
 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA  

Bildningsnämnden 

 
2016-08-18 
SID 1 AV 3 

 
 

   
 
 
 
 

Instans: Bildningsnämnden 
 
Tid:  Måndagen den  29 augsuti 2016, kl. 15:00 
 
Plats: Hudene skola 
 
 
 
Dagen inleds med rundvandring i skolans lokaler, samling vid förskolan. 
Sammanträdet startar ca 15.30. 
 
Ärendena har beretts av bildningsnämndens presidium.  
 
 
 
 
 
Ingemar Kihlström  Anthon Gustavsson 
Ordförande    Sekreterare 
  



KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 
Bildningsnämnden 

2016-08-18 
SID 2 AV 3 

Ca kl. Nr Ärende DNR 
Föredragande/ 
Kommentar 

15:30 Sammanträdets öppnande  Ordförande 

Upprop Nämndsekreterare 

Val av justerare och tid för justering Ordförande 

Anmälan övriga ärenden  Ordförande 

Information och beslutsärenden 
15.40 1 Månadsuppföljning Maj UN 60/2016 Controller 

15.50 2 Resursfördelningsprinciper 2017 UN 149/2016 Controller 

16.00 3 Svar på Motion- Organiserad 
rastaktivitet på kommunens F-6-
skolor 

UN 121/2016 Bildningschef 

16.10 4 Svar på remiss- Översiktsplan UN 114/2016 Utvecklingsledare 

16.20 5 Drogpolicy och handlingsplan för 
Altorpskolan och Kunskapskällan 

UN 150/2016 Rektor 
Altorpsskolan/ 
Kunskapskällan 

16.30 Paus 

17.00 6 Information om beslut från Barn- och 
elevombudsmannen 

Muntlig 
föredragning 

Bildningschef 

17.10 7 Information om rekrytering av 
rektor på Altorpskolan.

Muntlig 
föredragning 

Bildningschef 

17.15 8 Information om ombyggnationer på 
Horsbyskolan, Kunskapskällan och 
Molla skola 

Muntlig 
föredragning 

Bildningschef 

17.25 9 Information om Skolinspektionens 
tillsyn 

Muntlig 
föredragning 

Bildningschef, 
Utvecklingsledare 

17.35 10 Förvaltningschefen informerar Muntlig 
föredragning 

Bildningschef 



KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 
Bildningsnämnden 

2016-08-18 
SID 3 AV 3 

Ca kl. Nr Ärende DNR 
Föredragande/ 
Kommentar 

17.45 Meddelandeförteckning 
1 UN 208/2015 

2 

TN § 69 2016-06-09 Svar till 
Bildningsnämnden gällande förslag 
om att inkludera föräld-raföreningen 
i referensgruppen för projektet 
KF § 84 2016-06-14 Äskande om 
medel för utökad 
förskoleverksamhet i Innerby 
förskoleområde från 
bildningsnämnden 

UN 62/2016 

Delegeringsbeslut 
17.50 1 Anmälan av delegeringsbeslut under 

tidsperioden 2016-06-20- -2016-08- 
29 

Förteckning 
förvaras på 
Bildnings-
kontoret. 

Bildningschef 



BILDNINGS- Presidieskrivelse 
FÖRVALTNINGEN 2016-08-15 
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 Juli 

Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut 
I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Ingemar Kihlström Robert Andersson 
Ordförande  Vice ordförande 

Expedieras till: 
För kännedom 
till:

Ärende 1



BILDNINGS- 
FÖRVALTNINGEN 
Jonathan Arnljung 

Tjänsteskrivelse 
2016-08-15 

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 Juli 

Sammanfattning 

Bildningsnämnden redovisar en positiv avvikelse på 950 tkr. Vilket innebär att prognosen 
står oförändrad mot tidigare prognostisering. Förskolan redovisar en positiv avvikelse på        
1 150 tkr. Den positiva avvikelsen beror på att prognosen för barnantal har justerats ned 
och därför beräknas personalkostnaderna ligga kvar på samma nivå som första kvartalet. 
Bildningsnämndens nya volym prognos 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 2016-08-15 

Förslag till beslut 
Bildningsnämnden godkänner månadsuppföljningen. 

Namn: Jonathan Arnljung 
Titel: Controller 

Expedieras till: 

Ärende 1



FÖRVALTNING 
BILDNINGSNÄMNDEN 2015-08-18 

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 Juli 

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 råder en osäkerhet kring de interkommunala kostnaderna för Gymnasiet tills 
ansökningarna har stängt den 15 september. Under hösten kommer en tydligare 
kostnadsbild att finnas. Blir det en negativ prognos 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 2016-08-10 
 Ingemar Kihlström UN  149/2016 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 
 

 
 
Resursfördelningsprinciper 2017 
 
Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut 
I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ingemar Kihlström  Robert Andersson 
Ordförande   Vice ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

 

    

Ärende 2



  

 
BILDNINGS- 
FÖRVALTNINGEN 
Jonathan Arnljung 

 
Tjänsteskrivelse 

2016-08-11  
DNR UN  149/2016 606     

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 
  

 
Resursfördelningsprinciper 2017 
 
Sammanfattning 
För att fastställa budget 2017 inom Bildningsnämnden tas beslut om barn-/elev-
/programpeng. En volymbaserad ersättning som skall täcka kostnader för personal, 
läromedel, särskilt stöd samt kompetensutveckling. 
 
Bildningsnämnden skall i sitt beslut inför resursfördelning ta hänsyn till att verksamheterna 
skall följa skollag, 2010:800, samt skolförordning 2011:185 som anger bland annat anger 
att interna och externa verksamheter skall ges bidrag på lika villkor. Elever och barn skall 
enligt lag t.ex. ges tillgång till utbildning samt likvärdig utbildning oberoende av sociala, 
ekonomiska eller geografiska förhållanden. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-08-11 
Resursfördelningsprinciper 2017 
 
 
Förslag till beslut 
Bildningsnämnden fastställer barn-/elev-/programpeng för 2017 enligt bilagan 
Resursfördelningsprinciper 2017 (2016-08-11). 
 
 
Jonathan Arnljung 
Controller 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

 

Ärende 2



 

 
BILDNINGS- 
FÖRVALTNINGEN 
Jonathan Arnljung 
 

 
Tjänsteskrivelse  

2016-08-11 
DNR UN  149/2016 606  

Sid 2 av 2 
 

 
 
Ekonomisk bedömning 
 
Förslaget innebär att om budget är i balans och inte överskrids av interna eller externa 
kostnader finns inget att tillägga inom ramen för den ekonomiska bedömningen. 
 
 
 

 
 

Ärende 2



 BILDNINGS- 
 FÖRVALTNINGEN 2016-08-06 
  DNR UN 149/2016 606 
  SIDA 1 AV 6 

 
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 
 

 
Resursfördelningsprinciper 2017 

Bakgrund 

Bildningsnämnden har sedan ett par år tillbaka en resursfördelningsmodell som 
fördelar resurser till verksamheterna enligt två huvudprinciper: 

1. Fast ersättning – som ska täcka kostnader för lokaler, kost, 
administration, skolskjuts, försäkringar, modersmålsundervisning, 
svenska som andraspåk och datorer/telefoni.    

2. Barn-/elevpeng – som ska täcka kostnader för personal, läromedel, 
särskilt stöd och kompetensutveckling. 
 

Den fasta ersättningen ska täcka sådana kostnader som inte har ett direkt 
samband med undervisningen medan barn-/elevpengen ska göra det. På så vis 
skapas förutsättningar för att bedriva likvärdig undervisning oberoende av vilken 
enhet eleven går på.  

Barn-/elevpengen multipliceras med antalet barn/elever i verksamheten. 
Verksamheternas budget varierar därför efter hur många barn/elever 
verksamheten har och hur ålderssammansättningen ser ut. Grundskolor på 
landsbygden får ett extra stöd i elevpengen, s.k. landsbygdsstöd, för att kunna 
bedriva likvärdig undervisning i deras mindre klasser.  

Utöver den fasta ersättningen, barn-/elevpengen och landsbygdsstödet så finns 
det ett centralt konto för tilläggsbelopp för elever med omfattande behov. Medel 
fördelas efter behov där förskolechef/rektorerna gör en ansökan till 
Bildningschefen. Vid behov involveras elevhälsan i bedömningen. Resurserna 
ska även täcka extraordinära insatser i andra kommuner och vid fristående 
enheter där Herrljunga kommun har barn/elever placerade.  

Ärende 2



   Sida 2 av 8 

Bidrag till enskilda huvudmän 

Kommunens bidrag till enskilda huvudmän är reglerat i skolförordningen och i 
skollagen. Bidraget består av ett grundbelopp som grundas på kommunens 
budget och som avser ersättning för: 

- Omsorg och pedagogisk verksamhet 
- Pedagogiskt material och utrustning 
- Måltider 
- Administration 
- Mervärdesskatt 
- Lokalkostnader 

Grundbeloppets delar är reglerade i skollagen 25 kapitlet 12§. Samtliga delar 
beräknas efter kommunens budget förutom mervärdesskatt och administration. 
Mervärdesskatt är ett reglerat belopp som uppgår till sex procent av det totala 
bidragsbeloppet. Administration är också ett reglerat belopp men uppgår till tre 
procent av grundbeloppet för förskolor och fritidshem och en procent av 
grundbeloppet för pedagogisk omsorg (skolförordning 14 kapitlet 5§).  

Kommunens barn-/elevpeng används för att fördela medel till delarna omsorg 
och pedagogisk verksamhet samt pedagogiskt material och utrustning. Till 
enskilda huvudmän som bedriver förskola används den genomsnittliga kostnaden 
per barn för att fördela medel till delarna måltider och lokalkostnader. Till 
enskilda huvudmän som bedriver pedagogisk omsorg används en 
omkostnadsersättning för att fördela medel till delarna måltider och 
lokalkostnader.  

Ändringar under löpande budgetår är reglerade i skolförordningens 25 kapital §2. 
Om resurser ges till kommunens verksamheter under budgetåret, ska 
motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. Sedan 2015 har 
kommunens verksamheter fått extra medel från den centrala lönepotten för att 
täcka årets löneökningar. Motsvarande belopp fördelas till de enskilda 
huvudmännen.  

Om kommunen minskar ersättningen till verksamheter får bidrag till enskilda 
minskas i motsvarande mån genom att återstående utbetalningar under 
budgetårets sätts ner.  

Herrljunga kommun tillämpar en rutin om att förändra budgetens storlek till 
verksamheter om det under budgetårets sker en volymförändring som är större än 
tio procent sett över helåret.   

Ärende 2



   Sida 3 av 8 

Grundläggande förutsättningar 

Bildningsnämnden skall i beslutet för resursfördelning ta hänsyn till att 
verksamheterna skall följa skollag 2010:800, samt skolförordning 2011:185 som 
bland annat anger att interna och externa verksamheter skall ges bidrag på lika 
villkor. Elever och barn skall enligt lag t.ex. även ha lika tillgång till utbildning 
samt likvärdig utbildning oavsett vilken skola man går på.  
 
 
Ekonomiska förutsättningar 
 
Bildningsnämndens budgetram för 2017 är 232 965 tkr vilket är en ökning med 2 
465 tkr jämfört med föregående år. Budgetförändringen härleds till fem faktorer: 
 
 
Område Summa 

(tkr) 
Lönerevidering 2016 Ej fastställd 

Politiska prioriteringar 0 

PKV uppräkning +798 

Volymförändringar +1 592 

Nationella beslut + 75 

Totalt 2 465 
 
 
Hur mycket Bildningsnämndens budget ökar för löneöversynen är inte fastställd. 
Troligtvis kommer tilldelningen att ligga på drygt 3100 tkr. Summan baseras på 
utfallet av årets löneöversyn. Under 2017 kommer Bildningsnämnden att få en 
extra budgettilldelning som baseras på nästkommande års lönerevision. Medel 
för löneökning 2017 är budgeterade under kommunstyrelsen.  
 
 
Bildningsnämndens budget ökar med 798 tkr för PKV uppräkning. Summan har 
tilldelats enligt ekvationen Budget minus Löner multiplicerat med 1 procent. 
PKV uppräkningen ska kompensera för 2017 års prisökningar. SKL’s 
bedömning är att prisökningen i kommunal sektor landar på 2,2% för 2017. 
Kompensationen på 1% i budgettilldelningen innebär därför en besparing på 
cirka en miljon kronor.   
 
Bildningsnämndens budget ökar med 1 592 tkr för volymförändringar. 
 

Ärende 2



   Sida 4 av 8 

Nationella beslut påverkar Bildningsnämnden positivt med 75 tkr. Hänsyn har 
tagits till de förändringar som har skett i kommunens tilldelning av generella 
statsbidrag. Följande punkter påverkar Bildningsnämndens budget: 
 
 
Nationella beslut Summa i tkr 
Besparingar på gymnasieskolan -500 
Frivilliga prov NO och SO -30 
Obligatorisk kartläggning av 
nyanlända elevers kunskaper 

100 

Obligatoriskt bedömningsstöd i 
årskurs 1 

10 

Ökad undervisningstid matematik 
mellanstadiet 

495 

Totalt 75 
 
  

Ärende 2



   Sida 5 av 8 

Volymer 
 
Bildningsnämnden budgeterar för en volymökning på 72,5 barn/elever. Störst 
förändring sker i fritidsverksamheten som beräknas öka med 28 barn.  
 
Förskolans volymer förväntas ligga relativt stilla med en liten ökning för barn 
mellan 1-3 medan barn mellan 4-5 minskar något. Prognosen för 2016 är att 
volymantalet inte når upp till den budgeterade nivån för 2016. Det innebär att 
förskolans volymer beräknas öka mellan 2016 och 2017 även om det inte syns i 
de budgeterade volymerna. Pedagogisk omsorg fortsätter att minska och under 
2017 beräknas 32 barn där 17 barn går på kooperativet knattebo.  
 
För fritidshem beräknas en volymökning på 28 barn. Ökningen har egentligen 
redan skett under 2016, men var då ej budgeterad för. Under 2017 beräknas 
volymerna ligga kvar på den höga nivå som etablerats under 2016. 
 
Elevantalet beräknas öka med 20,5 i grundskolans verksamhet. Elevantalet 
beräknas sjunka i de yngre åldrarna medan årskurs 4-6 ökar med 19,5 elever.  
 
Budgeterade volymer ligger i linje med tilldelningen från demografimodellen..  
 
  
uppdaterad 
Ålder/årskurs Budget 

2016 
Budget 

2017  
Skillnad 

Förskolan 1-3 inkl. 
kooperativ 

193 200 7 

Förskolan 4-5 inkl. 
kooperativ 

282 279 -3 

Pedagogisk omsorg 1-3 17 10 -7 
Pedagogisk omsorg 4-5 22 22 0 
Fritidshem 502 530 28 
Barn Förskoleklass 100 109 9 
Elever årskurs 1-3 316,5 304,5 -12 
Elever årskurs 4-6 285,5 305 19,5 
Elever årskurs 7-9 298 302 4 
Elever kunskapskällan 232 234 2 
Totalt 2223 2296,5 72,5 

Ärende 2



   Sida 6 av 8 

Barn-/elevpeng 
 

Bildningsnämnden höjer barn/elevpengen med mellan 2,0 och 3,5 procent. 
Höjningen ligger i linje med 2016 års lönerevision för pedagogisk omsorg, 
fritidshem och grundskola. Eftersom barn-/elevpeng även täcker kostnader som 
följer inflationsnivån (0,7%), får dessa verksamheter ett större 
handlingsutrymme kommande år.  

Störst ökning föreslås för grundskolan 1-3 och 4-6. Förslaget med en ökning på 
3,5% hänger samman med lönerevisionen där lärare i de yngre årskurserna var 
en prioriterad grupp. 

Förskolans barnpeng föreslås öka med 2 procent vilket ligger under 
lönerevisionen för 2016. Det innebär en mindre besparing på förskolans 
verksamhet. Besparingen hänger samman med att kostnaden för förskolan ligger 
över tio procent högre än standardkostnaden. Besparingen är med och finansiera 
ett centralt konto som är tänkt att användas utifrån verksamheternas risk- och 
konsekvensanalyser. Besparingen kan därför ändå komma förskolan till del.  

Precis som föregående år är barn-/elevpeng exklusive 2017 års lönerevision. Det 
innebär att verksamheterna kommer att tillföras medel under 2017 som 
motsvarar lönerevisionen. Budgettilldelningen finansieras av ett centralt konto 
under kommunstyrelsen.  

Ärende 2
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uppdaterad 

Ålder/årskurs belopp i tkr 2016 2017 Förändring % 

Förskola 1-3 år 108,3 110,5 2% 

Förskola 1-3 år 15h 66,6 67,9 2% 

Förskola 4-5 år 77,0 78,5 2% 

Förskola 4-5 år 15h 50,3 51,3 2% 

Pedagogisk omsorg 1-3 år 104,7 107,6 2,7% 

Pedagogisk omsorg 1-3 år 15h 64,4 66,2 2,7% 

Pedagogisk omsorg 4-5 år 74,0 76,0 2,7% 

Pedagogisk omsorg 4-5 år 15h 48,6 50,0 2,7% 

Fritidshem  26,3 27,1 3% 

Fritidshem lov- och garantiplats 9 9,3 3% 

Grundskola förskoleklass 32,6 33,4 2,6% 

Grundskola årskurs 1-3 43,5 45,0 3,5% 

Grundskola årskurs 4-6 47,8 49,5 3,5% 

Grundskola årskurs 7-9 51,3 52,6 2,6% 

Landsbygdsstöd 24,2 24,8 2,6% 

 
  

Ärende 2



   Sida 8 av 8 

Programpeng  
 
Programpeng används för att fördela resurser till gymnasiet. Programpengen 
skiljer sig från barn-/elevpeng eftersom programpengen ska täcka samtliga 
kostnader på gymnasiet. Medan barn-/elevpeng består av två delar, undervisning 
och läromedel, består programpengen av sex delar, undervisning, läromedel, 
elevhälsa, måltider, lokalkostnader och administration.  
 
Undervisning, administration och elevhälsa har räknats upp med den faktiska 
löneökningen för 2016. Det innebär en uppräkning med i genomsnitt 2,6%. 
 
Läromedel, lokalvård, måltider och lokalkostnader har räknats upp med en 
procent. Uppräkningen på en procent kommer ifrån den budgettilldelning som 
Bildningsnämnden har fått ifrån kommunfullmäktige där prisökningstakten (pkv) 
kompenserades med en procent.  
 
Precis som föregående år är programpengen exklusive 2017 års lönerevision. Det 
innebär att gymnasiet kommer att tillföras medel under 2017 som motsvarar 
lönerevisionen. Budgettilldelningen finansieras av ett centralt konto under 
kommunstyrelsen.  

 
 
 

Program belopp i tkr 2016 2017 Förändring 
% 

Bygg- och 
anläggningsprogrammet 

116,5 118,7 1,93 

El- och energiprogrammet 112,7 114,9 1,93 

Ekonomiprogrammet 100,8 102,6 1,94 

Industritekniska programmet 184,5 187,5 1,7 

Naturvetenskapsprogrammet 100,8 102,8 1,96 

Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet 

118,2 120,5 1,95 

Samhällsvetenskapsprogrammet 98,9 100,6 1,96 

Teknikprogrammet 105,2 107,3 1,99 

Introduktionsprogrammet 105,2 107,4 2,03 
 

Ärende 2



 BILDNINGS- Presidieskrivelse 
 FÖRVALTNINGEN 2016-08-04 
 Ingemar Kihlström UN  121/2016 600 
 Robert Andersson 
  Sida 1 av 1 

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

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

 
 
Svar på motion- Organiserad rastaktivitet på kommunens F-6-
skolor 
 
Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut 
I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ingemar Kihlström  Robert Andersson 
Ordförande   Vice ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

 

    

Ärende 3



  

 
BILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN 
Bodil Jivegård 

 
Tjänsteskrivelse 

2016-08-05  
DNR UN  121/2016 600     

Sid 1 av 3    
 

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

 
Svar på motion - Organiserad rastaktivitet på kommunens F-6-skolor 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden har av kommunstyrelsens presidium ombetts ge sin syn på motion ”Organiserad 
rastaktivitet på kommunens F-6-skolor”. Motionen inkom 2016-04-01 från Marie Frost (S). 
 
Motionären trycker på vikten av att alla elever erbjuds en inkluderande, trygg och kränkningsfri 
skolmiljö. Med organiserade rastaktiviteter kan skolorna i hög utsträckning förebygga utanförskap, 
otrygghet, kränkningar och trakasserier. Det är oftast i de fria sammanhangen med gles 
vuxennärvaro som kränkningar och trakasserier förekommer. Att elever känner sig trygga, trivs och 
har goda kamratrelationer är en viktig förutsättning för att kunna lära och utvecklas optimalt. 
Bildningsförvaltningen har under flera år satsat på fortbildning för att möta elevers olikheter i en 
inkluderande undervisning och under förra läsåret anordnades också en fortbildningsdag för att 
utveckla vuxenstyrda rastaktiviteter. Några skolor har på eget initiativ och i begränsad omfattning 
anordnat organiserade rastaktiviteter. Erfarenheterna från de organiserade rastaktiviteterna är 
mycket goda och visar på att konflikterna har minskat och att elever som saknar kamratrelationer 
kommer med i lek och sammanhang. De organiserade rastaktiviteterna behöver planeras, 
lekmaterial behöver anskaffas och resurser för detta behöver riktas. Att som motionären förslår 
tillföra 300 tkr till Bildningsnämnden för att möjliggöra och införa organiserade rastaktiviteter vid 
F-6-skolorna vore en viktig satsning för att förebygga utanförskap, kränkningar och trakasserier. 
Satsningen skulle också ha en viktig påverkan på elevernas kunskapsutveckling och främja en ökad 
måluppfyllelse. Skolorna och skolhuvudmannen har ett stort ansvar för att skapa trygghet och 
studiero, vilket framgår i skollagens 5 kap. Skolorna och skolhuvudmannen har också ett 
omfattande ansvar för att bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkningar, vilket framgår 
i skollagens 6 kap. En satsning på resurser för att organisera rastaktiviteter skulle ge skolorna 
förutsättningar att kunna genomföra detta utan att det konkurrerar med resurser för undervisning 
enligt schema och timplaner. Satsningen bör ges bildningsförvaltningen i form av en ramhöjning för 
att säkerställa satsningen över tid.   

 
Beslutsunderlag 
Motion – Organiserad rastaktivitet på kommunens F-6-skolor daterad 2016-04-05 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-08-05 

 
Förslag till beslut 
Bildningsnämnden ställer sig positiv till motionen och antar tjänsteskrivelsen som sitt svar.  
 
Bodil Jivegård 
Bildningschef 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige 
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BILDNINGS- 
FÖRVALTNINGEN 
Bodil Jivegård 
 

 
Tjänsteskrivelse  

2016-08-05 
DNR UN  121/2016 600  

Sid 2 av 3 
 

Bakgrund 
Skolmiljön ska vara trygg och få alla elever att känna sig inkluderade i kamratsammanhang och 
känna trivsel och tillförsikt i sin skola. Det krävs att vuxna ger ett aktivt stöd under hela skoldagen 
för att skapa dessa förutsättningar. Alla skolor bedriver rastomsorg där vuxna bemannar och finns 
med ute på rasten. Rastomsorgen svarar mer mot skolans tillsynsplikt och idag saknas resurser för 
att organisera, planera och erbjuda vuxenstyrda aktiviteter där alla elever kan vara med. Rasterna är 
det som eleverna ofta upplever som det allra viktigaste i skolan och att vuxna bekräftar rastens 
betydelse genom att aktivera och delta i rastaktiviteter är viktigt ur alla barns perspektiv. Dessutom 
är det ett lustfyllt och roligt möte mellan pedagoger och elever. Det är även ett sätt att "plantera" in 
nya lekar och aktiviteter som eleverna kan använda sig av när de sedan leker fritt tillsammans både 
på skol- och fritidshemstid. Det är också ett sätt att utveckla alla elevers sociala umgänge.  
 
Med vuxenstyrda aktiviteter erbjuds eleverna prova på och vara med i olika lekar och spel. Elever 
som vanligtvis inte kan hitta aktiviteter eller som har lite svårt att komma med i kamratsammanhang 
fångas upp. Med organiserade rastaktiviteter kan skolorna i högre utsträckning stärka det 
förebyggande arbetet för att förhindra utanförskap, otrygghet, kränkningar och trakasserier. Det är 
oftast i de fria sammanhangen med gles vuxennärvaro som konflikter kan gro och kränkningar och 
trakasserier förekommer. Att elever känner sig trygga, trivs och har goda kamratrelationer är en 
viktig förutsättning för att kunna lära och utvecklas optimalt. En minskning av konflikter och 
kränkningar påverkar och ger en högre kvalitet på lektionstiden, då lärarna slipper lägga 
undervisningstid på konfliktlösning efter rasterna. Dessutom - en elev som oroar sig för vem han 
eller hon ska vara med på rasten eller om någon kommer vara dum, har inte fokus på och utrymme 
för att ta in kunskaper och utveckla sina förmågor optimalt under lektionerna. 
 
Bildningsförvaltningen har under flera år satsat på fortbildning för att möta elevers olikheter i en 
inkluderande undervisning och under förra läsåret anordnades också en fortbildningsdag för att 
utveckla vuxenstyrda rastaktiviteter. Skolorna och skolhuvudmannen har ett stort ansvar för att 
stärka och värna alla elevers lika värde och tillse att alla elever känner sig delaktiga och trygga i 
skolan. Några skolor har på eget initiativ och i begränsad omfattning anordnat organiserade 
rastaktiviteter. Erfarenheterna från de organiserade rastaktiviteterna är mycket goda och visar på att 
konflikterna har minskat och att elever som saknar kamratrelationer kommer med i lek och 
sammanhang. De organiserade rastaktiviteterna behöver planeras, lekmaterial behöver anskaffas 
och resurser för detta behöver riktas. Med en god planering kan man få in mycket 
kunskapsutvecklande och motorisk stimulans i dessa aktiviteter. Man kan även utveckla det vidare 
på så sätt att eleverna görs delaktiga i såväl planering som genomförande vilket utvecklar 
gemenskapen genom att "Vi gör vår skola bra tillsammans". Ett mervärde för alla. 
 
För att det ska bli riktigt bra bör rastaktiviteter finnas både på förmiddags- och lunchrasten. 
Lunchrasterna varar under längre tid än förmiddagsrasten. Pedagogerna som leder aktiviteterna kan 
vara såväl från grundskolan som från fritidshemmet, men behöver också kompletteras med personal 
som har "vanligt" rastvärdsuppdrag och sköter tillsynen. 
 
Att som motionären föreslår tillföra 300 tkr till Bildningsnämnden för att möjliggöra ett införande 
av organiserade rastaktiviteter vid F-6-skolorna vore en viktig satsning för att förebygga 
utanförskap, kränkningar och trakasserier. Satsningen skulle också ha en viktig påverkan på 
elevernas kunskapsutveckling och främja en ökad måluppfyllelse.  
 
Skolorna och skolhuvudmannen har ett stort ansvar för att skapa trygghet och studiero, vilket 
framgår i skollagens 5 kap. Skolorna och skolhuvudmannen har också ett omfattande ansvar för att 
bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkningar, vilket framgår i skollagens 6 kap. En 
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satsning på resurser för att organisera rastaktiviteter skulle ge skolorna förutsättningar att kunna 
genomföra detta utan att det konkurrerar med resurser för undervisning enligt schema och 
timplaner. Satsningen bör tillföras bildningsförvaltningen med en långsiktig planering för att nå 
kontinuitet och resultat.   
 
 
Ekonomisk bedömning 
Motionären föreslår att bildningsnämnden under 2016 erhåller 300 tkr i extra bidrag för att skapa 
förutsättningar för organiserade rastaktiviteter. F-6-skolor finns vid 8 skolenheter och för att klara 
personella resurser behöver 10-15% av en tjänst tillföras per skolenhet. Sammantaget innebär detta 
ett resursbehov motsvarande ca 600 tkr per helår. Denna satsning skulle ha en verkningsfull och 
omfattande betydelse för trygghet, studiero och lärande.  

 
Juridisk bedömning 
Skolorna och skolhuvudmannen har ett stort ansvar för att skapa trygghet och studiero, vilket 
framgår i skollagens 5 kap. Skolorna och skolhuvudmannen har också ett omfattande ansvar för att 
bedriva ett aktivt, planlagt och målinriktat arbete för att motverka kränkningar och trakasserier 
vilket framgår i skollagens 6 kap. Av de anmälningar som görs till Skolinspektion och Barn- och 
Elevombudet årligen handlar en stor andel just om skolornas brister inom dessa områden, både 
nationellt och i Herrljunga kommun.  
 

 
Samverkan 
Tjänsteskrivelsen kommer att hanterats vid FSG den 19 aug. 
 
 
Motivering av förslag till beslut 
En prioritering av medel för att ge skolorna förutsättningar att arbeta med organiserade 
rastaktiviteter kommer betyda skillnad när det gäller elevers trygghet och trivsel, det 
kommer också att stärka elevernas sociala förmåga, bidra till fysisk aktivitet och rörelse 
och till att koncentration och studiefokus ökar.  
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Justerandes sign 

KF§ 56 DNR KS 149/2016 630 

Motion- Organisterad rastaktivitet på kommunens F-6-skolor 

Sammanfattning 
Motion inkom 2016-04-0 l från Marie Frost (S) 
"På många skolor i Sverige är det idag vanligt att det bedril1s organiserad rastak
Livitet, som går ut på att en pedagog vid ett ellerflera tillfållen i 1•eckan anordnar 
och leder aktiviteterför eleverna. Syftet med att erbjuda eleverna olika 1•uxenledda 
aktiviteter på sina raster är bland annat attförebygga trakasserier och kränkande 
behandling, fanga upp de elever som riskerar att hamna i utanförskap och skapa 
sammanhang där relationer kan byggas. Internationellforskning pekar ut rasterna 
som tillfållen under skoldagen då många elever känner sig otrygga och då många 
utsättsför trakasserier eller kränkande behandling. 

Georgios Karpathakis.från Underbara ADHD berättade på en .föreläsning som an
ordnades av kommunen till kommunens pedagoger den 13 augusti 20 J 5, att barn 
med ADHD (ca 3-6% av alla elever i grundskolan har ADHD) löper JO gånger så 
stor riskför att bli mobbade och att de ofta upplever rasterna som otrygga. Organi
serad rastaktivitet kan därför fYlla en mycket viktigfunktion, på flera olika sätt. 

Den 2 7 oktober 2015fick alla pedagoger på våra F-6-skolor samt på vårafritids
hem en heldagsföreläsning av Olof Jonsson, en fritidspedagog som sedan 2006 ar
betat i lönköpings kommun med uppdraget att utveckla rastverksamheten. Olofbe
rättade att på den skolan han arbetade på kunde det konstateras att rastaktiviteter
na hade lett till bland annatfarre konflikter, ett ökat elevinflytande och att en
samma elever lättare kunde söka sig in i leken. 

Under ett par års tid har kommunenfokuserat extra mycket på inkludering och pe
dagogerna harfått utbildningsdagar kopplade till olika sorters inkluderingsarbete. 
Rastaktiviteter ledda av en pedagog kan vara en viktig del i inkluderingsarbetet. 
Där organiserade rastaktiviteter bedrivs på kommunens skolor idag görs det ihop 
med det vanliga rastvärdsskapet ochförekommer på initiativ av drivna och engage
rade pedagoger eller på uppdrag av rektor. J dagsläget ingår planeringen av rast
aktiviteter på den ordinarie planeringstiden För att skapa tillräckligaförutsätt
ningarför att alla enheter ska kunna bedriva en bra och utvecklande rastaktivitet 
hade det varit önskvärt med t. ex. en ansvarig pedagog på vm:je skolaför rastaktivi
teterna, där tid och medel är avsatt särskiltför detta uppdrag. Det hade också varit 
önskvärt med särskilda redskap avsedda för styrda rastaktiviteter samt egetförråd 
för dessa, vilket enligt Olof är en bra förutsättningför att kunna erbjuda eleverna 
aktiviteter som de normalt inte leker ändå. 

Rastaktiviteter är något Socialdemokraterna i Herrljunga vill uppmuntra och av
sätta medel till. 

Utdragsbestyrkande 
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Fortsättning KF § 56 

Med anledning av ovanstående yrkar jag till.foljande: 
• Att Bildningsnämndenfår i uppdrag att til(fora att organiserad rastaktivitet bed
rivs på samtliga av kommunens F-6-skolor. 

• Att Bildningsnämndenför 2016 erhåller 300 tkr i extra bidragför att skapaförut
sättningar .för organiserade rastaktiviteter. 

• Att dc extra resurserna tasfrån Kommunstyrelsens kontoför poLitiska priorite
ringar". 

Ordforanden frågar om ärendet överlämnas till kommunstyrelsen for beredning och 
finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Utdragsbestyrkande 

Ärende 3



BILDNINGS- Presidieskrivelse 
FÖRVALTNINGEN 2016-07-07 
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Robert Andersson 

Sida 1 av 1 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga  besöksadress Torget 1, Herrljunga 
telefon 0513-170 00  telefax 0513-171 33  org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

Svar på remiss – Samråd för Översiktsplan Herrljunga kommun 

Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut 
I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Ingemar Kihlström Robert Andersson 
Ordförande  Vice ordförande 

Expedieras till: 
För kännedom 
till:
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BILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN 
Erik Anderson 

Tjänsteskrivelse 
2016-07-07 

DNR UN  114/2016 600    
Sid 1 av 2   

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

Svar på remiss – Samråd för Översiktsplan Herrljunga kommun 

Sammanfattning 
Bildningsnämnden har fått förmånen att agera remissinstans på den remiss som 
kommunstyrelsen, Herrljunga kommun, översänt gällande förslag på Översiktsplan för 
Herrljunga kommun. Bildningsnämndens utgångspunkt i remissvaret är att säkerställa att 
bildningsnämndens ansvarsområde beaktas på ett fullgott sätt inom ramen för 
översiktsplanen.  

Översiktsplanen är Herrljunga kommuns vägledning i den långsiktiga utvecklingen, i vad vi 
vill uppnå, och den hjälper oss att prioritera i våra beslut, så att vi använder de resurser vi 
har på bästa möjliga sätt. Rent konkret svarar planen på frågor som: Hur ska mark- och 
vattenområden användas? Hur ska vi nå en långsiktigt hållbar utveckling? Hur ska vi 
planera på ett kostnadseffektivt sätt? 

Översiktsplanering syftar till att olika förändringar i den fysiska miljön tillsammans ska bli 
så bra som möjligt. Var det byggs och hur mark- och vattenområden används är viktigt om 
det ska bli en bra helhet och en hållbar utveckling. I översiktsplanen talar kommunen om 
hur kommunen vill att stad och land ska utvecklas, var det kan och bör byggas, var det 
behövs nya vägar och cykelbanor och vilka områden som bör sparas för rekreation. I planen 
beskrivs också vilka hänsyn som bör tas till kulturhistoriska kvaliteter, naturvärden och risk 
för bullerstörningar och översvämningar. Hur kommunen tänker tillgodose riksintressen 
ska redovisas särskilt. Planen täcker hela kommunens yta, men kan vara mer detaljerad 
(fördjupad) för vissa delar, till exempel en tätort. 

Nedan beskrivs de samlade synpunkterna på översiktsplanen. 

Bebyggelse - bildningsnämnden delar den befintliga uppfattningen om viktiga funktioners 
ställning i avdelningen bebyggelse och ser att nuvarande skrivningar kvarstår (s. 10). För 
att säkerställa en god utveckling och funktionalitet av bildningsnämndens 
verksamhetsområden är det av vikt att befintliga prioriterade lokaler ges möjlighet att 
utvecklas säkert under överskådlig tid. 

Landsbygd - bildningsnämnden delar den befintliga uppfattningen om att 
bebyggelseutveckling i närheten av byskolorna särskilt bör uppmuntras (s.21), samt att 
byskolorna utgör utpekade utvecklingsområden i kommunen. Bildningsnämnden anser att 
även att förskolor ska få samma särskilda status och att skrivningen även ska inkludera 
förskolor. Byskolorna och förskolorna har en särskild plats i dagens kommunala 
infrastruktur och är en garanti för en hög servicenivå för barnfamiljer, med barn i de yngre 
åren. Barnfamiljer är en demografisk grupp som kommunen särskilt bör beakta.  
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BILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN 
Erik Anderson 

Tjänsteskrivelse 
2016-07-07 

DNR UN  114/2016 600    
Sid 2 av 2   

Skogsbruk - Tätortsnära skogar - Bildningsnämnden anser att skrivelsen bör förtydligas och 
stärkas gällande tätortsnära skogar. För bildningsnämndens verksamhetsområde finns det 
en betydelse av närhet till skogsområden för att tillgängliggöra och uppmuntra till 
aktiviteter och pedagogik i naturen. 

Fotgängszoner - Bildningsnämnden anser att även övriga skolor och förskolor inom 
kommunen, utöver de utpekade områden i texten (s. 30) ska ges status som fotgängszoner. 
Även om områden idag kanske inte är så tungt trafikerade, så är trafiken en viktig 
säkerhetsaspekt som har ett stort symboliskt värde att områdena är utpekade som barnens 
och fotgängarnas områden, även ur trafiksäkerhetssynpunkt.  

I övrigt ställer sig bildningsnämnden bakom förslaget till ny översiktsplan. De utpekade 
utvecklings- och tillväxtområden påverkar inte bildningsförvaltningens förmåga att ge 
kommuninvånarna en god service vad gäller närheten och tillgång till barnomsorg, 
utbildning och befintlig kulturell verksamhet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Remissvar till Översiktsplan, 2016-07-07 
Remiss - Samråd för Översiktsplan Herrljunga kommun, 2016-06-01 
Översiktsplan - samrådshandling, 2016-06-01 

Förslag till beslut 
Antar upprättat svar som sitt eget 

Erik Anderson 
Utvecklingsledare 

Expedieras till: Kommunstyrelsen 
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KOMMUNSTYRELSEN 
REMISS 

2016-06-01 
DNR KS-2015-115 

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 – 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 
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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  
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Sammanfattning 
2014 upprättades en drogpolicy för Altorpskolan och Kunskapskällan. Denna har nu 
reviderats och uppdaterats. Justeringar som gjorts är stycket om drogtester för elever på 
praktik, och borttagande av hänvisning till inaktuella instanser under hjälp och vägledning. 
I övrigt har dokumentet snyggats till för lättare läsning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-06-27 
Drogpolicy och handlingsplan för Altorpskolan och Kunskapskällan 

Förslag till beslut 
Revideringen av Drogpolicyn för Altorpskolan och Kunskapskällan godkänns. 

Namn Thereze Gunnarsson 
Titel Tf rektor, Kunskapskällan 

Expedieras till: 
För kännedom 
till:

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
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Kunskapskällan 
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VERSION:   

SENAS T REVIDERAD:  

GILTIG TILL: 2016-12-31 

DOKUMENTANSVAR: Bildningsnämnden 
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DROGPOLICY och HANDLINGSPLAN 
FÖR ALTORPSKOLAN OCH KUNSKAPSKÄLLAN 

Altorpskolans och Kunskapskällans drogpolicy omfattar all form av alkohol, narkotika, 
dopning, tobak och läkemedelsmissbruk. Policyn är en lokal handlingsplan som bl a är gjord 
utifrån Herrljunga kommuns drogpolitiska program. Kommunens drogpolitiska program syftar 
till att minska tillgängligheten, begränsa efterfrågan och att tidigt upptäcka riskfyllda drogvanor. 

Alla människor har rätt till ett liv, i hemmet, i skolan, på arbetsplatsen, i samhället i övrigt – 
som är skyddat från alkohol och drogrelaterade olyckor eller våld. Varje människa har rätt att 
bestämma över sitt liv. Vi har dock ett medmänskligt ansvar för varandra som bland annat 
innebär att vi inte kan tillåta att en elev eller personal går under i missbruk, utan att ingripa (se 
Bilaga 1). 

MÅL 
Inom Altorpskolan och Kunskapskällan har vi en drogfri arbetsmiljö med hälsa i fokus. Våra 
mål är därför: 

• Att förebygga och förhindra missbruksproblem.
• Ingen alkoholförtäring före 18 års ålder.
• Ingen användning av preparat i dopingsyfte.
• Inget icke-medicinskt bruk av läkemedel.
• Minskad totalkonsumtion av tobak.
• Nolltolerans gällande narkotika/sniffning

Detta förutsätter att alla i organisationen medvetet arbetar för att uppnå dessa mål och hjälps åt 
med att förebygga ohälsa, olyckor, konflikter och utslagning från skolan, på grund av alkohol, 
narkotika eller läkemedelsmissbruk. 

STRATEGIER 

- Prevention – förebyggande åtgärder 
För ökat välmående och god hälsa arbetar vi aktivt med att stärka självförtroende och 
självkänsla hos både elever och personal. Vi arbetar förebyggande genom att informera om och 
diskutera olika drogers skadeverkningar. Detta arbete sker löpande under lektionstid, inom 
främst Samhälls- och naturorienterande ämnen, men även inom övrig undervisningstid där 
ämnet kan beröras. 

Båda skolor arbetar preventivt utifrån Öckerömetoden. Det innebär att med professionell hjälp 
av drogförebyggande samordnare genomföra drogvaneundersökning med eleverna. Resultatet av 
denna undersökning återrapporteras till personal inom skolan, till vårdnadshavarna vid 
föräldramöten samt till politiker och allmänhet. Under föräldramötena ges konkreta tips på  

hur man som ungdomsförälder kan arbeta för att förhindra alkoholdebut. Föräldrar ges även 
möjlighet att prenumerera på drogförebyggarens nyhetsbrev, som utkommer 4-5 gånger i 
halvåret. Nyhetsbrevet innehåller information om nuläget gällande ungdomar och droger i 
kommunen, lite tips om föreläsningar, böcker, tv-program och artiklar samt uppmuntran för ett 
fortsatt restriktiv förhållningssätt hos föräldrarna. För att läsa mer om Öckerömetoden eller få 
tillgång till genomförda drogvaneundersökningar under 2016, följ denna länk: 
https://www.ockero.se/sakerochtrygg/folkhalsa/drogforebyggandearbete/ockerometoden.4.3019
e2b013b337fdadf1d0e.html 
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Årligen anordnas föreläsningar för elever och lärare, om barn och unga som växer upp i 
missbruksfamiljer. Till detta arbete ansluter även stödgruppsverksamheten Fjärilen för att bistå 
med stöd och hjälp till de som önskar. 

Inom Herrljunga kommun arbetar vi aktivt inom SSPF, dvs samverkan mellan skola, 
socialtjänst, polis samt kultur- och fritid för att både förebygga och åtgärda en negativ 
hälsospiral.  

Altorpskolans och Kunskapskällans drogpolicy är ett viktigt led i att påvisa vårt avståndstagande 
från droger. Vi strävar därför efter att hålla drogpolicyn välkänd för såväl personal, elever som 
för föräldrar och kommunpolitiker.  

- Upptäcka och uppmärksamma 
För att upptäcka drogmissbruk hos elever eller personal krävs det att vi är väl införstådda kring 
vanligen förekommande varningssignaler. För elever sker detta genom information och 
diskussion under skoltid och för föräldrar och personal utgår informationen från en skrift. Denna 
skrift tar upp observerbara varningssignaler samt en handlingsplan att använda vid eventuell 
misstanke om missbruk. Se bilaga 2 angående tecken/symtom på drogmissbruk. 

Om någon personal inom skolorna ser en omyndig elev nyttja droger (exempelvis påkommen 
med att röka) rapporteras detta till vårdnadshavarna utan dröjsmål.  

Utöver Öckerömetodens drogvaneundersökning genomför eleverna även den nationellt 
omfattande CAN-undersökningen.  

- Drogtest 
Det finns inte någon lag som direkt förbjuder drogtester i skolan. Alla medborgare har dock rätt 
enligt grundlagen att säga nej till påtvingade kroppsliga ingrepp. Därför kan inga drogtester 
genomföras i skolan utan att det finns ett fullt och reellt samtycke från eleven, och 
vårdnadshavarna om eleven inte är myndig. Det är viktigt att komma ihåg att en elev alltid har 
rätt att avstå från att delta i ett test utan att behöva förklara varför, även om man tidigare har 
samtyckt. Om skolan ändå vill att eleven genomför ett test bör kontakt tas till exempel med 
polisen och socialtjänsten, som i vissa fall kan tvinga en person att göra ett test.  

Skolinspektionen säger nej till slumpvisa drogtester i grundskolan och på kommunala 
gymnasieskolor, eftersom det är i princip omöjligt att säkerställa att testerna sker med fullt och 
reellt samtycke från eleven, och vårdnadshavare för omyndiga elever.  

Skolinspektionen säger ja till drogtester på förekommen anledning, om de sker med fullt och 
reellt samtycke från eleven, och vårdnadshavare för omyndiga elever. Det kan till exempel 
handla om överenskomna drogtester som skolan genomför inför vissa farliga moment. Det kan 
också handla om att man misstänker att en elev är drogpåverkad. Även i detta fall har en elev 
alltid rätt att avstå från att delta i testet, utan att behöva förklara varför. 

För elever på praktik gäller att de följer arbetsplatsens regler. Vid misstanke om att praktikelev 
använder droger har arbetsplatsen rätt att utkräva drogtest på samma sätt som för sina anställda. 
Om eleven ej samtycker riskerar eleven att förlora sin praktikplats. Detsamma gäller för 
arbetsplatsens slumpvisa drogtester. Elev som har praktik i sin utbildning på Kunskapskällan får 
information om detta vid skolstart. Elev och vårdnadshavare för omyndig elev undertecknar 
godkännande av denna information. 
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Vid misstanke om drogmissbruk hos en elev ska skolorna alltid ta kontakt med vårdnadshavare, 
berörda myndigheter, såsom socialtjänsten, polisen och sjukvården. 

- Rehabilitering 
När missbruk konstateras ska det upprättas en plan för rehabiliteringsåtgärder. Detta sker 
i samverkan med berörda parter. 
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HANDLINGSPLAN OCH ARBETSRUTIN VID MISSTANKE OM DROGMISSBRUK 
HOS ELEV 
Vid misstanke om drogmissbruk hos elev åligger det alla i skolan att ingripa. 

1. Uppgiftslämnare
Den som först misstänker att elev missbrukar drog bör ställa sig följande frågor: 

1. Kommer uppgiften från annan person?
Från vem kommer uppgiften?

2. Har man själv sett eleven missbruka narkotika?
Vid ett eller flera tillfällen?
I vilken situation?

3. Har man själv sett symtom på att missbruk förekommit? Vilka symtom?

Uppgiftslämnaren kontaktar elevens klassföreståndare/mentor/rektor för att de ska arbeta 
vidare. 

2. Mentor/Elevhälsopersonal
Rektor meddelas. Klassföreståndare/mentor och en person från elevhälsoteamet förbereder sig 
genom att noggrant dokumentera händelser som väckt misstanke om drogmissbruk hos 
eleven. Tid för samtal med eleven avsätts och lämplig lokal bokas. 

3. Elev
Vid samtal med eleven är det viktigt att varken diagnostisera eller godta bortförklaringar och 
undanflykter. Var beredd på att den misstänkte många gånger kan reagera på många olika sätt: 
gråt, ilska, tystnad eller oavbrutet pratande är vanligt. Samtala inte för länge. Dokumentera alltid 
samtalet. Bestäm tid för nytt möte. Gör klart vad som gäller angående sekretess och 
kontakt med förälder. 

4. Förälder/Socialtjänst
Om myndig elev misstänks för drogmissbruk får inte vårdnadshavare kontaktas utan elevens 
medgivande. Samma regel gäller vid anmälan till socialtjänsten. Det finns dock en paragraf 
som befattningshavare kan använda sig av efter noggrant övervägande avseende myndighet. Se 
bilaga 1 Sekretesslagen kap 14 § 3. 
Vid osäkerhet om förfaringssätt kan socialtjänst konsulteras. 
För övrig hjälp och rådgivning se bilaga 3. 

5. Socialtjänst
Socialtjänsten kontaktas. Eleven, föräldrar, personal från skolan och socialtjänsten gör 
tillsammans en åtgärdsplan utifrån skolrelaterade problem, som sedan följs upp. Det är mycket 
viktigt att tala om vilka krav och regler som ställs på eleven och att det är missbruket man vill ha 
bort, inte eleven. 

NEKAR TILL MISSBRUK 
Vid misstanke om missbruk, trots nekande, uppmanas elev att utföra drogtest. 
Omyndig elevs föräldrar kontaktas. Om elev nekar till missbruk och inte frivilligt genomför 
drogtest kvarstår misstanke om missbruk och ärendet anmäls till socialtjänsten. 

DROGINNEHAV/LANGNING INOM SKOLAN 
Att använda eller langa droger är en kriminell handling. Vid påkommet droginnehav eller 
drogförsäljning inom skolan görs en polisanmälan. SSPF kopplas till ärendet. Rektor kallar till 
elevkonferens. Tillsammans upprättar EHT ett åtgärdsprogram relaterat till skolsituationen.  
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UTVÄRDERING OCH REVIDERING 
Drogpolicy, handlingsplanen och arbetsrutinen utvärderas och revideras årligen i samband med 
läsårsstart. 

För personal inom Herrljunga kommun hänvisas till kommunens Alkohol- och drogpolicy som 
finns att nå via intranätet. När det gäller elevärenden är rektor främst ansvarig. För 
Altorpskolans del nås rektor på tfn 0513-174 11 och för Kunskapskällan gäller 0513-173 00.  
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Bilaga 1 
AKTUELL LAGSTIFTNING 
Enligt gällande narkotikalagstiftning Narkotikastrafflag (1968:64) är det brottsligt att:

• Överlåta narkotika,
• Framställa narkotika som är avsedd för missbruk,
• Förvärva narkotika i överlåtelsesyfte,
• Anskaffa, bearbeta, förpacka, transportera, förvara eller tar annan sådan befattning med

narkotika som inte är avsedd för eget bruk,
• Bjuda ut narkotika till försäljning, förvara eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar

kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet
är ägnat att främja narkotikahandel, eller

• Inneha, bruka eller ta annan befattning med narkotika

Socialtjänstlagen kap 14 § 1 
Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa 
till barns skydd skall anmäla detta till nämnden. 
Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdomar samt andra myndigheter inom hälso- 
och sjukvården samt socialtjänsten är skyldiga att genast till socialnämnden anmäla om de i 
sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa 
till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. 
Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra stycket är skyldiga 
att anmäla och lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning 
av ett barns behov av skydd. 

Sekretesslagen kap 14 § 3 
Utöver vad som följer av 1 och 2 §§ får sekretessbelagd uppgift lämnas till myndighet, om det 
är uppenbart att intresset av att uppgiften har företräde framför det intresse som sekretessen 
skall skydda. 
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Bilaga 2 
LATHUND – ALLMÄNNA VARNINGSSIGNALER VID DROGMISSBRUK 
Var för sig är varningssignalerna knappast något att uppmärksamma, men tre, fyra (eller fler) 
signaler är vägledande. 

Ändring av beteenden och vanor: 
- minskat intresse för arbete, skola, fritid, fritidssysselsättning m.m. 
- försämrad relation till föräldrar och syskon 
- ändrad umgängeskrets 
- omfattande umgänge med kända missbrukare 
- förskjuten dygnsrytm 
- omotiverad frånvaro från studier, arbete eller familjeliv 
- nedsatt aptit, men betydande intag av sötsaker, läsk m.m. 
- dålig personlig hygien 
- användning av solglasögon eller ögondroppar 
- irriterat, aggressivt eller våldsamt beteende 
- ökad misstänksamhet, fobier och isoleringstendenser från omgivningen 

Kroppsliga tecken och störningar 
- ärr efter intravenösa injektioner 
- skrap- och rivmärken 
- kraftigt förstorade eller förminskade pupiller (beroende av drog) 
- röda ögonvitor 
- kraftig förändring av kroppshållning och rörelsemönster 
- kraftig viktminskning 
- ändrad ansiktsmimik 
- misskött hygien och/eller ointresserad av utseende 
- hudutslag och inflammationer 
- oförklarig trötthet eller rastlöshet 

Social störning 
- disciplinproblem och konfliktbenägenhet 
- asociala beteenden och bristande gemenskapskänsla 
- benägenhet att ljuga och svika löften 
- tilltagande glömska 
- stölder, våld och olaga hot 
- familjesociala problem 

Påträffad missbruksutrustning 
- oförklarliga blodfläckar 
- sprutor, kanyler, bomullstussar, böjda skedar, syrapåsar, metallskedar med mörka 

illaluktande rester 
- pipor 
- brevvågar som förändrats 
- kvardröjande doft av skarp rök (ofta påminnande om rökelse eller bränd metall) 
- droger i olika förpackningar och drogrester 
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Bilaga 3 
HJÄLP OCH VÄGLEDNING I ALKOHOL/DROGFRÅGOR 
- Drogsamordnare, 0513-171 30, 0705125545 
- Polisen i Herrljunga 0513-11414 
- Rektor, Altorpskolan 0513-174 11 
- Rektor, Kunskapskällan 0513-173 00  
- Skolkurator gymnasieskolan Kunskapskällan 0513-17315 
- Skolkurator Altorpskolan 0513-174 12, 0705-149470 
- Skolpsykolog 0513-17404 
- Skolsköterska gymnasieskolan Kunskapskällan 0513-17314, 0702579861 
- Skolsköterska Altorpskolan 0513-17413 
- Socialkontoret i Herrljunga 0513-17142 
- Socialnämndens ordförande, kommunens växel 0513-17000 

INTERNETADRESSER 
• www.can.se

CANs viktigaste uppgift är att samla in, bearbeta och sprida saklig information om
alkohol och narkotika till alla som arbetar drogförebyggande. Det görs med hjälp av
faktablad, statistik och annat material, genom seminarier, kurser och konferenser samt via
webben.

• www.rns.se
Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle.

• www.drugsmart.com
drugsmart riktar sig till ungdomar på högstadiet. Sidan innehåller en faktabas och
interaktiva övningar: tävlingar, spel, aktiva värderingsövningar, frågor & svar med mera.

• www.fmn.org.se
Föräldraföreningen mot narkotika ser som sin främsta uppgift att med råd och stöd hjälpa
familjer som misstänker missbruk eller där detta konstaterats bland barn och/eller andra
anhöriga.

• www.drugnews.nu
Målet är att snabbt och initierat granska och presentera nyheter om alkohol, tobak,
narkotika och andra droger. Internet blir ett givet verktyg. Sajten är ett samarbete mellan
IOGT-NTO, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och frilansgruppen Rasp.

Malin Lindberg Thereze Gunnarsson 
Rektor Altorpskolan Tf rektor Kunskapskällan 
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