef  

Utveckling av arbetet med specialkost o Regelbundna träffar med skolsköterskorna  och Måltidsservice 
hålls minst en gång per läsår 

Chef Elevhälsan  

Lättare att dela info o Måltidsservice informerar om måltider t ex. via hemsidan. Bra 
material på Skolmatsakademien.1 

Utvecklingsledare, 
Måltidsservice 

 

    
1 Skolmatsakademin är ett kunskapsnätverk som har startats för att främja skolmåltiden och goda matvanor i skolan. 
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Handlingsprogram för Måltidsservice 
 

Mål Aktivitet Ansvar 
Näringsvärdesberäknade måltider 
serveras inom äldreomsorg och 
skola/förskola. 

o En näringsvärdesberäknad grundmatsedel till äldreomsorgen och 
skola/förskola arbetas fram 

Kostchef 

Andelen ekologisk och 
kravcertifierade livsmedel ska öka. 

o Matsedel och måltidsplanering utformas i enlighet med 
SMART2 konceptet 

 
o Marknadsföring av ekologisk satsning 

Kostchef 

Ökad hållbarhet o Arbeta med SMART koncept, mer grönt, mindre socker, mer 
EKO, rätt kött och grönt, transport 

Kostchef 

Minskat matsvinn o Framtagende av nytt projekt runt svinnet Kostchef 

Maten utvärderas kontinuerligt o Utvärdering av skolmaten enligt Skolmatsakademins webbenkät 
vartannat år. 

Kostchef 

Matsalarna blir restauranger o Service och bemötande blir en central del i befattnings- och 
arbetsbeskrivningar. 

Kostchef 

 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2 Ät SMART är ett informations- och utbildningsmaterial som presenterar ett förslag på hur man kan äta både hälsosamt och miljövänligt, läs mer på: www.folkhalsoguiden.se 
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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 
 

 
 
Kvalitetsrapport fritidshem 2016 
 
Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut 
I enlighet med förvaltningens förslag. 
 
Ingemar Kihlström  Robert Andersson 
Ordförande   Vice ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 
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Tjänsteskrivelse 
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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 
  

Kvalitetsrapport fritidshem 2016 
 
Sammanfattning 
Under våren 2016 har en enkät till vårdnadshavare för barn i kommunens fritidshem genomförts för 
tredje gången. Enkäten har tagit sin utgångspunkt i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpgr 11) och genomförs i enlighet med bildningsnämndens enkätplan för 2016. 
Syftet med enkäten är att kartlägga vårdnadshavares upplevelser om huruvida förskolan uppfyller 
läroplanens (Lpgr 11) mål. Enkäten syftar även till att kartlägga vårdnadshavarens upplevelser kring 
trivsel och trygghet, bemötande och inflytande. 
Svarsfrekvensen var 35 % och har gått ner 4 % -enheter jämfört med 2015. Vårdnadshavarna 
upplever i en hög utsträckning att deras barn känner sig trygga på fritidshemmet (96 %) varav 58 % 
upplever att det stämmer mycket väl. Det är en ökning med 4 % -enheter jämför med 2015. 91 % av 
de responderande vårdnadshavarna tyckte att deras barn stimuleras till utveckling och kreativitet 
utifrån sina förutsättningar och behov, vilken är en ökning med 10 % -enheter jämfört med 2015. 
Förvaltningen når inte upp till bildningsnämndens mål om att 100 % av vårdnadshavarna som 
upplever att deras barn känner sig trygga i fritidshemmet, utan når till 96 %. Att svarsfrekvensen är 
låg bör kanske framförallt förklaras med att fritidshemmet inte är barnens primära sysselsättning, 
utan skolan är det. Vårdnadshavare kanske riktar sitt fokus främst mot skolan och detta kan påverka 
svarsfrekvensen i enkäten. Verksamheterna bör förbättra informationen till vårdnadshavarna och 
framförallt vilka mål verksamheten har, i syfte att öka kunskapen om fritidshemmet, då denna 
kunskap är generellt låg.  
 
Slutsatser: 
• Förvaltningen når inte upp till Bildningsnämndens mål om att 100 % av barnen ska känna sig 

trygga på fritidshemmet.  
• Arbetet med att förstärka barnens stimulans för utveckling och kreativitet har haft positiv effekt.  
• Bildningsnämnden bör införa ett mål för området inflytande och delaktighet för att tydliggöra 

vikten av en samverkan med vårdnadshavare. 
• Förvaltningen bör arbeta vidare med att stärka likvärdigheten mellan avdelningarna 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-06-01 
Kvalitetsrapport Fritidshem 2016, 2016-06-01 
Rapportunderlag Kommungemensamt fritidshem 2016 
 
Förslag till beslut 
1. Kvalitetsrapporten Fritidshem 2016 godkänns 
2. Bildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med mätindikator för inflytande till 

budgetarbetet för 2017.  

 
Erik Anderson 
Utvecklingsledare    
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Sammanfattning 
 

Under våren 2016 har en enkät till vårdnadshavare för barn i kommunens fritidshem genomförts för 
tredje gången. Enkäten har tagit sin utgångspunkt i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpgr 11) och genomförs i enlighet med bildningsnämndens enkätplan för 2016.  

Syftet med enkäten är att kartlägga vårdnadshavares upplevelser om huruvida förskolan uppfyller 
läroplanens (Lpgr 11) mål. Enkäten syftar även till att kartlägga vårdnadshavarens upplevelser kring 
trivsel och trygghet, bemötande och inflytande. 

Svarsfrekvensen var 35 % och har gått ner 4 % -enheter jämfört med 2015. Vårdnadshavarna upplever i 
en hög utsträckning att deras barn känner sig trygga på fritidshemmet (96 %) varav 58 % upplever att det 
stämmer mycket väl. Det är en ökning med 4 % -enheter jämför med 2015. 91 % av de responderande 
vårdnadshavarna tyckte att deras barn stimuleras till utveckling och kreativitet utifrån sina förutsättningar 
och behov, vilken är en ökning med 10 % -enheter jämfört med 2015. 

Förvaltningen når inte upp till bildningsnämndens mål om att 100 % av vårdnadshavarna som upplever 
att deras barn känner sig trygga i fritidshemmet, utan når till 96 %.  

Att svarsfrekvensen är låg bör kanske framförallt förklaras med att fritidshemmet inte är barnens primära 
sysselsättning, utan skolan är det. Vårdnadshavare kanske riktar sitt fokus främst mot skolan och detta 
kan påverka svarsfrekvensen i enkäten. Verksamheterna bör förbättra informationen till vårdnadshavarna 
och framförallt vilka mål verksamheten har, i syfte att öka kunskapen om fritidshemmet, då denna 
kunskap är generellt låg.  

 

Slutsatser: 

• Förvaltningen når inte upp till Bildningsnämndens mål om att 100 % av barnen ska känna sig 
trygga på fritidshemmet.  

• Arbetet med att förstärka barnens stimulans för utveckling och kreativitet har haft positiv effekt.  
• Bildningsnämnden bör införa ett mål för området inflytande och delaktighet för att tydliggöra 

vikten av en samverkan med vårdnadshavare. 
• Förvaltningen bör arbeta vidare med att stärka likvärdigheten mellan avdelningarna. 
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Inledning 
 

Under våren 2016 har en enkät till vårdnadshavare för barn i kommunens fritidshem genomförts för 
tredje gången. Enkäten har tagit sin utgångspunkt i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpgr 11) och genomförs i enlighet med bildningsnämndens enkätplan för 2016.  

Enkäten ingår i kommunens systematiska kvalitetsarbete och utgör en del av det underlag som 
verksamheterna använder sig av i sina analyser för att kunna utveckla enheternas kvalitet på ett 
systematiskt sätt. Information om enkätens genomförande gick ut till personal och vårdnadshavare under 
vecka 8 och enkäten genomfördes mellan v.9- 11 (29 feb.- 18 mars). 

 

Syfte 

Syftet med enkäten är att kartlägga vårdnadshavares upplevelser om huruvida förskolan uppfyller 
läroplanens (Lpgr 11) mål. Enkäten syftar även till att kartlägga vårdnadshavarens upplevelser kring 
trivsel och trygghet, bemötande och inflytande. 

 

Enkätens upplägg  
 

Enkäten har fyra huvudområden:   
Bemötande, trygghet och trivsel 
Utveckling, lärande och fritidshemmet 
Inflytande och information 
Öppettider 

Inom varje område finns det en varierande mängd frågor som behandlar området. Frågorna är uppbyggda 
kring en skattningsmodell om fyra svarsalternativ, från stämmer helt, stämmer ganska bra, stämmer 
ganska dåligt till och med stämmer inte alls. En fråga angående målen för verksamheten har även 
svarsalternativet ”vet inte”. I slutet på enkäten finns det möjlighet att lämna generella synpunkter som 
fritextsvar.  

Resultat 
 

Svarsfrekvens 
182 svar har inkommit av 527 möjliga, vilket är en svarsfrekvens på 35 %. Det är en minskning med 4 % 
-enheter sedan 2015 men fortfarande en bättre svarsfrekvens är 2014 års 22 %. Svarsfrekvensen varierar 
mellan avdelningarna från 25 % till 67 %. På Horsby varierar svarsfrekvensen mellan 25 % och 55 % 
och bland de övriga avdelningar runt om i kommunen är varierar svarsfrekvensen mellan 26 och 67 %. 
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Viktiga faktorer för verksamheten 
Det var framförallt två faktorer som utmärkte sig för vårdnadshavarna som viktiga för sitt barn i 
verksamheten. Dessa två faktorer var: 

Mitt barn känner sig tryggt på fritidshemmet (80 %) 
Vuxna i fritidshemmet ser mitt barn och behandlar mitt barn väl (76 %) 

Utöver dessa så fanns även fem andra faktorer som var mer frekvent återkommande: 
Mitt barn tycker att det är roligt att vara på fritidshemmet (58 %) 
Mitt barn stimuleras till utveckling och kreativitet utifrån sina förutsättningar och behov (46 %) 
Personalen lyssnar på mitt barn och ger det möjlighet till inflytande (36 %) 
Utemiljön ger bra möjligheter till lek och aktiveter (30 %) 
Mitt barn får möjligheten till lugn och ro under dagen (29 %) 

Trivsel trygghet och bemötande 
Vårdnadshavarna upplever i en hög utsträckning att deras barn känner sig trygga på fritidshemmet (96 
%) varav 58 % upplever att det stämmer mycket väl. Det är en ökning med 4 % -enheter jämför med 
2015 (93 %) och även en förbättrings jämfört med 2014 då 94 % svarade att det stämde mycket väl eller 
ganska väl. Variationen mellan enheterna pendlar mellan 80 % och 100 %, vilket visserligen i sig är en 
stor spridning. Variationen påverkas stort av alternativa svar vid mindre enheter och totalt var det 7 
vårdnadshavare som inte ansåg att deras barn kände sig tryggt.   

På frågan ”vuxna i fritidshemmet ser mitt barn och behandlar mitt barn väl anger 96 % av de 
responderande vårdnadshavarna att det stämmer mycket väl eller ganska väl. Detta är en uppgång sedan 
2015 med 2 % -enheter.  

På frågan om deras barn tycker att det är roligt att vara på fritidshemmet svarade 91 % av de 
responderande vårdnadshavarna att det stämmer mycket väl (55 %) eller stämmer ganska väl (47 %). Det 
är en nedgång med 2 % -enheter från 2015 men på samman nivå som 2014. Variationen mellan 
avdelningarna sträcker sig mellan 81 % och 100 %. Frågan mitt barn får möjligheten till lugn och ro 
under dagen uppvisade det lägsta resultatet inom området trivsel och trygghet, där 79 % av de 
responderande vårdnadshavarna svarade att det stämde mycket väl eller ganska väl. Frågan uppvisar 
dock den största förbättringen i enkätunderlaget jämfört med år 2015 då 60 % svarade att det stämde, 
vilket är en ökning med 19 % -enheter. 

 

Utveckling, lärande och fritidshemsmiljön 
Området kring utveckling, lärande och fritidhetsmiljön försöker fånga hur stimulerande vistelsen är för 
barnen, samt hur samverkan kring dem är. Området tar även upp fritidshemmets fysiska miljö. År 2014 
och 2015 låg svarsfrekvensen stabilt på 81 % av vårdnadshavarna som tyckte att deras barn stimuleras 
till utveckling och kreativitet utifrån sina förutsättningar och behov. 2016 har den siffran stigit till 91 %, 
varav 51 % av de responderande vårdnadshavarna tyckte att det stämde mycket väl. Förhållandet till 
utomhusmiljön har ökat något (2016 92 %) sedan 2015 (90 %), medan förhållandet till inomhusmiljö i 
samma nivå som föregående år, 2015 84 % och 2016 84 %. 92 % av vårdnadshavarna upplever att 
samverkan mellan fritidshemmet och förskoleklassen/grundskoleklassen är god. 2015 var motsvarande 
siffra 83 %.  
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Inflytande och delaktighet 
Enkäten har tre frågor som är direkt kopplade till inflytande, varav två av den kommer att redovisas här. 
Den första frågan behandlar i vilken utsträckning som personalen ger barnen möjlighet till inflytande.  88 
% av de responderande vårdnadshavarna uppger att de stämmer mycket väl eller ganska väl. Det är en 
förbättring jämfört med föregående år då 73 % av vårdnadshavarna svarade att det stämmer mycket eller 
ganska väl. Variationen mellan enheterna är stor och varierar mellan 67 % och 100 %. Den andra frågan 
beskriver att 87 % av vårdnadshavarna uppger att de är nöjda med inflytande på fritidshemmen varav 43 
% svarade att det stämmer mycket väl. Det är en ökning med 13 % -enheter jämfört med året innan då 73 
% svarade att de var nöjda med inflytandet. En fråga som är kopplad till vårdnadshavarnas möjlighet till 
delaktighet och inflytande är frågan om de har fått information om målen som styr verksamheten. 2016 
upplevde 69 % av de responderande vårdnadshavarande att de stämde helt eller ganska bra. Det är en 
ökning med 6 % -enheter jämfört med 2015.  

Öppettider 
Det sista frågeområdet rör öppettider för fritidshemmet. 94 % av vårdnadshavarande uppger att de är 
nöjda med fritidshemmets öppettider, varav 73 % uppger att det stämmer helt. Det är samma nivå som 
vid 2015.  

Uppföljning åtgärder 
Vid kvalitetsrapporten för fritidshemmen 2015 tog tre stycken åtgärder fram i samband med rapporten. 
Dessa tre var: 

• Svarsfrekvensen har ökat men fortsatta ansträngningar måste göras för att förbättra den 
ytterligare.  

• En handlingsplan upprättas av ansvarig rektor för att komma tillrätta med det genomgående 
försämrade resultatet för Molla och Mörlandas fritidshem. Planen följs upp regelbundet under 
läsåret. 

• En sammanfattning av resultaten av enkäten skickas som brev för vidare befordran till 
vårdnadshavarna samt publiceras på kommunens hemsida. 

När det gäller svarsfrekvensen så har den sjunkit med 4 % -enheter jämfört med föregående år.  

Handlingsplanen för Molla och Mörlanda har givit något bättre resultat inom vissa delfrågor. Det finns 
fortfarande utrymme för förbättringar inom områdena inflytande, delaktighet och trygghet.  

Bildningsnämndens mål – Resultatens måluppfyllelse 
Bildningsnämnden har ett mål som är direkt kopplat till frågeställningar i enkäten. Målet har inte 
uppnåtts.  

 

Prioriterat mål Målindikator Mål 2016 Resultat 
2016 

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. 

Andelen föräldrar som anger att deras 
barn känner sig trygga på fritidshem 
ska öka. 

100 % 96 % 
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Analys 

Svarsfrekvensen har sjunkit något från föregående år och landar på 35 %, vilket även är lägre än 
jämförbara enkäter som genomförts under samma tidsperiod. Variationen mellan avdelningarna har 
också varit stor inom hela kommunen. Anledningen till detta kan vara flera. Strukturen för hur enkäten 
har lyfts fram och informerats om till vårdnadshavare än en del, detta eftersom några avdelningar har 
bättre svarsfrekvens än andra avdelningar. Samverkan mellan förvaltningsledning och avdelningar kan 
även det påverkat svarsfrekvensen. Enkäten har genomförts under en period då förvaltningen bytt 
utvecklingsledare och detta kan ha medfört att påminnelseutskick och annat stöd till avdelningarna kan 
blivit lidande. En annan aspekt är barnens huvudsyssla. Till skillnad från vårdnadshavarenkäten som 
genomförts i förskolan, där svarsfrekvensen var högre, så kan det vara så att vårdnadshavare fokuserar på 
det område som de anser är barnens primära områden, nämligen skolan. Fritidshemmet kanske inte har 
samma attraktionskraft som skolan har och föräldrar fokuserar kanske i större utsträckning på 
skolområdet. Vilket framförallt kanske gäller vårdnadshavare med barn i de äldre åldrarna.  

 

Viktiga områden 
Vårdnadshavarna anser att de viktigaste faktorerna för deras barn i fritidshemmet är att barnen känner sig 
trygga där, samt att personalen behandlar barnen väl. Därefter kommer faktorer som att deras barn tycker 
det är kul att vara på fritidshemmet och att vistelsen där stimulerar deras utveckling och kreativitet. 
Trygghet och trivselfaktorer är det viktigaste faktorerna för vårdnadshavarna. 

 

Trivsel och trygghet 
Vårdnadshavarna anser generellt att trivseln och tryggheten är hög inom fritidshemmen. Som framgick i 
resultatet så uppgav 96 % av de responderande vårdnadshavarna anser att deras barn är trygga på 
fritidshemmet, samt att personalen behandlade dem väl. Bildningsnämnden har ett mål om att alla barn 
ska vara trygga på fritidshemmet och förvaltningen arbetar i den riktningen, vilket bör kunna förklara det 
stigande resultatet. Dock finns det en del variation mellan avdelningarna och förvaltningen måste arbeta 
vidare i samma anda med att stärka likvärdigheten mellan avdelningarna. Skillnaderna kan till synes 
verka stora mellan avdelningarna och procentuellt så är det stora. Detta måste dock sättas i relation till 
avledningarnas storlek och att ett avvikande svar får väldigt stort genomslag. Ser vi över hela området så 
har ändå tryggheten förbättrats sedan föregående år. Totalt sätt är det väldigt få, 7 stycken som inte svarat 
positivt på frågan.    

 

Utveckling, lärande och fritidshemsmiljön 
Inom området så har det skett förbättringar inom två frågor. Den första är att vårdnadshavarna upplever 
att barnen stimuleras till utveckling och kreativitet utifrån sina förutsättningar och behov. Ökningen 
borde kunna förklaras med att personalen i en större utsträckning möjliggör, planerar och genomför 
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aktiviteter som stimulerar barnen. Den förklaringen borde vara den mest adekvata då förändringarna i 
den fysiska miljön har varit små. Att variationen mellan avdelningarna skiljer sig åt är ett 
utvecklingsområde och förvaltningen bör arbeta med att stärka likvärdigheten mellan avdelningarna. 
Personalens utbildningsbakgrund och kompetensutveckling borde spela en central roll i utvecklingen av 
den utvecklande och kreativa verksamheten. Att samverkan mellan skolan och fritidshemmet förbättras 
sedan föregående år är på det hela taget till gagn för barnen och är en grund för en bra vistelse inom 
fritidshemmet. Förbättringen borde kunna förklaras med bättre rutiner mellan skola och fritidshemmet. 

 

Inflytande och delaktighet 
 

Inflytande och delaktighet är den områden med sämst resultat. Mellan 20 och 22 vårdnadshavare anser 
att personalen är intresserad av deras synpunkter stämmer ganska dåligt och liksom att deras inflytande 
är begränsat. Sämst resultat inom hela enkäten hade frågan jag har fått information om målen som styr 
verksamheten, där 69 % uppgav att det stämde helt (34 %) eller ganska bra (35 %). Dessa svar 
tillsammans med den låga svarsfrekvensen ger en bild av att vårdnadshavarna till viss del saknar 
information om verksamheten, har svårt att ta sig till den information som ges dem och på så sätt saknar 
förutsättningar för inflytande och delaktighet. I samband med analysen av svarsfrekvensen så lyftes även 
frågan om vårdnadshavarnas intresse för området och att det finns en möjlighet att de fokuserar på 
skolan. Oavsett om så är fallet eller ej, så bör verksamheten fokusera på att stärka möjligheterna för 
delaktighet och inflytande. En större kunskap kring fritidshemmen och målet för verksamheten bör 
kunna leda till ett stärkt intresse även kring frågor som rör fritidshemmet. Bildningsnämnden bör införa 
ett mål för området inflytande och delaktighet för att tydliggöra vikten av en samverkan med 
vårdnadshavare. 

 

Uppföljning åtgärder 
 

Två åtgärder inom togs fram efter föregående enkät. Dessa var: 

• Svarsfrekvensen har ökat men fortsatta ansträngningar måste göras för att förbättra den 
ytterligare.  

• En handlingsplan upprättas av ansvarig rektor för att komma tillrätta med det genomgående 
försämrade resultatet för Molla och Mörlandas fritidshem. Planen följs upp regelbundet under 
läsåret. 

Trots insatserna så har svarsfrekvensen gått nedåt. För att öka svarsfrekvensen så ska strukturen kring 
enkäten ses över inför kommande enkäter. Sedan så kommer framförallt aktiveter som är kopplade till att 
öka möjligheten till inflytande och delaktigheten föreslås. Vilket borde leda till en ökad svarsfrekvens 
över tid.  

Koppla på Mörlandas handlingsplan 

Bildningsnämndens mål 
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Som redan behandlades i avsnittet gällande trivsel och trygghet så har Bildningsnämnden ett mål där 
målindikatorn är att andelen föräldrar som anger att deras barn känner sig trygga på fritidshem ska öka, 
där målvärdet är satt till 100 % för 2016 och måluppfyllelsen blev 96 %. Andelen vårdnadshavare som 
upplever att deras barn är trygga på fritidshemmet har ökat i linje med målindikatorn, men förvaltningen 
når inte upp till bildningsnämndens mål om 100 %. Förvaltningen kommer att fortsätta att kontinuerligt 
med området och mot en 100 % måluppfyllelse. Alla barn ska känna sig trygga inom Bildningsnämndens 
verksamhetsområde.   

Slutligen så visar enkäten att verksamheten i stort arbetar i rätt riktning. Resultaten pekar i alla fall på 
det, även om förvaltningen inte når upp till nämndens mål.  

 

Slutsatser 
 

• Förvaltningen når inte upp till Bildningsnämndens mål om att 100 % av barnen ska känna sig 
trygga på fritidshemmet.  

• Arbetet med att förstärka barnens stimulans för utveckling och kreativitet har haft positiv effekt.  
• Bildningsnämnden bör införa ett mål för området inflytande och delaktighet för att tydliggöra 

vikten av en samverkan med vårdnadshavare. 
• Förvaltningen bör arbeta vidare med att stärka likvärdigheten mellan avdelningarna. 
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Systematiskt kvalitetsarbete - Kvalitetsrapport förskoleenkäten 2016 
 
Sammanfattning 
Under våren 2016 har en enkät till vårdnadshavare för barn  i förskolor i kommunal 
regi, kooperativ, samt barndagsvårdare genomförts för fjärde gången. Enkäten har 
tagit sin utgångspunkt i läroplanen för förskolan (Lpfö 98) och genomförts i enlighet 
med bildningsnämndens enkätplan för 2016. Syftet med enkäten är att kartlägga 
vårdnadshavares upplevelser om huruvida förskolan uppfyller läroplanens (Lpfö 98) 
mål, främst inom i området utveckling och lärande men även inom områdena 
normer och värden samt vårdnadshavarens inflytande (område förskola och 
hem).Resultatet visar att det har skett en förbättring inom i princip alla områden 
förutom svarsfrekvensen. 96 % av de responderade vårdnadshavarna upplever att de 
är mycket nöjda (31 %) eller nöjda (65 %). Det skiljer 7 % -enheter mellan Innerby 
förskoleområde (100 %) och Ytterby förskoleområde (93 %). Båda områdena har 
gjort en stor förbättring sedan det föregåendet året.  Innerby har förbättrat sitt 
resultat med 15 % -enheter och Ytterby med 14 % -enheter. Inom området för 
utveckling och lärande så har även här resultaten varit genomgående bra och 
varierar, kommungemensamt, mellan 94 % och 97 % mycket nöjda eller nöjda 
vårdnadshavare. Tyngdpunkten inom frågeområdet ligger på nöjda vårdnadshavare 
där mellan 54 % och 74 % svarat att de varit nöjda inom respektive fråga. Analysen 
visar att de stora positiva resultaten till viss del kan förklaras med ett nytt 
frågeupplägg, men att detta endast är en del av sanningen. Variationen mellan 
enheter och områden påvisar att det finns ett arbete ute i verksamheter som bidragit 
positivt till resultatförbättringen. 
 
Slutsatser 
• 2 av 5 målvärden nådda och ytterligare 2 går i en positiv riktning 
• Det har skett en förbättring inom området trivsel och trygghet under året och 

förskolorna bör arbeta vidare i samma anda för att uppnå en 100 % trygghet och 
trivselnivå.  

• Det har skett förbättringar inom alla läroplanens områden. 
Förskoleverksamheten bör eftersträva en större likvärdighet mellan enheterna. 

• Förskoleverksamheten bör öka vårdnadshavares möjlighet till inflytande och 
delaktighet. 

• Bildningsnämnden bör överväga om att byta enkätmålet från ett svarsfrekvens 
mål till ett inflytande eller delaktighets mål. 
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Sammanfattning 
 

Under våren 2016 har en enkät till vårdnadshavare för barn  i förskolor i kommunal regi, kooperativ, 
samt barndagsvårdare genomförts för fjärde gången. Enkäten har tagit sin utgångspunkt i läroplanen för 
förskolan (Lpfö 98) och genomförts i enlighet med bildningsnämndens enkätplan för 2016. Syftet med 
enkäten är att kartlägga vårdnadshavares upplevelser om huruvida förskolan uppfyller läroplanens (Lpfö 
98) mål, främst inom i området utveckling och lärande men även inom områdena normer och värden 
samt vårdnadshavarens inflytande (område förskola och hem).  

Svarsfrekvensen för 2016 var 63 %, 306 svar av 487 möjliga, vilket kan jämföras med 2015 års 
svarsfrekvens på 67 %, 286 av 422. Svarsfrekvensen var 61 % i de kommunala verksamheterna och 71 % 
i de övriga. De externa verksamheterna utgör dock en mindre del av det totala underlaget om 101 barn av 
487.  

Resultatet visar att det har skett en förbättring inom i princip alla områden förutom svarsfrekvensen. 96 
% av de responderade vårdnadshavarna upplever att de är mycket nöjda (31 %) eller nöjda (65 %). Det 
skiljer 7 % -enheter mellan Innerby förskoleområde (100 %) och Ytterby förskoleområde (93 %). Båda 
områdena har gjort en stor förbättring sedan det föregåendet året.  Innerby har förbättrat sitt resultat med 
15 % -enheter och Ytterby med 14 % -enheter.  

Inom området för utveckling och lärande så har även här resultaten varit genomgående bra och varierar, 
kommungemensamt, mellan 94 % och 97 % mycket nöjda eller nöjda vårdnadshavare. Tyngdpunkten 
inom frågeområdet ligger på nöjda vårdnadshavare där mellan 54 % och 74 % svarat att de varit nöjda 
inom respektive fråga.  

Analysen visar att de stora positiva resultaten till viss del kan förklaras med ett nytt frågeupplägg, men 
att detta endast är en del av sanningen. Variationen mellan enheter och områden påvisar att det finns ett 
arbete ute i verksamheter som bidragit positivt till resultatförbättringen. 

Slutsatser 

• 2 av 5 målvärden nådda och ytterligare 2 går i en positiv riktning 
• Det har skett en förbättring inom området trivsel och trygghet under året och förskolorna bör 

arbeta vidare i samma anda för att uppnå en 100 % trygghet och trivselnivå.  
• Det har skett förbättringar inom alla läroplanens områden. Förskoleverksamheten bör eftersträva 

en större likvärdighet mellan enheterna. 
• Förskoleverksamheten bör öka vårdnadshavares möjlighet till inflytande och delaktighet. 
• Bildningsnämnden bör överväga om att byta enkätmålet från ett svarsfrekvens mål till ett 

inflytande eller delaktighets mål. 
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Inledning 
 

Under våren 2016 har en enkät till vårdnadshavare för barn i förskolor i kommunal regi, kooperativ, samt 
barndagsvårdare genomförts för fjärde gången. Enkäten har tagit sin utgångspunkt i läroplanen för 
förskolan (Lpfö 98) och genomförts i enlighet med bildningsnämndens enkätplan för 2016. 

Enkäten ingår i kommunens systematiska kvalitetsarbete och utgör en del av det underlag som 
verksamheterna använder sig av i sina analyser för att kunna utveckla enheternas kvalitet på ett 
systematiskt sätt. Enkäterna används även som diskussions- och informations-underlag vid bland annat 
föräldramöten. Information om enkätens genomförande gick ut till personal och vårdnadshavare under 
vecka 8 och enkäten genomfördes mellan v.9- 11 (29 feb.- 18 mars). 

 

Syfte 

 
Syftet med enkäten är att kartlägga vårdnadshavares upplevelser om huruvida förskolan uppfyller 
läroplanens (Lpfö 98) mål, främst inom i området utveckling och lärande, men även inom områdena 
normer och värden samt vårdnadshavarens inflytande (område förskola och hem). Enkäten syftar även 
till att kartlägga vårdnadshavarens upplevelser kring trivsel och trygghet, bemötande, barnens 
matsituationer, samt barnomsorgsbehov. 

 

Enkätens upplägg 
 

I enkäten finns det framförallt tre områden som behandlas, varav läroplansområdet innehåller fler 
underdelar. Framförallt undersöks området utveckling och lärande, men även normer och värden, samt 
vårdnadshavares inflytande ingår. De två övriga områdena för enkäten är trivsel och trygghet, samt 
vistelsetider och öppettider. I enkäten ingår en faktorkartläggning, där vårdnadshavarna får prioritera 
områden som de finner särskilt viktiga för deras barns vistelse inom förskolan. Utöver dessa områden så 
finns det även en möjlighet för respondenterna att använda fritextsvar för att förtydliga eller exemplifiera 
sina svar. Sist i enkäten finns det även en möjlighet att lämna övriga synpunkter kopplat till enkäten. 
Jämfört med enkäten 2015 så ett svarsalternativ på ett flertal av skattningsfrågorna plockats bort till 
2016, svarsalternativet som plockades bort var vet ej/vill inte svara. Detta medför att svarsalternativen 
för skattningsfrågor löper från mycket nöjd, nöjd, missnöjd och mycket missnöjd, med en del variationer 
beroende på frågans konstruktion. Enkäten har skickats ut till vårdnadshavarnas egna mejladressen, 
kompletterat med påminnelser. 
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Resultat 
 

Svarsfrekvensen för 2016 var 63 %, 306 svar av 487 möjliga, vilket kan jämföras med 2015 års 
svarsfrekvens på 67 %, 286 av 422. Svarsfrekvensen var 61 % i de kommunala verksamheterna och 71 % 
i de övriga. De externa verksamheterna utgör dock en mindre del av det totala underlaget om 101 barn av 
487.  

De 3 faktorer som vårdnadshavarna framförallt tyckte var viktigast för sina barn i förskolan var: 

Ditt barns trivsel i förskolan (95 %)  
Trygghet när du lämnar ditt barn (88 %) 
Personalens bemötande av ditt barn (87 %) 

Fyra andra faktorer var och utmärkande om än inte i samma utsträckning som de tre ovanstående. Dessa 
fyra var: 

Regler och rutiner för ditt barn (43 %) 
Arbete med att utveckla skapande, fantasi, kreativitet (42 %) 
Arbete med normer och värden (39 %) 
Arbete med att utveckla språket (31 %) 

 

Trygghet och Trivsel 
 

Inom området som berör trivsel, trygghet och bemötande så svarar vårdnadshavare genomgående högt på 
alla frågor. I alla frågor utan en, så svarar minst 96 % av vårdnadshavarna att de antingen var mycket 
nöjda eller nöjda. Högst var svaret på frågan om ”hur uppfattar du att ditt barn trivs i förskolan?” där 98 
% av vårdnadshavarna svarat att de nöjda eller mycket nöjda, varav 60 % av dessa var mycket nöjda. Det 
finns en liten avvikelse mellan Innerby och Ytterby förskoleområde, där Innerby förskoleområde svarar i 
genomsnitt 4 % -enheter bättre.  

 

Läroplansområden 
 

Normer och värden 
 

Enkäten har en fråga som behandlar kategorin normer och värden och den lyder: Är du nöjd med 
förskolans kontinuerliga arbete med att utveckla ditt barns normer och värden? T ex. visa hänsyn, empati 
och omtanke om andra, ta ansvar, respektera olikheter”. Av de responderade vårdnadshavarna svarade 96 
% att de antingen var mycket nöjda (31 %) eller nöjda (65 %) med förskolans arbete med att utveckla 
barnens normer och värden. Det skiljer 7 % -enheter mellan Innerby förskoleområde (100 %) och 
Ytterby förskoleområde (93 %). Båda områdena har gjort en stor förbättring sedan det föregåendet året. 
Innerby har förbättrat sig med 15 % % -enheter och Ytterby med 14 % -enheter (se tabell 1). De externa 
aktörerna, har även de 100 % nöjda eller mycket nöjda vårdnadshavare. Sett över den senaste fyra åren så 
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är förändringen betydligt större än vad skillnaderna brukar vara mellan åren. Frågan är en av de frågor 
som har ändrat sin struktur och svarsalternativet vet ej finns inte i år. Frågan hade totalt i kommunala 
förskolor 227 svarande.  

År Innerby Ytterby Totalt 

2016 100 % 93 % 96 % 

2015 85 % 79 % 84 % 

2014 91 % 86 % 90 % 

2013 95 % 93 % 94 % 

Tabell 1 

 

Utveckling och lärande  
 

Även inom området för utveckling och lärande så är resultaten genomgående bra och varierar 
kommungemensamt mellan 94 och 97 % mycket nöjda eller nöjda vårdnadshavare. Flertalet av 
vårdnadshavare har uppgett att de varit nöjda och variationen med nöjda vårdnadshavare har pendlat 
mellan 54 % och 74 % beroende på fråga. Inom kategorins 5 frågor fanns det möjlighet att lämna 
synpunkter eller kommentarer kopplade till den enskilda frågan. Det fanns mellan 13 och 18 
kommentarer till varje fråga och i de flesta fall var kommentaren att vårdnadshavarna inte visste eller 
hade insyn i vad som förskolan gjorde inom det specifika området. Flest kommentarer kring att 
vårdnadshavarna inte visste eller hade insyn hade frågan ”är du nöjd med förskolans arbete med 
stimulera och utmana ditt barns intresse för teknik?”, där 16 av de 18 kommentarerna direkt gick att 
koppla till en bristande kunskap inom området.    

Fråga 11- 15 har fått andra svarsalternativ jämfört med 2015, vet ej alternativet har tagits bort. Det är en 
del svarsbortfall på frågorna med mellan 217-227 svarande av 234 möjliga. 

Frågorna som ingår i området är: 

Fråga 11. Är du nöjd med förskolans arbete med att stimulera och utveckla ditt barns språk?  
Fråga 12. Är du nöjd med förskolans arbete med att utveckla och stimulera ditt barns skapande, fantasi 
och kreativitet? 
Fråga 13. Är du nöjd med förskolans arbete med att stimulera och utmana ditt barns intresse för 
matematik? 
Fråga 14. Är du nöjd med förskolans arbete med att stimulera och utmana ditt barns intresse för 
naturvetenskap? 
Fråga 15. Är du nöjd med förskolans arbete med att stimulera och utmana ditt barns intresse för teknik? 

Förbättringarna inom varje fråga var som minst 10 % -enheter och som mest 37 % -enheter. 
Förbättringarna var även en avvikelse sett över tid. Alla frågor inom området hade tidigare negativa 
förändringar jämfört över tid där 2013 var det bästa året, med flest vårdnadshavare som svarat att det 
varit nöjda eller mycket nöjda. Det är framförallt inom frågorna gällande matematik (+ 28 %), 
naturvetenskap (+ 28 %) och teknik (+ 37) som de stora förändringarna skett. Det är inga större 
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skillnader mellan hur Innerby och Ytterby svarat totalt, däremot så är det fler vårdnadshavare inom 
Ytterby förskoleområde som svarat att det varit mycket nöjda (+ 6 % -enheter) jämfört med Innerby 
förskoleområde. 

 

Inflytande över verksamheten 
 

86 % av de responderande vårdnadshavarna har svarat att de antingen var nöjda (64% ) eller mycket 
nöjda (22 %) över möjligheten till inflytande över verksamheten. Det är en ökning med 14 % -enheter 
jämför med 2015. Även fråga 16, som berör inflytande, har fått ett nytt upplägg jämfört med 2015 och 
det är också här ”vet ej”-alternativet som försvunnit.   

 

Öppettider och barnomsorgsbehov 
 

13 % (29 st) av de responderande vårdnadshavarna har svarat att nuvarande öppettider inom 
barnomsorgen inte täcker det behov som de har. Av dess uppger 14st att det är under helger som de 
behöver barnomsorg och ytterligare 14 som har behov under både helger som nätter.  

 

Fritextsvar 
 

I samband med möjligheten till fritextsvar som har varit kopplade till direkta frågor, så har dessa i de 
flesta fall använts till att utrycka att vårdnadshavarna inte har någon kunskap om frågan. I den sista 
fritextmöjligheten som finns för att kunna lämna ytterligare synpunkter så är det en stor variation i vad 
som uttrycks. Frågor som rör barnomsorg på obekväm arbetstid och vikariehantering är de två frågor 
som ändå haft en viss återkomst. Fritextsvaren som behandlar obekväm barnomsorg är i grunden en 
förstärkning av de svar framkommit i frågeområdet som behandlar öppettider och barnomsorgsbehov. 
När det gäller vikariehantering så uttrycker vårdnadshavare i dessa fall en ökad otrygghet på grund av 
vikarier arbetar i verksamheten i stället för ordinarie personal. 

 

Bildningsnämndens mål – resultatens måluppfyllelse 

Prioriterat mål Målindikator Mål 2016 Resultat 
2016 

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. 

Andelen föräldrar som anger att deras 
barn känner sig trygga i förskolan ska 
öka. 

99 % 96 % 

 Andelen föräldrar som är nöjda med 
förskolans arbete med att stimulera och 
utmana barnens intresse för matematik, 

70 % 95 % 
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Analys 

 

Trivsel och trygghet 
 

Trivsel, trygghet och personalens bemötande är de tre absolut viktigaste faktorerna för vårdnadshavarna 
enligt enkäten. Förskolorna har i år svarat upp gentemot detta och brutit den nedåtgående trend som varit 
inom området. Både Innerby (100 %) och Ytterby (94 %) har ökat med 4 % -enheter på frågan om 
”känner du dig trygg när du lämnar dit barn?”. I övriga frågor inom området har också haft en positiv 
utveckling. Förhoppningarna inför kommande år att det ska bli mer likvärdigt inom kommunen och att 
alla barn ska känna sig trygga i förskolans miljö. En aspekt som eventuellt kan kopplas till tryggheten är 
andel förskolepedagoger i verksamheten, då Herrljunga kommun har fler utbildade förskolepedagoger i 
Innerby än i Ytterby. Sambandet mellan utbildningsbakgrund och trivselnivå bör kanske dock inte anses 
som en förklaringsmodell, utan det bör finnas andra aspekter som tydligare kan förklara skillnaderna i 
svarsnivån. Kommunen har även sett minskade barngrupper i förskolorna vilket kan ha bidragit till den 
brutna trenden.  

 

Läroplanens områden 
 

Normer och värden har genomgått en markant förbättring jämfört med föregående år. Viss försiktighet 
måste tolkas in i förbättringen till följd av den förändrade frågekonstruktionen vilket kan ha medfört fler 
positiva respondenter, då dessa inte velat svara att de var missnöjda när de inte visste om hur det låg till. 
Samtidigt går det dock att väga in att andelen missnöjda inte ökat, även om det finns en del bortfall. Med 
detta menas att det finns en risk i att ha ett ”vet ej”-alternativ, då respondenter kan tänkas välja detta 
enbart för att inte behöva ta ställning i frågan.  

 

naturvetenskap och teknik ska öka. 

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

Andel föräldrar som är nöjda med 
personalens bemötande ska öka. 

100 % 96 % 

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

Andel föräldrar som är nöjda med 
förskolans arbete med att utveckla 
barnens intresse för skapande och 
kreativitet ska öka. 

95 % 97 % 

 Säkerställa en god svarsfrekvens (Ingår 
ej i budgetens nämndmål)  

75 % 63 % 
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Utveckling och lärande 
 

Liksom med området normer och värden så får resultatet inom utveckling och lärande ses lite utav den 
förändrade frågekonstruktionen. Det är dock positivt att nivån är så pass hög som den är. Det finns en 
farhåga med att andelen nöjda varit över 70 % inom frågorna matematik, naturvetenskap och teknik, 
vilket kan signalera ett nöd-val. Ett nöd-val innebär att de hellre svarar positivt än negativt när de inte vet 
hur läget är och att de då hellre friar än fäller. Detta är dock inte hela sanningen, då det generellt finns en 
lite högre positivitet inom Ytterby förskoleområde än Innerby förskoleområde när vi ser till andelen 
vårdnadshavaren som svarat att är mycket nöjda. Sammantaget ger detta en bild av att det finns 
skillnader över hur vårdnadshavarna värderar informationen de får kring arbetet i framförallt matematik, 
teknik och naturvetenskap. Det är positivt att utvecklingen går i rätt riktning och att vi får följa 
utvecklingen av andelen ”mycket nöjda” över tid. 

Svarsfrekvensen nådde i år inte upp till den nivå som bildningsnämnden angivit om 75 % svarsfrekvens. 
Enkäten tappade istället något jämfört med tidigare år 63 % 2016 jämfört 67 % år 2015. En förklaring till 
detta kan vara att enkäten gjordes i en brytpunkt då förvaltningen bytt utvecklingsledare, vilket kan 
medfört att utskicksfrekvensen av påminnelser alternativ kringarbete, såsom information och stöd kring 
enkäten blivit lidande. En annan förklaringsmodell är kopplat till frågan om andelen vårdnadshavare som 
är nöjda med möjligheten till inflytande i förskolans verksamhet. Andelen mycket nöjda har endast 
marginellt förändrats från 19 % till 23 %, trots att hela frågan som sådan förbättrat sig med 14 % -
enheter. Det kanske kan finnas en förklaring i att vårdnadshavare som inte upplever ett inflytande eller 
insyn i verksamheten kan vara mindre benägna att svara. Vi kan i sammanhanget konstatera att det finns 
en variation mellan enheterna om hur vårdnadshavarna upplever möjligheten till inflytande.  

Möjligheten till inflytande kan också vara kopplat till förmågan om insyn i verksamheten. Trots att det 
har skett en markant ökning inom området för utveckling och lärande, så framgår det i fritextsvaren att 
flera inte vet hur förskolan bedriver sitt arbete, framförallt inom områdena matematik, naturvetenskap 
och teknik. Denna bild förstärks av att det finns en variation i vilken utsträckning som vårdnadshavarna 
är mycket nöjda med arbetet inom matematik, naturvetenskap och teknik. 

Slutligen så finns det ett kartlagt behov av barnomsorg på obekväm arbetstid. Det bör ske en tydligare 
dialog med berörda vårdnadshavare för att klargöra omfattningen av behovet för att kunna kartlägga 
eventuella kostnader förknippade med frågan.  

 

Bildningsnämndens mål – resultatanalys 
 

Prioriterat mål Målindikator Mål 2016 Resultat 
2016 

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. 

Andelen föräldrar som anger att deras 
barn känner sig trygga i förskolan ska 
öka. 

99 % 96 % 

 Andelen föräldrar som är nöjda med 
förskolans arbete med att stimulera och 

70 % 95 % 
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Sammantaget så visar enkäten på att verksamheten uppfyller 2 av 5 mätvärden för 2016. 
Målindikatorerna om att ”Andel föräldrar som är nöjda med personalens bemötande ska öka” och 
”Andelen föräldrar som anger att deras barn känner sig trygga i förskolan ska öka” har också infriats, 
även om målvärdet för året inte uppfyllts. Det är egentligen endast målet om svarsfrekvens som går i en 
felaktig riktning. Utifrån det ovan nämnda resonemanget om inflytande och insyn i verksamheten så bör 
bildningsnämnden se över möjligheten att inte ha ett svarsfrekvensmått som målvärde utan istället 
inkludera en målindikator som berör delaktighet och inflytande. Detta för att öka andelen som känner 
inflytande och som därav ska bli mer benägna till att besvara enkäten.  

Slutsatser 
 

• 2 av 5 målvärden nådda och ytterligare 2 går i en positiv riktning 
• Det har skett en förbättring inom området trivsel och trygghet under året och förskolorna bör 

arbeta vidare i samma anda för att uppnå en 100 % trygghet och trivselnivå.  
• Det har skett förbättringar inom alla läroplanens områden. Förskoleverksamheten bör eftersträva 

en större likvärdighet mellan enheterna. 
• Förskoleverksamheten bör öka vårdnadshavares möjlighet till inflytande och delaktighet. 
• Bildningsnämnden bör överväga om att byta enkätmålet från ett svarsfrekvens mål till ett 

inflytande eller delaktighets mål. 

 

  

utmana barnens intresse för matematik, 
naturvetenskap och teknik ska öka. 

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

Andel föräldrar som är nöjda med 
personalens bemötande ska öka. 

100 % 96 % 

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

Andel föräldrar som är nöjda med 
förskolans arbete med att utveckla 
barnens intresse för skapande och 
kreativitet ska öka. 

95 % 97 % 

 Säkerställa en god svarsfrekvens (Ingår 
ej i budgetens nämndmål)  

75 % 63 % 
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Personuppgiftsansvar
Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer 
ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter 

(3 § personuppgiftslagen)

Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska person (till exempel aktiebolag, 
stiftelse eller förening) eller den myndighet som behandlar personuppgifter i sin 
verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och vad de ska 
användas till. Det är alltså är inte chefen på en arbetsplats eller en anställd som är 
personuppgiftsansvarig. Undantagsvis kan en fysisk person vara personuppgiftsan-
svarig, till exempel en enskild företagare.

Det är de faktiska omständigheterna i det enskilda fallet som avgör vem som 
är personuppgiftsansvarig. Avtal där ansvaret preciseras kan ge vägledning vid 
bedömningen. Om två eller flera gemensamt bestämmer över en viss behandling är 
de personuppgiftsansvariga tillsammans. Vem som är personuppgiftsansvarig kan 
också särskilt anges i lag eller förordning, till exempel i särskilda registerlagar.

En användare som enbart har rätt att komma åt personuppgifter genom att läsa dem 
och söka bland dem men som inte självständigt får ändra, komplettera eller radera 
uppgifterna är inte personuppgiftsansvarig.

En juridisk person eller en myndighet är personuppgiftsansvarig även om 
verksamheten bedrivs i filialer eller andra organisatoriska enheter. Om flera juridiska 
personer i en organisation (till exempel i en koncern) behöver behandla samma 
personuppgifter kan ansvarsfördelningen se ut på olika sätt. 

 � Om moderbolaget ensamt bestämmer över behandlingen blir moderbolaget 
personuppgiftsansvarig. 

 � Om alla bolag inom en koncern gemensamt bestämmer över behandlingen blir de 
tillsammans ansvariga för det aktuella registret.

De olika koncernbolagen kan naturligtvis samtidigt var för sig vara personuppgiftsan-
svariga för andra register som de självständigt bestämmer över.
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I en kommun är normalt både kommunstyrelsen och de kommunala nämnderna 
– om de är så självständiga att de är förvaltningsmyndigheter – personuppgiftsan-
svariga, var och en i sin verksamhet. Vilket organ i kommunen som är personupp-
giftsansvarig kan variera; de faktiska omständigheterna måste prövas i varje enskilt 
fall, till exempel om nämnden självständigt förfogar över de personuppgifter som 
behandlas.

Vid publiceringar på Internet kan både organisationer och enskilda fysiska personer 
ha ett ansvar för vad de publicerar. Om en organisation har möjlighet att bestämma 
över ändamål och medel för en publicering gjord av andra besökare är organi-
sationen ansvarig även för denna. Organisationens ansvar utesluter inte att även 
besökarna är ansvariga för det de publicerar. 

Personuppgiftsbiträde
Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den 
 person uppgiftsansvariges räkning

(3 § personuppgiftslagen)

Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den egna organisationen. En anställd 
eller någon annan som behandlar personuppgifter under den personuppgiftsan-
svariges direkta ansvar är inte personuppgiftsbiträde.

Ett personuppgiftsbiträde kan vara antingen en fysisk eller en juridisk person. Om en 
personuppgiftsansvarig till exempel anlitar en servicebyrå blir denna ett personupp-
giftsbiträde som får behandla personuppgifter enligt den personuppgiftsansvariges 
instruktioner. Ett skriftligt avtal måste upprättas. Det är den personuppgifts-
ansvarige som ansvarar för att avtalet finns. I avtalet ska det särskilt föreskrivas att 
personuppgiftsbiträdet får behandla personuppgifterna bara i enlighet med instruk-
tionerna och att biträdet måste vidta de säkerhetsåtgärder som den personuppgifts-
ansvarige ska vidta.

Ansvaret kan inte överlåtas
Den personuppgiftsansvarige kan överlåta den faktiska behandlingen av personupp-
gifter men personuppgiftsansvaret kan aldrig överlåtas. Det är alltid den personupp-
giftsansvarige som ytterst svarar för att personuppgiftslagen följs och att de regist-
rerade behandlas korrekt.

Ansvaret är straff- och skadeståndssanktionerat. Den personuppgiftsansvarige 
är skadeståndsskyldig gentemot den registrerade, även för åtgärder som en 
medhjälpare eller ett personuppgiftsbiträde har utfört. Ett biträde kan enligt avtal 
eller allmänna regler bli skadeståndsskyldigt gentemot den personuppgiftsansvarige.

Kontakta Datainspektionen
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se  Webb: www.datainspektionen.se 
Tfn 08-657 61 00. Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.
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 BILDNINGS- Presidieskrivelse 
 FÖRVALTNINGEN 2016-06-02 
 INGEMAR KIHLSTRÖM UN  110/2016 603 
 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 
 

 
 

Genomförande av lärarlönelyftet i Herrljunga kommun 
 
Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut 

1. Bildningsnämnden beslutar att lärarlönelyftet hanteras med ökning av 
tillsvidarelönen.  

2. I det fall det riktade statsbidraget för lärarlönelyftet utgår och satsningen 
tas om hand inom ramen för det genrella statsbidraget är det av vikt att 
bildningsnämnden tilldelas dessa medel motsvarande bidragsramen. 

 
Ingemar Kihlström  Robert Andersson 
Ordförande   Vice ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 
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BILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN 
Bodil Jivegård 

 
Tjänsteskrivelse 

2016-06-01  
           DNR UN – 110/2016 

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 
  

 
Genomförande av lärarlönelyftet i Herrljunga kommun 
 
Sammanfattning 
Regeringen har beslutat om ett lärarlönelyft för att vända utvecklingen i den svenska 
skolan. De tre områden som pekas ut som skolans stora utmaningar är sjunkande 
kunskapsresultat, ökande ojämlikhet och en omfattande lärarbrist. Regeringen konstaterar 
också att skickliga och engagerade lärare är en nyckel för att vända utvecklingen i den 
svenska skolan samtidigt som det finns ett stort behov av att öka läraryrkets attraktivitet.  

Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att stimulera skolhuvudmännen att ge särskilt 
kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger högre lön för att därigenom bidra 
till ökad kvalitet i undervisningen, till förbättrade kunskapsresultat och till verksamhetens 
utveckling i övrigt. Statsbidraget lämnas för ett läsår i sänder (bidragsår) i den mån det 
finns tillgång på medel. Samtidigt uttrycker Skolverket att lärarlönelyftet är en permanent 
satsning utan något slutdatum. För läsåret 2016/2017 har Herrljunga kommun tilldelats 
2 650 000 kr. 

Huvudmannen bestämmer hur många lärare som uppfyller kriterierna och hur mycket de 
ska få i höjd lön. Storleken på löneökningen kan variera inom ett mycket stort spann, men 
den genomsnittliga löneökningen hos huvudmannen skall ligga inom spannet 2500-3500 
kronor/månad.  

En strategi för att tydliggöra process och hantering av lärarlönelyftet har utarbetats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-06-01 
Förordning SFS 2016:100 
Bidragsramar till kommunerna Lärarlönelyftet 2016/2017  
 
Förslag till beslut 
1. Bildningsnämnden beslutar att lärarlönelyftet hanteras med ökning av tillsvidarelönen.  
 
Bodil Jivegård 
Bildningschef 
 
Expedieras till: Kommunstyrelse och kommunfullmäktige 
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Tjänsteskrivelse  

2016-06-01 
DNR UN – 110/2016  

Sid 2 av 3 
 

 
Bakgrund 
Regeringen har beslutat om ett lärarlönelyft för att vända utvecklingen i den svenska 
skolan. De tre områden som pekas ut som skolans stora utmaningar är sjunkande 
kunskapsresultat, ökande ojämlikhet och en omfattande lärarbrist. Regeringen konstaterar 
också att skickliga och engagerade lärare är en nyckel för att vända utvecklingen i den 
svenska skolan samtidigt som det finns ett stort behov av att öka läraryrkets attraktivitet. 
Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att stimulera skolhuvudmännen att ge särskilt 
kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger högre lön för att därigenom bidra 
till ökad kvalitet i undervisningen, till förbättrade kunskapsresultat och till verksamhetens 
utveckling i övrigt. Statsbidraget lämnas för ett läsår i sänder (bidragsår) i den mån det 
finns tillgång på medel. Samtidigt uttrycker Skolverket att lärarlönelyftet är en permanent 
satsning utan något slutdatum. För läsåret 2016/2017 har Herrljunga kommun tilldelats 
2 650 000 kr. I bidragsramen ingår kostnader för sociala avgifter.  
Statsbidraget för lärarlönelyftet är ett av väldigt många riktade statsbidrag som 
Bildningsförvaltningen söker. Dessa statsbidrag ställer omfattande kvar på strategier, 
dokumentation, uppföljning, rekvisitionshantering, redovisning mm.   

Huvudmannen bestämmer hur många lärare som uppfyller kriterierna och hur mycket de 
ska få i höjd lön. Storleken på löneökningen kan variera inom ett mycket stort spann, men 
den genomsnittliga löneökningen hos huvudmannen skall ligga inom spannet 2500-3500 
kronor/månad. Maximalt kan 10 procent av bidragsramen användas för lönelyft av särskilt 
kvalificerade förskollärare och fritidspedagoger i förskola och fritidshem. 
Bildningsförvaltningen har tillsammans med fackliga företrädare tagit ställning till att 10 
procent fördelas till förskola och fritidshem.  

Bildningsförvaltningen har utarbetat en strategi för att tydliggöra process och hantering av 
lärarlönelyftet kommer att hanteras i Herrljunga kommun. I förordningen ställs inte direkt 
krav på att lönen ska utges tillsvidare, men avsikten är tydlig och innebär att lärarlönelyftet 
ska bidra till en positiv löneutveckling inom läraryrket.  

Ekonomisk bedömning 
Lärarlönelyftet är fullt ut finansierat av statsbidrag som lämnas för ett läsår i sänder 
(bidragsår) i den mån det finns tillgång på medel. Samtidigt uttrycker Skolverket att 
lärarlönelyftet är en permanent satsning utan något slutdatum. För läsåret 2016/2017 har 
Herrljunga kommun tilldelats 2 650 000 kr. Bildningsförvaltningen har för avsikt att utse 
kvalificerade lärare och lyfta lönen tillsvidare och inte genom lönetillägg eller 
visstidsanställning. Det innebär att om statsbidraget skulle dras tillbaka finns ett behov av 
ramökning för att kompensera lärarlönelyftet. Förvaltningens bedömning är att lönen måste 
lyftas tillsvidare av två skäl; för att kunna stimulera och behålla kvalificerade lärare samt 
klara lönehanteringen och följa med i löneutveckling.  
 
Samverkan 
Förvaltningen har samverkat med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund inför 
framtagandet av strategi för Lärarlönelyftet.  
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Förordning (2016:100) om statsbidrag för 
höjda löner till lärare och vissa andra 
personalkategorier 
Svensk författningssamling 2016:100 
 
SFS nr: 2016:100 
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet  
Utfärdad: 2016-02-11  
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)  
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se  

 
/Träder i kraft I:2016-03-22/  

Inledning 

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till skolhuvudmän som höjer 
lönen för lärare, förskollärare eller fritidspedagoger utöver vad som följer av den ordinarie 
lönerevisionen.  
2 § Syftet med statsbidraget är att stimulera skolhuvudmännen att ge särskilt kvalificerade 
lärare, förskollärare eller fritidspedagoger högre lön för att därigenom bidra till en ökad 
kvalitet i undervisningen, till förbättrade kunskapsresultat och till verksamhetens utveckling i 
övrigt.  
Enligt 2 kap. 8 a § skollagen (2010:800) ska kommuner fördela resurser till utbildning inom 
skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.  
3 § Statsbidrag enligt denna förordning kan kombineras med statsbidrag enligt  
1. förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare, 
och  
2. förordningen (2014:145) om extra statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för 
lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden.  
Hur statsbidrag enligt förordningarna i första stycket 1 och 2 förhåller sig till statsbidrag 
enligt denna förordning framgår av 9 § tredje stycket.  

Bidragsår 

4 § Statsbidrag lämnas för ett år i sänder (bidragsår) i den mån det finns tillgång på medel. 
Bidragsåret börjar den 1 juli.  
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Förutsättningar för statsbidrag 

5 § Statsbidrag får lämnas till den som enligt skollagen (2010:800) är huvudman för 
1. förskoleklass, 
2. grundskola, 
3. grundsärskola, 
4. specialskola, 
5. sameskola, 
6. gymnasieskola, och 
7. gymnasiesärskola.  
Statsbidrag får lämnas för höjda löner i de skolformer som anges i första stycket. Statsbidrag 
får också lämnas till en sådan huvudman som avses i första stycket som även är huvudman för 
förskola eller fritidshem för höjda löner i förskolan respektive fritidshemmet.  
Statsbidrag får lämnas för höjda löner för personer som uppfyller de villkor som anges i 6-8 
§§, om huvudmannen följt de villkor som anges i 9 §.  
6 § Statsbidrag får lämnas för en  
1. lärare, med vilken i denna förordning avses en person som arbetar i någon av de skolformer 
som anges i 5 § första stycket eller fritidshemmet, om han eller hon är legitimerad som lärare 
enligt skollagen (2010:800) eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av skollagen,  
2. förskollärare, med vilken i denna förordning avses en person som arbetar i förskolan eller 
förskoleklassen, om han eller hon är legitimerad som förskollärare enligt skollagen, eller 
3. fritidspedagog eller motsvarande, med en svensk eller utländsk högskoleutbildning som är 
avsedd för arbete som fritidspedagog eller motsvarande, som inte uppfyller kraven på 
legitimation i 2 kap. 13 § skollagen och som arbetar i fritidshemmet.  
Med legitimerad lärare enligt första stycket 1 jämställs de lärare som  
1. trots att de saknar legitimation är anställda utan tidsbegränsning för att undervisa i 
modersmål eller i ett yrkesämne i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan med stöd av 2 kap. 
20 § första stycket skollagen, 
2. bedriver undervisning med stöd av 2 kap. 17 § första stycket 1 skollagen, eller 
3. är undantagna från kravet på legitimation enligt föreskrifter meddelade med stöd av 2 kap. 
13 § tredje stycket skollagen.  
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7 § Statsbidrag får lämnas för en sådan lärare, förskollärare eller fritidspedagog som avses i 6 
§ som är särskilt kvalificerad för den undervisning som huvudmannen bedriver.  
Läraren, förskolläraren eller fritidspedagogen ska ha visat intresse för och god förmåga till att 
utveckla undervisningen på egen hand och tillsammans med kollegor och därigenom 
förbättrat elevernas studieresultat eller måluppfyllelsen i förskolan. Detta ska ha skett genom 
att läraren, förskolläraren eller fritidspedagogen har 
1. tagit särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande i former som 
vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, 
2. med stöd av formell utbildning på avancerad nivå utöver lärarexamen eller 
förskollärarexamen förbättrat undervisningens innehåll, metoder och arbetssätt, 
3. tagit särskilt ansvar för att stödja lärar- eller förskollärarstudenter och kollegor som är nya i 
yrket eller tagit särskilt ansvar för att utveckla ämnen eller ämnesövergripande områden, eller 
4. tagit särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer.  
8 § För att statsbidrag ska lämnas för en sådan lärare, förskollärare eller fritidspedagog som 
avses i 6 § måste hans eller hennes arbetsuppgifter till största del bestå av undervisning eller 
uppgifter som hör till undervisningen eller andra uppgifter av pedagogisk natur.  
9 § Statsbidrag får lämnas till en huvudman som avses i 5 § första och andra styckena under 
förutsättning att huvudmannen till en sådan lärare, förskollärare eller fritidspedagog som 
uppfyller villkoren i 6-8 §§ betalar en lön som överstiger den lön som skulle ha betalats enligt 
den ordinarie lönerevisionen. Den sammanlagda löneökningen hos varje huvudman ska 
överstiga den lön som annars skulle ha utgått enligt den ordinarie lönerevisionen med i 
genomsnitt minst 2 500 kronor och högst 3 500 kronor per månad och lärare, förskollärare 
eller fritidspedagog.  
Statsbidrag får inte lämnas till en huvudman för nyanställning av sådan lärare, förskollärare 
eller fritidspedagog som uppfyller villkoren i 6-8 §§.  
För en lärare som förordnats som förstelärare eller lektor ska vid tillämpningen av första 
stycket den del av lärarens lön som det utgår statsbidrag för enligt bestämmelserna i de 
förordningar som anges i 3 § 1 och 2 jämställas med lön som utgår enligt den ordinarie 
lönerevisionen.  
Bidragsbelopp per lärare, förskollärare eller fritidspedagog 10 § Statsbidrag för en lärare, 
förskollärare eller fritidspedagog som avses i 5 § tredje stycket uppgår till den löneökning 
som betalas ut enligt 9 § per bidragsår multiplicerat med 1,42 för sociala avgifter.  
11 § För en lärare, förskollärare eller fritidspedagog enligt 5 § tredje stycket som arbetar 
mindre än heltid eller som inte har fått den högre lön som föreskrivs i 9 § hela bidragsåret ska 
beloppet enligt 10 § reduceras i motsvarande grad.  
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Bidragsram 

12 § Inför varje bidragsår ska Statens skolverk fastställa en bidragsram för varje huvudman 
som avses i 5 § första och andra styckena.  
13 § För varje huvudman som har haft färre än 30 elever i genomsnitt de tre senaste läsåren 
före bidragsåret ska bidragsramen fastställas till 50 000 kronor.  
Om huvudmannen har haft elever under kortare tid än tre läsår före bidragsåret, beräknas 
antalet elever enligt första stycket utifrån det eller de läsår närmast före bidragsåret som 
huvudmannen har haft elever. Har huvudmannen inte haft några elever under det läsår som 
föregår bidragsåret, får statsbidrag dock inte lämnas.  
14 § För huvudmän med minst 30 elever i genomsnitt de tre senaste läsåren före bidragsåret 
ska beräkningen av bidragsramarna utgå från det belopp som återstår av det totala 
statsbidraget sedan bidragsramar fastställts enligt 13 §.  
Bidragsramen ska fastställas så att den för varje huvudman utgör den andel av det belopp som 
avses i första stycket som motsvaras av antalet elever hos huvudmannen delat med det totala 
antalet elever hos samtliga huvudmän som har minst 30 elever i genomsnitt de tre senaste 
läsåren före bidragsåret. Beloppet ska avrundas till närmaste tal som är jämnt delbart med 50 
000.  
Om huvudmannen har haft elever under kortare tid än tre läsår före bidragsåret, beräknas 
antalet elever enligt första och andra styckena utifrån det eller de läsår närmast före 
bidragsåret som huvudmannen har haft elever. Har huvudmannen inte haft några elever under 
det läsår som föregår bidragsåret, får statsbidrag dock inte lämnas.  
15 § Vid beräkningen enligt 13 och 14 §§ andra och tredje styckena ska i underlaget för 
beräkningen elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, 
gymnasieskola och gymnasiesärskola ingå.  

Utbetalning av statsbidrag 

16 § Statsbidrag betalas ut av Statens skolverk efter rekvisition en gång per halvår.  
Vid rekvisitionen ska huvudmannen 
1. ange vilka personer och hur stor löneökning varje person har fått som statsbidrag rekvireras 
för, och 
2. intyga att villkoren i 5-9 §§ är uppfyllda.  
En huvudman får rekvirera högst tio procent av sin bidragsram enligt 12 § för  
1. sådana personer som avses i 6 § första stycket 2 och som arbetar i förskolan, eller 
2. sådana personer som avses i 6 § första stycket 1 och 3 och som arbetar i fritidshemmet.  
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Återbetalning och återkrav 

17 § En huvudman som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är 
återbetalningsskyldig om 
1. huvudmannen har använt statsbidraget på annat sätt än som följer av denna förordning, 
2. huvudmannen genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller på något annat 
sätt har orsakat att statsbidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 3. statsbidraget 
av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och huvudmannen borde 
ha insett detta, eller 
4. huvudmannen inte lämnar sådana uppgifter som avses i 19 §.  
Om huvudmannen är återbetalningsskyldig enligt första stycket ska Statens skolverk besluta 
att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns särskilda skäl för det, får 
Skolverket efterge återkrav helt eller delvis.  
18 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en 
månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt 
överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.  
Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk efterge krav på ränta helt eller delvis.  

Uppföljning 

19 § Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts. Huvudmän som har tagit 
emot statsbidrag är skyldiga att medverka i den uppföljning och utvärdering av verksamheten 
som bestäms av Skolverket. Detsamma gäller om en annan myndighet har fått regeringens 
uppdrag att följa upp hur statsbidraget har använts. Huvudmannen ska också lämna de 
uppgifter som Skolverket eller en annan myndighet begär.  

Bemyndigande 

20 § Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna 
förordning.  

Överklagande 

21 § Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas 
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Bilaga 1

Bidragsramar kommuner

Lärarlönelyftet 2016-2017

2016-05-31

1(7)

ORGNR NAMN BIDRAGSRAM

2120001439 ALE KOMMUN 7 300 000

2120001553 ALINGSÅS KOMMUN 10 600 000

2120000639 ALVESTA KOMMUN 4 900 000

2120000498 ANEBY KOMMUN 1 350 000

2120002122 ARBOGA KOMMUN 3 900 000

2120002668 ARJEPLOGS KOMMUN 800 000

2120002650 ARVIDSJAURS KOMMUN 1 850 000

2120001892 ARVIKA KOMMUN 7 100 000

2120001983 ASKERSUNDS KOMMUN 2 350 000

2120002262 AVESTA KOMMUN 6 100 000

2120001470 BENGTSFORS KOMMUN 2 400 000

2120002502 BERGS KOMMUN 1 800 000

2120002833 BJURHOLMS KOMMUN 550 000

2120001041 BJUVS KOMMUN 3 650 000

2120002767 BODENS KOMMUN 6 900 000

2120002973 BOLLEBYGDS KOMMUN 1 950 000

2120002361 BOLLNÄS KOMMUN 4 800 000

2120000795 BORGHOLMS KOMMUN 2 000 000

2120002239 BORLÄNGE KOMMUN 15 700 000

2120001561 BORÅS KOMMUN 31 050 000

2120002882 BOTKYRKA KOMMUN 24 600 000

2120000407 BOXHOLMS KOMMUN 1 100 000

2120000894 BROMÖLLA KOMMUN 3 000 000

2120002460 BRÄCKE KOMMUN 1 450 000

2120001025 BURLÖVS KOMMUN 3 900 000

2120000944 BÅSTAD KOMMUN 3 050 000

2120001413 DALS-EDS KOMMUN 1 300 000

2120000126 DANDERYDS KOMMUN 11 700 000

2120001934 DEGERFORS KOMMUN 2 150 000

2120002809 DOROTEA KOMMUN 350 000

2120001769 EDA KOMMUN 1 850 000

2120000050 EKERÖ KOMMUN 7 250 000

2120000589 EKSJÖ KOMMUN 4 900 000

2120000738 EMMABODA KOMMUN 2 250 000

2120000282 ENKÖPINGS KOMMUN 10 850 000

2120000357 ESKILSTUNA KOMMUN 27 250 000

2120001173 ESLÖVS KOMMUN 9 250 000

2120002916 ESSUNGA KOMMUN 1 300 000

2120002106 FAGERSTA KOMMUN 2 850 000

2120001231 FALKENBERGS KOMMUN 11 650 000

2120001744 FALKÖPINGS KOMMUN 9 800 000

2120002221 FALU KOMMUN 14 750 000

2120001876 FILIPSTADS KOMMUN 2 950 000

2120000423 FINSPÅNGS KOMMUN 5 200 000

2120000332 FLENS KOMMUN 4 000 000

2120001819 FORSHAGA KOMMUN 2 800 000

2120001421 FÄRGELANDA KOMMUN 1 350 000
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ORGNR NAMN BIDRAGSRAM

2120002155 GAGNEFS KOMMUN 2 550 000

2120000514 GISLAVEDS KOMMUN 9 600 000

2120002965 GNESTA KOMMUN 2 350 000

2120000506 GNOSJÖ KOMMUN 3 000 000

2120000803 GOTLANDS KOMMUN 13 850 000

2120001827 GRUMS KOMMUN 1 700 000

2120001595 GRÄSTORPS KOMMUN 1 300 000

2120001637 GULLSPÅNGS KOMMUN 1 150 000

2120002726 GÄLLIVARE KOMMUN 3 300 000

2120002338 GÄVLE KOMMUN 25 500 000

2120001355 GÖTEBORGS KOMMUN 110 850 000

2120001652 GÖTENE KOMMUN 3 000 000

2120001611 HABO KOMMUN 3 300 000

2120001884 HAGFORS KOMMUN 3 050 000

2120001926 HALLSBERGS KOMMUN 3 500 000

2120002064 HALLSTAHAMMARS KOMMUN 3 650 000

2120001215 HALMSTADS KOMMUN 25 400 000

2120001793 HAMMARÖ KOMMUN 4 300 000

2120000084 HANINGE KOMMUN 22 200 000

2120002775 HAPARANDA KOMMUN 2 850 000

2120002049 HEBY KOMMUN 2 950 000

2120002254 HEDEMORA KOMMUN 3 600 000

2120001157 HELSINGBORGS KOMMUN 31 550 000

2120001520 HERRLJUNGA KOMMUN 2 650 000

2120001728 HJO KOMMUN 2 050 000

2120002296 HOFORS KOMMUN 2 250 000

2120000068 HUDDINGE KOMMUN 31 000 000

2120002379 HUDIKSVALLS KOMMUN 10 800 000

2120000712 HULTSFREDS KOMMUN 3 400 000

2120001207 HYLTE KOMMUN 2 900 000

2120000241 HÅBO KOMMUN 6 000 000

2120001942 HÄLLEFORS KOMMUN 1 700 000

2120002510 HÄRJEDALENS KOMMUN 2 500 000

2120002403 HÄRNÖSANDS KOMMUN 7 300 000

2120001264 HÄRRYDA KOMMUN 13 450 000

2120000985 HÄSSLEHOLMS KOMMUN 14 800 000

2120001165 HÖGANÄS KOMMUN 6 700 000

2120000688 HÖGSBY KOMMUN 1 450 000

2120001108 HÖRBY KOMMUN 3 100 000

2120001116 HÖÖRS KOMMUN 3 100 000

2120002676 JOKKMOKKS KOMMUN 750 000

2120000043 JÄRFÄLLA KOMMUN 19 200 000

2120000530 JÖNKÖPINGS KOMMUN 37 450 000

2120002692 KALIX KOMMUN 4 500 000

2120000746 KALMAR KOMMUN 13 100 000

2120001629 KARLSBORGS KOMMUN 1 150 000

2120000845 KARLSHAMNS KOMMUN 8 550 000
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ORGNR NAMN BIDRAGSRAM

2120001991 KARLSKOGA KOMMUN 8 900 000

2120000829 KARLSKRONA KOMMUN 16 150 000

2120001850 KARLSTADS KOMMUN 25 200 000

2120000340 KATRINEHOLMS KOMMUN 10 100 000

2120001751 KILS KOMMUN 2 850 000

2120000399 KINDA KOMMUN 2 450 000

2120002783 KIRUNA KOMMUN 4 600 000

2120000928 KLIPPANS KOMMUN 5 050 000

2120003013 KNIVSTA KOMMUN 4 850 000

2120002429 KRAMFORS KOMMUN 5 000 000

2120000951 KRISTIANSTADS KOMMUN 23 900 000

2120001868 KRISTINEHAMNS KOMMUN 6 400 000

2120002478 KROKOMS KOMMUN 4 250 000

2120001975 KUMLA KOMMUN 5 700 000

2120001256 KUNGSBACKA KOMMUN 26 400 000

2120002056 KUNGSÖRS KOMMUN 1 900 000

2120001371 KUNGÄLVS KOMMUN 13 150 000

2120001058 KÄVLINGE KOMMUN 7 850 000

2120002114 KÖPINGS KOMMUN 8 200 000

2120001223 LAHOLMS KOMMUN 6 200 000

2120001140 LANDSKRONA KOMMUN 9 950 000

2120001918 LAXÅ KOMMUN 1 100 000

2120002981 LEKEBERGS KOMMUN 1 750 000

2120002163 LEKSANDS KOMMUN 4 400 000

2120001447 LERUMS KOMMUN 14 250 000

2120000613 LESSEBO KOMMUN 2 250 000

2120000191 LIDINGÖ KOMMUN 12 150 000

2120001694 LIDKÖPINGS KOMMUN 12 650 000

2120001496 LILLA EDETS KOMMUN 2 550 000

2120002015 LINDESBERGS KOMMUN 6 850 000

2120000449 LINKÖPINGS KOMMUN 38 700 000

2120000670 LJUNGBY KOMMUN 7 750 000

2120002320 LJUSDALS KOMMUN 4 900 000

2120001959 LJUSNARSBERGS KOMMUN 850 000

2120001066 LOMMA KOMMUN 6 800 000

2120002270 LUDVIKA KOMMUN 5 800 000

2120002742 LULEÅ KOMMUN 20 050 000

2120001132 LUNDS KOMMUN 35 500 000

2120002635 LYCKSELE KOMMUN 4 050 000

2120001389 LYSEKILS KOMMUN 4 300 000

2120001124 MALMÖ KOMMUN 68 350 000

2120002148 MALUNG-SÄLENS KOMMUN 2 600 000

2120002866 MALÅ KOMMUN 800 000

2120001686 MARIESTADS KOMMUN 6 200 000

2120000654 MARKARYDS KOMMUN 2 600 000

2120001504 MARKS KOMMUN 10 150 000

2120001488 MELLERUDS KOMMUN 2 300 000
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ORGNR NAMN BIDRAGSRAM

2120000480 MJÖLBY KOMMUN 8 050 000

2120002213 MORA KOMMUN 6 200 000

2120002817 MOTALA KOMMUN 11 550 000

2120001603 MULLSJÖ KOMMUN 1 850 000

2120001330 MUNKEDALS KOMMUN 2 550 000

2120001801 MUNKFORS KOMMUN 800 000

2120001363 MÖLNDALS KOMMUN 16 200 000

2120000720 MÖNSTERÅS KOMMUN 3 300 000

2120000704 MÖRBYLÅNGA KOMMUN 3 250 000

2120000167 NACKA KOMMUN 27 200 000

2120002007 NORA KOMMUN 2 250 000

2120002072 NORBERGS KOMMUN 1 250 000

2120002312 NORDANSTIGS KOMMUN 1 750 000

2120002536 NORDMALINGS KOMMUN 1 450 000

2120000456 NORRKÖPINGS KOMMUN 34 150 000

2120000217 NORRTÄLJE KOMMUN 12 000 000

2120002858 NORSJÖ KOMMUN 1 050 000

2120000753 NYBRO KOMMUN 4 900 000

2120002999 NYKVARNS KOMMUN 3 150 000

2120002940 NYKÖPINGS KOMMUN 13 600 000

2120000233 NYNÄSHAMNS KOMMUN 6 900 000

2120000548 NÄSSJÖ KOMMUN 9 950 000

2120002288 OCKELBO KOMMUN 1 050 000

2120000811 OLOFSTRÖMS KOMMUN 3 600 000

2120002189 ORSA KOMMUN 1 450 000

2120001314 ORUST KOMMUN 2 900 000

2120000902 OSBY KOMMUN 3 800 000

2120000761 OSKARSHAMNS KOMMUN 7 900 000

2120002304 OVANÅKERS KOMMUN 3 150 000

2120000324 OXELÖSUNDS KOMMUN 2 100 000

2120002718 PAJALA KOMMUN 1 250 000

2120001272 PARTILLE KOMMUN 10 750 000

2120000910 PERSTORPS KOMMUN 1 800 000

2120002759 PITEÅ KOMMUN 12 300 000

2120002452 RAGUNDA KOMMUN 1 150 000

2120002551 ROBERTSFORS KOMMUN 1 550 000

2120000837 RONNEBY KOMMUN 6 900 000

2120002171 RÄTTVIKS KOMMUN 3 150 000

2120002098 SALA KOMMUN 6 050 000

2120002874 SALEMS KOMMUN 5 100 000

2120002346 SANDVIKENS KOMMUN 10 450 000

2120000225 SIGTUNA KOMMUN 11 750 000

2120000969 SIMRISHAMNS KOMMUN 3 200 000

2120001090 SJÖBO KOMMUN 3 650 000

2120001702 SKARA KOMMUN 5 750 000

2120002643 SKELLEFTEÅ KOMMUN 21 850 000

2120002023 SKINNSKATTEBERGS KOMMUN 750 000
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2120001082 SKURUPS KOMMUN 4 400 000

2120001710 SKÖVDE KOMMUN 16 300 000

2120002205 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2 100 000

2120002437 SOLLEFTEÅ KOMMUN 5 550 000

2120000134 SOLLENTUNA KOMMUN 20 150 000

2120000183 SOLNA KOMMUN 9 650 000

2120002585 SORSELE KOMMUN 600 000

2120001322 SOTENÄS KOMMUN 1 600 000

2120001017 STAFFANSTORPS KOMMUN 6 250 000

2120001298 STENUNGSUNDS KOMMUN 9 050 000

2120000142 STOCKHOLMS KOMMUN 177 900 000

2120001785 STORFORS KOMMUN 1 000 000

2120002577 STORUMANS KOMMUN 1 500 000

2120000365 STRÄNGNÄS KOMMUN 6 950 000

2120001405 STRÖMSTADS KOMMUN 3 600 000

2120002486 STRÖMSUNDS KOMMUN 3 050 000

2120000175 SUNDBYBERGS KOMMUN 6 300 000

2120002411 SUNDSVALLS KOMMUN 23 550 000

2120001843 SUNNE KOMMUN 3 500 000

2120002031 SURAHAMMARS KOMMUN 2 200 000

2120000993 SVALÖVS KOMMUN 4 000 000

2120001074 SVEDALA KOMMUN 6 150 000

2120001512 SVENLJUNGA KOMMUN 2 500 000

2120001900 SÄFFLE KOMMUN 4 250 000

2120002247 SÄTERS KOMMUN 2 700 000

2120000563 SÄVSJÖ KOMMUN 3 250 000

2120002353 SÖDERHAMNS KOMMUN 5 250 000

2120000464 SÖDERKÖPINGS KOMMUN 3 850 000

2120000159 SÖDERTÄLJE KOMMUN 22 450 000

2120000852 SÖLVESBORGS KOMMUN 3 850 000

2120001348 TANUMS KOMMUN 2 650 000

2120001660 TIBRO KOMMUN 3 500 000

2120001736 TIDAHOLMS KOMMUN 3 500 000

2120000266 TIERPS KOMMUN 5 350 000

2120002395 TIMRÅ KOMMUN 5 250 000

2120000621 TINGSRYDS KOMMUN 3 000 000

2120001306 TJÖRNS KOMMUN 3 350 000

2120000886 TOMELILLA KOMMUN 2 450 000

2120001777 TORSBY KOMMUN 3 300 000

2120000696 TORSÅS KOMMUN 2 600 000

2120001462 TRANEMO KOMMUN 3 550 000

2120000597 TRANÅS KOMMUN 6 150 000

2120001199 TRELLEBORGS KOMMUN 11 900 000

2120001546 TROLLHÄTTANS KOMMUN 12 600 000

2120002957 TROSA KOMMUN 3 050 000

2120000092 TYRESÖ KOMMUN 12 500 000

2120000118 TÄBY KOMMUN 15 800 000

Ärende 15



Bilaga 1

Bidragsramar kommuner

Lärarlönelyftet 2016-2017

2016-05-31

6(7)

ORGNR NAMN BIDRAGSRAM

2120001678 TÖREBODA KOMMUN 2 100 000

2120001397 UDDEVALLA KOMMUN 17 450 000

2120001579 ULRICEHAMNS KOMMUN 6 550 000

2120002627 UMEÅ KOMMUN 30 200 000

2120000019 UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 7 000 000

2120000100 UPPLANDS-BRO KOMMUN 7 850 000

2120003005 UPPSALA KOMMUN 50 850 000

2120000605 UPPVIDINGE KOMMUN 2 450 000

2120002825 VADSTENA KOMMUN 1 650 000

2120000522 VAGGERYDS KOMMUN 4 050 000

2120000431 VALDEMARSVIKS KOMMUN 1 400 000

2120000027 VALLENTUNA KOMMUN 8 550 000

2120002130 VANSBRO KOMMUN 1 650 000

2120002924 VARA KOMMUN 3 850 000

2120001249 VARBERGS KOMMUN 16 800 000

2120002908 VAXHOLMS KOMMUN 3 000 000

2120001033 VELLINGE KOMMUN 8 200 000

2120000571 VETLANDA KOMMUN 8 350 000

2120002601 VILHELMINA KOMMUN 2 250 000

2120000787 VIMMERBY KOMMUN 4 500 000

2120002544 VINDELNS KOMMUN 1 150 000

2120000308 VINGÅKERS KOMMUN 2 150 000

2120001454 VÅRGÅRDA KOMMUN 3 450 000

2120001538 VÄNERSBORGS KOMMUN 8 000 000

2120002841 VÄNNÄS KOMMUN 3 700 000

2120000035 VÄRMDÖ KOMMUN 12 850 000

2120000555 VÄRNAMO KOMMUN 10 600 000

2120000779 VÄSTERVIKS KOMMUN 9 350 000

2120002080 VÄSTERÅS KOMMUN 35 100 000

2120000662 VÄXJÖ KOMMUN 25 750 000

2120000381 YDRE KOMMUN 800 000

2120001181 YSTAD KOMMUN 8 900 000

2120001587 ÅMÅLS KOMMUN 3 850 000

2120002387 ÅNGE KOMMUN 2 200 000

2120002494 ÅRE KOMMUN 3 100 000

2120001835 ÅRJÄNGS KOMMUN 2 400 000

2120002791 ÅSELE KOMMUN 600 000

2120000936 ÅSTORPS KOMMUN 3 950 000

2120000415 ÅTVIDABERGS KOMMUN 3 350 000

2120000647 ÄLMHULTS KOMMUN 4 450 000

2120002197 ÄLVDALENS KOMMUN 1 600 000

2120000258 ÄLVKARLEBY KOMMUN 1 600 000

2120002734 ÄLVSBYNS KOMMUN 2 400 000

2120000977 ÄNGELHOLMS KOMMUN 12 000 000

2120001280 ÖCKERÖ KOMMUN 3 650 000

2120000373 ÖDESHÖGS KOMMUN 1 200 000

2120001967 ÖREBRO KOMMUN 38 350 000
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2120000878 ÖRKELLJUNGA KOMMUN 2 350 000

2120002445 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN 16 150 000

2120002528 ÖSTERSUNDS KOMMUN 11 600 000

2120002890 ÖSTERÅKERS KOMMUN 9 600 000

2120000290 ÖSTHAMMARS KOMMUN 5 400 000

2120000860 ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 3 300 000

2120002684 ÖVERKALIX KOMMUN 550 000

2120002700 ÖVERTORNEÅ KOMMUN 1 100 000

SUMMA 2 468 850 000
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Beslut om timplan med anledning av utökningen i matematik åk 4-6 
 
Sammanfattning 
Den totala undervisningstiden ska öka i grundskolan och motsvarande skolformer så att den 
omfattar minst 6 890 timmar. Det innebär en utökning med 105 timmar jämfört med idag 
och undervisningstiden ska läggas i ämnet matematik i åk 4-6. Det innebär att totalt ska en 
elev i grundskolan minst ges 1 125 timmars undervisning i matematik. Undervisningstiden 
har ökat också i grundsärskolan i motsvarande omfattning. Riksdagen fattade, 2016-05-25, 
beslut om att genomföra utökning av timplanen och beslutet träder i kraft 1 juli 2016. Det 
innebär att från och med nästa läsår ska eleverna i åk 4-6 ges mer undervisningstid i ämnet 
matematik samtidigt som tillgången på behöriga lärare i ämnet matematik saknas i hela 
landet.  
 
Timplanen för grundskolan och grundsärskolan i Herrljunga kommun har tillförts utökad 
tid i matematik och den totala undervisningstiden har därigenom ökat.  
 
För att klara den utökade undervisningstiden är det av vikt att förvaltningen får ta del det 
generella statsbidraget som tilldelats kommunen för att klara utökningen. Detta har 
hanterats i ett tidigare ärende UN 84/2016.  

    
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-06-01 
Timplaner 2016 
Tjänsteskrivelse Bildningsförvaltningen äskar om tilldelning för matematikutökning 
ingående i det generella statsbidraget för 2016 UN 84/2016 

           Promemoria 2015-12-23 U2015/06066/S 
 
Förslag till beslut 

1. Bildningsnämnden beslutar att anta den reviderade timplanen. 
2. Bildningsnämnden genomför utökningen när medel tilldelas. 

 
Bodil Jivegård 
Bildningschef 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 
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2016-06-01 
DNR  

Sid 2 av 2 
 
 
  Ekonomisk bedömning 

Kostnaden för att utöka undervisningstiden i matematik med 60 min per vecka i åk 4, 5 resp 6 
prognosticeras ge en kostnadsökning på 600 tkr på helår. Kostnadsökningen för höstterminen 
2016 beräknas till 300 tkr. I det generella statsbidraget för 2016 kompenseras Herrljunga 
kommun med 245 tkr, vilket till del kompenserar den ökade lärarkostnaden. Legitimerade lärare 
i matematik är en oerhört svårrekryterad grupp, då alla Sveriges kommuner nu ska utöka 
timplanen. Totalt saknas ca 1000 matematiklärare i Sverige för att klara matematikutökningen. 
Bristsituationen får naturligtvis också en kostnadseffekt, men den har inte är inte omhändertagen 
i prognosen. Förvaltningen behöver tillföras medel 2016 och 2017 för att klara utökningen.    
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Timplan för Mörlanda 2016 Timplan i minuter Timmar

Ämne Åk 1 2 3 4 5 6 1-3  4-6 Åk 1 - 6
Minuter Timmar
Bild 20 20 40 40 40 40 47,5 71,2 118,7
Hemkunskap 40 0,0 23,7 23,7
Idrott 60 60 100 100 100 100 130,5 178,0 308,5
Musik 60 40 40 40 40 40 83,1 71,2 154,3
Slöjd 20 80 80 80 80 59,3 142,4 201,7
Svenska 400 400 360 320 280 280 688,3 522,1 1210,4
Engelska 100 100 160 160 59,3 249,2 308,5
Matematik 230 250 230 240 240 240 421,3 427,2 848,5
SO 80 120 140 200 200 200 201,7 356,0 557,7
NO och teknik 80 120 140 140 160 160 201,7 272,9 474,7
B-språk 0,0 0,0 0,0
Elevens val 70 50 70 65 25 60 112,7 89,0 201,7

0,0 0,0 0,0

Totalt 1000 1080 1300 1325 1325 1400 2005,5 2403,0 4408,5
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Timplan för Molla 2016 Timplan i minuter Timmar

Ämne Åk 1 2 3 4 5 6 1-3  4-6 Åk 1 - 6

Bild 40 20 20 40 40 40 47,5 71,2 118,7
Hemkunskap 40 0,0 23,7 23,7
Idrott 120 80 80 80 80 80 166,1 142,4 308,5
Musik 40 40 60 40 40 40 83,1 71,2 154,3
Slöjd 20 80 80 80 80 59,3 142,4 201,7
Svenska 400 360 400 320 280 280 688,3 522,1 1210,4
Engelska 70 120 160 160 41,5 261,1 302,6
Matematik 230 230 250 240 240 240 421,3 427,2 848,5
SO 80 120 140 200 200 200 201,7 356,0 557,7
NO och teknik 80 120 140 140 160 160 201,7 272,9 474,7
B-språk 0,0 0,0 0,0
Elevens val 50 50 45 105 80 20 86,0 121,6 207,7

0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

Totalt 1040 1040 1285 1365 1360 1340 1996,6 2411,9 4408,5
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Timplan för Horsbyskolan 2016 Timplan i minuter Timmar 

Ämne Åk 1 2 3 4 5 6 1-3  4-6 Åk 1 - 6

Bild 20 20 40 40 40 40 47,5 71,2 118,7
Hemkunskap 40 0,0 23,7 23,7
Idrott 80 80 120 80 80 80 166,1 142,4 308,5
Musik 40 40 40 40 40 60 71,2 83,1 154,3
Slöjd 20 80 80 80 80 59,3 142,4 201,7
Svenska 440 360 360 320 280 280 688,3 522,1 1210,4
Engelska 40 120 140 160 23,7 249,2 272,9
Matematik 250 230 230 240 240 240 421,3 427,2 848,5
SO 80 100 160 200 200 200 201,7 356,0 557,7
NO och Teknik 120 100 120 140 160 160 201,7 272,9 474,7
B-språk 0,0 0,0 0,0
Elevens val 80 80 80 80 80 94,9 142,4 237,3

0,0 0,0 0,0
0,0 0,0

Totalt 1030 1030 1270 1340 1340 1420 1975,8 2432,7 4408,5
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Timplan för 4-skolorna 2016 Timplan i minuter Timmar

Ämne Åk 1 2 3 4 5 6 1-3  4-6 > åk 6

Bild 20 20 40 40 40 40 47,5 71,2 118,7
Hemkunskap 40 0,0 23,7 23,7
Idrott 60 60 100 100 100 100 130,5 178,0 308,5
Musik 60 40 40 40 40 40 83,1 71,2 154,3
Slöjd 20 80 80 80 80 59,3 142,4 201,7
Svenska 400 400 360 320 280 280 688,3 522,1 1210,4
Engelska 40 80 160 180 23,7 249,2 272,9
Matematik 230 230 250 240 240 240 421,3 427,2 848,5
SO 80 120 140 200 200 200 201,7 356,0 557,7
NO och Teknik 80 120 140 140 160 160 201,7 272,9 474,7
B-språk 0,0 0,0 0,0
Elevens val 40 80 80 80 80 40 118,7 118,7 237,3

0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

Totalt 970 1090 1270 1320 1380 1400 1975,8 2432,7 4408,5
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Timplan grundsärskolan 2016 Timplan i minuter

Enl. Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 åk 1-9 35,6
kursplan  v/år

Ämnen tim/år
Bild 225 50 50 50 50 50 50 30 30 30 390 231
Hem-och Kk 525 60 60 60 120 120 120 120 120 120 900 534
Idrott och hälsa 750 110 110 110 140 140 140 180 180 180 1 290 765
Musik 395 85 85 85 80 70 70 65 65 65 670 398
Slöjd 730 90 90 90 150 150 150 175 175 175 1 245 739
Sv eller SvA 1 300 250 250 250 250 250 240 240 240 240 2 210 1 311
Engelska 180 30 50 50 60 60 60 310 184
Matematik 1 110 220 220 220 210 210 210 200 200 200 1 890 1 121
No och teknik 785 105 105 105 165 155 155 180 180 180 1 330 789
So 695 95 95 95 120 120 130 180 180 180 1 195 709
Elevens val 195 30 30 30 30 30 30 50 50 50 330 196

0
Totalt minuter 1 095 1 095 1 095 1 345 1 345 1 345 1 480 1 480 1 480 11 760 6 978
Totalt timmar 6 890 18,3 18,3 18,3 22,4 22,4 22,4 24,7 24,7 24,7 196,0 116
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Beslutad av UN 2012-03-19 § 22
Rev med anledning av utökad tid i matematik 120 timmar åk 1-3

2013-05-27

Timplan för Altorpskolan Timplan i minuter Timmar

Åk 7 Åk 8 Åk 9 Åk 7-9
Ämnen
Bild 60 60 60 107
Hem- och Kk 0 120 40 95
Idrott och hälsa 105 100 105 184
Musik 60 0 60 71
Slöjd 80 80 40 119
Sv eller Sv A 170 160 170 297
Engelska 120 120 120 214
Matematik 170 160 170 297
No och teknik 200 170 190 333
So 190 190 180 334
Elevens val 75 70 75 130
Moderna språk 180 180 180 321
Totalt 1410 1410 1390 2502
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Sammanfattning 

I denna promemoria föreslås att undervisningstiden i matematik utökas 
med ytterligare 105 timmar i de obligatoriska skolformerna inom skol-
väsendet. Detta motsvarar en timme per vecka i tre årskurser i grund-
skolan, specialskolan och sameskolan. Det föreslås också att under-
visningstiden i matematik utökas med 105 timmar för elever som läser 
ämnen i grundsärskolan. 
 
Ändringarna  föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.  
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1 Författningsförslag 

1.1  Förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) 

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 5 §, 11 kap. 7 §, 12 kap. 5 §, 13 kap. 

5 § och bilaga 1 till skollagen (2010:800) ska ha följande lydelse. 

 

 

Lydelse enligt SFS 2015:246 Föreslagen lydelse 

 

 

10 kap. 

 

5 §1 

Den totala undervisningstiden för 

varje elev i grundskolan ska vara 

minst 6 785 timmar.  

Den totala undervisningstiden för 

varje elev i grundskolan ska vara 

minst 6 890 timmar.  

För en nyanländ elev och för en elev som avses i 3 kap. 12 c § andra 

stycket 2 ska den totala undervisningstiden efter ett beslut om placering i 

årskurs enligt 3 kap. 12 e § motsvara minst den tid som återstår för 

övriga elever i den årskursen under den kvarvarande skoltiden.  

Bestämmelser om fördelning av undervisningstiden (timplan) finns i 

bilaga 1.  

 

11 kap. 

 

7 §2 

Den totala undervisningstiden för 

varje elev i grundsärskolan ska vara 

minst 6 785 timmar. För en elev i 

inriktningen träningsskolan ska 

den totala undervisningstiden dock 

vara minst 6 665 timmar. 

Den totala undervisningstiden för 

varje elev i grundsärskolan ska vara 

minst 6 890 timmar. För en elev i 

inriktningen träningsskolan ska 

den totala undervisningstiden dock 

vara minst 6 665 timmar. 

För en nyanländ elev och för en elev som avses i 3 kap. 12 c § andra 

stycket 2 ska den totala undervisningstiden efter ett beslut om placering i 

                                                 
1 Senaste lydelse 2015:246. 
2 Senaste lydelse 2015:246. 
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årskurs enligt 3 kap. 12 e § motsvara minst den tid som återstår för 

övriga elever i den årskursen under den kvarvarande skoltiden.  

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om fördelning av undervisningstiden (timplan).  

 

 

12 kap. 

 

5 §3 

Den totala undervisningstiden för 

varje elev i specialskolan ska vara 

minst 7 965 timmar. 

Den totala undervisningstiden för 

varje elev i specialskolan ska vara 

minst 8 070 timmar. 

För en nyanländ elev och för en elev som avses i 3 kap. 12 c § tredje 

stycket ska den totala undervisningstiden efter ett beslut om placering i 

årskurs enligt 3 kap. 12 e § motsvara minst den tid som återstår för 

övriga elever i den årskursen under den kvarvarande skoltiden.  

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar 

föreskrifter om fördelning av undervisningstiden (timplan).  

 

 

13 kap. 

 

5 §4 

Den totala undervisningstiden för 

varje elev i sameskolan ska vara 

minst 4 320 timmar. 

Den totala undervisningstiden för 

varje elev i sameskolan ska vara 

minst 4 425 timmar. 

För en nyanländ elev och för en elev som avses i 3 kap. 12 c § andra 

stycket 2 ska den totala undervisningstiden efter ett beslut om placering i 

årskurs enligt 3 kap. 12 e § motsvara minst den tid som återstår för 

övriga elever i den årskursen under den kvarvarande skoltiden.  

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar 

föreskrifter om fördelning av undervisningstiden (timplan).  

 

                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016. 

                                                 
3 Senaste lydelse 2015:246. 
4 Senaste lydelse 2015:246. 
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Nuvarande lydelse 

Bilaga 15 
Timplan för grundskolan 
 
Undervisningstid i timmar för ämnen och ämnesgrupper totalt 
 
Ämnen  
Bild 230 
Hem- och konsumentkunskap 118 
Idrott och hälsa 500 
Musik 230 
Slöjd 330 
  
Svenska eller svenska som andraspråk 1 490 
Engelska 480 
Matematik 1 020 
  
Geografi 885 
Historia  
Religionskunskap  
Samhällskunskap  
  
Biologi 800 
Fysik  
Kemi  
Teknik  
  
Språkval 320 
  
Elevens val 382 
  
Totalt antal timmar 6 785 
Därav skolans val 600 
 
Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en 
ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Antalet timmar för svenska 
eller svenska som andraspråk, engelska och matematik får dock inte 
minskas. 

                                                 
5 Senaste lydelse 2013:248. 
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Föreslagen lydelse 

Bilaga 16 
Timplan för grundskolan 
 
Undervisningstid i timmar för ämnen och ämnesgrupper totalt 
 
Ämnen  
Bild 230 
Hem- och konsumentkunskap 118 
Idrott och hälsa 500 
Musik 230 
Slöjd 330 
  
Svenska eller svenska som andraspråk 1 490 
Engelska 480 
Matematik 1 125 
  
Geografi 885 
Historia  
Religionskunskap  
Samhällskunskap  
  
Biologi 800 
Fysik  
Kemi  
Teknik  
  
Språkval 320 
  
Elevens val 382 
  
Totalt antal timmar 6 890 
Därav skolans val 600 
 
Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en 
ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Antalet timmar för svenska 
eller svenska som andraspråk, engelska och matematik får dock inte 
minskas. 

                                                 
6 Senaste lydelse 2013:248. 
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1.2  Förslag till förordning om ändring i skolförordningen (2011:185) 

Härigenom föreskrivs att bilaga 1–3 till skolförordningen 

(2011:185) ska ha följande lydelse.  

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016. 

 
 
Nuvarande lydelse 

Bilaga 17 
Timplaner för grundsärskolan 
 

Timplan för elever som läser ämnen 
 

Undervisningstid i timmar för ämnen och ämnesgrupper samt totalt 
 

Ämnen  
Bild 225 
Hem- och konsumentkunskap 525 
Idrott och hälsa 750 
Musik 395 
Slöjd 730 
  
Svenska eller svenska som andraspråk 1 300 
Engelska 180 
Matematik 1 005 
  
Naturorienterande ämnen och teknik 785 
  
Samhällsorienterande ämnen 695 
  
Elevens val 195 
  
Totalt garanterat antal timmar 6 785 
Därav skolans val 600 
 
Timplan för elever som läser ämnesområden (träningsskolan) 
 

Undervisningstid i timmar för ämnesområden och totalt 
 

Ämnesområden  
Estetisk verksamhet 995 

                                                 
7 Senaste lydelse 2013:249. 
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Kommunikation 995 
Motorik 995 
Vardagsaktiviteter 995 
Verklighetsuppfattning 995 
  
Elevens val 190 
  
Fördelningsbar undervisningstid 1 500 
  
Totalt garanterat antal timmar 6 665 
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Föreslagen lydelse 

Bilaga 1 
Timplaner för grundsärskolan 
 
Timplan för elever som läser ämnen 
 
Undervisningstid i timmar för ämnen och ämnesgrupper samt totalt 
 
Ämnen  
Bild 225 
Hem- och konsumentkunskap 525 
Idrott och hälsa 750 
Musik 395 
Slöjd 730 
  
Svenska eller svenska som andraspråk 1 300 
Engelska 180 
Matematik 1 110 
  
Naturorienterande ämnen och teknik 785 
  
Samhällsorienterande ämnen 695 
  
Elevens val 195 
  
Totalt antal timmar 6 890 
Därav skolans val 600 
 
Timplan för elever som läser ämnesområden (träningsskolan) 
 
Undervisningstid i timmar för ämnesområden och totalt 
 
Ämnesområden  
Estetisk verksamhet 995 
Kommunikation 995 
Motorik 995 
Vardagsaktiviteter 995 
Verklighetsuppfattning 995 
  
Elevens val 190 
  
Fördelningsbar undervisningstid 1 500 
  
Totalt antal timmar 6 665 
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Nuvarande lydelse 

Bilaga 28 
Timplan för specialskolan 
 
Undervisningstid i timmar för ämnen och ämnesgrupper samt totalt 
 
Ämnen  
Bild 250 
Hem- och konsumentkunskap 130 
Idrott och hälsa 540 
Rörelse och drama 245 
Slöjd 350 
  
Teckenspråk 725 
Svenska  1 560 
Engelska 515 
Matematik 1 160 
  
Geografi 940 
Historia  
Religionskunskap  
Samhällskunskap  
  
Biologi 850 
Fysik  
Kemi  
Teknik  
  
Språkval 320 
  
Elevens val 380 
  
Totalt antal timmar 7 965 
Därav skolans val 600 
 
Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en 
ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Antalet timmar för svenska, 
engelska, matematik, språkval och elevens val får dock inte minskas. 

                                                 
8 Senaste lydelse 2013:249. 
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Föreslagen lydelse 

Bilaga 2 
Timplan för specialskolan 
 
Undervisningstid i timmar för ämnen och ämnesgrupper samt totalt 
 
Ämnen  
Bild 250 
Hem- och konsumentkunskap 130 
Idrott och hälsa 540 
Rörelse och drama 245 
Slöjd 350 
  
Teckenspråk 725 
Svenska  1 560 
Engelska 515 
Matematik 1 265 
  
Geografi 940 
Historia  
Religionskunskap  
Samhällskunskap  
  
Biologi 850 
Fysik  
Kemi  
Teknik  
  
Språkval 320 
  
Elevens val 380 
  
Totalt antal timmar 8 070 
Därav skolans val 600 
 
Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en 
ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Antalet timmar för svenska, 
engelska, matematik, språkval och elevens val får dock inte minskas. 
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Nuvarande lydelse 

Bilaga 39 
Timplan för sameskolan 
 
Undervisningstid i timmar för ämnen och ämnesgrupper samt totalt 
 
Ämnen  
Bild 140 
Hem- och konsumentkunskap 40 
Idrott och hälsa 310 
Musik 120 
Slöjd 180 
  
Svenska 910 
Engelska 280 
Matematik 780 
  
Geografi 700 
Historia  
Religionskunskap  
Samhällskunskap  
Biologi  
Fysik  
Kemi  
Teknik  
  
Samiska 800 
  
Elevens val 60 
  
Totalt antal timmar 4 320 
Därav skolans val 210 
 
Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en 
ämnesgrupp minskas med högst 15 procent. Antalet timmar för svenska, 
engelska, matematik, samiska och elevens val får dock inte minskas. 
 

                                                 
9 Senaste lydelse 2013:249. 
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Föreslagen lydelse 

Bilaga 3 
Timplan för sameskolan 
 
Undervisningstid i timmar för ämnen och ämnesgrupper samt totalt 
 
Ämnen  
Bild 140 
Hem- och konsumentkunskap 40 
Idrott och hälsa 310 
Musik 120 
Slöjd 180 
  
Svenska 910 
Engelska 280 
Matematik 885 
  
Geografi 700 
Historia  
Religionskunskap  
Samhällskunskap  
Biologi  
Fysik  
Kemi  
Teknik  
  
Samiska 800 
  
Elevens val 60 
  
Totalt antal timmar 4 425 
Därav skolans val 210 
 
Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en 
ämnesgrupp minskas med högst 15 procent. Antalet timmar för svenska, 
engelska, matematik, samiska och elevens val får dock inte minskas. 
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2 Utökad undervisningstid i matematik 

 

Förslag: Den minsta totala undervisningstiden utökas med 105 timmar i 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Detta gäller 
dock inte elever i grundsärskolan i inriktningen träningsskolan. 
Ökningen av undervisningstiden ska i samtliga dessa skolformer an-
vändas för ämnet matematik och undervisningstiden i matematik ska 
därför uppgå till minst 1 125 timmar i grundskolan, 1 110 timmar i 
grundsärskolan, 1 265 timmar i specialskolan respektive 885 timmar i 
sameskolan.  

2.1 Skälen för förslaget 

Gällande rätt 

Enligt skollagen (2010:800) ska den totala undervisningtiden för varje 
elev i grundskolan vara minst 6 785 timmar (10 kap. 5 § skollagen). 
Undervisningstiden i grundsärskolan ska vara 6 785 timmar för varje 
elev, utom i träningsskolan där den totala undervisningstiden ska vara 
6 665 timmar (11 kap. 7 § skollagen).  I specialskolan ska den totala 
undervisningtiden för varje elev vara minst 7 895 timmar och i same-
skolan ska den totala undervisningstiden för varje elev vara minst vara 
4 320 timmar (12 kap. 5 § respektive 13 kap. 5 § skollagen).  
 
Av grundskolans timplan framgår att undervisningstiden i ämnet 
matematik ska vara minst 1 020 timmar (bilaga 1 till skollagen). Tim-
planer för grundsärskolan, specialskolan och sameskolan finns som 
bilagor 1–3 till skolförordningen (2011:185). Där framgår att undervis-
ningstiden i matematik ska vara minst 1 005 timmar i grundsärskolan, 
minst 1 160 timmar i specialskolan och minst 780 timmar i sameskolan. 
 
Av skolförordningen framgår att huvudmannen efter förslag av rektorn 
beslutar om fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden i 
grundskolan (9 kap. 4 § skolförordningen). Motsvarande bestämmelser 
finns avseende grundsärskolan respektive sameskolan (10 kap. 3 § res-
pektive 12 kap. 3 § skolförordningen). När det gäller specialskolan finns 
bestämmelser om fördelning av den garanterade undervisningstiden 
(timplan) för elever som läser teckenspråk (bilaga 2 till skolförord-
ningen). Specialpedagogiska skolmyndigheteten får meddela föreskrifter 
om fördelning av den garanterade undervisningstiden för  andra elever än 
de som läser teckenspråk (11 kap. 2 § skolförordningen). 
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Matematikkunskaperna behöver förbättras 

Mycket tyder på att svenska elevers matematikkunskaper försämrats 
under 2000–talet. Andelen elever som har uppnått målen i matematik i 
slutet av årskurs 9 har minskat, samtidigt som det genomsnittliga 
meritvärdet, dvs. betygsgenomsnittet för grundskolans samtliga ämnen, 
har ökat. Enligt Statens skolverks betygstatistik för årskurs 9 läsåret 
2013/14 nådde 8,1 procent av eleverna inte kunskapskravet för betyget E, 
och den genomsnittliga betygspoängen för ämnet var 12,3 av maximala 
20 poäng. För flickorna var motsvarande siffror 7,4 procent och 12,6 i 
betygspoäng och för pojkarna 8,7 procent och 12,0 i betygspoäng.  
 
Bilden av svenska elevers försämrade kunskaper i matematik bekräftas i 
flera internationella utvärderingar. I PISA (Programme for International 
Student Assessment) 2009 hade resultatet för svenska 15-åringar 
försämrats signifikant jämfört med mätningen som genomfördes 2003. 
TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) 2007 visar på en 
tydlig försämring för svenska åttondeklassare jämfört med tidigare 
mätningar gjorda 1995 respektive 2003. I TIMSS 2007 deltog Sverige för 
första gången även med årskurs fyra. Resultatet för svenska fjärde-
klassare låg under snittet för deltagande EU- och OECD-länder.  

Undervisningstiden i matematik bör utökas 

I samband med de ovan nämnda TIMSS-undersökningarna jämförs inte 
bara elevernas resultat utan även de deltagande länderna med avseende på 
andra faktorer, t.ex. undervisningstid. Jämförelserna visar att svenska 
elever får relativt få undervisningstimmar i matematik i jämförelse med 
andra länder och att skillnaden är större i årskurs fyra än i årskurs åtta. 
 
Det finns också internationell forskning som stöder sambandet mellan 
utökad undervisningstid och kunskapsresultat, bland annat 
Marcotte(2007), Bellei (2009),Fitzpatrick/Grissmer/Hastedt (2011), 
Myrup/Jensen (2013) och Lavy (2014). Dessa finner att utökad 
undervisningstid ger tydligt positiva effekter på elevers kunskaper i 
matematik såväl i lägre som högre årskurser. Lavys (2014) skattade 
effekterna av undervisningstid på elevernas prestation i PISA. Han fann 
en positiv effekt för flickor, utrikes födda och elever med svagare 
socioekonomisk bakgrund i årskurs 9.  
 
Resultaten i internationella jämförande studier och betygstatistiken 
betraktade mot bakgrund av vad forskningen säger om sambandet mellan 
undervisningstid och resultat pekar på att den minsta garanterade 
undervisningstiden i matematik i grundskolan och motsvarande skol-
former inte är tillräcklig. Att förstärka matematikundervisningen genom 
utökad undervisningstid kan ge positiva effekter och bidra till förbättrad 
måluppfyllelse i hela utbildningssystemet.  
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Den nuvarande regleringen i skollagen när det gäller undervisningtid är 

ett resultat av att undervisningstiden i matematik utökades med 120 

timmar genom ändringar i skollagen och på förordningsnivå som trädde i 

kraft den 1 juli 2013 (prop. 2012/13:64, bet. 2012/13:UbU16, rskr. 

2012/13:199). I budgetpropositionen för 2014 uttalade dock regeringen 

att  undervisningstiden i ämnet även efter denna utökning är låg i ett 

internationellt perspektiv. De tidigare aviserade satsningarna borde 

därför enligt regeringen kompletteras med ytterligare en utökning av 

undervisningstiden i grundskolan och motsvarande skolformer med 

motsvarande en timme per vecka för årskurs 4–6 (prop. 2013/14:1 s. 64).  
 
Mot denna bakgrund föreslås att undervisningstiden i matematik ska 
utökas med ytterligare 105 timmar i grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan och sameskolan. Detta motsvarar en timme per vecka i tre 
årskurser i grundskolan, specialskolan och sameskolan. 
 

Särskilt om grundsärskolan  

För elever i grundsärskolan som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar 
av utbildningen i ämnen finns en särskild inriktning som benämns trä-
ningsskola, där eleven kan läsa hela eller delar av sin utbildning som 
ämnesområden. Utbildningen i träningsskolan ska kunna utformas 
flexibelt utifrån elevens behov och förutsättningar och det är huvud-
mannen för utbildningen som avgör om en elev i grundsärskolan huvud-
sakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden. Matematik ingår inte som 
ett ämnesområde i träningsskolan. För elever i träningsskolan föreslås 
därför ingen utökning i fråga om den minsta garanterade undervis-
ningstiden.  

Fördelning av den utökade undervisningstiden mellan årskurser 

Som nämnts ovan är det huvudmannen som beslutar om fördelningen av 
undervisningstiden mellan årskurser i grundskolan. I timplanen för 
grundskolan regleras undervisningstiden för hela utbildningen och några 
bestämmelser om undervisningstid i förhållande till årskurs finns inte.  
 
I propositionen Utökad undervisningstid i matematik (prop. 
2012/13:64) hänvisas till rapport 378 (2012) från Statens skolverk där 
bedömningen görs att en utökning av undervisningstiden bör fördelas 
med en timme i veckan i årskurserna 1–3 för att få den önskade effekten. 
Genom att förlägga den utökade undervisningstiden till de första 
skolåren frigörs, enligt Skolverkets uppfattning, tid för elevernas 
kunskapsutveckling i de senare åren. Den tid som i dag ofta används i de 
senare årskurserna för att repetera och fylla tidiga kunskapsluckor skulle 
då enligt Skolverket kunna  användas för undervisning om det innehåll 
som årskurserna 7–9 är avsedda för. Elevers tidiga positiva erfarenheter 
av matematik kan vara avgörande för framtida attityder till och intresse 
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för ämnet. Brister i elevers matematikkunskaper som upptäcks och 
åtgärdas tidigt minskar också behovet av stödinsatser i ämnet längre fram 
i utbildningen. 
 

I budgetpropositionen för 2014 aviserade regeringen att den hade för 
avsikt att ge Skolverket i uppdrag att bl.a.  föreslå en stadieindelad 
timplan för grundskolan (prop. 2013/14:1, utgiftsområde 16, s. 64). 
Statens skolverk redovisade detta regeringsuppdrag den 26 november 
2014 (U2014/3489/S). Regeringen har i budgetpropositionen för 2016 
aviserat att en departementspromemoria bereds inom Regeringskansliet 
utifrån Skolverkets redovisning (prop. 2015/16:1, utgiftsområde 16, s. 
185). Något förslag avseende stadieindelning lämnas inte i nu aktuell 
promemoria. Ett sådant förslag kommer dock att remitteras under våren.  
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3 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Förslag: Ändringarna i skollagen och skolförordningen som innebär en 
utökning av undervisningstiden i ämnet matematik i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska träda i kraft den 1 juli 
2016. 

3.1 Skälen för förslaget 

Förslaget om utökad undervisningstid i matematik bör träda i kraft så 

snart som möjligt. Den 1 juli 2016 bedöms vara en rimlig tidpunkt för 

ikraftträdandet.  
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4 Konsekvenser 

4.1 Ekonomiska konsekvenser för kommunerna 

Enligt den kommunala finansieringsprincipen ska beslut som innebär nya 
obligatoriska uppgifter för kommunerna åtföljas av en statlig finan-
siering. En ökning av den garanterade undervisningstiden i matematik 
från och med höstterminen 2016 innebär ett utökat åtagande för skol-
huvudmännen.  Kostnadsökningen kommer främst att härröra från 
utgifter i form av lönekostnader för lärare som undervisar i matematik. 
Enligt statistik från Statens skolverk uppgår elevantalet i grundskolan 
och motsvarande skolformer läsåret 2014/15 till cirka 950 000. Utslaget 
över hela skoltiden ska undervisningstiden för varje elev öka med 11 
timmar per läsår. Med en årsarbetstid för lärare om 1760 timmar 
beräknas det sammantaget handla om knappt 700 heltidstjänster för att 
genomföra den ytterligare undervisningen. 
 
Utifrån lönestatistik från Statistiska centralbyrån beräknas den 
genomsnittliga årliga lönekostnaden, inklusive omkostnader, för en 
lärare i grundskolan år 2014 uppgå till cirka 506 000 kronor. Samman-
taget beräknas skolhuvudmännens utgifter för ovan nämnda lärartjänster 
uppgå till cirka 355 miljoner kronor per år. Dessutom kan vissa andra 
kostnader förknippade med läro- och timplanebundna aktiviteter 
förväntas öka, t.ex. vikariekostnader. Dessa övriga kostnader beräknas 
uppgå till cirka 20 procent av den genomsnittliga kostnaden för 
undervisning i grundskolan. Om man antar att dessa kostnader ökar 
proportionellt mot utökningen av undervisningstiden, 105 timmar av 
6785, innebär det en ökad kostnad för skolhuvudmännen om 
135 miljoner kronor per år. Den totala kostnadsökningen för skol-
huvudmännen till följd av förslaget uppgår alltså till 490 miljoner kronor 
på årsbasis. 
 
I enlighet med vad som föreslogs i budgetpropositionen för 2014 (prop. 
2013/14:1, utg.omr. 25) föreslår regeringen 245 miljoner kronor för 2016 
under utgiftsområde 25, Allmänna bidrag till kommuner, anslag 1:1 
Kommunalekonomisk utjämning för detta ändamål. Fr.o.m. 2017 beräk-
nas 490 miljoner kronor årligen. Dessa medel bedöms täcka huvudmän-
nens kostnader till följd av det nya åtagandet. 

4.2 Ekonomiska konsekvenser för staten 

Specialskolans och Sameskolans andel av totala antalet elever i den 
obligatoriska skolan är mycket låg, 5,2 respektive 1,7 promille, varför 
kostnaden för förslaget också är mycket låg och bedöms kunna tas inom 
Specialpedagogiska skolmyndighetens och Sameskolstyrelsens ramar.  

Ärende 16



   

 

 

21 

4.3 Ekonomiska konsekvenser för enskilda huvudmän 

En grundprincip för skolväsendet är att regleringen i så stor utsträckning 
som möjligt ska vara gemensam för alla skol- och verksamhetsformer  
och alla huvudmän. Enligt statistik från Statens skolverk fanns läsåret 
2014/15 800 fristående skolenheter med totalt närmare 134 000 elever.  
Av dessa skolenheter var 315 organiserade för årskurs 1–9 och 51,7 
procent av totala antalet elever gick i dessa skolor. Någon statistik på 
huvudmannanivå finns inte att tillgå.  
 
Lika villkor ska så långt som möjligt gälla oavsett huvudman. Det 
innebär bl.a. att kommunens bidrag till fristående skolhuvudmän ska 
bestämmas efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till den egna grundskolan. De ytterligare 
åtaganden som förslaget i denna promemoria innebär för fristående 
huvudmän kommer därigenom kompenseras genom ökat bidrag från 
elevernas hemkommuner. De administrativa kostnaderna för de 
fristående skolorna bedöms inte öka till följd av förslaget. Små företag 
kan alltså inte förväntas drabbas av förslagets konsekvenser på ett sådant 
ingripande sätt att några undantag bör göras för dessa.  Vidare är 
bedömningen att det inte finns skäl att anta att förslaget får 
konsekvensen att fler eller färre elever kommer att välja fristående 
skolor. Varken konkurrensen mellan kommunala och fristående skolor 
eller mellan olika fristående skolor bedöms därför påverkas.  

4.4 Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen 

Av 14 kap. 3 § RF framgår att en inskränkning i den kommunala själv-
styrelsen inte bör gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de 
ändamål som har föranlett den. Bestämmelsen ger uttryck för en pro-
portionalitetsprincip när det gäller inskränkningar i den kommunala 
självstyrelsen. Förslaget om utökad undervisningstid i matematik innebär 
en utvidgad skyldighet för kommunerna och utgör därmed en inskränk-
ning i den kommunala självstyrelsen. Inskränkningen i självstyrelsen 
bedöms dock vara motiverad med hänsyn till ändamålet med reformen, 
att öka måluppfyllelsen i matematik i bl.a. grundskolan och grundsär-
skolan. Eftersom kommunerna fortfarande ska besluta om fördelningen 
av undervisningstiden mellan årskurser i grundskolan  (och grundsär-
skolan) bedöms inskränkningen inte ha gjorts mer omfattande än vad 
som är nödvändigt. 

4.5 Konsekvenser för jämställdhet mellan kvinnor och män 

Förslaget bedöms inte få några negativa konsekvenser för jämställdhet 
mellan män och kvinnor, då det syftar till att stärka elevers möjligheter 
oavsett kön. 
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4.6 Konsekvenser för barn och elever  

Förslaget bedöms inte få några negativa konsekvenser för barn och 
elever, då det syftar till att stärka samtliga elevers möjlighet till ökad 
måluppfyllelse i matematik.  

4.7 Sveriges medlemskap i Europeiska unionen 

Förslagen berör inte frågor som är reglerade i EU-rätten. 
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5 Författningskommentar 

5.1 Förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) med ikraftträdande 
den 1 juli 2016 

 
10 kap. 
 
5 § 
 
Ändringen innebär att den minsta totala undervisningstiden i grund-
skolan ökas med 105 timmar. Av timplanen i bilaga 1 framgår att 
ökningen av undervisningstiden används för ämnet matematik.  
 
Övervägandena finns i avsnitt 2. 
 
11 kap. 
 
7 § 
 
Ändringen innebär att den minsta totala undervisningstiden i grundsär-
skolan ökas med 105 timmar. Att ökningen ska användas för ämnet 
matematik kommer att framgå på förordningsnivå. För elever som läser 
ämnesområden inom inriktningen träningsskolan ska dock den minsta 
totala undervisningstiden alltjämt vara minst 6 665 timmar. 
 
Övervägandena finns i avsnitt 2. 
 
12 kap. 
 
5 § 
 
Ändringen innebär att den minsta totala undervisningstiden i special-
skolan ökas med 105 timmar. Att ökningen ska användas för ämnet 
matematik kommer att framgå på förordningsnivå. 
 
Övervägandena finns i avsnitt 2. 
 
13 kap. 
 
5 § 
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Ändringen innebär att den minsta totala undervisningstiden i sameskolan 
ökas med 105 timmar. Att ökningen ska användas för ämnet matematik 
kommer att framgå på förordningsnivå. 
 
Övervägandena finns i avsnitt 2. 
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Bildningsförvaltningen äskar om tilldelning för matematikutökning 
ingående i det generella statsbidraget för 2016 
 

Sammanfattning 
Regeringen har överlämnat propositionen om utökad undervisningstid i matematik till 
riksdagen. Propositionen innebär att skollagen ändras så att den minsta totala 
undervisningstiden i matematik utökas med 105 timmar i grundskolans åk 4-6. Orsaken till 
utökningen i matematik är att flera internationella utvärderingar visar att svenska elevers 
matematikkunskaper har försämrats. I PISA, som mäter elevers kunskaper i bl a matematik 
syns en stadig försämring från år 2000. 
Lagändringarna föreslås träda i kraft 2016-07-01. Lagändringen och utökningen innebär att 
den totala undervisningstiden i grundskolan utökas från 6 785 timmar till 6 890 timmar. 
Totalt har undervisningstiden i matematik utökats i två steg, där steg ett innebar en 
utökning med 120 timmar i åk 1-3 och genomfördes 2013. Nu kommer steg två och vi vet 
från förra införandet att lagändringen kommer med mycket kort varsel.  
Den utökade undervisningstiden kräver resurser. Enligt den kommunala 
finansieringsprincipen ska beslut som innebär nya obligatoriska uppgifter för kommunerna 
åtföljas av en statlig finansiering. Därav finns, inom ramen för det generella statsbidraget, 
en post på 245 milj som fördelas till kommunerna för att finansiera utökningen. För 2017 
innehåller budgetpropositionen en kompensation på 490 milj.  
Då Herrljunga kommun utgör en promille av Sverige bör det ge ett tillskott till 
Bildningsnämndens ram motsvarande 245 tkr för 2016. Denna ramökning söks för att 
Bildningsnämnden ska klara det utökade uppdraget med start från augusti 2016.  

 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2016-04-25 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-04-08 
Proposition 2015/16:149 
 
Förslag till beslut 

1. Bildningsnämnden äskar om ramökning med 245tkr i det generella statsbidraget för 
utökningen av undervisningstiden i matematik för åk 4-6. 

2. Den sökta tilldelningen gäller för innevarande år. 
 
Bodil Jivegård 
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Remiss – Samråd för Översiktsplan Herrljunga kommun  
 
Remissinstanser 
Ni välkomnas härmed att lämna synpunkter på förslaget till ny Översiktsplan för Herrljunga 
kommun, under tiden 1 juni till 15 september 2016. Sändlista med remissinstanser biläggs.  
 
Bakgrund 
Herrljunga kommuns nu gällande Översiktsplan antogs år 2006 och bedömdes inte vara 
aktuell vid Kommunfullmäktiges aktualitetsprövning år 2010, varpå uppdrag gavs om att 
framställa en ny Översiktsplan, med inriktning mot en hållbar utveckling. 
 
Ärende 
En översiktsplan handläggs enligt reglerna i Plan- och bygglagen. I lagen anges att de 
myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av 
förslaget ska beredas tillfälle till samråd. Planförslaget och tillhörande material finns under 
samrådstiden digitalt tillgängligt på kommunens hemsida www.herrljunga.se och fysiskt 
tillgängligt i kommunhusets foajé samt i biblioteken i Herrljunga och Ljung.  
 
Bilagor 
Sändlista 
 
Instruktion för remissvaret 
Remissvaret skickas senast den:   15 september 2016 
Svaret skickas till:   Janna Petersson 
    janna.petersson@admin.herrljunga.se 
 
Märk svaret med ”Översiktsplan samrådsyttrande”. 
Synpunkter med konstruktiv kritik gällande både innehåll och utformning såväl som bidrag 
med kompletterande information välkomnas. Svaret skickas digitalt i pdf- eller word-format. 
 
 
Kommunstyrelsen i Herrljunga kommun, genom 
 
 
Janna Petersson 
Planeringssekreterare 
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Bilaga: Sändlista remissinstanser 

Kommunala nämnder, styrelser och råd 

Kommunstyrelsen  
Bygg- och miljönämnden  
Socialnämnden  
Tekniska nämnden  
Bildningsnämnden  
Trafiksäkerhetsrådet 
Folkhälsopolitiska rådet 
Kommunala pensionärs- och funktionshinderrådet 

Kommunala stiftelser och bolag 

Herrljungabostäder 
Herrljunga Elektriska AB  
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler 

Politiska partier 

Centerpartiet  
Liberalerna  
Kristdemokraterna  
Kommunens väl  
Moderaterna  
Miljöpartiet  
Socialdemokraterna  
Sverigedemokraterna  
Vänsterpartiet 

Angränsande kommuner 

Borås 
Essunga 
Falköping 
Ulricehamn 
Vara 
Vårgårda 

Samhällsföreningar/Hembygdsföreningar och byalag 

Eggvena Hembygdsförening 
Fåglaviks Fornminnes- och Hembygdsförening 
Fåglaviks Samhällsförening 
Fölene Navet 
Gäsene Hembygds- och Fornminnesförening  
Herrljunga Hembygdsförening 
Hovs Hembygdsförening 
Jällby Hembygds- och Fornminnesförening 

Meddelande 1



 
  KOMMUNSTYRELSEN 

REMISS 
  2016-06-01 
  DNR KS-2015-115 

 
 

3 
 

Källunga Hembygdsförening Molla Byalag 
Norra Säms Hembygdsförening 
Od-Alboga Byalag 
Remmenedals Samhällsförening 
Skölvene Byalag 
Skölvene Hembygdsförening 

Statliga myndigheter och verk 

Länsstyrelsen 
Boverket 
Försvarsmakten 
Luftfartsverket 
Naturvårdsverket 
Polismyndigheten 
Skanova 
Skogsstyrelsen  
Sveaskog AB 
Svenska Kraftnät 
Svenska UMTS-Nät AB 
Sveriges Geologiska Undersökning 
Swedavia 
Trafikverket 
Västra Götalandsregionen, kollektivtrafik och infrastruktur 

Övriga 

Boråsregionen 
Falbygdens Energi AB 
Företagarna i Herrljunga  
Fokus Herrljunga 
Göta Älvs Vattenvårdsförbund 
Herrljunga Naturskyddsförening 
Hyresgästföreningen 
Köpmannaföreningen 
Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden 
LO  
LRF 
Svenska Kyrkan 
Viskans Vattenvårdsförbund  
Västarvet 

Tidningar 

Alingsås Tidning 
Borås Tidning 
Falköpings Tidning 
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ANSÖKAN OM BIDRAG
SKAPANDE SKOLA

För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Observera

Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11. Den fungerar även med Firefox version 4 
eller senare, med Safari version 5 eller senare, eller med Chrome version 9 eller senare.

Ansökningar som kommer in efter kl. 24.00 sista ansökningsdagen avvisas.

Information om bidraget hittar du på Kulturrådets webbplats. 

Maximal inloggningstid per session är 8 timmar. Använd gärna funktionen "Spara tillfälligt" sist i blanketten så att uppgifterna inte 
försvinner om du loggas ut.

Obligatoriska frågor är markerade med en asterisk (*). För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i 
fälten, även om bilaga bifogas. 

Uppgifter i gråmarkerade fält läggs in automatiskt.

SÖKANDE
Uppgifter om sökande organisation/institution hämtas automatiskt från ert användarkonto. Kontrollera att samtliga uppgifter är 
korrekta innan du fyller i blanketten. Eventuella ändringar gör du inte i den här blanketten utan under "Mina kontaktuppgifter" på 
startsidan.

OBLIGATORISKA BILAGOR
För eventuella obligatoriska bilagor, se Kulturrådets webbplats.

För att bifoga filer digitalt till blanketten klickar du på "Bifoga filer" på sista sidan. Filnamnet kan vara högst 20 tecken. I de fall det är 
längre används automatiskt de 20 första tecknen som filnamn. De filer du bifogar kan maximalt uppgå till totalt 30 MB.

Så skickar du in blanketten

På sista sidan finns en rullista med tre val: "Skicka", "Spara tillfälligt" och "Avbryt". För att skicka in blanketten väljer du "Skicka" 
och klickar på "OK". Observera att du kan spara den ifyllda blanketten genom att istället välja "Spara tillfälligt" och klicka på "OK". 
En sparad blankett hämtar du genom att gå till "Mina ärenden" på startsidan. För att avbryta välj "Avbryt" och sedan "OK".

När du har valt "Skicka" och klickat på "OK" startar steg 1 av 3. Du måste gå igenom alla tre stegen för att blanketten ska skickas 
in korrekt. I steg 3 får du ett ärendenummer. Det är viktigt att du inte stänger fönstret innan du har fått den bekräftelsen. I steg 3 
skickas även ett automatiserat e-brev till kontaktpersonen för blanketten med ärendenummer och blanketten i PDF-format.

Vid tekniska frågor kontakta support@kulturradet.se eller ring 08-519 264 01.

För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets webbplats.
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ANSÖKAN OM BIDRAG 
SKAPANDE SKOLA
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UPPGIFTER OM SÖKANDE

Herrljunga kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Uppgifter i gråmarkerade fält hämtas automatiskt från ert användarkonto. Se anvisningar för blanketten.

Verksamhetsform

Aktiebolag

Ideell förening

Kommanditbolag

Stiftelse

Ekonomisk förening

Handelsbolag

Landsting

Enskild firma med F-skattsedel

Kommun

Statlig myndighet

Box 201
Postadress, box

52423
Postnummer

HERRLJUNGA
Postort

212000-1520
Organisationsnummer

Herrljunga

* Kommun där organisationen/
institutionen har sitt säte

Fält markerade med * är obligatoriska

Västra Götalands län
Län

0513 17 000

Telefonnummer (växel)

Organisationens/institutionens e-postadress (personneutral)

www.herrljunga.se
Webbplats

841-0078
Kontonummer (ej bankkonto)

Ange om organisationen/institutionen har bankgiro- eller 
plusgirokonto

Bankgiro Plusgiro

Ange om organisationen/institutionen är 
momsregistrerad eller inte

Ja Nej

Utbildningschef
Firmatecknares funktion

Bodil Jivegård
Organisationens/institutionens firmatecknare

KONTAKTUPPGIFTER FÖR DENNA BLANKETT

Utvecklingsledare

* Befattning

Heli Kittilä

Kontaktperson (förnamn och efternamn)

051317405
Mobiltelefonnummer till kontaktperson

heli.kittila@admin.herrljunga.se

E-postadress till kontaktperson

✘ * Jag har rätt att företräda sökande organisation/institution

✘ * Jag, behörig firmatecknare eller behörigt ombud för sökande, försäkrar härmed att sökanden inte har skulder för 
svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller är i likvidation eller konkurs.

Se vidare (SFS 2012:516 7 § resp SFS 2012:517 8 §)

För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets webbplats.

0513 174 05
Telefonnummer till kontaktperson
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Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

SKOLHUVUDMANNENS STRATEGISKA HANDLINGSPLAN Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.

Den strategiska handlingsplanen ska synliggöra skolhuvudmannens intentioner med kultur i skolan. Samtliga uppgifter måste besvaras 
i formuläret. Kulturrådet accepterar inte att ni endast hänvisar till eventuella bilagor.

2016- 2017

* Ange läsår som denna handlingsplan avser.

Kommunens barn- och ungdomskulturgrupp med representanter från kommunens
samtliga rektorsområden.

* Ange vilka instanser som har tagit fram handlingsplanen för Skapande skola. (Max 200 tecken)

Musikskolans verksamhet bedrivs delvis i anslutning till skolans verksamhetstid men
främst på håltimmar och kvällar.
Bildningsförvaltningen har 2015 tecknat ett avtal med Regionteater Väst som innebär
att samtliga elever i grund-, grundsär- och gymnasieskolan ska få ta del av minst en
föreställning under ett läsår. Det sker antingen på plats i skolan eller genom att
eleverna åker till teatern i Borås.
Kommunen avsätter en viss budget årligen till andra kulturinsatser, oftast där dans-
eller teatergrupper besöker kommunen och ger föreställningar. Varje rektor kan själv
välja att avsätta medel till olika kulturella inslag utifrån önskemål och behov på de egna
enheterna.
Barnkultursamordnare på biblioteket arbetar med att arrangerar olika kulturella
aktiviteter för förskolebarn liksom även val av och utdelning av 6-årsboken till
kommunens alla sexåringar.

* Ange vilka kulturinsatser som skolhuvudmannen gör inom den ordinarie skolverksamheten, till exempel om musik-/kulturskola 
bedrivs under skoltid. Ange enbart insatser som inte omfattas av Skapande skola-bidraget. (Max 2000 tecken)
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Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

SKOLHUVUDMANNENS STRATEGISKA HANDLINGSPLAN Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.

* Ange om det finns en överenskommelse som garanterar skolhuvudmannens elever ett bestämt antal kulturupplevelser per läsår, 
det vill säga kulturgaranti. 

Ja Nej

Se ovan, avtalet med Regionteater väst.
Kommentar. (Max 500 tecken)

Kommunens mål är i enlighet med läroplanernas mål, dvs att eleverna skall få uppleva
olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och
uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i
bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet.
Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna skall tillägna sig.
Eleverna ska få ta del av ett kulturutbud som de annars inte kommer i kontakt med och
med föreställningarna som har ett innehåll som utmanar elevernas erfarenhets- och
tankevärld.
På lång sikt är målet att utveckla en öppenhet för olika kulturuttryck och människors
olika erfarenheter samt att vidga elevernas egna sätt att uttrycka sig.

*Ange vilka mål som skolhuvudmannen har på lång och kort sikt med Skapande skola. Utgå ifrån exempelvis fokusområden. 
(Max 1000 tecken)

De flesta av kommunens skolor har stora avstånd till orter med ett professionellt
kulturutbud. Klasserna är dessutom små och därmed krävs mycket organisation för att
samla elever i samma ålder till t ex en föreställning riktad till en viss ålderskategori.
Under det senaste året har kommunen mottagit ett stort antal ensamkommande barn
med olika språkbakgrund vilket är en utmaning i att både genomföra egna kulturella
aktiviteter liksom att ta del av t ex en föreställning tillsammans med andra elever som
pratar ett annat språk.

* Beskriv om skolhuvudmannens planerade Skapande skola-insatser är särskilt resurskrävande. Med resurskrävande insatser menas 
till exempel insatser riktade till nyanlända elever och insatser som omfattar skolor i glesbygden med stora avstånd till ett professionellt 
kulturutbud. (Max 1000 tecken)
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Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

SKOLHUVUDMANNENS STRATEGISKA HANDLINGSPLAN Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.

På övergripande nivå kan någon tjänsteman någon gång ha möjlighet att ta del av
utbudet på en utbudsdag, t ex barn och ungdomskultursamordnaren på biblioteket. I
kommunen finns få, om ens några, professionella kulturutövare. Till stor del är vi
hänvisade till personliga kontakter, information på Internet eller i samlad form hos
exempelvis Kulturkatalogen i Väst.

* Beskriv hur skolhuvudmannen arbetar för att stärka kontakten med kulturutövare och kulturinstitutioner. Ange om det till exempel 
finns nätverk, utbudsdagar eller konferenser/seminarier som omfattar både skola och kulturaktörer. (Max 1000 tecken)

Arbetet med att ta fram förslag till aktiviteter tas fram av personerna som finns i barn-
och ungdomskulturgruppen (BUK). Dessa har till uppgift att tillsammans med sina
kollegor i skolorna och eleverna ta fram förslag till ansökan men också att utvärdera
föregående års arbete med Skapande skola.
Förslaget diskuteras även i skolans ledningsgrupp och tas även upp i
bildningsnämnden där politiker informeras om och tar del av planerade och genomförda
aktiviteter.

* Beskriv hur skolhuvudmannen har organiserat det övergripande arbetet med Skapande skola. (Max 1000 tecken)

* Ange om skolhuvudmannen har förankrat denna ansökan med berörda rektorer. 

Ja Nej

Se ovan.
Kommentar. (Max 500 tecken)
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Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

SKOLHUVUDMANNENS STRATEGISKA HANDLINGSPLAN Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.

Barn- och ungdomskulturgruppen består av lärare som representerar samtliga
rektorsområden i kommunen. Aktiviteterna utgår från förslag som kommit fram från
eleverna samt från lärare på de olika skolorna.

* Beskriv hur skolans elever och lärare medverkar i planeringen av Skapande skola-projektet. (Max 1000 tecken).

Barn- och ungdomskulturgruppen träffas regelbundet under läsåret och Skapande
skola är en stående punkt på dagordningen vid dessa möten. Bildningsförvaltningens
ledningsgrupp med rektorer tar också upp frågan om Skapande skola regelbundet. Den
kontinuerliga behandlingen av insatserna gör att det är naturligt att ta tillvara tidigare
års erfarenheter i det fortsatta arbetet. Många gånger kan insatser som genomförts av
en grupp elever och lärare inspirera andra lärare och elever att genomföra liknande
insatser.

* Beskriv hur skolhuvudmannen kommer att följa upp Skapande-skola insatserna och tillvarata erfarenheterna. (Max 1000 tecken).

Utvärderingar och insatser dokumenteras i anteckningar och protokoll från möten. I de
fall där olika konstnärliga alster framställs är det vanligt att skolorna gör tillfälliga eller
permanenta utställningar med elevernas arbeten. Det går att hitta spår av Skapande
skola på i princip alla våra skolor!

* Beskriv hur insatserna kommer att dokumenteras. (Max 1000 tecken)
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Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

SKOLHUVUDMANNENS STRATEGISKA HANDLINGSPLAN Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.

www.herrljunga.se

* Webbplats där dokumentation kommer att finnas tillgänglig.

* Ange om skolhuvudmannen har egen information om Skapande skola, till exempel om skolhuvudmannen har handlingsplanen på 
sin webbplats.

Ja Nej

* Ange om skolhuvudmannen har länkat till Kulturrådets Skapande skola-sida på sin webbplats.

Ja Nej

För kommunikation om aktuella aktiviteter till vårdnadshavare använder skolorna
lärplattformen Vklass. I andra fall, när vi vill informera almänheten om t ex pågående
Skapande skola- projekt, läggs information ut av kommunens
kommunikationsavdelning eller så kontaktar skolorna själva lokala tidningar osv.

Kommentar. (Max 500 tecken)

Bodil Jivegård

* Namn på förvaltningschef eller motsvarande ansvarig skolchef

bodil.jivegard@admin.herrljunga.se

* E-postadress
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Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

PLANERADE INSATSER Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.

✘
* Jag bekräftar att aktiviteterna kommer att påbörjas tidigast hösttermin 
innevarande år och avslutas senast vårterminens utgång nästkommande år

* Ange vilken typ av skola aktiviteterna avser

Fristående skola Kommunal skola Statlig skola

* Ange antal skolor som huvudmannen ansvarar för

FRISTÅENDE SKOLA

Varav antal 
skolor som 
omfattas av 
aktiviteterna

KOMMUNAL SKOLA

Totalt antal

8

Totalt antal

8

Varav antal 
skolor som 
omfattas av 
aktiviteterna Totalt antal

STATLIG SKOLA

Varav antal 
skolor som 
omfattas av 
aktiviteterna

8

Totalt antal 
skolor som 
huvudmannen 
ansvarar för

8

Totalt antal 
skolor som 
aktiviteterna 
omfattar

1.000

* Ange det totala antalet elever hos skolhuvudmannen i Åk F-9

* Ange vilken/vilka årskurs/-er aktiviteterna omfattar

✘ Åk 1 ✘ Åk 2 ✘ Åk 3 ✘ Åk 4

✘ Särskolan ✘ Förskoleklass  (6-årsverksamheten)

1.000

* Ange totalt antal elever som planeras delta aktivt i aktiviteterna

✘ Åk 5 ✘ Åk 6

Eftersom flera av våra skolor består av åldersblandade klasser är planerade aktiviteter sällan
för renodlade ålderskategorier. Antalet elever i en viss årskurs varierar mellan åren varför vi
ibland av praktiska skäl kan välja att slå ihop klasser.

Kommentar (Max 250 tecken)

✘ Åk 7

✘ Förberedelseklass

✘ Åk 8 ✘ Åk 9

* Ange vilken/vilka konst-/kulturområden aktiviteterna omfattar

Arkitektur Foto, eget skapande ✘ Musik, med eleverna

✘ Cirkus/Nycirkus Konst/bild/form/utställning, professionell Musikdramatik/föreställning, professionell

✘ Konst/bild/form, med eleverna Musikdramatik, med elevernaDans, professionell föreställning

Dans, med eleverna Litteratur/berättande/skrivande Serier

Media ✘ Slöjd/hantverk/designFilm/bio

✘ Film, eget skapande Museer/kulturarv ✘ Teater/drama/föreställning, professionell

Teater/drama, med eleverna✘ Musik/konsert, professionellFoto/utställning, professionell
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Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

PLANERADE INSATSER Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.

1. Teaterupplevelse särskolan
Elever och lärare åker tillsammans till en ”riktig” teaterlokal, gör studiebesök bakom kulisserna,ser föreställningen och
äter en måltid i anslutning till detta.
2. Musikens dag
Alla elever, inklusive nyanlända,deltar en inspirerande föreställning med musik från olika länder. Samt workshops där
eleverna tillsammans i mindre grupper får prova att musicera.
3. Workshops utomhus
Horsbyskolan är den F-6- skola i kommunen som har flest elever med blandad kulturell och språklig bakgrund. Skolan
vill arbeta med att utnyttja skolgården som klassrum, skapa sammanhållning över språkgränser genom praktiskt arbete.
4. Ensemblespel
Skolan vill skapa gemenskap och ta till sig uttryck från andra kulturer genom att spela tillsammans, tex på
djembetrummor.
5. Cirkusskola
Barnen får på ett lekfullt sätt lära sig cirkuskonster och att samarbeta med varandra.

* Beskriv vad ni avser att göra inom ramen för denna ansökan. (Max 1000 tecken).

1. Särskolans elever har mycket uppskattat att få åka iväg för att se någon musik- eller
teaterföreställning, tillsammans med personal.
2. Musiken överbryggar skillnader i språk och kultur. Att arbeta tillsammans med musik kan skapa
kontakt, vi-känsla och sammanhållning mellan elever som funnits längre i landet och nyanlända.
3. Skola och fritidshem har haft utbildning i att utveckla utomhuspedagogiken på rasterna och vill
utveckla detta ytterligare genom att än mer lyfta ut klarrummet till skolgården. Att arbeta praktiskt
med varandra stärker banden mellan elever med olika bakgrund.
4. Enligt läroplanen i musik ingår ensemblespel bland de förmågor elever ska utveckla. På mindre
landsbygdsskolor finns ofta inte tillräckligt med kompetens för att klara detta varför ensemblespel i
popmusik eller med djembetrummor kan utveckla både elevers och pedagogers kunskaper inom
detta, även på längre sikt.
5. Att få prova på att själv göra cirkuskonster kan vara stärkande för barn och också stärka
samarbetet mellan dem.

* Beskriv varför ni vill genomföra verksamheten/projektet/aktiviteten. (Max 1000 tecken).

1. GöteborgsOperan alternativt Vara Konserthus, Borås Stadsteater eller Regionteater Väst,
beroende på lämpliga föreställningar för särskolan.
2. Tex Friends by Accident, Fröken B., Trummor från Tanzania, DJ- workshop, Trapped in a
Loop (skolans förslag från Kulturkatalogen)
3. "Matematik på skolgård" alt. "Flintaskolan" (Kulturkatalogen)
4. Djembetrummor med Kirsten Koefoed, Alingsås alt. "Pop-ensemblespel" med Jonatan
Bengtsson.
5. "Cirkusskola för alla" med Richard Ljungman

Kulturaktörerna hämtas ur Kulturkatalogen, via Författarcentrum och liknande. Resor till
teater/ opera mm görs till t ex GöteborgsOperan eller andra institutioner i regionen som Vara
Konserthus, Borås Stadsteater eller liknande.

* Ange vilka professionella kulturaktörer ni planerar att samarbeta med eller vilka kanaler ni kommer att nyttja för att få kontakt, 
exempelvis Författarcentrum eller regionala konsulenter. (Max 1000 tecken)
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Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.

* Ansöker ni om bidrag för att arrangera seminarium/konferens för 
att stärka samarbetet mellan skola och professionellt kulturliv? Ja Nej

Beskriv varför ni vill genomföra seminariet/konferensen. (Max 1000 tecken). 

Beskriv huvudsaklig målgrupp för seminariet/konferensen. (Max 1000 tecken)

PLANERADE INSATSER 

I den mån det är möjligt och önskemål finns sker samverkan med musikskolan.
Kommentar. (Max 500 tecken)

* Ange om ni kommer att samverka med kulturskola eller musikskola.

Ja Nej
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Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.

I planeringen och valet av aktiviteter tas hänsyn till hur den aktuella elevgruppen är
sammansatt för att alla ska kunna delta. De hänsyn vi försöker ta utgår från elevernas
bakgrund, kön och intressen. Vi försöker ta tillvara den nyfikenhet och det intresse för
varandra som finns, från både de nyanlända elevernas och de elevers som vistats
längre i kommunen.

* Beskriv på vilket sätt ni beaktar att elever har olika förutsättningar och möjligheter att ta del av insatserna – med utgångspunkt 
i till exempel funktionsnedsättning, kulturell och etnisk bakgrund. (Max 1000 tecken)

Samtliga aktiviteter vänder sig till både flickor och pojkar. De tänkta kulturutövarna
fördelar sig jämnt mellan könen.

* Beskriv hur ni avser att beakta jämställdheten, såväl mellan deltagande flickor och pojkar som kulturaktörer (kvinnor och män), 
i ert arbete med Skapande skola. (Max 1000 tecken)

PLANERADE INSATSER
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Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Summa kostnader och "Söker bidrag från Kulturrådet" ska vara lika stora. Ange samtliga belopp i  kronor.

SEK

EKONOMISK KALKYL Fält markerade med * är obligatoriska

KOSTNADER
Specificera

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.

215.000

0

* Löner för professionella kulturaktörer 
(inklusive sociala avgifter)

* Anlitade professionella kulturaktörer 
med F-skattsedel

47.500* Resor för professionella aktörer

13.000Kulturupplevelser särskolan
* Kostnader för professionella 
kulturaktiviteter utanför skolan, 
till exempel biljetter, entréavgifter 
och resor till dessa

* Seminarium/konferens mellan 
skola och professionellt kulturliv 0

Material "Matematik på skolgård" ed* Övrigt 10.000

* Övrigt 0

* Övrigt 0

285.500Summa

FINANSIERING
Specificera

Administration, planeringEgen insats

SEK

285.500* Söker bidrag från Kulturrådet

15.000
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Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

ÖVRIGT Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.

Skicka/Spara tillfälligt/Avbryt

När blanketten sparats tillfälligt ska en bekräftelse visas på skärmen.

När du har valt "Skicka" och klickat på "OK" skickas blanketten till Kulturrådets ärendehanteringssystem och ett ärendenummer 
visas på skärmen. Det är viktigt att du inte stänger fönstret innan du har fått den bekräftelsen. Sist skickas ett bekräftelsemejl till 
den inloggade kontaktpersonen med blanketten i PDF-format och eventuella digitala bilagor bifogade.

Från och med den 21 mars avslutar Heli Kittilä sin tjänst i Herrljunga kommun.
Kontakter angående denna ansökan samt uppföljning av föregående års bidrag ska
efter detta datum ske med bildningschef Bodil Jivegård, telefon 0513- 174 02 och e-
post bodil.jivegard@admin.herrljunga.se

Övriga upplysningar (Max 1000 tecken)
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KULTUR RA BESLUT GD 2016:88DET 2016-04-11 Dnr KUR 2016/242

Arende
Fordelning av bidrag inom ramen for statsbidrag till kulturell verksamhet
i skolan, Skapande skola dr 2016, ayseende skolhuvudman i Vastra
Gotalands Ian.

Kulturradets beslut
Kulturrfidet beviljar bidrag med totalt 28 759 800 kronor att anvandas under
lasAret 2016/2017, enligt beslutsbilaga I. En ansolcan bordlades.

Villkor for bidrag
I beslutsbilaga 1 anges i vissa fall sarskilda beslutsvillkor som galler for
beviljat bidrag. Ddr star aven om bidragsmottagaren ska inkomma med en
reviderad plan fOr hur det beviljade bidraget kommer att anvandas.
Observera att den reviderade planen ska fyllas i online pA
www.kulturradet.se och snarast sandas in till KulturrAdet. Sista datum for att
skicka in den reviderade planen dr den 1 juni 2016.

I beslutsbilaga 2 anges de villkor som galler for bidraget.

Utbetalning av bidrag
For bidragsmottagare utan krav pa reviderad plan betalas bidraget ut senast i
mitten pa maj till det plus- eller bankgirokonto som bidragsmottagaren
angett. For &riga betalas bidraget ut ndr sokanden fatt besked att
KulturrAdet godkant den reviderade planen.

Ans6kningar
Vid detta ansokningstillfalle har 71 ansolcningar kommit in frill skol -
huvudman i Vastra Gotalands ldn till ett sammanlagt belopp om 44 578 657
kronor. Totalt 137 332 elever i lanet omfattas av ansokningarna. I dr ans8ker
46 av ldnets kommuner samt 15 fristdende skolor om bidrag fran Skapande
skola. Samtliga stadsdelar i G8teborgs stad s8ker i ar bidrag.

Skal for beslutet
Tilliimplig reglering
Kulturradet fordelar bidrag till skolhuvudman med stud av fOrordningen
(2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan. Satsningen
omfattar elever i fOrskoleklass samt grundskolans arskurs 1 -9. Kulturradet
fordelar medel inorn anslag 1:3 Skapande skola.

Statens kulturrad Box 27215, 102 53 Stockholm Bes6k: Borgvagen 1 -5
Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se Webbplats: www.kulturradet.se
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KULTURRADET GD 2015:88 2(3)

Syftet dr att oka den professionella kulturverksamheten for och med
eleverna, sA att tillgAngen till kulturens alla uttrycksformer och mojlig-

heterna till eget skapande 8kar. AndamAlet dr aven att medverka till att
kulturella och konstndrliga uttryck langsiktigt integreras i fOrskoleklass och
grundskolans Arskurs 1 -9 med utgangspunkt i skolans kulturuppdrag.

Enligt fOrordning (2012:515) med instruktion for Statens Kulturrad ska
myndigheten med utgangspunkt i de kulturpolitiska mAlen fordela och fOlja
upp statliga bidrag och ddrigenom verka fOr kulturens utveckling och till -
gdnglighet. Vidare anges att myndigheten ska integrera ett jdmstdlldhets - ,

mangfalds- och barn- och ungdomsperspektiv samt aven frdmja ett
internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete i sin verksamhet.

Ett overgripande mAl fOr Kuhurt-I:lets bidragsgivning dr ett omfattande och
varierat kulturutbud av hog kvalitet for alla i hela landet.

Utgagspunkterfor bedamning
Utgangspunkt fOr bedomningen dr hur skolhuvudmannen arbetar med kultur
inom den ordinarie verksamheten samt hur strukturen fOr Skapande skola-

arbetet dr organiserat. Dessutom hur fciranIcrat arbetet dr i de enskilda
skolorna samt vad skolhuvudmannen planerar fOr professionella
kulturinsatser.

Skapande skola-bidraget ska inte ersdtta de kulturinsatser som
skolhuvudmannen Or inom den ordinarie skolverksamheten. Ur ett
barnperspektiv dr det dock viktigt att f6rs8ka tillgodose alla barns ratt att
m6ta kultur. Ddrfor har KulturrAdet i ett fatal fall, trots brister i
skolhuvudmannens egna Ataganden, dna beviljat Skapande skola-bidrag for
att eleverna ska fA mota professionell kultur Atminstone nagon gang under
skolaret. Skdlen till bristerna i de egna Atagandena kan vara ekonomiska,
tidsmdssiga eller praktiska, till exempel pA grund av langa aystand.

Pa de fiesta mindre orter finns inte ett Brett utbud av olika kulturyttringar,
professionella scen- eller andra konstnarer eller lampliga lokaler fOr storre
utstallningar eller fOrestallningar. I bidragsfordelningen har Kulturradet
darfor kompenserat f6r stora kostnader fOr resor och eventuell logi fcir att
eleverna ska fa uppleva professionell kultur.

Manga kommuner har tagit emot ett stort antal nyanldnda barn i sina
grundskolor och pangterar att kulturinsatser kan vara en vdg till
integration. KulturrAdet delar denna uppfattning och onskar att
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skolhuvudmannen prioriterar sadana insatser nar bidragsmedlen fdrdelas
inom kommunen.

Da konkurrensen om arets bidragsmedel har okat har Kulturridet valt att
endast i undantagsfall bevilja medel till seminarium/konferens.

Kulturradet har vid bedomningen av ansokningarna aven i forekommande
fall tittat tillbaka pa hur Skapande skola-arbetet utvecklats hos
skolhuvudmannen de senaste tre aren.

BecThinning
Kulturradet har efter en samlad bedomning ansett att det finns skal
att bevilja bidrag till de sOkande och med de belopp som framgar av
beslutsbilaga 1.

Handliggningen av firendet
Detta beslut har fattats av stf. generaldirektor Signe Westin efter fOre-

dragning av handlaggare Jenny Lafstrom Ellverson. I beredningen av
arendet har aven handlaggare Tua Stenstrom och Anna Swedmark Westin,
enhetscheferna Lotta Brilioth Biornstad och Magnus Bostrom, vikarierande
enhetschef Bongi MacDermott samt bitradande enhetschef Lisa Poska
deltagit. Samrad har skett med Skolverket.

Pa
Kulturradels

4iar

estm
Je y LO tro Ellverson
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Beslut GD 2016:88 Skapande skola, ansokningar lasket 2016/2017

Vastra Gotalands Ian

Beslutsbilaga 1

Arendenummer Sokande Org nr Belopp kr Beslutsvillkor Reviderad plan for aktiviteterna
ska fyllas i online senast 1/6

AcadeMedia fria Grundskolor AB,
KUR 2016/841 Molndal 556932 -0699 140 000 Ej till seminarium Ja

KUR 2016/509 Ahlafors Fria Skola, Ale 769614-2343 51 000 Nej

KUR 2016/910 Ale kommun 212000-1439 725 000 Nej
Ej till resor i samband med
utbudsdagar. Ej till seminarium.

KUR 2016/518 Alingsas kommun 212000-1553 700 000 Prioritera integrationsinsatser. Nej

KUR 2016/171 Aspen montessori, Lerum 863500-5500 25 000 Nej

KUR 2016/822 Bengtsfors kommun 212000-1470 180 000 Nej

KUR 2016/415 Bollebygds kommun 212000-2973 200 000 Nej

KUR 2016/874 Barbs Stad 212000-1561 2 000 000 Prioritera integrationsinsatser Ja

KUR 2016/755 Broholmskolan ek. forening, Lidkoping 769608-1319 75 000 Nej

KUR 2016/116 Casa Dei Bambini, Goteborg 852000-4261 48 000 Nej

KUR 2016/902 Essunga kommun 212000-2916 124 000 Nej

KUR 2016/597 Falkoping Kommun 212000-1744 910 000 Nej

Fredsbergs friskola ek. forening,
KUR 2016/866 Toreboda 769620-7443 30 000 Nej

KUR 2016/532 Fridaskolan AB, Vanersborg 556451-5988 400 000 Ja
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Arendenummer Sokande Org nr Belopp kr Beslutsvillkor Reviderad plan for aktiviteterna
ska fyllas i online senast 1/6

KUR 2016/779 Fargelanda kommun 212000-1421 192 000 Nej

KUR 2016/818 Grastorps kommun 212000-1595 100 000 Nej

KUR 2016/707 Gullspangs kommun 212000-1637 100 000 Ja

Ej till samma kulturaktorer som de
KUR 2016/685 G6teborgs H6gre Samskola 857205-9197 155 000 senaste tre aren. Ja

Goteborgs kommun, Sdn Majorna-

KUR 2016/590 Linne 212000-1355 500 000 Prioritera integrationsprojekt Nej
Goteborgs kommun, Sdf Askim

KUR 2016/773 Frolunda Hogsbo 212000-1355 870 000 Prioritera integrationsprojekt Nej

KUR 2016/554 G6teborgs kommun, Sdf Centrum 2120004355 230 000 Nej

KUR 2016/555 Goteborgs kommun, Sdf Lundby 212000-1355 270 000 Ej till seminarium Ja

Goteborgs kommun, Sdf Norra
KUR 2016/900 Hisingen 212000-1355 700 000 Nej

Goteborgs kommun, Sdf Vastra
KUR 2016/536 Hisingen 212000-1355 1 030 000 Prioritera integrationsinsatser Ja

Goteborgs kommun, Sdf Orgryte- Ej till seminarium eller aktivitet for
KUR 2016/745 Harlanda 212000-1355 565 000 unga kulturombud Nej

Goteborgs kommun, Sdf Ostra
KUR 2016/624 Gbteborg 212000-1355 600 000 Ja

KUR 2016/664 Goteborgs kommun, Sdn Angered 212000-1355 787 000 Nej

Goteborgs kommun, Sdn Vastra
KUR 2016/953 Goteborg 212000-1355 950 000 Ja

KUR 2016/849 G6tene kommun 212000-1652 48 000 Nej

KUR 2016/625 Herrljunga kommun 212000-1520 200 000 Nej

Meddelande 3



Arendenummer Sokande Org nr Belopp kr Beslutsvillkor Reviderad plan for aktiviteterna
ska fyllas i online senast 1/6

KUR 2016/917 Hjo kommun 212000-1728 170 000 Ej till seminarium Ja

Ej till kompetensutveckling for
KUR 2016/774 Harryda kommun 212000-1264 560 000 lararna. Nej

KUR 2016/858 ISGR, Goteborg 556527-5657 Bordlades

KUR 2016/660 Karlsborgs kommun 212000-1629 92 000 Ja

KUR 2016/343 Kungalvs kommun 212000- 1371 940 000 Nej

KUR 2016/383 Lerums kommun 212000-1447 1 000 000 Nej

KUR 2016/559 Lidkopings kommun 2120004694 793 000 Nej

Linneskolan/Alingsas
KUR 2016/650 Waldorfskolefbrening 864001-0511 35 000 Nej

KUR 2016/937 Lysekils kommun 212000- 1389 270 000 Ja

KUR 2016/896 Malmen Montessori, Boras 864501 -2132 39 800 Nej

KUR 2016/769 Mariestads kommun 212000-1686 505 000 Ej till seminarium Ja

KUR 2016/693 Marks kommun 212000-1504 792 000 Nej

KUR 2016/602 Melleruds kommun 2120004488 140 000 Nej

KUR 2016/761 Montessoriskolan Floda sateri, Lerum 863500-6680 50 000 Nej

Montessoriskolan Kvarnhjulet,
KUR 2016/946 Molndal 716445-2166 25 000 Nej

Ej till samma kulturaktor som de
KUR 2016/551 Munkedals kommun 212000-1330 221 000 senaste tre aren. Ja
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Arendenummer Sokande Org nr Belopp kr Beslutsvillkor Reviderad plan for aktiviteterna
ska fyllas i online senast 1/6

KUR 2016/967 Molndals kommun 212000-1363 1 277 000 Nej
Ej far resa till Berlin eller Stockholm.
Ej till samma kulturaktorer som de

KUR 2016/406 Nya Skolan Trollhattan AB 556612 -7600 76 000 senaste tre wren. Ja

KUR 2016/932 Orust kommun 212000-1314 425 000 Nej

KUR 2016/694 Partille kommun 212000-1272 935 000 Nej

Ej till samma aktorer som de senaste
KUR 2016/925 Skara kommun 212000-1702 300 000 aren Ja

KUR 2016/719 Skovde kommun 212000-1710 215 000 Nej

KUR 2016/561 Sotenas kommun 212000-1322 150 000 Ej till seminarium. Ja

90 000 kr ayser felaktigt aterbetalade
KUR 2016/997 Stenungsunds kommun 212000-1298 640 000 medel 'ask 14/15. Ja

Stift. Montessoriskolan Centrum,
KUR 2016/855 Goteborg 857206-6309 80 000 Nej

KUR 2016/927 Stromstad kommun 212000-1405 265 000 Nej

KUR 2016/178 Svenljunga kommun 212000-1512 255 000 Nej

KUR 2016/754 Tanums kommun 212000-1348 255 000 Ej till seminarium Ja

KUR 2016/852 Tibro kommun 212000-1660 187 000 Ej till skolbio Ja

KUR 2016/598 Tidaholms kommun 212000-1736 260 000 Ej till seminarium Nej

KUR 2016/909 Tjorns kommun 212000-1306 270 000 Nej

KUR 2016/603 Tranemo Kommun 212000-1462 280 000 Nej
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Arendenummer Siikande Org nr Belopp kr Beslutsvillkor Reviderad plan for aktivitetema
ska fyllas i online senast 1/6

KUR 2016/897 Trollhattans kommun 212000-1546 1 100 000 Ej till seminarium Nej

KUR 2016/733 Uddevalla kommun 212000-1397 1 080 000 Nej

KUR 2016/701 Ulricehamns kommun 212000-1579 200 000 Prioritera integrationsinsatser Nej

KUR 2016/875 Vara kommun 212000-2924 247 000 Nej

KUR 2016/678 Victoriaskolan, GOteborg 769604-3608 50 000 Nej

Ej till inkop av kameror och
KUR 2016/928 Vargarda kommun 212000- 1454 265 000 redigeringsprogram Ja

KUR 2016/390 Vanersborgs kommun 212000-1538 950 000 Nej

KUR 2016/728 Arnals kommun 212000-1587 340 000 Ej till seminarium Ja

KUR 2016/862 Ockero kommun 212000-1280 120 000 Ej till matprojekt och datorer Nej

Totalt, kr 28 759 800
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Beslutsbilaga 2

VILLKOR FOR BIDRAGET SKAPANDE SKOLA, lasaret 2016/2017

Dessa villkor galler den som beviljats bidrag fran KulturrAdet.
• Projektet eller verksamheten ska genomforas enligt godkand ansolcan.
• Vdsentlig andring i forhallande till vad som angivits i godkand, ursprunglig eller

reviderad, ansokan ska snarast meddelas Kulturradet.
• Sfidana andringar kan innebdra att bidraget eller en del av bidraget maste aterbetalas.
• Bidragsmottagaren är skyldig att kommunicera detta beslut med tillh8rande bilagor till

samtliga skolor som deltar i arbetet med Skapande skola.
• Fullstandig redogorelse for projektet eller verksamheten och fcir utfall av finansiering

och kostnader ska lamnas till KulturrAdet senast vid den tidpunkt Kuhurl-Met
bestammer. For detta bidrag ska redovisning ha kommit in senast 2017-09-28.

Bidragsmottagaren ska
• folja de regler fOr bokfciring, revision och redovisning som galler for den

organisationsform och verksamhetsomfattning kommunen, bolaget, stiftelsen, den
ideella organisationen eller den enskilda naringsidkaren har.

• folja vid varje tidpunkt gallande regler betraffande inbetalning och redovisning av skatt
respektive arbetsgivaravgifter

• pA begaran lamna de redovisningshandlingar som KulturrAdet vill to del av
• pa begaran lamna uppgifter till Kulturradet for stafistikandamal eller annan

kunskapsproduktion
• inneha ett plus- eller bankgirokonto2.
• meddela KulturrAdet om man andrar uppgifter om namn, organisationsnummer, adress

och plus- eller bankgirokonto eller kontaktperson.
• Arvode till fria kulturaktorer ska regleras i avtal. Avtalet ska folja den praxis som

tillampas i aktorens bransch.

Sarskilda bidragsvillkor
• I beslutsbilaga 1 framgAr om sokande ska inkomma med en reviderad plan fOr hur det

beviljade bidraget kommer att anvandas. Den reviderade planen fylls i online
www.kulturradet.se och ska ha kommit in till KulturrAdet senast 2016-06-01.
Bidrag betalas inte ut om den reviderade planen kommer in efter angivet datum.

• Underlaget ska3 ldmnas av en person som ar behorig att representera bidragsmottagaren.
Behorig dr firmatecknare eller annan med stod av fullmakt. Att underlaget lamnas av
behorig ska bekraftas pA det satt som KulturrAdet begar.

Se Kulturradets hemsida, www.kulturradet.se
2 Bidragsmottagarens namn och organisationsnummer ska vara samma som innehavaren av kontot. Kulturradet
ska kunna verifiera detta.
3 Om nytt underlag lamnas online ska det ske i de former som framgar i onlinerutinen.
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Medlens anvandning

Bidraget till Skapande skola eir ett komplement till bidragsmottagarens befintliga
kulturverksamhet.

Vad bidraget far anvandas till framgAr av fOrordningen (2007:1436) om statsbidrag till
kulturell verksamhet i skolan.

Med kulturverksamhet ayses professionell verksamhet inom scenkonst, litteratur, visuell
konst, design, konsthantverk, hemsletjd, arkitektur, film, media, samt arkiv- och musei-
verksamhet.

Skolan ska med hjalp av Skapande skola-medel kunna utoka och bredda sitt samarbete
med det professionella kulturlivet. DarfOr menar Kulturradet att man behover fornya
sina samarbetsformer och -parter efter att ha provat dem i tre dr. Om samarbetet har
varit lyckosamt kan kulturaktoren cld anlitas och avlonas inom ordinarie budget, och
skolhuvudmannen soker i stallet Skapande skola-medel for att prova nya konstformer
med nya aktorer.

Bidraget far anvandas till reskostnader fOr och med eleverna om det har ett direkt
samband med professionella kulturinsatser. Bidraget far aven anvandas till
omkostnader, som till exempel till material eller hyra, dock hogst 20 procent av
totalbeloppet.

Bidraget fdr till exempel inte anvandas till:
• Administration, till exempel kostnader fOr samordning av Skapande skola- insatsema,

kompetensutveckling eller fortbildning av skolans personal.
• Skolans ordinarie kostnader, till exempel fOr larartjanster eller for vikarier.
• Skolresor, ldgerskolor eller liknande.
• Investeringar, till exempel litteraturinkop fOr uppbyggnad av skolbibliotek eller till

instrument. Med investeringar menas aven teknisk utrustning, som ldsplattor, Ipads och
filmkameror. Det ar skolans eget ansvar att tillhandahalla den teknik som skolorna
behover i sitt arbete.

• Ersattning fOr kommunala satsningar, som till exempel kulturgaranti.
• Kompensation fOr besparingar eller uteblivna ffirstarkningar i skolhuvudmannens

budget.
• Insatser som kan anses hora till skolans grundldggande uppdrag utifrAn kursplanerna.
• Pardans och motionsdans, eftersom KulturrAdet stodjer den konstndrliga dansen i

samhdllet, och pardansen och motionsdansen kan anses ingd i amnet idrott.
• Inkop av kulturskolans fOrestallningar med elever. Kulturutovarna mAste vara

professionella akt8rer.
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INFORMATION
I relevant informationsmaterial bor det framgA att KulturrAdet har beviljat bidrag for projektet.
KulturrAdets logotyp kan laddas ned fran KulturrAdets hemsida,
http://www.kulturradet.se/sv/Om-kulturradet/logotyp/. KulturrAdet ska aldrig anges som
medarrangor.

KulturrAdet skickar kontrolluppgifter till Skatteverket betraffande bidrag som utbetalas till
enskilda naringsidkare.
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KULTURRADET PM

Tua Stenstrom, Jenny Lofstrom ElIverson april 2016

Fordelning av medel till Skapande skola, lasfiret
2016/2017

Kulturrfidet fiirdelar 170 miljoner kronor for Skapande skola-insatser
till 394 skolhuvudman. I fir omfattar ansokningarna 879 000 elever.
Trots aft skolhuvudmiinnens ansokningar hiller en allt hogre kvalitet
far sokandena i regel en mindre bidragssumma an tidigare fir.
Konkurrensen om medlen har 6kat pfi grund av att flera elever
omfattas.

Bidragsfordelningen i siffror
Skapande skola-bidraget soktes i fir inom utsatt tid av 264 kommuner, dvs.
91 procent av kommunerna, varav ett antal inkluderar fristaende skolor
inom sift geografiska omrAde. TvA kommuner soker bidrag via sina
kommundelar med skolhuvudmannaansvar (Eskilstuna har tvfi och Goteborg
tio stadsdelar). 125 fristaende skolor sokte i Ar Skapande skola-bidrag och
sammantaget omfattas 879 000 elever av insatserna. Det sammanlagda
sokbeloppet uppgAr till 275 miljoner honor.

Sammanlagt inkom 400 formellt riktiga ansokningar. Iva ansokningar
ayslogs dA de planerade insatserna inte overenstamde med Skapande skolas
syfte. Fyra ansokningar bordlades i avvaktan pa en forordningsandring som
vantas under vfiren.

AnsOlcningsantalet ar i stort detsamma som i fjol, men trenden att fler elever
omfattas fiir varje ansokningsomgAng fortsatter. I fjol sokte 266 kommuner
och 128 fristaende skolor medan ansokningarna gallde 825 000 elever.

I regel soker skolhuvudmannen ett h6gre bidragsbelopp an det man fick i
vilket kan tolkas som aft man garna vill hOja ambitionen med kultur i

skolan.

lakftagelser i brats bidragsomgang

Nyanlfinda elever
Det senaste aret har skoloma tagit emot manga nyanlanda barn.
Kulturradet aviserade darfor inf.& arets bidragsgivning aft vi skulle
prioritera kulturinsatser som syftar till att integrera dessa barn i skolan och
samhallet.

Statens kulturrad Box 27215, 102 53 Stockholm Best*: Borgvagen 1 -5
Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se Webbplats: www.kulturradet.se
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Manga skolhuvudman har en tanke om att den kulturverksamhet som
planeras ska passa alla barn. Kulturradet har forsokt lyfta skolhuvudman
som tar emot en stor andel nyanlanda barn och har en genomtanIct
kulturverksamhet som ar inkluderande. Insatser som syftar till aft utveckla
elevernas fOrmAgor och samtidigt ger mojlighet till nya kontaktytor och
fiirstaelse for olika kulturer har prioriterats. Det innebar aft de
skolhuvudman som har mera vaga tankar kring hur och vilka kulturinsatser
man ayser arbeta med, eller har lamnat in en ansokan utan nya reflektioner,
har faft ett lagre bidrag per elev.

Inga medel till seminarier och utbudsdagar i fir
Kulturradet konstaterade redan i fjol aft strukturen flir samarbete mellan
skola och kulturliv blivit battre ar for ar. Bidraget har nu funnits i Atta ar.
Natverk och kontakter har byggts upp, och det ar vanligt aft utbudsdagar och
m8tesplatser ordnas, antingen pA kommunal eller pa lansnivA.

PA grand av den anstrangda ekonomiska situationen — aft bidragsmedlen ska
racka till fler elever — har KulturrAdet darfor i Sr beslutat aft endast i
undantagsfall bevilja medel for seminarier, konferenser och dylikt.
Informations- och kunskapsutbyte kring kultur och skola ar viktigt, men
borde aven vara av lokalt eller lokalt/regionalt intresse. KulturrAdet valjer
darfor aft prioritera direkta insatser for eleverna for Skapande skola-medlen.

Aterbetalning av bidragsmedel
Kulturradet har i bidragsbedomningen aven tittat tillbaka pA foregaende Ars

redovisningar. Narmare en tredjedel av alla bidragsmottagare larnnar
tillbaka bidragsmedel, som inte har anvants. Skalen till detta ar oftast
rimliga och svAra aft forutsaga for bidragsmottagaren. I fOrekommande fall
dar skolhuvudmannen flera ganger betalat tillbaka stora summor eller en
stor del av bidraget har detta paverkat beloppet i bidragsfOrdelningen.

Glesbygdselevers tinging till kultur
Syftet med Skapande skola ar aft Oka den professionella kulturverksamheten
for och med eleverna, sA aft tillgangen till kulturens alla uttycksformer och
mojligheterna till eget skapande okar.

Med bakgrund av detta har Kulturradet aven i ar tagit hansyn till behovet av
aft fa' transportkostnader tackta pa orter som har 1 Angt till den professionella
kulturen. Det galler inte bara norrlandslanens vidstrackta inlandskommuner,
utan ocksa kommuner och fristiende skolor i glesbygden eller i skargarden i
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andra delar av landet, dar reskostnaderna blir dyra for aft eleverna ska fa del
av kultur.

Elever i behov av extra stud eller transport p.g.a. funktionsnedsattningar ska
kunna fA det aven Mom ramen fcir Skapande skola.

Skapande skola ar ett komplement till egna kulturataganden
Barn och unga har raft till kultur, nAgot som bade ar prioriterat room
kulturpolitiken och som narrms i FN:s bamrattskonvention. KulturrAdet vill
betona aft skolorna har ett eget ansvar aft arbeta med konst och kultur enligt
laroplanen. Kommunernas erbjudanden om konst och kultur till sina barn
och ungdomar ar kommunernas ansvar. Skapande skola-bidraget ska vara
eft komplement till de egna atagandena.

De allra fiesta skolhuvudman anger aft eleverna far ta del av
kulturupplevelser Mom skolans ordinarie verksamhet. Den narliggande
kulturmiljon, biblioteket, det lokala museet eller ovrig kommunal
kulturverksamhet hor i regel till det som eleverna far ta del ay. Ofta bidrar
ocksa musik- eller kulturskolan till musik- och kanske dansverksamhet fOr
de lagre Arskursema Mom skoltid. Den typen av verksamhet betraktar
Kulturradet som kommunens basverksamhet och ska inte bekostas med
Skapande skola-medel. Daremot kan Skapande skola medverka till aft
fordjupa eller fOrmera dessa insatser.

I enstaka fall kan man utlasa ur ansolcningarna aft skolan knappt arbetar med
konst och kultur i sin ordinarie verksamhet utanfOr de lagstadgade estetiska
amnena. Ofta galler det sma, enskilt drivna skolor i glesbygden, men vi har
ocksA noterat bristande basverksamhet i nagon kommun. Det yore intressant
att prova hur skolan i dessa fall uppfyller skrivningarna i Lgrl 1 om estetik,
kultur och skapande.

Det ar en utmaning att fOrdela resurser sA att intentionema med skolans
laroplan, FN:s bamrattskonvention och de kulturpolitiska mfilen kommer
narmare uppfyllelse. Kulturradets Skapande skola-bidrag kan inte ensamt
losa den uppgiften, men val vara en del i ett gemensamt ansvarstagande.
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Fördelning av kommunbidrag 2016
i Herrljunga kommun

Ers. lokal exp. SV
Totalt kommunbidrag 2016: 185 000 5 000 190 000

Därav grundbidrag 75 %: 138 750
Därav förstärkningsbidrag/funktionsnedsättning 4 % 7 400
Därav förstärkningsbidrag/stöd i svenska 2 % 3 700
Därav verksamhetsrelaterat bidrag/ studietimmar 14 % 25 900
Därav verksamhetsrelaterat bidrag/unika deltagare 5 % 9 250
Summa bidrag 185 000

Grund Först/funktion Först/stöd Verks.rel/studie Verks.rel/unik Summa
ABF 24 521 3 700 5 573 1 610 35 404
Bilda 8 299 1 288 498 10 085
Folkuniversitetet 2 971 668 307 3 946
Studiefrämjandet 16 111 4 615 1 339 22 065
Studieförbundet Vuxenskolan 62 179 3 245 10 250 3 834 79 508
NBV 13 528 3 880 2 129 949 20 486
Sensus 11 140 276 1 377 713 13 506

Summa kommunbudrag 2016 185 000

Studieförbundet Vuxenskolan 79 508
Ersättning för lokal expedition tillkommer: 5 000 5 000

Summa: 84 508 190 000
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