
Kallelse 2017-08-30

Kultur- och bildningsnämnden
Tid Plats
08:00-16:30 Multen

Övriga
Maria Bäcklin, förvaltningschef
Daniel Eriksson, kultur- och fritidschef
Sandra Magnusson, Ekonom
Jan-Åke Stolt Karlsson, Verksamhetsutvecklare
Tomas Andersson, Bitr. Rektor
Anna-Karin Mangsbo

För att öka tillgängligheten vid kommunala arrangemang uppmanar Lekebergs kommun alla 
deltagare att undvika parfym-, rakvatten – och röklukt så att så många som möjligt ska kunna 

delta.
Inomhusmiljön i kommunens verksamhetslokaler ska, så långt det är möjligt, vara fri från starka 

dofter.

Ej tjänstgörande ersättare
Eva Bonnevier (C)
Pia Frohman (MP)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Gunilla Pihlblad (S)
Brian Jensen (S)

Beslutande ledamöter
Håkan Söderman (M), ordförande
Annica Zetterholm (C), vice ordförande
Anette Bergdahl (S), 2:e vice ordförande
Diana Olsén (C)
Jonas Hansen (KD)
Linnéa Hägglöf (M)
Michael Larsson (S)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)
Pernilla Marberg (SD)
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1 – Val av justerare Föredragande  
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2 – Sen skötselbidragsansökan från 
Mullhyttans IF 
(KUB 17-566)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Mullhyttans IF har inkommit med en försenad skötselbidragsansökan.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden beslutar att bevilja Mullhyttans IF 52 000 kronor i 
skötselbidrag.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

 

 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Skötselbidragsansökan från Mullhyttans IF
 Ansökan om skötselbidrag

Expedieras till

Kultur- och bildningsförvaltningen

Kultur- och fritidschef

Ansvarig handläggare
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3 – Information från Kultur- och 
fritidsavdelningen gällande utredning om 
Fritidsbank 
(KUB 17-496)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Fritidsbanken är en plats där du kan låna sport- och fritidsprylar kostnadsfritt, som när du 
lånar en bok på biblioteket. Syftet är att uppmuntra till både spontan- och 
föreningsidrottande hos såväl barn, ungdomar och vuxna. I Fritidsbankens värdegrund finns 
det tre viktiga regler: Alla får låna, allt är gratis och fokus på miljö. Lånetiden är två veckor 
och det som lånas ut är det som skänks från exempelvis allmänheten, hjälporganisationer 
eller företag. 

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden
1. godkänner rapporteringen gällande fritidsbank
2. ger förvaltningen i fortsatt uppdrag att föra dialog med
föreningar/civilsamhälle/SON/KS gällande drift av fritidsbanken

Beslutsunderlag
 Information från Kultur- och fritidsavdelningen gällande utredning om Fritidsbank

Expedieras till

Kultur- och bildningsförvaltningen

Kultur- och fritidschef
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4 – Tjänsteskrivelse - Utreda konstgräsplan 
(KUB 17-495)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
För ett par år sedan pågick en diskussion om en konstgräsplan i kommunen. Lekebergs IF, 
Fjugesta IF och Mullhyttans IF presenterade då en gemensam målbild och önskan om 
etablering av en syntetisk fotbollsplan i Fjugesta. 

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att utreda behov, krav och
förutsättningar för en konstgräsplan i Lekebergs kommun och att en första rapport ska ske 
till nämnden under våren 2018.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utreda konstgräsplan

Expedieras till

Kultur- och bildningsförvaltningen

Kultur- och fritidschef
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5 – Remissvar på förslag till regional 
kulturgaranti 
(KUB 17-615)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Region Örebro län har en uttalad ambition genom Örebro läns kulturplan (2016-2019) att erbjuda 
barn och unga fler kulturinslag i förskola/skola. Utgångspunkten är att alla barn och unga i Örebro 
län ska erbjudas ett likvärdigt utbud av god kvalitet, och många kulturyttringar.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden antar förvaltningens remissvar på förslaget till regional 
kulturgaranti.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Remissvar på förslag till regional kulturgaranti
 Remissvar på regional kulturgaranti
 Information om svarsformulär för Remiss Kulturgaranti
 Remiss - Förslag till kulturgaranti från Region Örebro län

Expedieras till

Kultur- och bildningsförvaltningen

Kultur- och fritidschef
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6 – Lokal åt nattvandrarna Föredragande  

Ärendebeskrivning

Nattvandrarna har inte tillgång till lokal att värma sig i eller hänga av sig ytterkläder året 
runt.

Därför är det av vikt att utreda vart de skulle kunna hålla till.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut

Förvaltningen får i uppdrag att utreda tillgång till lokaler året runt.

Expedieras till

Kultur- och bildningsförvaltningen
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7 – Mer-öppet bibliotek 
(KUB 17-243)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Ett mer-öppet bibliotek innebär att man kan utnyttja det fysiska rummet och få tillgång till 
bibliotekets medier och utbud även då personalen inte är på plats. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporten.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Meröppet bibliotek
 Motion från Socialdemokraterna gällande MER-öppet bibliotek
 §23 KUB nämnd Motion från kommunfullmäktige - "Meröppet" bibliotek

Expedieras till

Kultur- och bildningsförvaltningen
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8 – Ombudgetering lokalhyra 
(KUB 17-804)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Inom nämndens verksamheter har det skett vissa lokalförändringar där några verksamheter har 
bytt lokaler under sommarperioden. Detta medför att hyreskostnaden flyttas mellan 
verksamheterna och därmed behöver budgeten korrigeras mellan budgetansvar. 

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att flytta 238 000 kr från förskolechef Fjugesta (ansvar 204) till rektor 
Tulpanens skola (ansvar 202). 80 500 kr flyttas från förskolechef Lanna/Hidinge (ansvar 
2041) till rektor Hidinge skola (ansvar 206) samt 41 125 kr från kultur- och fritidschef 
(ansvar 209) till förskolechef Fjugesta (ansvar 204).

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ombudgetering lokalhyra

Expedieras till

Kultur- och bildningsförvaltningen

Ekonomiavdelningen
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9 – Åtgärder för budget i balans 
(KUB 17-875)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Vid årets första ekonomiska prognos för helåret baserat på utfallet fram till 30 april 2017 
prognostiserades ett underskott på – 920 000 kr. Förvaltningschefen gavs vid nämndens 
sammanträde 9 maj i uppdrag att redovisa en budget i balans till nästkommande sammanträde i 
augusti 2017.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till besparingar för att nå en 
budget i balans.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Åtgärder för budget i balans

Expedieras till

Kultur- och bildningsförvaltningen

Ekonomiavdelningen
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10 – Delårsrapport med prognos 2 för 
kultur- och bildningsnämnden 2017 
(KUB 17-758)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsförvaltningen har utarbetat en delårsrapport som innehåller beskrivning av 
verksamheternas arbete, nuläge och prognos i förhållande till målen
fram till och med 31 juli 2017 samt en ekonomisk prognos för helåret.

Den ekonomiska prognosen för 2017 visar efter vidtagna förslag till effektiviseringar ett 
nollresultat. 

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner delårsrapporten med prognos 2.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delårsrapport med prognos 2
 Delårsbokslut (prognosrapport 2) - 2017 för Kultur- och bildningsnämnden
 Delårsbokslut (prognosrapport 2) - 2017 för Kultur- och bildningsnämnden
 Uppföljning KUB per slag juli arbetsutskott
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11 – Omstrukturering inom 
SFI/Vuxenutbildning 

Föredragande  

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden ger förvaltningen i 
uppdrag att påbörja omstrukturering av SFI/vuxenutbildningen med hänsyn taget till 
förändrat behov samt ekonomiska förutsättningar.

Expedieras till

Kultur- och bildningsförvaltningen

Ekonomiavdelningen
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12 – Utredning gällande barnomsorg på 
obekväm arbetstid 
(KUB 17-757)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Från och med 1 augusti 2016 finns inte längre erbjudandet om omsorg på obekväma tider 
kvar. Verksamheten lades då ner genom ett politiskt beslut p.g.a. för låg efterfrågan och 
budgeteffektiviseringar.

Efter Skolinspektionens granskning hösten 2016 rekommenderas Lekebergs kommun att, 
om behovet skulle uppstå, planera för barnomsorg på obekväma tider, samt att informera 
allmänheten via t.ex. kommunens hemsida.

Kultur-och bildningsförvaltningen fick därför i uppdrag från Kultur- och bildningsnämnden 
att göra en ny behovsanalys gällande barnomsorg på obekväma tider, och utifrån detta även 
ett budgetförslag.

Förskolechef Ann-Christine Soting, tillsammans med barnomsorgshandläggare Liza Viberg 
och verksamhetsutvecklare Jan-Åke Stolt Karlsson har utifrån uppdraget genomfört en 
undersökning med tillhörande analys av behovet av barnomsorg på obekväma tider. 
Undersökningen har bestått av information till allmänheten, intresseanmälan och intervjuer. 
Kontakt har även tagits med Degerfors och Hallsbergs kommun.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner utredningen gällande barnomsorg på obekväm 
arbetstid.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utredning barnomsorg på obekväm arbetstid
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13 – Regelbunden tillsyn av skolväsendet i 
Lekebergs kommun 
(KUB 16-584)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Rapportering gällande Skolinspektionens beslut efter uppföljning i Lekebergs kommun.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna

Beslutsunderlag
 Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola
 Beslut efter uppföljning för fritidshem
 Beslut efter uppföljning för gymnasieskola
 Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med introduktionsprogram
 Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning
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14 – Rapportering av det kommunala 
aktivitetsansvaret 2016 
(KUB 16-474)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Bitr. Rektor Tomas Andersson rapporterar gällande det kommunala aktivitetsansvaret.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen

Sida 15 av 239



Kallelse 2017-08-30

15 – Beslut om extra resebidrag efter dom 
från förvaltningsrätten 
(KUB 16-340)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

En ansökan om extraresebidrag från 2016 avslogs med motiveringen att ansökan inkommit 
efter sista ansökningsdatum. Beslutet överklagades till Förvaltningsdomstolen i Karlstad 
som fastställde att beslutet avseende extra resebidrag skulle upphävas och ett nytt beslut i 
frågan fattas.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om extra resebidrag
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16 – Motion - Motion om sexuella 
trakasserier i skolan 
(KS 17-364)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

En motion har lämnats in av Sverigedemokraterna där förslaget är att Lekebergs kommun 
inte ska bedriva verksamhet i lokaler där barn och ungdomar i ålder och mognad är i för 
stort spann. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kultur- och bildningsnämnden 
förberedning

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda motionen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslutsunderlag
 Motion - Motion om sexuella trakasserier i skolan

Expedieras till

Kultur- och bildningsförvaltningen
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17 – Rapportering av kränkande 
behandling eller trakasserier 
(KUB 16-634)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Sedan förra redovisningen har 1 rapportering inkommit från Hidingeskolans 
förskoleklass/lillfritids. Från förskolorna har inga rapporteringar inkommit.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av kränkande behandling eller 
trakasserier för perioden 170517-170814

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivesle - Rapportering av kränkande behandling och trakasserier för perioden 

170517-170830

Sida 18 av 239



Kallelse 2017-08-30

18 – Rapportering av frånvaro maj-augusti 
2017 
(KUB 17-657)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Samtliga rektorer ansvarar för att rapportera ogiltig och giltig frånvaro som till nämnden, 
enligt beslut i Kultur- och bildningsnämnden antagande av intern kontrollplan för 2017. För 
perioden maj-augusti 2017 har rapportering gällande frånvaro inkommit för 
Lekebergsskolan 7-9. I övrigt har ingen giltig eller ogiltig frånvaro rapporterats samt ingen 
avsaknad av frånvaro meddelats.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporten.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av frånvaro maj-augusti 2017
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19 – Redovisning av delegeringsbeslut 
Delegationsbeslut

 KUB 16-688-47 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut att barn ska erbjudas förskola p.g.a. 
behov av särskilt stöd

 KUB 17-444-5 - Delegationsbeslut - Beslut om skolskjuts
 KUB 16-688-48 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tillsvidareanställning
 KUB 16-688-49 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tillsvidareanställning
  - 
 KUB 17-545-2 - Delegationsbeslut - Beslut om resebidrag
 KUB 17-546-2 - Delegationsbeslut - Beslut om resebidrag
 KUB 16-688-50 - Anmälan av delegationsbeslut - Tjänstledighet utan lön längre än 3 

månader i streck
 KUB 16-688-51 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tjänstledighet utan lön längre 

än 3 månader i sträck
 KUB 17-603-1 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tjänstledighet längre än 3 

månader
 KUB 17-279-3 - Beslut om medlemsbidrag 2017 - Kräcklingebygdens vänner
 KUB 17-387-3 - Beslut om medlemsbidrag 2017 - Gropens IF
 KUB 17-549-4 - Beslut om medlemsbidrag 2017 - Kvistbro skytteförening
 KUB 17-561-3 - Beslut om medlemsbidrag 2017 - Lekebergs IF
 KUB 17-593-4 - Beslut om medlemsbidrag 2017 - Mullhyttans IF
 KUB 16-688-52 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tjänstledighet
 KUB 16-688-53 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tjänstledighet
 KUB 17-645-1 - Anmälan av delegationsbeslut - Anställning tillsvidare förskolor 

Hidinge/Lanna
 KUB 17-280-2 - Delegationsbeslut - Bidrag för lokala mötesplatser och kulturcentrum 2017
 KUB 16-688-54 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om entledigande på ansökan av den 

anställde
 KUB 16-688-55 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tjänstledighet utan lön längre 

än 3 månader i sträck
 KUB 16-688-56 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tjänstledighet utan lön längre 

än 3 månader i sträck
 KUB 16-688-57 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tillsvidareanställning
 KUB 16-688-58 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om entledigande på ansökan av den 

anställde
 KUB 16-688-59 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tjänstledighet utan lön längre 

än 3 månader i sträck
 KUB 16-688-60 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tjänstledighet utan lön längre 

än 3 månader i sträck
 KUB 16-688-61 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tillsvidareanställning
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 KUB 16-688-64 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om visstidsanställning längre än 6 
månader

 KUB 16-688-63 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tillsvidareanställning
 KUB 16-688-65 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om tjänstledighet utan lön längre 

än 3 månader i sträck
 KUB 17-488-2 - Delegationsbeslut - Bidrag studieförbund 2016
 KUB 16-688-66 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om entledigande på ansökan av den 

anställde samt ev förkortning av uppsägningstiden
 KUB 17-285-2 - Delegationsbeslut - Bidrag för lokala mötesplatser och kulturcentrum 2017
 KUB 17-339-2 - Delegationsbeslut - Bidrag till lokala mötesplatser och kulturcentrum 2017
 KUB 17-346-2 - Delegationsbeslut - Bidrag för lokala mötesplatser och kulturcentrum 2017
 KUB 17-286-2 - Delegationsbeslut - Bidrag för lokala mötesplatser och kulturcentrum
 KUB 16-688-67 - Beslut om förkortad uppsägningstid, fritidshem
 KUB 17-711-3 - Delegationsbeslut inackorderingsbidrag
 KUB 17-812-2 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 KUB 17-811-2 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 KUB 17-803-2 - Delegationsbeslut - Beslut om skolskjuts
 KUB 17-807-3 - Delegationsbeslut - Beslut om skolskjuts
 KUB 17-799-3 - Delegationsbeslut - Beslut om skolskjuts
 KUB 17-760-2 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 KUB 17-759-3 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 KUB 17-661-3 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 KUB 17-642-3 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 KUB 17-643-3 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 KUB 17-342-3 - Beslut om bidrag till lokala mötesplatser och kulturcentrum
 KUB 17-345-2 - Beslut om skötselbidrag och bidrag till lokala mötesplatser och 

kulturcentrum
 KUB 17-287-2 - Beslut om bidrag till lokala mötesplatser och kulturcentrum

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna
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20 – Anmälningar för kännedom 
Lista på meddelanden

 KUB 17-635-1 - Minnesanteckningar GySam den 23 maj 2017
 KUB 17-636-1 - Reviderat kommunalt samverkansavtal för utbildningar inom gymnasie- och 

gymnasiesärskola mellan kommunerna i Örebro län
 KUB 17-834-1 - Synpunkt på utegymet I Bergaskogen
 KUB 17-822-1 - Synpunkter och klagomål från kommuninvånare avseende busstrafiken på 

linje 513, 526 och 527
 KUB 17-821-1 - Synpunkter och klagomål från kommuninvånare avseende busstrafiken på 

linje 513, 526 och 527
 KUB 17-753-9 - VB: SV: SV: SV: SV: Stå på buss
 KUB 17-753-8 - VB: Bussar
 KUB 17-753-7 - VB: Omstrukturering av länstrafiken och kommuninvånarna
 KUB 17-753-6 - VB: Omstrukturering av länstrafiken och kommuninvånarna
 KUB 17-753-5 - VB: Ändrade turer i Lekeberg (koppling till tidigare dialog med Håkan samt 

gårdagens helsida i NA) - och vår rutin ihop med Länstrafiken att hantera klagomål
 KUB 17-753-4 - VB: Synpunkter gällande förändring av sträckning buss 524
 KUB 17-753-3 - VB: SV: Ändrade turer i Lekeberg
 KUB 17-753-2 - VB: Barns säkerhet och förändrade skolskjutsturer Lekeberg
 KUB 17-753-1 - VB: Synpunkt och svar
 KUB 17-753-10 - VB: SV: SV: SV: Stå på buss (1/2)
 KUB 17-734-1 - Synpunkt/klagomål gällande simskola 2017 - förslag på förbättringar inom 

simskolan
 KUB 17-732-1 - Synpunkter gällande simlärarna simskolan 2017 på Sannabadet
 KUB 17-731-1 - Synpunkter/klagomål gällande fråga angående bussbyte i Örebro för 

resande skolbarn
 KUB 17-731-1.1 - Synpunkter/klagomål angående bussbyte i Örebro
 KUB 17-696-1 - Synpunkter/klagomål gällande förslag på nytt motionsspår  med el-ljus kring 

Hidinge-Lanna
 KUB 17-653-1 - Synpunkter och klagomål från kommuninvånare angående fel adress på 

soptunna till Lekens badplats
 KUB 17-617-1 - Synpunkter från medborgare gällande länstrafiken
 KUB 17-870-1 - Inkommen synpunkt/klagomål på skolresor Hidinge-Fjugesta

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna
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21 – Information gällande skolskjuts Föredragande  
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22 – Förvaltningschefen informerar Föredragande  
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Tjänsteskrivelse 2017-08-15 1 (1)

Dnr: KUB 17-566

   

Tjänsteskrivelse – Skötselbidragsansökan från 
Mullhyttans IF

Ärendebeskrivning
Mullhyttans IF har inkommit med en försenad skötselbidragsansökan.

1 Bakgrund
Skötselbidragsansökan ska inlämnas senast 1 april. Ansökan från Mullhyttans IF 
inkom via post den 18 maj, cirka en och en halv månad för sent. 

2 Analys
Mullhyttans IF:s sent inlämnade ansökan beror, enligt föreningen, på att de missat 
att skicka in den i rätt tid. 

I §10 i de allmänna villkoren för föreningsbidrag i Lekebergs kommun står: Ansökan 
som inkommit till Kultur – och bildningsförvaltningen efter ansökningstidens utgång 
kan, om särskilda skäl föreligger, beviljas av Kultur –och bildningsnämnden. 

Kultur – och fritidsavdelningen anser att missa att skicka in en ansökan i tid i grund 
och botten inte är ett särskilt skäl, men mot bakgrund av att bidragsreglerna är 
svårtolkade på denna punkt, anser avdelningen att Mullhyttans IF 
skötselbidragsansökan kan beviljas.

I samband med den pågående bidragsutredningen ses reglerna över och ska 
förtydligas på bland annat denna punkt, vilket betyder att detta beviljande kan ses 
som en utfasning av de gamla bidragsreglerna. 

3 Slutsats
Mot denna bakgrund och analys samt att föreningens ansökan i övrigt följer 
bidragsreglerna föreslås att Mullhyttans IF beviljas 52 000 kronor i skötselbidrag.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden beslutar att bevilja Mullhyttans IF 52 000 kronor i 
skötselbidrag.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Emma Godlund
Förvaltningschef Handläggare/fritidsutvecklare
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Information från Kultur- och fritidsavdelningen 
gällande utredning om Fritidsbank 
   

Ärendebeskrivning
Fritidsbanken är en plats där du kan låna sport- och fritidsprylar kostnadsfritt, som 
när du lånar en bok på biblioteket.

1 Bakgrund
Fritidsbanken är en plats där du kan låna sport- och fritidsprylar kostnadsfritt, som 
när du lånar en bok på biblioteket. Syftet är att uppmuntra till både spontan- och 
föreningsidrottande hos såväl barn, ungdomar och vuxna. I Fritidsbankens 
värdegrund finns det tre viktiga regler: Alla får låna, allt är gratis och fokus på miljö. 
Lånetiden är två veckor och det som lånas ut är det som skänks från exempelvis 
allmänheten, hjälporganisationer eller företag. 

Förvaltningen/kultur- och fritidsavdelningen har sökt en eller flera föreningar som vill 
starta upp en Fritidsbank. Kultur- och fritidsavdelningen har samverkat med ÖLIF och 
möte har ägt rum med intresserade föreningar. Efter det har dialog skett med 
föreningar, dock utan att landa i att någon är beredd att ta ansvaret. AMI har deltagit 
i samtalen. De är inte beredda att ta ansvaret men kan ingå i den eventuellt fortsatta 
dialogen om t.ex. samarbete. 

2 Analys
Ett möjligt tillvägagångssätt
Driftstödet till ansvarig föreningar/-ar kan delas upp i flera delar: skötselbidrag och 
stöd vid uppstart från Kultur- och fritidsavdelningen samt tillgång till fri lokal av 
Lekebergsskolan. Arbetsmarknads- och integrationsenheten deltar i 
samtalen/planeringen och processtöd ges av Örebro läns Idrottsförbund (ÖLIF) och 
SISU Idrottsutbildarna.

Föreningen/föreningarna ansluter sig Fritidsbanken och dess koncept och kan 
samverka med andra organisationer/föreningar för att till exempel bemanna 
Fritidsbanken. Bemanning och öppettider ser olika ut i olika kommuner. Lokalen som 
erbjuds kostnadsfritt är det så kallade klubbrummet vid bollhallen. 

Uppskattade engångkostnader:
Inredning 20 000 kr Hyllor o.dyl.
Iordningsställande av lokal 15 000 kr Uppfräschning och skylt
Marknadsföring 10 000 kr ”Nyhet! Se hit!”

Uppskattade års-/driftskostnader:
Skötselbidrag 15 000 kr Till ansvarig förening
Marknadsföring 10 000 kr Enligt plan ett par gånger i NA t.ex.
Lokal           0 kr Utlånas av rektorerna på 4-6 och 7-9
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3 Slutsats
Kultur- och fritidsavdelningen har i dagsläget ingen aktör som är redo att ta på sig 
ansvaret. Uppstarts- och driftskostnaderna uppskattas till 45 tkr resp. 25 tkr. Om det i 
driftskostnaden ska tänkas in personalkostnader behöver stödet räknas upp. 

LEKEBERGS KOMMUN
Maria Bäcklin Daniel Eriksson
Förvaltningschef Handläggare/kultur- och fritidsbank
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Tjänsteskrivelse - Utreda konstgräsplan
   

Ärendebeskrivning
Ska kommunen anlägga en konstgräsplan? Behov, krav och förutsättningar behöver 
utredas.

1 Bakgrund
För ett par år sedan pågick en diskussion om en konstgräsplan i kommunen. 
Lekebergs IF, Fjugesta IF och Mullhyttans IF presenterade då en gemensam målbild 
och önskan om etablering av en syntetisk fotbollsplan i Fjugesta. 

2 Analys
I mars bjöd kultur- och fritidsavdelningen in till ett möte om konstgräsplan för att 
fånga upp var vi står i frågan idag. På mötet tillsattes en dialoggrupp med 
representanter från Lekebergs IF, Fjugesta IF, Mullhyttans IF, Örebro läns 
fotbollförbund och kultur- och fritidsavdelningen. En första träff i gruppen ägde rum 
före sommaren 2017.

3 Slutsats
En utredning behövs för att kartlägga behov samt identifiera krav och förutsättningar 
för en konstgräsplan i Lekebergs kommun.

Utredningen om en konstgräsplan med placering i Lekebergs kommun behöver även 
väga in förvaltningens tidigare uppdrag att anlägga spontanidrottsplatser.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att utreda behov, krav och 
förutsättningar för en konstgräsplan i Lekebergs kommun och att en första rapport 
ska ske till nämnden under våren 2018.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Daniel Eriksson
Förvaltningschef Handläggare/kultur- och fritidschef
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Tjänsteskrivelse – Remissvar på förslag till regional 
kulturgaranti

Ärendebeskrivning
Region Örebro län har en uttalad ambition genom Örebro läns kulturplan (2016-
2019) att erbjuda barn och unga fler kulturinslag i förskola/skola. Utgångspunkten är 
att alla barn och unga i Örebro län ska erbjudas ett likvärdigt utbud av god kvalitet, 
och många kulturyttringar.

1 Bakgrund
Att få delta i kulturlivet är en mänsklig rättighet enligt FN:s konvention om mänskliga 
rättigheter artikel 15. I praktiken är inte kulturupplevelserna jämnt fördelade mellan 
barnen och skolorna i länet, utan vissa barn får fler kulturupplevelser medan andra 
barn inte får någon alls.

Region Örebro län sammanställer och behandlar de inkomna synpunkterna i 
arbetsgruppen som tagit fram förslaget till kulturgaranti. För den intresserade 
kommer en sammanfattande remissredogörelse att publiceras på webben efter 
remisstiden. Efter remissperioden utarbetas en ny version av kulturgarantin, som 
kommer att behandlas av regionstyrelsen under 2017.

2 Analys
Syftet med en regional kulturgaranti är att stärka och utjämna tillgången till 
professionell kultur för alla barn och unga i skolan (från tre år i förskolan till och med 
gymnasiet) oavsett var de bor i länet, samt bidra till ökad möjlighet att ta del av 
många olika slags professionell kultur och eget skapande. Förslaget är utformat som 
ett subventionssystem och ska fungera som ett komplement till 
samverkansmodellen, kommunernas egna satsningar och det statliga bidraget inom 
Skapande skola. Ett gemensamt regionalt stöd föreslås upprättas och utgå från det 
totala antalet barn i länet från 3 år upp till 19 år där kommunerna matchar upp med 
motsvarande stöd.

Kommunernas och Region Örebro läns roller och ansvar definieras i remissversionen,  
bl.a. föreslås att kommunen ska upprätta en långsiktig barnkulturplan, utse en 
samordnare/kontaktperson samt utse lokala kulturombud på varje skola. Det 
sistnämnda har redan Lekebergs kommun. 

Kultur- och bildningsförvaltningens ledningsgrupp och kulturutvecklaren har deltagit i 
handläggningen. Nätverket för kultur i förskola/skola har inkommit med synpunkter. 

Sida 32 av 239



Tjänsteskrivelse 2017-08-22 2 (2)

Dnr: KUB 17-615

3 Slutsats
Att barn och unga prioriteras är mycket positivt. Dock ställer Region Örebro län krav 
på kommunerna, vilket de inte kan göra. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar förvaltningens remissvar på förslaget till regional 
kulturgaranti. 

LEKEBERGS KOMMUN
Maria Bäcklin Daniel Eriksson
Förvaltningschef Handläggare/kultur- och fritidschef
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Lekebergs kommuns svar på Region Örebro läns remiss avseende regional 
kulturgaranti

Bakgrund

-Sidan 4, andra stycket: "Förskolan" behöver strykas i sista meningen då det endast är skolan som når 
alla barn.

-Sidan 4, tredje stycket: Formuleringen "... inte minst av länets kulturinstitutioner..." bör strykas. Den 
formuleringen missar de arbetsinsatser som även kommunerna och de enskilda skolorna gör.

-Sidan 4, andra rubriken: Rubriken behöver kompletteras så syftningsfel inte uppstår. Ny formulering 
föreslås bli "Regionala utgångspunkter och nationella uppdrag".

Förutsättningar

- Inga synpunkter/inget att tillägga.

Finansiering

-Sidan 8, tabellen: Tabellen bör strykas då den är inaktuell och svårtolkad.

Viktigt för en fungerande kulturgaranti

- Inga synpunkter/inget att tillägga.

Förslag

-Sidan 9, andra stycket under Förslag: Förslag till ny inledande mening är "Grundförslaget utgår från 
den bild som beskrivs ovan med syftet att stärka och utjämna tillgången till professionell kultur för 
alla barn och unga i förskolan, skolan och gymnasiet (från ett år till och med gymnasiet) oavsett..."

-Forts. till ovanstående: Vi föreslår alltså att kulturgarantin ska gälla från 1 år.

-Sidan 9, tredje stycket under Förslag: Förslag till ny formulering är ”Med tanke på det kommunala 
självstyret och det faktum att arbetet är olika utformat i länets kommuner avser förslaget att bidra 
till att skapa bättre förutsättningar för arbetet med kultur för barn och unga mer än att fungera 
tvingande.”
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-Sidan 11, kommunernas andra punkt: Nu står att kommunen ska upprätta en barnkulturplan 
”utifrån regionala direktiv”. Punkten bör strykas med hänvisning till det kommunala självstyret.

Vilket mervärde förväntas förslaget ge?

- Inga synpunkter/inget att tillägga.

Övrigt:

Ett sätt att öka kulturens roll är att öka den fysiska närvaron av professionell kultur i kommunerna. 
Med tanke på länets geografi är det något som behöver utvecklas. Det handlar om de regionala 
målen avseende lättrörlig kultur och utveckling av arrangörskap samt om bussresor för barnen, d.v.s. 
ett fungerande kulturbusskort.

Daniel Eriksson
Kultur- och fritidschef
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Från: Anna Alkman <anna.alkman@lekeberg.se>
Till: platina kub <platina.kub@lekeberg.se>
Ärende: VB: Svarsformulär för Remiss Kulturgaranti
Datum: 2017-06-08 10:50:18

Från: Information Lekeberg
Skickat: den 8 juni 2017 08:10
Till: Anna Alkman <anna.alkman@lekeberg.se>
Ämne: VB: Svarsformulär för Remiss Kulturgaranti

Med vänlig hälsning

Information Lekeberg

Administrativa avdelningen
Kommunstyrelsen

0585-487 00 (dir)
information.lekeberg@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se

Från:Mia Eriksson [mailto:esmaker.survey@entergate.se]
Skickat: den 8 juni 2017 08:05
Till: Information Lekeberg <infolekeberg@Lekeberg.se>
Ämne: Svarsformulär för Remiss Kulturgaranti

Hej!

Region Örebro län har arbetat fram ett förslag till kulturgaranti för alla barns rätt
till professionell kultur i förskola/skola, Örebro län. Kulturgarantin har tagits fram
i en dialog med länets kommuner, kulturinstitutioner, kulturkonsulenter och
andra professionella kulturaktörer. Fokusnämnden för kultur, bildning och ideella
sektorn har beslutat att, utan eget ställningstagande, skicka förslaget till
kulturgaranti på remiss. Vi tar nu tacksamt emot synpunkter på kulturgarantin.
Vänligen skicka in svar senast den 25 september.

OBS! Det är bara möjligt att skicka in svar EN gång via länken. Det är möjligt att
skicka vidare detta meddelande så att en eller flera person/-er kan gå in via
länken och svara i formuläret.

Det går att pausa formuläret och fortsätta vid ett senare tillfälle. För att ifyllda
svar inte ska försvinna när enkäten pausas är det viktigt att först gå vidare till
nästa sida i formuläret innan du väljer ”Pausa”.

Region Örebro län sammanställer och behandlar de inkomna synpunkterna
i arbetsgruppen som tagit fram förslaget till kulturgaranti. För den intresserade
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kommer en sammanfattande remissredogörelse att publiceras på vår webb efter
remisstiden. Efter remissperioden utarbetas en ny version av kulturgarantin, som
kommer att behandlas av regionstyrelsen under 2017.

Om du har frågor om svarsformuläret kontakta gärna Anette Granberg
(anette.granberg@regionorebrolan.se )

Tack på förhand!
Bengt Storbacka
Ordförande fokusnämnd för kultur, bildning och ideella sektorn Region Örebro län

Du kommer till svarsformuläret genom att klicka på följande länk: Länk till
enkäten Om det krävs att du loggar in, använd följande lösenord: K2F6N8P6

Fungerar inte länken klipp ut följande adress och klistra in den i din webbläsare.
https://esmaker.net/nx2//s.aspx?id=97cfb2f1aaa3

Om e-postmeddelandet inte visas korrekt, kan det ses i sin helhet via följande länk:
https://esmaker.net/nx2//Public/ShowMail.aspx?i=7e86b334-
ed21-4f48-9237-97cfb2f1aaa3&r=7837301&l=32
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Bakgrund 

Barn och ungas rätt till kultur 
Att få delta i kulturlivet är en mänsklig rättighet enligt FN: s konvention om 

mänskliga rättigheter artikel 15. Detta till trots vet vi att möjligheten att ta del av 

kultur idag inte är jämnt fördelad och Myndigheten för kulturanalys visar i sin 

nyutkomna rapport Kulturanalys 2017 att möjligheterna att ta del av kultur begränsas 

av faktorer så som individers socioekonomiska bakgrund, kön, utbildning och 

bostadsort.  

 

Även om kultur borde vara en självklar del av uppväxten, oavsett var man bor, är det 

inte så för barn och unga idag. Barn och ungas möjligheter att vara en del av 

kulturlivet förutsätter initiativ och engagemang från vuxna. Skolan blir därför den 

viktigaste arenan för att ge alla barn och unga möjlighet till eget skapande och att 

tidigt möta professionella kulturupplevelser då förskolan och skolan når alla barn och 

unga oberoende av bakgrund.  

 

På kommunal nivå genomförs därför en hel del arbete för att nå ut med kultur i skolan 

och extra statliga medel genom Skapande skola är en viktig del i det arbetet. Trots det 

arbete som genomförs, inte minst av länets kulturinstitutioner, varierar tillgången till 

kultur och olika kulturslag stort mellan elever i olika klasser, på olika skolor och i 

olika kommuner i vårt län. Det är tydligt att ytterligare insatser krävs och att det 

handlar om att ta ett gemensamt ansvar för en demokratisk rättighet.  

Regionala utgångspunkter och uppdrag 

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är ett styrande dokument för all regional 

utveckling där barn och unga är en prioriterad målgrupp detsamma gäller i det 

kulturpolitiska programmet. Länets kulturplan 2016-2019 har ett särskilt fokus på 

barn och ungas rättighet att ta del av kultur och ett centralt utvecklingsmål handlar om 

att öka den professionella kulturens roll i förskola och skola genom att ta fram ett 

förslag på en ”kulturgaranti” för Örebro län.  

 

De nationella styrdokumenten för förskola och skola stärker vikten av ett sådant 

arbete genom att vidhålla att skolan ska verka för att utveckla kontakter med 

kulturlivet och ansvara för att varje elev kan använda och ta del av olika 

uttrycksformer samt utveckla kännedom om samhällets kulturutbud.
1
 Kultur i alla 

former uppmuntrar kreativitet och ökar möjligheten att nå skolans måluppfyllelse. 

                                                

 
1
 Läroplan för förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola (2011). Skolverket. 
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Framtagande av förslaget 

Med detta som bakgrund tas ett förslag på kulturgaranti fram av Region Örebro län i 

samarbete med kommunala kultur- och skolförvaltningar och sakkunniga inom 

kulturområdet. I arbetsgruppen för att ta fram förslaget ingår: 

 

 Anette Granberg utvecklingsledare kultur, regional utveckling – leder arbetet 

med att ta fram ett förslag.  

 Lena Backlund, utvecklingsledare teater, regional utveckling – resurs i arbetet  

 Lena Adem, kulturstrateg, regional utveckling - resurs i arbetet  

 Rikard Åslund områdeschef för kultur och ideell sektor, regional utveckling – 

förankring hos politiker och chefstjänstemän samt styrgrupp.  

 Ewa Lindberg områdeschef för kultur och ideell sektor, regional utveckling – 

förankring hos politiker och chefstjänstemän samt styrgrupp.  

 

Till arbetsgruppen finns knutet en referensgrupp med aktörer från länets kommunala 

kultur- och skolförvaltningar, kulturinstitutioner och fria professionella kulturaktörer.  

 

Framtagandet av förslaget har pågått sedan hösten 2015. Frågeställningar under 

arbetets gång har varit: Hur ser det ut idag? Hur upplever unga att det fungerar? Hur 

jobbar andra regioner med frågan? Hur bör en garanti se ut? För vem? Ska förslaget 

gälla alla kulturområden? Ska alla kommuner delta? Ska upplevelser eller eget 

skapande ingå, eller både och? Vad är de olika aktörernas roller och ansvar? 

 

Förutom arbetet i arbetsgruppen och referensgruppen har följande genomförts i syfte 

att få tillräcklig kunskap: 

 

- Dialogmöten med politik (inom kultur- och skolområdet), tjänstemän 

(inom kultur och skolområdet), kulturinstitutioner, kulturkonsulenter och 

andra professionella kulturaktörer.  

- Jämförelser med andra regioner, landsting och kommuner som jobbar 

med kulturgarantier, regionala arrangörsstöd eller liknande.
2
  

- En enkätundersökning med länets samtliga kommuner.
3
  

- En enkätundersökning med unga mellan 16 oh 25 år.
4
 

                                                

 
2
 Intervjuer och epostkontakt med Sörmland, Blekinge, Kultur i Väst, Västra Götaland, 

Östergötland, Jämtland/Härjedalen, Västernorrland, Botkyrka kommun, Simrishamn kommun, 

Gävleborg, Uppsala. Insamling av data via webb för Simrishamn kommun samt Gävle 

kommun.  
3
 Region Örebro län (2016) Professionell kultur i förskola och skola i Örebro län. I sju 

kommuner har enkäten besvarats av kulturchef och kultursekreterare. I fem kommuner har 

enkäten besvarats i samråd med skolförvaltningar.  
4
 Region Örebro län (2016) Kulturen i skolan – En enkät med kulturpanelen för unga 16-25 år.  
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- Fokus grupp med unga mellan 16 och 25 år.
5
 

Den fortsatta processen  

Formell remiss       juni-september 2017 

Politisk process i länets kommuner och Region Örebro län hösten 2017 

Möjlig start       2018 - 2019 

Förutsättningar 

Nuläge 
I underlagen från dialoger och undersökningar i vår region finns en tydlig och 

samstämmig vilja att alla barn i länet ska ha samma möjlighet att ta del av kultur i 

skolan.
6
 Så är inte fallet idag utan beror av var i länet du bor och i vilken skola eller 

klass du går. Det ses inte som tillräckligt att satsa på några få kulturuttryck utan en 

mångfald av uttryck, såväl professionella kulturupplevelser som eget skapande, ses 

som viktigt. Vissa menar att kultur i grundskolan bör prioriteras medan andra hävdar 

att det är minst lika viktigt med kultur i förskolan (från 3 år) och gymnasieskolan.  

 

Det råder en relativt samstämmig syn även gällande vilka svårigheter som finns idag 

för att ge tillgång till professionell kultur i skolan. I korthet handlar det om följande: 

 

 Även om läroplanen föreskriver kulturens plats i skolan ser det inte ut så i 

praktiken i länets samtliga skolor. Skolans personal är idag hårt pressad av 

olika krav. Kulturinslag i skolan får inte bli en extra börda på enskilda lärare 

och skolor, utan måste vara något som underlättar måluppfyllelsen och 

fungerar som en integrerad del i undervisningen. 

 Idag läggs kommunala resurser på att genomföra kultur i skolan i länets olika 

kommuner. En del kommuner arbetar systematiskt med förskola/skola. 

Arbetet ser olika ut, men gemensamt för samtliga kommuner är att ett arbete 

krävs. 

 Transporter är ett stort problem för många, särskilt i kommuner långt ifrån 

Örebro, där flertalet kulturinstitutioner finns. Dels handlar de tom tiden det 

tar att förflytta sig, dels handlar det om kostnader för transporter. Ett 

kulturkort att använda på länets bussar finns men gäller endast vissa tider och 

garanterar inte plats på bussen. I vissa fall kan detta avhjälpas genom turnéer i 

länet men det går inte att komma ifrån att ett besök på en ”riktig” teater, ett 

                                                

 
5
 Region Örebro län (2016) Några ungas syn på förslaget om en kulturgaranti i skolan, 

Kulturpanelen för unga. 
6
 Se källförteckning  

Sida 43 av 239



 

 

7 (14) Förslag – kulturgaranti Örebro län I Författare: Anette Granberg | Datum: 2017-06-07 Region Örebro län 

Region Örebro län Förslag – kulturgaranti Örebro län | Författare: Anette Granberg I Datum: 2017- 06-07 7 (14) 
 

 

museum eller konserthuset också är viktiga delar för att uppleva länets 

kulturliv. 

 Tillgång till fungerande scener och lokaler är också en viktig fråga för att 

kunna erbjuda kultur till fler barn och unga i hela länet och tillgången ser 

mycket olika ut i olika delar av länet. 
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Finansiering 

Finansering är den yttersta faktorn som sätter gränser för hur mycket kultur som kan 

genomföras. Idag varierar det stort mellan olika kommuner (se tabell nedan). Statlig 

finansiering genom Skapande skola är en viktig förutsättning för länets kultur i skolan 

och utgör 68 % av den totala budgeten exklusive Örebro kommun.  

 

Tabellen visar kommunernas finansiering av kultur i skolan 2016.
7
   

Kommun  Skapande 
skola 

Kulturbud
get 

Skolbudg
et 

Andra 
medel 

Total budget  kr/  
barn  

Karlskoga  400 000 155 000 155 000   710 000 126 

Hallsberg  376 000 160 000 403 000  25 000 964 000 326 

Nora  220 000       220 000 110 

Degerfors 180 000 130 000     310 000 187 

Lindesberg 565 000 100 000 100 000   765 000 170 

Laxå 118 000 70 000 70 000   258 000 262 

Askersund 258 000 122 000     380 000 194 

Lekeberg 90 000 20 000  30 000  40 000  180 000 116 

Hällefors 50 000 105 000     155 000 138 

Ljusnarsber
g 

90 000 75 000 20 000 100 000 285 000 358 

Kumla 640 000 145 000 152 000   937 000 202 

Örebro  1600 000 0
8
 * * 1600 000 * 

Totalt:  4 587 000 1 082 000 930 000 165 000 6 764 000  

*saknas uppgifter. Källa: En kartläggning av länets kommuner (2016).  

 

Samverkansmodellen 

Redan idag har Region Örebro län, liksom landets övriga regioner, en viktig roll för 

kulturen i skolan, genom samverkansmodellen.
9
 Samverkansmodellen finansierar 

företrädesvis kulturinstitutionerna Länsmusiken
10

, Länsteatern och Örebro läns 

museum.
11

 Dessa har tillsammans ett viktigt grunduppdrag för musik, teater och 

kulturarvsupplevelser i länets skolor och sammanlagt tog 39 840 barn del av deras 

verksamhet 2015. De kommunala medlen och medlen inom Skapande skola som har 

                                                

 
7
  Skolbudget 2016 alternativt läsår 2015/2016. 

8
 Kultur och fritid i Örebro kommun har inga riktade medel till kultur i skolan. Däremot kan 

projektmedel fördelas till kultur i skolan för barn och unga.  
9
 Samverkansmodellen innebär bland annat att statliga medel som tidigare fördelats direkt till 

aktörerna inom samverkansmodellen istället fördelas av regional nivå. 
10

 Länsmusiken finansieras i hög grad även av Örebro kommun. 
11

 I samverkansmodellen ingår också regionala kulturkonsulenter, ArkivCentrum, Stadra 

teater, Opera på Skäret och professionell dans. Dessa nådde ytterligare 1 868 barn år 2015. 

Länets kulturkonsulenter ingår också i samverkansmodellen men främst med fokus på att 

stärka den regionala infrastrukturen, inte att själva genomföra. 

Sida 45 av 239



 

 

9 (14) Förslag – kulturgaranti Örebro län I Författare: Anette Granberg | Datum: 2017-06-07 Region Örebro län 

Region Örebro län Förslag – kulturgaranti Örebro län | Författare: Anette Granberg I Datum: 2017- 06-07 9 (14) 
 

 

beskrivits på föregående sida är en viktig del för att detta ska vara möjligt och 

används till exempel till transporter eller kostnad för turnerande teaterföreställningar. 

Till exempel om en skolklass ska besöka Länsteatern så betalar de för besöket samt 

kostnader för eventuella transporter.  

 

I Örebro län finns cirka 56 000 barn i åldern 3 -19 år. I praktiken är inte heller 

kulturupplevelserna jämnt fördelade mellan barnen och skolorna i länet utan vissa 

barn har fått flera kulturupplevelser medan betydligt fler än 16 000 inte har fått någon 

alls. Våra länsinstitutioner tillhandahåller inte heller alla slags kultur. Utifrån det har 

vårt förslag på en kulturgaranti för Örebro län utformats. 

Viktigt för en fungerande kulturgaranti 

De flesta regioner och landsting har förutom samverkansmodellen någon ytterligare 

form av ekonomiskt stöd för att stötta barns och ungas möjligheter att möta 

professionell kultur. Det är arbetsgruppens bedömning att följande är viktiga delar i 

förslaget om en kulturgaranti i Örebro län: 

 

 Utvecklad samverkan mellan kultur och skola. 

 En väl fungerande samordning med tydligt definierade roller och ansvar. 

 Kommuner får inte missgynnas på grund av långt avstånd från centralorten. 

 Uppföljningar behövs så att det blir tydligt att utvecklingen går åt rätt håll. 

 Regionala medel behöver skjutas till de kommunala och statliga för att kunna 

skapa bättre och mer likartade förutsättningar i hela länet. 

Förslag  

Vårt förslag på en regional kulturgaranti för Örebro län har formen av ett 

subventionssystem. Förslaget förutsätter politiska beslut regionalt och lokalt samt 

överenskommelser mellan Region Örebro län och länets kommuner. 

 

Grundförslaget utgår från den bild som beskrivs ovan med syftet att stärka och 

utjämna tillgången till professionell kultur för alla barn och unga i skolan (från tre år i 

förskolan till och med gymnasiet) oavsett var de bor i länet, samt bidra till ökad 

möjlighet att ta del av många olika slags professionell kultur och eget skapande. 

Stödet ska fungera som ett komplement till samverkansmodellen, kommunernas egna 

satsningar och det statliga bidraget inom Skapande skola.  

 

I utformningen av stödet har hänsyn tagits till det kommunala självstyret och att 

arbetet är olika organiserat i länets kommuner. Det betyder att förslaget handlar om 

att skapa bättre förutsättningar mer än att fungera tvingande. Samtidigt är det viktigt 

att förslaget gör en reell skillnad i länet. Det betyder att de kommuner som väljer att 
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delta också åtar sig vissa uppgifter i syfte att närma sig en ökad och mer jämn tillgång 

till kultur i kommunens skolor. 

 

Ett gemensamt regionalt stöd föreslås upprättas och utgå från det totala antalet barn i 

länet från 3 år upp till 19 år. Stödet skulle kunna användas för att till exempel täcka 

del av kostnaden i samband med att kommunerna beställer ur Örebro läns 

utbudskatalog
12

 för barn och unga i skolan. 

https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Kultur/Barn-och-

unga/Utbudsdag/. Utbudskatalogen skickas redan idag till länets samtliga förskolor 

och skolor. I katalogen finns kulturyttringar av alla slag och de professionella aktörer 

som finns med är noga utvalda på grund av sin kvalitet och för att passa för olika 

åldrar. Idag skiftar priserna från 800 kronor upp till 15 000 kronor beroende på vilken 

typ av kulturyttring det handlar om och hur många professionella aktörer som deltar. 

Det är länets regionala kulturkonsulenter som experter inom sina respektive 

kulturområden som genomför urvalet, ibland i samråd med representanter från skolan. 

 

I och med stödet kan ett enhetspris tas fram i utbudskatalogen som inkluderar gage, 

resor, traktamente och logi. De professionella fria aktörer som ingår är framförallt 

turnerande verksamheter från regionen och övriga delar av landet som fungerar även i 

mindre lokaler.
13

  I och med att stödet införs kommer urvalet att ske i samråd i en 

regional referensgrupp med representanter från kommunerna. 

 

Förslaget i sin helhet innebär en jämlik fördelning av kultur för barn och unga i 

Örebro län. Det betyder att kostnaden för utbudet i utbudskatalogen kommer att ske 

på ett sådant sätt att alla betalar samma summa oberoende av var i länet skolan finns. 

Det medför att mindre skolor på landsbygden inte missgynnas eller behöver betala 

mer.  

 

Region Örebro läns roll och ansvar 

 Region Örebro län ansvarar för att upprätta det regionala stödet, skriva 

överenskommelser och fördela medel till deltagande kommuner. 

 Region Örebro län ansvarar för att arrangera fortbildningsdag/inspirationsdag 

för kultur i förskola/skola för rektorer, lärare, kultursamordnare och 

kulturombud en gång per läsår.  

 Region Örebro län ansvarar för att i samverkan med länets kommuner skapa 

en modell för insamling av kommunal uppföljning/statistik. 

                                                

 
12

 Utbudskatalogen presenteras också på en årlig utbudsdag dit skolan med lärare och elever 

från länet bjuds in att delta och få smakprov från utbudet. 
13

 Ett årligt utbud av kulturyttringar tas fram i samråd med kommunerna. Stödet täcker inte 

kulturinstitutionernas erbjudanden eftersom de ingår i samverkansmodellen och är därmed 

redan subventionerade.  
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Länets kulturkonsulenters roll och ansvar 

 Länets kulturkonsulenter ansvarar för att i samråd med kommunala 

representanter/referensgrupper ta fram ett väl fungerande utbud av 

kulturuppleverser och eget skapande från förskola (3 år) till och med 

gymnasiet med professionella kulturaktörer.
14

 

 Länets kulturkonsulenter ansvarar för att i samråd med kulturaktörer komma 

fram till ett enhetspris (inklusive gage, resor, traktamente och logi) för 

samtliga erbjudanden i utbudskatalogen.  

 Länets kulturkonsulenter ansvarar för att presentera utbudet genom minst en 

årlig utbudsdag och utbudskatalog för skolan/förskolan i länet. 

 Länets kulturkonsulenter ansvarar för att om möjligt lägga upp turnéer som 

skapar kostnadseffektivitet samt att föra vidare statistik till ansvarig på 

regional nivå. 

 

Kommunens roll och ansvar 

 Kommunen rekvirerar stödet som betalas ut retroaktivt från regionen.  

 Kommunen upprättar en långsiktig barnkulturplan utifrån regionala direktiv 

som beskriver kommunernas mål och arbete med kultur för barn och unga 

samt hur man arbetar för att samtliga barn i kommunen ska få tillgång till 

olika slags kultur.  

 Kommunen utser en samordnare/kontaktperson samt lokala kulturombud på 

varje skola. 

 Kommunens samordnare/kontaktperson åtar sig att lämna relevant statistik 

och eventuella andra relevanta uppgifter som visar hur tillgången till kultur 

ser ut i kommunens förskolor och skolor. 

 Kommunens samordnar/kontaktperson representerar kommunen i en 

referensgrupp för dialog kring urval. 

 

Kulturinstitutionernas roll och ansvar 

 Kulturinstitutionernas uppdrag förändras inte utan de har liksom tidigare 

ansvar för att utgöra grunden av kultur riktat till länets skolor inom sina 

områden i syfte att öka tillgängligheten för barn och unga. Förslaget om en 

kulturgaranti ska ses som ett viktigt komplement till en väl fungerande bas. 

 Kulturinstitutionerna redovisar liksom tidigare hur många barn de når i länets 

olika delar och jobbar vidare med målsättningar om att nå hela länet, vilket 

kan betyda olika arbetssätt för olika institutioner. 

                                                

 
14

 Kulturutövare som anlitas ska vara professionella vilket innebär att de ska ha en konstnärlig 

utbildning inom området eller ha varit verksamma som konstnärer eller kulturutövare under ett 

antal år.  
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Vilket mervärde förväntas förslaget ge?  

Det beskrivna stödet förväntas ha följande effekter: 

 

 Mer medel till kultur i skolan innebär mer kultur till alla barn i länet. Det är 

viktigt med tanke på alla positiva effekter som kultur ger och med tanke på att 

kultur är en mänsklig rättighet som också lyfts fram i skolans läroplan.  

 Modellen är genom sin utformning via professionella aktörers turnerande 

verksamhet med och utjämnar skillnader mellan kommuner beroende av 

avstånd från centralort. 

 Mer kultur i skolan ger också förbättrade möjligheter att öka måluppfyllelsen 

i skolan och stärka skolans pedagogiska processer.  

 Genom modellen ges säkrad professionalitet på ett stort utbud av olika slags 

kulturupplevelser och skapandemöjligheter som barn i hela länet får 

möjlighet att ta del av. 

 Kommunala kulturplaner tillsammans med insamlad statistik ger en tydlig 

bild av hur tillgången till kultur för barn och unga verkligen ser ut i länet. Det 

i sin tur ger förutsättningar för ett strategiskt och långsiktigt arbete för 

ytterligare förbättringar. 

 Genom modellens uppbyggnad kommer en ökad samverkan att ske mellan 

skolans aktörer och kulturen aktörer vilket är en viktig förutsättning för att 

arbetet med kultur i skolan ska fungera och komma alla till del.  

 

  

Sida 49 av 239



 

 

13 (14) Förslag – kulturgaranti Örebro län I Författare: Anette Granberg | Datum: 2017-06-07 Region Örebro län 

Region Örebro län Förslag – kulturgaranti Örebro län | Författare: Anette Granberg I Datum: 2017- 06-07 13 (14) 
 

 

Bilaga 1 Källor  

FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. 

www.regeringen.se/informationsmaterial/2012/01/a11.017/ 

 

Gävle kommun (2016-06-28) Skolprogram – kulturtrappan. [Elektronisk] 

http://www.gavle.se/Uppleva--gora/Kultur/Barn--och-

ungdomsverksamhet/Skolprogram/ [2016-07-07] 

 

Halmstads kommun (2015) Barn & ungdomsförvaltningen. Kulturgaranti för barn och 

unga med inriktning scenkonst. Tjänsteskrivelse. Dnr: BU 2015/0690.  

 

Kultur i Väst (2016) Det regionala arrangörsstödet. [Elektronisk] Tillgänglig: 

http://www.kulturivast.se/kulturkatalogen-vast/det-regionala-arrangorsstodet  

[2016-07-07] 

 

Musik i Blekinge (2016) Musikutbud för barn & unga 2016-2017. 

 

Region Blekinge (2013) Utredning av Blekingemodellen. Rapport.   

 

Region Örebro län (2016) Region Örebro läns kulturplan 2016-2019  Det här 

utvecklar vi tillsammans  

 

Region Örebro län (2016) Kulturen i skolan – En enkät med kulturpanelen för unga 

16-24 år. Rapport.  

 

Region Örebro län (2016) Några ungas syn på förslaget om kulturgaranti i skolan. 

Kulturpanelen för unga. Rapport.  

 

Region Örebro län (2016) Professionell kultur i förskola och skola i Örebro län 

(2016) En kartläggning för länets kommuner 2016. Rapport 

 

Region Örebro län (2014) Uppföljning kultur – regionalt fördelade medel inom 

samverkansmodellen. Rapport.   

 

Region Örebro län (2010) Utvecklingsstrategi för Örebroregionen 

 

Region Östergötland (2015) Regional samordning av barns och ungas tillgång till 

kultur i förskolan och skolan i Östergötland. Utredning 

 

Sida 50 av 239

http://www.gavle.se/Uppleva--gora/Kultur/Barn--och-ungdomsverksamhet/Skolprogram/
http://www.gavle.se/Uppleva--gora/Kultur/Barn--och-ungdomsverksamhet/Skolprogram/
http://www.kulturivast.se/kulturkatalogen-vast/det-regionala-arrangorsstodet


 

 

14 (14) Förslag – kulturgaranti Örebro län I Författare: Anette Granberg | Datum: 2017- 06-07 Region Örebro län 
 

 

 

SCB folkmängd (2016-02-22 09:30) Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och 

kön. År 1968 – 2015. Tillgänglig: www.scb.se/statistikdatabasen [2016-07-07] 

 

Scenkonst Sörmland, Landstinget Sörmland (2015) Verksamhetsberättelse 2015. 

Skolverket (2016) Läroplaner [Elektronisk] 

http://www.skolverket.se/regelverk/laroplaner-1.147973 Tillgänglig:[2016-07-07] 

 

Simrishamn kommun (2012-10-18) Kulturgaranti [Elektronisk] Tillgänglig:  

http://www.simrishamn.se/kulturgarantin [2016-07-07] 

 

Statens kulturråd (2016) Skapande skola [Elektronisk ] 

http://www.kulturradet.se/skapande-skola/ Tillgänglig: [2016-07-07] 

Intervjuer  
Intervjuer, epostkontakt samt studiebesök genomfördes under april- juni 2016 med 

representanter hos följande regioner: 

 

 Region Blekinge   

 Västra Götalandsregionen  

 Region Östergötland 
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Tjänsteskrivelse – Mer-öppet bibliotek

Ärendebeskrivning
Ett mer-öppet bibliotek innebär att man kan utnyttja det fysiska rummet och få 
tillgång till bibliotekets medier och utbud även då personalen inte är på plats. 

1 Bakgrund
En motion från kommunfullmäktige har landat på kultur- och bildningsnämndens 
bord gällande mer-öppet bibliotek. Kultur- och bildningsnämnden uppdrog till 
förvaltningen den 23 mars 2017 att utreda möjligheterna kring mer-öppet
bibliotek. Delrapport har lämnats på nämndsammanträdet i maj och beslut ska fattas 
på nämndsammanträdet i augusti.

2 Analys
Syftet med mer-öppet är att öka tillgängligheten. Något som harmonierar väl med 
kommunens biblioteksplan för 2017-2019. Mer-öppet kan främja indikatorerna 
avseende utlån och besöksantal. Det är självservice för användaren under mer-
öppettid eftersom biblioteket är obemannat, vilket kräver att lokalen och 
samlingarna är i god ordning.

BOOK-IT och mer-öppet:
Vårt bibliotekssystem Book-IT, som levereras av Axiell, går att utveckla med 
funktioner för ett mer-öppet bibliotek. Som rapporterades i maj behöver en mer-
öppatanalys genomföras för att få en totalbild kopplad till kostnader. Den analysen är 
inte möjlig att genomföra då processen med lokalskiss, förutsättningar och budget i 
dagsläget håller på att klarläggas

RFID:
En förutsättning för mer-öppet är att även ha ett RFID-system för att besökarna 
själva ska kunna administrera sina lån. 

Ökade årliga kostnader:

 Investering av mer-öppetsystem och RFID-system (kapitalkostnad), t.ex. 
installation och apparatur.

 Drift och underhåll av systemen, t.ex. uppdateringar och årsavgifter.
 Annan drift, t.ex. marknadsföring och lokalvård.
 Biblioteksassistent (tjänstgöringsgrad oklar i dagsläget). Med mer-öppet och 

RFID följer nya och fler arbetsuppgifter såsom drift av systemen och 
mediehantering. 
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Kostnader vid införande:
- Projektledare för införandet (utöver ordinarie personal).
- Extra personal vid införandet av RFID bl.a. märkning av samtliga medier.
- Mer-öppetanalysens åtgärder, t.ex. entrésystem och elinstallationer. 

En kort jämförelse i Sydnärke, enligt statistik från Sveriges officiella 
biblioteksstatistik (Kungliga biblioteket):

Bibliotek-
arier

(varav 
särskilt 
BoU)

Assistenter Övriga Totalt Fysiskt 
bestånd

Kvadratmeter 
öppna för 
användarna

Antal 
kommun-
invånare

Antal 
folkbibliotek, 
inkl. 
integrerade 
folk- och 
skolbibliotek

Aktiva 
låntagare

Askersund 3
(1,6)

2,5 0 5,5 56 702 454  
GAMLA!

11 282    3 3 962

Hallsberg 4
(1)

2,8 0 6,8 85 207 750 15 649 5 3 765

Kumla 6,3
(3,5)

4,5 1,5 12,3 106 004 2 500 21 334 1 6 165

Laxå 1,6
(0,3)

1,8 0 3,4 29 274 778 5 709 1 1 473

Lekeberg 3
(1,3)

0 0,1 3,1 26 229 248 7 636 1 1 890

3 Slutsats
Mer-öppet ökar tillgängligheten till lokalen och ska ses som ett komplement till den 
befintliga biblioteksverksamheten då kvalificerad personal är på plats och hjälper 
användarna. 

Identifierade behov vid ett införande av mer-öppet:
Ökade personalresurser krävs under själva införandet samt efteråt, när systemet är i 
drift. Syftet är att bibehålla dagens kvalitet på verksamheten, att ha förutsättningar 
att fortsätta arbeta efter de intentioner som anges i biblioteksplanen samt att värna 
om den goda arbetsmiljön och medarbetarnas hälsa.

Nästa steg:
Arbetsprocessen med lokalskiss, förutsättningar och budget behöver nu färdigställas. 
Efter det kan ett analysbesök avseende mer-öppet genomföras av tekniker för att se 
över lokalens förutsättningar bl.a. avseende dörrar, låssystem, larmbågar, 
arbetsstationer, sorteringsverk och placeringar. Resultatet presenteras i ett 
analysdokument som beskriver införandet och det som behöver kompletteras i 
lokalen. Först då har vi tjänstepersoner underlag för att kunna föreslå ett beslut 
enligt uppdraget.
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Dnr: KUB 17-243

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporten.

LEKEBERGS KOMMUN

Maria Bäcklin Daniel Eriksson
Förvaltningschef Kultur- och fritidschef

Lotta Bergsten
1:e bibliotekarie
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Protokoll 2017-03-21

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§23 - Motion från kommunfullmäktige - "Meröppet" bibliotek 
(KUB 17-243)
Ärendebeskrivning
Motion från Kommunfullmäktige gällande Meröppet på biblioteket

Beslut
Kultur- och bildningsnämnden uppdrar till förvaltningschefen att utreda möjligheterna kring MER-
öppet bibliotek. Delrapport görs på nämnden i maj och beslut fattas på nämnden i augusti.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse från KF - Motion om Meröppet bibliotek - (KUB 17-243-2)
 Motion - "Meröppet" bibliotek - (KUB 17-243-1)
 Motion från Socialdemokraterna gällande MER-öppet bibliotek - (43337)

Expedieras till 
Kultur- och bildningsförvaltningen

Kommunstyrelsen
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Dnr: KUB 17-804

   

Tjänsteskrivelse – Ombudgetering lokalhyra

Ärendebeskrivning
Inom nämndens verksamheter har det skett vissa lokalförändringar där några 
verksamheter har bytt lokaler under sommarperioden. Detta medför att 
hyreskostnaden flyttas mellan verksamheterna och därmed behöver budgeten 
korrigeras mellan budgetansvar. 

1 Bakgrund
I sommar har Tulpanens förskola flyttat ur lokalerna för att ge mer plats för 
skolverksamheten på Tulpanens skola. En del av förskoleverksamheten har flyttat in i 
förskolan Äventyret och resterande del skapar den nya enheten Gunghästen och 
flyttar in i paviljongen där KomTek och naturskolan tidigare haft sin verksamhet. I 
Hidinge tar fritidsverksamheten under höstterminen över förskolan Äppelblommans 
lokaler. 

2 Slutsats
Ovan nämnda förändringar innebär också en förändring av hyreskostnaden för dessa 
verksamheter. För att förändringen inte ska ge några ekonomiska konsekvenser 
behöver budgeten korrigeras mellan budgetansvar. 

Förslag till beslut
Nämnden beslutar att flytta 238 000 kr från förskolechef Fjugesta (ansvar 204) till 
rektor Tulpanens skola (ansvar 202). 80 500 kr flyttas från förskolechef Lanna/Hidinge 
(ansvar 2041) till rektor Hidinge skola (ansvar 206) samt 41 125 kr från kultur- och 
fritidschef (ansvar 209) till förskolechef Fjugesta (ansvar 204). 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Sandra Magnusson
Förvaltningschef Förvaltningsekonom 
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Dnr: KUB 17-875

Tjänsteskrivelse – Åtgärder för budget i balans

Ärendebeskrivning
Vid årets första ekonomiska prognos för helåret baserat på utfallet fram till 30 april 
2017 prognostiserades ett underskott på – 920 000 kr. Förvaltningschefen gavs vid 
nämndens sammanträde 9 maj i uppdrag att redovisa en budget i balans till 
nästkommande sammanträde i augusti 2017.

1 Bakgrund
Under förvaltningens arbete med analys av utfall per april och prognos 1 för Kultur- 
och bildningsnämnden, gjordes ett antal antaganden om beräknat utfall på årsbasis. 
Dessa antaganden låg till grund för prognosen. 

2 Analys
De verksamheter som prognostiserade ett underskott vid prognos 1 har fått vidta 
olika åtgärder inom sina respektive verksamheter för att hålla sin budget. Kultur- och 
fritidsavdelningen prognostiserade underskott på grund av ökade kostnader för 
städ/tillsyn av Lanna badgruva. Detta ska finansieras genom omfördelning inom 
befintlig ram. En tjänst på avdelningen har varit vakant under våren, bidragen till 
studieorganisationer har historiskt sett lämnat ett litet överskott och beräknas göra 
det även i år. En generell återhållsamhet ska också skapa ett ekonomiskt utrymme. 
Poängteras bör att detta är kortsiktiga lösningar och inför nästkommande år bör 
andra mer permanenta lösningar hittas. Hidinge skola har haft en för hög bemanning 
gentemot budget under våren då en vikarietjänst fortsatt som stöd efter att 
sjukskrivning avslutats samt ytterligare förstärkning med personal. Vikarietjänsten 
avslutas till hösten och eventuell personalförstärkning som tidigare behövts ska lösas 
inom ordinarie verksamhet. 

Vid delårsbokslutet och prognos 2 har förvaltningen tillgång till mer fakta och resultat 
per sista juli som grund för antaganden om prognos för 2017. Detta medför att 
underskottet ökat sen föregående prognos. Ny prognos vid delåret visade på ett 
underskott på – 1 000 000 kr som beror på ökade kostnader för interkommunala 
ersättningar inom de olika skolformerna. Ett effektiviseringskrav på det 
prognostiserade underskottet (0,5 % av budgetramen) ska genomföras under hösten 
för samtliga skolformer för att de ökade kostnaderna för de interkommunala 
ersättningarna ska rymmas inom budget.

3 Slutsats
För att uppnå en budget i balans för 2017 föreslås följande åtgärder vidtas:
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Dnr: KUB 17-875

 De påbörjade åtgärderna för kultur- och fritidsavdelningen och Hidinge skola 
ska fortsätta gälla.

 Ett effektiviseringskrav om totalt 1 000 000 kr delas upp mellan samtliga 
skolformer proportionerligt utifrån storlek på tilldelad budget 

Återhållsamhet ska gälla för samtliga enheter i förvaltningen.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till besparingar för 
att nå en budget i balans.

LEKEBERGS KOMMUN
Maria Bäcklin Sandra Magnusson
Förvaltningschef Förvaltningsekonom 
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Dnr: KUB 17-758

   

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport med prognos 2 för 
kultur- och bildningsnämnden 2017

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsförvaltningen har utarbetat en delårsrapport som innehåller 
beskrivning av verksamheternas arbete, nuläge och prognos i förhållande till målen
fram till och med 31 juli 2017 samt en ekonomisk prognos för helåret.

Den ekonomiska prognosen för 2017 visar efter vidtagna förslag till effektiviseringar 
ett nollresultat. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner delårsrapporten med prognos 2.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Sandra Magnusson
Förvaltningschef Förvaltningsekonom 
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1 Inledning 
Inom kultur- och bildnings verksamheter har arbete och fokus under perioden maj till 
och med juli 2017 sammanfattningsvis ägnats mycket åt 

 avslut av läsåret 2016-2017 innefattande bl.a. uppföljning av mål och resultat 

 förberedelser inför semesterperioden samt verksamhetsstart i augusti   

 rekrytering av personal 

 översyn av förvaltningens administration 

 skolskjutsar 

 lokaler på kort och lång sikt 

 ansökningar och redovisningar av statliga medel 

 åtgärder för en budget i balans 2017 

 MER beredning inför 2018 

 den långsiktiga gemensamma verksamhetsutvecklingsprocessen inom 
förskola och skola där all personal och nämndens politiker är delaktiga 

 att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 

Förändringar i det systematiska kvalitetsarbetet pågår i kommunen och 
förvaltningen. Arbetet och prövandet inom kultur- och bildning pågår utifrån 
förändrat årshjul, struktur och arbetssätt. Som ett led i att utveckla det systematiska 
kvalitetsarbetet och dialogen kring detta på alla nivåer möts politiker och tjänstemän 
kring delårsbokslutet, prognos 2 den 30 augusti. 
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2 MER-styrning 

2.1 Politiskt fattade beslut 
Fattade politiska beslut 

Beslut Status Kommentar 

2013-06-04,§30, Kultur- och bildningsnämnden 
beslutar att det systematiskakvalitetsarbetet inom 
verksamhetsområdena skola och fritidshem ska 
utvecklas. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda 
och lämna förslag på hur nya rutiner, som ska gälla 
kommunen utformas. Allmänt ska gälla att 
redovisningen ska ta sikte på de mest väsentliga 
läroplansmålen. Uppdraget innefattar även metoder 
för att mäta måluppfyllelsen. Förvaltningens förslag 
ska också innehålla en plan för när och hur de 
återkommande avrapporteringarna 

Under 
beredning 

Pågående arbete som 
omfattar alla nivåer 

2015-09-21,§199, Kultur- och bildningsnämndens 
arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att utreda 
ett framtida behov och organisation av Komvux i 
Lekebergs kommun 

Ej verkställt  

2015-12-31,§ 151 Kultur- och bildningsnämnden 1. 
ger förvaltningen i uppdrag att under våren 2016 
genomföra samrådsmöten kring plats för kultur, 
aktiviteter och möten mellan människor, 2. uppdrar 
till förvaltningen att återrapportera synpunkter från 
samrådsmötena vid nämnden i maj, 3. uppdrar till 
förvaltningen att bearbeta utredningen vidare under 
hösten 2016 och återrapportera till nämnden 

Under 
beredning 

 

2016-04-20,§ 51, Kultur- och bildningsnämnden 2. 
ger förvaltningschefen i uppdrag att i 
kommunikation med Örebro kommun förnya 
överenskommelse/ ev. avtal för elever i 
högstadieåldrar och i vissa enskilda fall yngre 
träningsskoleelever med mångfasetterade behov. 

Under 
beredning 

 

2016-10-25, §113, Kultur- och bildningsnämnden ger 
förvaltningschef i uppdrag att ta fram ett nytt 
förslag på lokalöverenskommelse samt arbeta 
vidare för att hitta en långsiktig lösning för 
formande av familjecentral. 

Kommer 
beredas 

 

2017-03-21, §23, Kultur- och bildningsnämnden 
uppdrar till förvaltningschefen att utreda 
möjligheterna kring MER-öppetbibliotek 

Under 
beredning 

Beslut fattas på nämnden i 
augusti. 

2017-05-17, §42, Kultur- och bildningsnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att utreda  

1. vilka avtal som inte har räknats upp för att få rätt 
budgetförutsättningar 

2. vilka åtgärder som behöver vidtas för att få en 
budget i balans 

Under 
beredning 
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Beslut Status Kommentar 

2017-05-17, §50, Kultur- och bildningsnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att förtydliga redovisningen 
av giltig och ogiltig frånvaro gällande om ingen 
frånvaro finns på skolorna eller om ingen frånvaro 
har rapporterats in till arbetsutskott/nämnd. 

  

2.2 Mål 
Det systematiska kvalitetsarbetet ska bidra till att underlätta arbetet med att 
utveckla verksamhetens ledningssystem för kvalitet och i det innefatta nationella, 
kommunala och lokala mål som bearbetas och analyseras samt kommuniceras på alla 
nivåer. Ett prövande görs utifrån ett nyutformat årshjul och en förändrad struktur. 
Målsättningen är att alla nivåer systematiskt och kontinuerligt följer upp 
verksamheterna, analyserar resultaten i förhållande till målen och utifrån det 
planerar och utvecklar verksamheterna på ett medvetet och väl förankrat sätt. 

MER-STYRNING 

Kommunens styrmodell, MER-styrning, bygger på att kommunfullmäktige sätter 
övergripande mål som sedan nämnder och styrelse bryter ner i nämndmål. 

Bedömningen görs enligt principen nedan. 

 Alla indikatorer prognostiserade uppnådda = Nämndmål uppnås 

 Mer än hälften av indikatorerna uppnådda eller delvis uppnådda = 
Nämndmål uppnås delvis 

 Mer än hälften av indikatorerna uppnås inte eller saknar värde = Nämndmål 
uppnås ej. 
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2.2.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt 

och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre 

hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk 

hållbarhet 

Kommunfullmäktig
es mål 

Nämndmål  Indikator  Trend Komment
ar 

Nuvärde Prognos Målvärde 

Lekebergs kommun 
gör det enkelt för 
sina medborgare 
att bo i Lekeberg 

  Andel av medborgarna 
som tar kontakt med 
kommunen via telefon 
får ett direkt svar på 
en enkel fråga 

   

50% 50% 90% 

  Andel av medborgarna 
som skickar in en enkel 
fråga via e-post får 
svar inom två 
arbetsdagar 

   

70% 70% 90% 

  Nöjd-Region-Index    66% 66% 70% 

Lekebergs kommun 
växer och utvecklas 
på ett hållbart sätt 

Medborgarn
a ska kunna 
ta del av ett 
levande, 
kvalitativt 
och varierat 
kultur- och 
fritidsutbud 
samt ges 
förutsättnin
gar att själva 
ägna sig åt 
skapande 
verksamhet 

 Antalet 
biblioteksbesökare 

   
17 391 st 34 000 st 36 652 st 

Antalet utlån    21 379 st 42 000 st 45 294 st 

Utbudet i form av 
antal och variation av 
aktiviteter som 
erbjuds inom kultur- 
och fritidsområdet 

  - 

31 32 36 

  Värde 
medarbetarundersökni
ngen (medel) 

   
4,02 4,02 4 

  Sjukfrånvaro    8% 8% 7% 

  Nämnderna och 
styrelsen håller sin 
budgetram 

  Åtgärder 
planeras 
för att nå 
målvärdet 

-920 tkr 0 tkr 0 tkr 

Lekebergs kommun 
minskar sin 
klimatpåverkan 

  Miljödiplomering av 
Lekebergs kommun 

  Planen är 
att detta 
genomförs 
i höst och 
att det 
hinns med 
under 
2017. 

Nej Ja Ja 
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2.2.2 Barn och unga - I Lekebergs kommun får alla barn och unga det 

stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och 

jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential. 

Kommunfullmäktig
es mål 

Nämndmål  Indikator  Trend Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

Lekebergs kommun 
ger barn och unga 
möjligheter att 
utvecklas optimalt 
utifrån sina 
förutsättningar 

Barnen och 
eleverna 
känner sig 
trygga och 
delaktiga i 
sin förskole- 
respektive 
skolverksam
het 

 Andelen barn som 
känner sig trygga 

   
95% 93% 100% 

Andelen elever som 
känner sig trygga 

   
90% 93% 100% 

Antalet inrapporterade 
kränkningsärenden 
utifrån Skollag 6 kap, 
10 § 

   

14 24 30 

Antalet 
förskoleverksamheter 
som har forum för 
samråd enligt Skollag 4 
kap 

   

100% 100% 100% 

Antalet 
skolverksamheter som 
har forum för samråd 
enligt Skollag 4 kap 

   

100% 100% 100% 

Barnen och 
eleverna är 
en del av en 
god och 
utvecklande 
lärmiljö 

 Andelen barn som 
anger att förskolan 
väcker nyfikenhet och 
lust att lära 

   

100% 97% 
öka från 
97% 

Andelen elever som 
anger att skolan väcker 
nyfikenhet och lust att 
lära 

   

59% 59% 
öka från 
59% 

Andelen elever som 
tar del av kultur i 
skolan-aktiviteter i 
samverkan mellan 
verksamheterna skola 
och Kultur och fritid 

  Skapande 
skola-
arbetet 
fokuserar på 
scenkonst 
för alla 
stadier. 

65% 80% 80% 
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Kommunfullmäktig
es mål 

Nämndmål  Indikator  Trend Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde 

Utbudet i form av 
varianter av 
läslustaktiviteter 
riktade till barn på 
förskolor/hos 
dagbarnvårdare och 
elever i skolan i 
samverkan mellan 
verksamheterna 
förskola, skola och 
Kultur och fritid 

   

11 st 12 st 12 st 

Eleverna når 
kunskapsmål
en 

     
   

  Elever i åk 3 som 
deltagit i alla delprov 
som klarat alla delprov 
för ämnesproven i SV, 
Sv2 och MA 

   

77% 77% 
Öka från 
75% 

  Elever i åk 6 med lägst 
betyg E för 
ämnesproven i SV, 
Sv2, EN och MA 

   

86% 86% 
öka från 
97% 

  Elever i åk. 9 som 
uppnått 
kunskapskraven i alla 
ämnen 

   

92,19% 92,19% 
öka från 
82,1% 

  Elever i åk. 9 som är 
behöriga till ett 
yrkesprogram 

   
92,19% 92,19% 

öka från 
93,1% 
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3 Verksamhetsberättelse 

Det systematiska kvalitetsarbetet ska bidra till att underlätta arbetet med att 
utveckla verksamhetens ledningssystem för kvalitet och i det innefatta nationella, 
kommunala och lokala mål som bearbetas och analyseras samt kommuniceras på alla 
nivåer. Ett prövande görs utifrån ett nyutformat årshjul och en förändrad struktur. 
Målsättningen är att alla nivåer systematiskt och kontinuerligt följer upp 
verksamheterna, analyserar resultaten i förhållande till målen och utifrån det 
planerar och utvecklar verksamheterna på ett medvetet och väl förankrat sätt. 

3.1 Förskola 
Nämndmål: Barnen känner sig trygga och delaktiga i sin förskoleverksamhet 

Utgångsläge 

Med utgångsläge i 2016 års årsberättelse kan vi sammanfattningsvis se att 
likabehandlingsplanepiloternas arbete och användandet av DO:s mall, har ökat 
medvetenheten och förståelsen för likabehandlingsarbetet. Det gäller såväl rutiner 
som skyldigheter och arbetsmetoder. Arbetet blir allt mer strukturerat, sker med 
större systematik och kopplas ihop med det systematiska kvalitetsarbetet, den 
pedagogiska dokumentationen och det kollegiala lärandet. Därmed har 
likvärdigheten och kvaliteten ökat på kommunens förskolor, och vi säkerställer 
barnens trygghet och delaktighet i verksamheten. En fortsatt satsning på ICDP ser vi 
som värdefull. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 

 Intervjuer av förskolornas 5-åringar kommer att genomföras i maj månad. 
Någon förskola har även under hösten ställt samma frågor för att ha ett 
material att kunna jämföra med. 

 Trygghetsvandring utifrån DO:s husmodell, "Rocka sockor", kompissol, Tio 
små kompisböcker är exempel på material och metoder som används för att 
arbeta förebyggande och främjande. 

 Delar systematiskt in barnen i mindre grupper 

 Använder medvetet begrepp som t.ex. "samarbeta" 

 Vuxna agerar som förebilder 

 En fördjupningsutbildning för förskolornas likabehandlingspiloter kommer att 
genomföras under en eftermiddag i april månad. 

 Likabehandlingplanen finns med som en stående punkt på de flesta APT:er 

Uppföljning 

 Intervjuer av förskolornas 5-åringar sker i slutet av maj 

 Kontinuerliga observationer 

Resultat 

Vi kan redan nu se att barnen använder begrepp som t.ex. "vi samarbetar här", och 
sätter upp en hand som "stopp" när något inte känns ok. Ett ännu tydligare resultat 
ser vi i maj när vi gör intervjuer och sammanställer observationer 

2017.06.28 

Under maj månad genomfördes barnintervjuer med förskolornas 5-åringar. 
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Resultatet av dessa intervjuer visar att 95% av barnen känner sig trygga och delaktiga 
i sin förskoleverksamhet. 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 

Arbetet med likabehandlingsplanerna och ICDP tror vi har ökat pedagogernas 
medvetenhet om vikten av att agera som förebilder. Av tradition är förskolorna bra 
på att lösa konflikter och att agera när något hänt. Nu kan vi se att fokus mer har 
flyttats till det som är förebyggande och främjande och skillnaden i dessa begrepp. 

Att regelbundet ställa samma frågor till samma målgrupp ger över tid ett material 
som går att jämföra. Förskolorna har hittills valt att göra intervjuer med 5-åringarna 
vid vårterminens slut. Att samma barn inte svarar på samma frågor återkommande är 
inget hinder. De svar vi får från barnen tänker vi säger något om den miljö de vistas i, 
och blir ett underlag för oss att utvärdera själva verksamheten - inte barnen. 

Att över tid hålla fast vid metoder som vi ser fungerar, och samtidigt våga söka efter 
och finna nya vägar, fylla på med verktyg för både barn och vuxna, prova och öva, 
hålla i och hålla ut ser vi som värdefullt och viktigt att hålla fast vid. 

ICDP är ett förhållningssätt som bygger på forskning. 

Användandet av DO:s mall säkerställer att vi följer både diskrimineringslagen och 
skollagens intentioner. 

Använder arbetssätt som är förankrat i Bowlby:s anknytningsteori. 

Sammanfattning och bedömning 

I samtliga förskolors systematiska kvalitetsarbete framkommer att möjligheten för 
barnen att vistas i mindre grupper och sammanhang påverkar känslan av trygghet, 
likaså att man under perioder lägger extra fokus på förebyggande trygghetsarbete. 
Intressant är också att trygghetsvandringarna som metod ger tydlig vägledning för 
pedagogerna om var barnen känner trygghet resp. otrygghet. Som exempel kan 
nämnas att toaletterna är en plats som kan väcka viss stress eller olust. 

  

Nämndmål: Barnen är en del av en god och utvecklande lärmiljö 

Utgångsläge 

Pedagogisk dokumentation och utformande av lärmiljöer är en ständigt pågående 
process. Den syftar dels till att få en tydlig bild av barnens utveckling och lärande 
samt vad verksamheten erbjuder, dels till att utvärdera sammanhangets och miljöns 
betydelse för barnens utveckling och lärande, lek och samarbete. Det är också ett 
arbetsverktyg som bygger på ett gemensamt reflektionsarbete och förutsätter en 
kultur av samarbete, reflektion och kommunikation. Det kräver en professionell 
inställning samt medvetenhet om uppdraget. Med detta i bakhuvudet är vi på rätt 
spår när det gäller kärnan i uppdraget och vår vision om Sveriges bästa förskola. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 

 Nätverksträffar där all förskolepersonal deltar genomförs enligt plan. Träffen 
i mars innebar ett kollegialt lärande där man delgav varandra erfarenheter, 
och reflekterade tillsammans kring väl fungerande och mindre väl 
fungerande lärmiljöer. 
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 ICDP är ett förhållningssätt som ska genomsyra arbetet. Bygger på forskning. 

 ICDP-övning som stående punkt på APT 

 Använder arbetssätt som är förankrat i Bowlby:s anknytningsteori. 

 Delar systematiskt in barnen i mindre grupper 

 Dokumentationsväggar på varje förskola 

Uppföljning 

 Intervjuer av förskolornas 5-åringar sker i slutet av maj 

 Kontinuerliga observationer 

Resultat 

I maj månad görs barnintervjuer och observationer sammanställs. Då kommer vi att 
ha ett underlag för resultat. 

2017.06.28 

Under maj månad genomfördes barnintervjuer med förskolornas 5-åringar. 
Resultatet av dessa intervjuer visar att 100% av barnen upplever att förskolan väcker 
nyfikenhet och lust att lära. 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 

Vi har på olika sätt satsat mycket på förskolornas lärmiljöer och att öka pedagogernas 
medvetenhet om dessa, vilket nu visar sig i en hög måluppfyllelse. Det kollegiala 
lärandet är enligt många forskare ett framgångsrikt sätt för att utveckla en 
verksamhet. Det har vi nu själva sett genom att praktiskt tillämpa arbetssättet under 
ett par års tid. 

Den pedagogiska dokumentationen är igång på samtliga förskolor, men förståelsen 
ser lite olika ut och många brottas med att få till det i praktiken. Många ser att detta 
är ett gångbart verktyg som hjälper oss att få syn på barnens lärprocesser, ge 
inflytande på riktigt och låta barnens röster bli hörda. Vi behöver fortsätta arbeta 
medvetet med detta, fylla på med kompetensutveckling, ta del av andras 
erfarenheter och koncentera dokumentationen till några avgränsade områden samt 
få en tydligare struktur för när och hur dokumentationen ska analyserar och 
användas tillsammans med barnen och i arbetslaget. Fortsätter arbeta med stöd av 
skolverkets bok " Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan - pedagogisk 
dokumentation" samt annan aktuell litteratur. 

Enligt Bowlbys anknytningsteori utforskar barnet sin omvärld i en säker miljö och 
utvecklas som ett svar på denna. En bra balans mellan anknytning och utforskande 
system är viktigt för att ett barn skall utvecklas på ett bra och hälsosamt sätt. Vidare 
beskriver Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi i sin bok "Lyssnandets pedagogik" 
förskolans miljö som den tredje pedagogen, och detta tänkesätt har påverkat oss 
starkt. 

Barbro Bruce menar att "Vi är själva våra viktigaste verktyg. Vi som pedagoger gör 
förskolans kvalitet." Hur vi förhåller oss med vår närvaro, vårt intresse, lust och 
engagemang är avgörande för pågående process, är lärdomar som blivit 
medvetandegjorda under detta år. 

Sammanfattning och bedömning 

Det idoga arbetet med förskolans lärmiljöer och att ha barns lärande i fokus har gett 
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ett gott resultat. "Håll i håll ut" är ett ordstäv som vi nu skördar frukterna utav. 

3.2 Förskoleklass 
Nämndmål: Eleverna känner sig trygga och delaktiga i sin skolverksamhet 

Utgångsläge 

Arbetet under 2016 med den nya planen mot kränkande behandling har gett alla, 
såväl pedagoger som barn en fördjupad förståelse för allas lika värde. 
Värdegrundsarbetet är en förutsättning för ett fungerande socialt samspel och 
lärande. Främjande och förebyggande insatser är avgörande för ett gott resultat 
enligt forskning och som bland annat sker genom elevhälsoteamen. Trots ett stort 
ökat elevantal i kommunen, främst på Tulpanens skola, framkom goda resultat i 
värdegrundsarbetet. Vikten av goda förberedelser samt elevhälsoteamens arbete i 
förskoleklasserna har varit viktiga delar i arbetet. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 

Värdegrundsarbetet i förskoleklass fortsätter och planen mot kränkande behandling 
har reviderats tillsammans med skolans övriga personal. Implementeringen av planen 
bland personalen pågår liksom det systematiska arbetet med återkommande 
trygghetsenkäter. Trygghetsenkäterna genomförs en eller ett par gånger/år samt att 
frågorna om trivsel och trygghet alltid finns med vid utvecklingssamtalen. 

Nytt på några skolor är att en trygghetsgrupp finns etablerad där personal från 
förskoleklass, skola och fritidshem är representerade. En utökning av rastvärdar har 
skett under lunchrasterna för att ytterligare öka tryggheten tillsammans med flera 
organiserade rastaktiviteter. Arbetet med att göra barnen mer delaktiga i 
förskoleklassens trygghetsarbete har påbörjats, men varierar en del mellan 
förskoleklasserna. På några skolor arbetas det med att bl.a. låt eleverna själva träna 
sig på att använda sig av värdeorden/meningarna på värdegrundstavlorna och 
beskriva hur de aktivt och praktiskt använder sig av dessa. 

Trygghetsgruppens tar ansvar för att sammanställa trygghetsenkäter och 
kommunicera dessa med elevhälsan samt utreda trygghetsärenden, då klasslärare 
inte kommer vidare. 

Forskning lyfter lärarens goda relationer och förmåga att hantera konflikter med 
barnen som betydelsefulla. En framgångsrik strategi är att skapa en fredlig atmosfär 
och möjligheter för kommunikation genom att arbeta med medling som en naturlig 
del av undervisningen. Läraren ska undvika misstaget att favorisera elever, att 
ignorera eller bagatellisera konflikter, att inte kartlägga konfliktsituationer, att ta sida 
i stället för att medla, att handla slentrianmässigt. Exempel på slentrianmässigt kan 
vara att tvinga barn att be om ursäkt, vilket oftast inte leder till att barnen blir 
ångerfulla. / Ur boken ”Utmärkt undervisning, Håkansson & Sundberg. 

ICDP- Vägledande samspel, Karsten Hundeide. 

Uppföljning 

Trygghetenkäter 

Utvecklingssamtal 

Resultat 
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I stort uppger barnen i förskoleklass att de är trygga i skolan. 

Analys och lärdomar kopplat till forskning. 

Ett uppskattat och efterlängtat arbete har påbörjats med nätverk där pedagoger 
möts och lär av varandra. Det är viktigt att det får fortsätta och fördjupas för att 
ytterligare öka tryggheten och likvärdigheten i kommunen. Nätverksträffarna och det 
gemensamt övergripande ICDP-arbetet ger redskapen framåt. Värdegrundsarbetet är 
väl etablerat ute i skolorna, men skiljer sig en del åt och vi har fortfarande en stor 
outnyttjad kraft i barnen och eleverna genom utökande av deras delaktighet. 

Sammanfattning och bedömning 

2017.06.28 

Trygghetsenkäter är genomnförda med ett gott resultat. 
Vi har ökat antalet rastaktiviteter vilket bidrar till ökad trygghet. 
Trygghetsvandringar på skolgården samt trygghetskartor har genomförts. Elevråd 
finns på samtliga skolor och barnen/eleverna blir mer och mer involverade och 
delaktiga i vårt gemensamma trygghetsarbete. ICDP arbetet fortgår med olika 
intensitet. 

Analys och lärdommar 

Barnen i förskoleklasserna uppger att de är trygga vilket vi tror är en effekt av 
reviderad övergångsplan. Planen vid övergångar har förtydligats. 

Nämndmål: Eleverna är en del av en god och utvecklande lärmiljö 

Utgångsläge 

I årberättelsen för 2016 beskrevs att kontinuerliga pedagogiska samtal förts både i 
respektive arbetslag och i det kommungemensamma nätverket, där stöd och 
utmaning av varandra ges för pedagogernas lärande. Eleverna sågs i kreativa och 
goda lekar både inomhus och utomhus. Trots utmaningar med många 
förskoleklasselever till hösten 2016 var upplevelsen att eleverna kände sig trygga, 
glada och delaktiga i sin lärmiljö. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 

För att ytterligare stärka barnen i deras lärande är det viktigt att vi utgår från där 
eleverna befinner sig samt bygger lärandet utifrån deras erfarenheter och intressen, 
det skapar motivation och engagemang. Interaktionen och kommunikationen i 
klassrummet är därför av största vikt. För att eleverna ska våga ställa frågor och olika 
sorter av frågor krävs ett tryggt klassrum där olikheterna ses som en tillgång. 
Lärandeidentiteter, visar forskning, formas i sociala miljöer och sammanhang. 
Framgångsrikt lärande bygger således inte på en passiv mottagande konsumtion av 
kunskap och information, utan på ett aktivt kommunicerande deltagande, skriver 
Håkansson/Sundberg. 

I det kommungemensamma nätverket för pedagogerna i förskoleklass diskuteras 
uppdrag, innehåll och kvalitetsarbete utifrån Skolverkets olika material. 

Uppföljning 

Utvecklingssamtal 

Det systematiska kvalitetsarbetet - Årshjulet 
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Resultat 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 

Delaktighet och kännedom om var barnet befinner sig i sitt lärande är en grund. 

Barnen ska uppfatta sig som kompetenta och lärande. (ICDP) 

Det är viktigt att ta reda på barnets perspektiv. (Inte bara säga att vi har ett 
barnperspektiv) 

Uppföljning och utvärdering ska vara formativt kopplade till förmågor, styrkor och 
utvecklingsområden. 

 Vad är målet? 

 Hur ligger jag/eleven till? 

 Hur ska jag/eleven gå vidare? 

Sammanfattning och bedömning 

2017.06.28 

Den fysiska lärmiljön är olika i kommunen vilket visar sig på olika sätt. Trots det har vi 
kommit närmare varnadra genom nätverk förskoleklass. 

Annalys och lärdomar 

Gemensamma diskussioner och erfarenhetsutbyte har skapat större likvärdighet i 
kommunens förskoleklasser trots skillnader i storlek , geografiskt läge i de olika 
verksamheterna. 

 Nämndmål: Eleverna når kunskapsmålen 

Utgångsläge 

Elevernas lärande följs via kartläggning och observationer i den pedagogiska 
dokumentationen. Bedömningen för 2016 var att i och med att specialpedagog finns 
med i en del fall mer aktivt i verksamheten gjort att kunskapsutvecklingen fångats 
upp tidigare än förut. Vid uppföljningarna, gjorda under 2016, sågs en god utveckling 
vad det gäller elevernas kunskaper. Pedagogerna både stöttar och utmanar på ett 
mer aktivt sätt i och med den pedagogiska dokumentationen. Det gav resultat, dels i 
det praktiska och vardagliga arbetet, men också eftersom pedagogerna är i ett 
lärande utifrån föreläsning och kollegiala samtal med litteratur som grund. 
Återkommande reflektionsmöten tillsammans med specialpedagog är utmanande 
och utvecklande för pedagoggruppen. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 

Kunskap är centrala byggstenar för lärande. För att bli kunnig inom ett område måste 
varje individ behärska avsevärd kunskap, kunna organisera den kunskapen i 
sammanlänkande begreppsstrukturer samt kunna använda kunskapen. Detta är 
grundläggande. En viktig grund att utgå från då pedagogen planerar sitt arbete. 

Att skaffa sig kunskap och förstå hur det hänger ihop är en långsam process som tar 
flera år av omfattande träning och kräver stöd från andra. 

Ju mer stör en nybörjare får i termer av lärarstöd och återkoppling, liksom 
motivationsbyggande, desto mer troligt är det att novisen så småningom utvecklas 
till expert. / Hämtat från Håkansson & Sundberg. 
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I förskolan och förskoleklassen läggs grunden till hur en elev ser på sig själv som en 
kunnig och lärande person. Vuxenperspektivet och förhållningssättet till kunskap och 
lärande är därför centralt. 

Arbetet med ICDP ger oss stöd i förhållningssättet där barnet ses som kompetent och 
lärande. 

Resultaten i lärandet analyseras tillsammans med barnen, mellan pedagoger och 
tillsammans med elevhälsan. 

Uppföljning 

Utvecklingssamtal 

Det systematiska kvalitetsarbetet - Årshjulet 

Resultat 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 

Det formativa lärandet då barnet är aktivt i alla delar planering, genomförande, 
resultat och dokumentation. Ett viktigt arbete som vi fortsätter att utveckla 
tillsammans med vår gemensamma syn på barn, det kompetenta barnet.( ICDP) 

Sammanfattning och bedömning 

2017.06.28 

Det fortsatta arbetet med att´utgå från elevens kompetens och erfarenhet. I 
förskoleklass sker språk och kunskapsinlärning  på ett lekfullt sätt i ett socialt samspel 
och med en variation av estetiska uttrycksätt. 

3.3 Grundskola 
Nämndmål: Eleverna känner sig trygga och delaktiga i sin skolverksamhet 

Utgångsläge 

Så gott som samtliga elever i skolorna uppgav att de trivdes samt var trygga och 
kände delaktighet i enkätundersökning bland elever i årskurs 8 som genomfördes 
under 2016. Elevhälsan bedömdes ha en god helhetsbild över trygghet och 
delaktighet och en god möjlighet att leda arbetet i dessa frågor. Trots ett stort ökat 
elevantal i kommunen, störst på Tulpanens skola, framkom goda resultat i 
värdegrundsarbetet under föregående år. De kartläggningar som elevhälsan gjorde 
visade att eleverna kände sig trygga och delaktiga på skolorna i mycket hög 
utsträckning. För att bibehålla uppnått resultat samt för fortsatt utveckling behöver 
rutiner kring information, återkoppling och återkommande insatser ytterligare 
tydliggöras i organisationen på ett sådant sätt att ny personal lätt kan ta till sig 
arbetssätt etc. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 

Alla skolor har en plan mot kränkande behandling som reviderats. All personal har 
varit med i revidering och implementering pågår för att all personal ska ha god 
kännedom om dess innehåll och rutiner. Trygghetsteam finns på alla skolor. 
Representantskapet i dessa grupper ser lite olika ut från skola till skola. 
Trygghetsgruppens ansvar är att sammanställa trygghetsenkäterna och kommunicera 
dessa med elevhälsan samt ta ansvar för utredningar av trygghetsärenden, då 
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klasslärare inte kommer vidare. Alla skolor har rastvärdar och planerade aktiviteter. 
Eleverna är en viktig del i trygghetsarbetet. I nuläget har skolorna olika sätt att ta 
vara på elevernas delaktighet. Elevrådens arbeten ser lite olika ut och ett 
planeringsarbete finns för att utveckla detta och göra dem än mer delaktiga i 
trygghetsarbetet. 

Uppföljning 

Uppföljning sker på olika sätt, såsom i utvecklingssamtal, trygghetsenkäter och 
hälsosamtal. I nuläget pågår ett arbete för att skapa en gemensam rutin och 
likvärdighet vad gäller trygg miljö på alla skolorna i Lekeberg. Målsättningen är att 
området återkommande är aktuell i kalendariet på olika nivåer i styrkedjan. 

Resultat 

Eleverna uppger i stort att de är trygga. Målsättningen är att alla känner sig trygga. 
Det samlade arbetet fortsätter. 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 

Det långsiktiga systematiska utvecklingsarbetet är framförallt kopplat till 
pedagogikforskarna Blossing och Bergs forskning gällande vad som krävs för att skapa 
utveckling. De påtalar vidare betydelsen av ett tydligt ledarskap, delaktighet och 
samsyn som god grund i skapandet av en god jordmån för utveckling. Vidare kopplas 
arbetet till Skolverkets stödmaterial och Skolinspektionens återkommande rapporter. 
Även boken ”Utmärkt undervisning” av Håkansson/Sundberg används som stöd. Den 
visar på framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning. Arbetet med ICDP, 
Vägledande samspel grundar sig framförallt på Vygotskij och Sterns teorier. 

Sammanfattning och bedömning 

Det pågår ett aktivt trygghetsarbete på alla nivåer. Tryggheten är grund för att 
lärandet ska bli optimalt. 

2017.06.28 

Trygghetsenkäter är genomnförda med ett gott resultat.Vi har ökat antalet 
rastaktiviteter vilket bidrar till ökad tyggehet.Trygghetsvandringar på skolgården 
samt trygghetskartor har genomförts. Elevråd finns på samtliga skolor och 
barnen/eleverna blir mer och mer involverade och delaktiga i vårt gemensamma 
trygghetsarbete. ICDP arbetet fortgår med olika intensitet. 

  

Nämndmål: Eleverna är en del av en god och utvecklande lärmiljö 

Utgångsläge 

Den samlade bedömningen för 2016 visade att eleverna överlag befann sig i goda 
lärmiljöer. Som helhet vid utvärdering och analys sågs dock att det formativa 
arbetssättet har utvecklats olika långt, men det är också ett långsiktigt 
utvecklingsarbete som kommer att fortsätta på alla skolor. Utvecklingsområden som 
också lyftes fram 2016 var lokaler, uppdatering av lärmiljöer vad gäller t.ex. digital 
teknik, formativa arbetssätt, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt arbete 
med ICDP. Arbetet med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för att skapa 
en god lärmiljö för de nyanlända eleverna identifierades också och kräver en bredare 
och mer fördjupad förståelse utifrån deras specifika förutsättningar. 

Sida 76 av 239



 
 

17 

 

Planering och genomförande kopplat till forskning 

Språk och kunskapsutvecklande arbete har kommit igång på alla skolor och prövas 
praktiskt i vardagen. Arbetet kommer att fortsätta under höstterminen. Utbildningen 
sker i ett samarbete mellan skolorna vilket är gynnsamt utifrån det kollegiala arbetet 
och likvärdigheten. Det pågår ett aktivt arbete i verksamheterna på 
organisationsnivån för att hitta ett gemensamt förhållningssätt vad gäller elevsyn, 
kunskapssyn och syn på lärande. Det är en dialog som ständigt måste utvecklas och 
fortgå. I både det formativa lärandet och språkutvecklande arbetssättet samt ICDP 
finns en positiv syn på eleven, relationen och dialogen är en förutsättning. En del i 
det formativa arbetet är att utveckla elevernas delaktighet i sitt eget lärande. 
Elevernas delaktighet i både trygghetsarbete och lärsituationer uppmärksammas. 
Utvecklingssamtalet är en viktig del i det formativa lärandet. Detta kopplas också till 
arbetet i ICDP, Vägledande samspel. Alla skolor använder sig av Skolverkets 
bedömningsmaterial. Skolverkets nya direktiv gällande digital lärmiljö betyder att vi 
redan detta år behöver kompetensutveckla personal och prioritera att utrusta våra 
lärmiljöer ytterligare. Lokaler och lärmiljöer ser olika ut i kommunen, vilket innebär 
att förutsättningarna skiftar stort. Vi gör det som är möjligt i det nära för att skapa så 
god fysisk lärmiljö som möjligt för eleverna. 

Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt grundas i teorierna utifrån P Gibbons 
material. Läroplanernas intentioner är att arbeta formativt och därav tar vi hjälp av 
Skolverkets stöd och bedömningsmaterial. 

Uppföljning 

Uppföljning i de övergripande utvecklingsarbetet sker via årshjulet och utvärderingar 
i slutet av terminerna. Kunskapsuppföljningar lokalt sker löpande i verksamheterna 
genom bl.a omdömen, nationella prov, betyg, utvecklingssamtal och övriga 
kartläggningar samt pedagogiska utredningar. 

Resultat 

Ett aktivt utvecklingsarbete pågår vad gäller lärprocesser. Vi ser ett ökat intresse och 
en ökad medvetenhet hos pedagogerna vad gäller synen på eleverna och lärmiljöns 
betydelse samt kopplingen till pedagogens roll och ansvar. Intresset för det kollegiala 
lärandet och samverkan ökar bl.a genom nätverken. 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 

Det systematiska kvalitetsarbetet har en stor betydelse i det långsiktiga 
utvecklingsarbetet. Det är på så sätt möjlighet ges att hålla fast i ett fåtal centrala 
utvecklingsområden över tid för att se resultat och utveckling. Styrkedjans betydelse, 
kontinuitet i ledarskapet tillsammans med ett nära samarbete skapar grunden för 
utveckling och långsiktighet. Nätverken är ett viktigt stöd i vårt fortsatt arbete för att 
skapa likvärdighet i kommunen 

Sammanfattning och bedömning 

Vi är på god väg i verksamheterna att skaffa oss mer kunskap kring betydelsen av 
gemensam elevsyn och vår syn på lärande samt pedagogens förhållningssätt i 
lärprocessen. Arbetet med ICDP, Vägledande samspel ger stöd för att ha höga 
förväntningar och en tro på eleven som kompetent kan utvecklas mot att bli en 
norm. 
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Arbete enligt ovan pågår och ska fortsatt hållas i. Det är ett omfattande arbete som 
påbörjats. Den digitala miljön ser fortfarande väldigt olika ut. Här finns ettt behov av 
en kommunövergripande plan. 

  

Nämndmål: Eleverna når kunskapsmålen 

Utgångsläge 

Det är vanskligt att jämföra olika elevers resultat, men över en längre tid kan man dra 
ytterligare slutsatser kring hur väl arbetet lyckas. Resultaten visade under 2016 på en 
förhållandevis god nivå. Att återkommande uppföljningar kring elevernas 
måluppfyllelse och att samtliga är väl förtrogna med det arbetet kan ytterligare 
klargöras och befästas. Tidiga insatser och rätt insatser ger ett bättre resultat. I detta 
ligger även överlämningarna mellan olika skolor och stadier. Trygghet och delaktighet 
samt en god lärandemiljö påverkar måluppfyllelsen, att skapa de bästa 
förutsättningarna för att varje elev ska utveckla sina kunskaper och förmågor så långt 
det är möjligt kräver att vi lyckas i alla delar för att eleverna i så hög utsträckning som 
det är möjligt ska nå kunskapsmålen. Viktiga delar i detta innebär att alla pedagogers 
kompetens tas till vara i olika pedagogiska forum, ett kollegialt lärande samt att 
elevhälsans aktiva arbete tillsammans med pedagogerna gör att de elever som har 
behov av stöd/utmaningar fångas upp. 

På Lekebergsskolan 7-9 gick läsåret 2016/2017 64 elever (27 flickor och 37 pojkar) i 
årskurs 9 uppdelat på tre klasser. Flera lärar- och rektorsbyten skedde under året. De 
obehöriga lärare som arbetar på skolan handleds av legitimerade lärare när det gäller 
bedömning och betyg. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 

Vi använder nationella proven som underlag för verksamheternas behov av 
utveckling. Arbetet ägs i första hand av lärarna. Elevhälsan är ett stöd i deras uppdrag 
att arbeta förebyggande och främjande. Läroplanens mål följs och aktivt arbet pågår 
för att utveckla elevernas förmågor. Utgångspunkten för pedagogerna är att barnen 
är kompetenta och att alla kan lära. 

Uppföljning 

Regelbundna väl fungerande uppföljningar i verksamheterna genomförs genom 
utvecklingssamtal, omdömen, nationella prov, Skolverkets bedömningsstöd. 

Resultat 

I nuläget är resultaten ganska goda och när det systematiska arbetet utvecklas 
ytterligare utifrån de påbörjade fokusområdena är övertygelsen att resultaten 
kommer att höjas. 

Ovan har vi skrivit om det kollegiala lärandet. Genom det arbete vi gjort inom 
lågstadiesatsningen ser vi att det kollegiala lärandet gett resultat. 

Antalet elever som gick ut årskurs 9 vårterminen 2017 var 64 stycken. Tre av dem har 
valt att gå det 10:e skolåret för att säkra sina slutbetyg. Betygsuppföljningen ur egna 
system visar ett gott resultat. Meritvärdet har ökat till från 201,5 till 224,41. Andelen 
elever som är behöriga till ett yrkesprogram har ökat från 85,7 % till 92,19 %. Dock 

Sida 78 av 239



 
 

19 

 

har nämnden ett högre mål, 93,1 % och mäter vi mot det har resultatet sjunkit något. 
Skolan har höjt meritvärdet och andelen elever som nått lägst betyg E i alla ämnen, 
men sänkt resultatet något när det gäller behörighet till yrkesinriktade program. Att 
siffrorna ser ut så kan bero på vilka ämnen eleverna fått F eller streck i. För 
behörighet till yrkesprogram krävs minst betyget E i sv/svA, eng och ma tillsammans 
med 5 ytterligare ämnen. 

När det gäller de olika betygsstegen dominerar pojkarna på de lägre stegen, men 
flickorna tar hem de flesta A- och B-betygen. Ingen flicka fick streck eller F-betyg 
medan ca 50 sådana betyg delades ut till pojkar (av totalt ca 1065 utdelade betyg). 

Det händer att de resultat som hämtas ur egna system inte stämmer med den 
officiella redovisningen som pubilceras i oktober i Siris (Skolverket). 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 

Kunskapsutveckling som följs över tid och där korrigeringar görs systematiskt leder 
till god utveckling. Alla led behöver vara involverade och förändringar ska vara 
genomtänkta med elevens lärande i centrum .Utveckling och implementering bygger 
på samverkan mellan aktörer på alla nivåer. Stöd för detta finner vi i Håkanssons och 
Sundbergs forskningssammanställning samt i OECDs slutsatser. 

Att förstå skillnader mellan pojkars och flickors prestationer är inte helt 
oproblematiskt. Forskare menar att det finns skillnader mellan könen avseende 
kognitiv funktion, emotionell reglering och mognadstakt,(Ingvar M, 2010). Ingvar 
menar att detta ställer krav på skolans arbetssätt om inte skillnaderna ska öka. PISA 
visar bla att skillnaderna mellan pojkar och flickor exempelvis gällande läsförståelse 
ökar och ökar mer i Sverige än andra länder. En förklaring kan vara det friare 
arbetssätt som svensk skola har. Forskare resonerar också om flickors 
"underprestation" i matematik och naturvetenskapliga ämnen, där nu flickorna har 
tagit sig förbi pojkarna. (Wernersson I, 2010). Det verkar som om skolans 
arbetsmetoder passar flickor bättre än pojkar, dock kan detta vara en förhastad 
slutsats. Det handlar också om förväntningar, bemötande och relation. Betydelsen av 
att reflektera över resultaten utifrån kön måste poängteras, men också reflektion 
utifrån andra variabler som påverkar resultat och prestation. Skolans 
kompensatoriska uppdrag är tydligt. 

Från hösten har förstelärarna ett uppdrag att arbeta med formativt arbete och 
kollegialt lärande. 

Sammanfattning och bedömning 

Styrkedjans betydelse, kontinuitet och gott samarbete är förutsättningar för goda 
och över tid stabila resultat. 

En, för Lekebergsskolan 7-9, gemensam mall bör utvecklas för att säkra bedömningen 
av elevernas förmågor, både för lärares egen del och när vikarier kommer in i 
verksamheten. Betygssättningen blir också mer likvärdig och rättssäker. Elevens val 
kommer att utvecklas för att även det ska bli ett bedömningsunderlag där elevens 
förmågor dokumenteras och används i betygssättningen. Ämneslagen kommer att få 
en nystart där elevresultaten ska analyseras på lärarnivå och en plan utarbetas för 
ämnet. Dessa tre utvecklingsområden kommer att vara Lekebergsskolans 7-9 läsåret 
som nu inleds och elevernas resultat kommer att analyseras och jämföras i lärarlagen 
tillsammans med rektor. 
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Dialog och utbyte kring detta behöver också samordnas mellan skolorna. 

2017.06.28 

Lågstadiesatsningen och det arbete som kunnat göras i förebygande syfte har 
intensifierats och gett bra resultat. 

3.4 Grundsärskola 
Nämndmål: Eleverna känner sig trygga och delaktiga i sin skolverksamhet 

Utgångsläge 

Elevgruppen är liten och omfattade från hösten 2016, förutom grundsärskola, även 
inriktningen träningsskola. Eleverna uppfattades trygga med varandra. Vikten av 
goda förberedelser samt elevhälsoteamets arbete var viktiga delar i arbetet. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 

Likabehandligsarbetet omfattar såväl särskolan som grundskolan och arbetet med 
ICDP är en förutsättning för elevernas trygghet. Alternativ kommunikation och bilder 
som stöd är bra förstärkning för att ge trygghet. Det kräver att pedagogerna har stor 
kunskap om kommunikationens betydelse, inte bara med barnen utan också mellan 
varandra och med vårdnadshavare. Tydlighet i rutiner och arbetssätt är en 
förutsättning för trygghet. Pedagogerna behöver finnas nära både vid lektioner, 
raster och andra aktiviteter. 

Uppföljning 

Uppföljning sker på olika sätt, såsom i utvecklingssamtalen, hälsosamtalen och 
muntliga enkäter. I nuläget pågår ett arbete för att skapa en gemensam rutin och 
likvärdighet vad gäller trygg miljö på alla skolorna i Lekeberg och detta gäller även 
särskolan. Målsättningen är att frågan finns regelbundet återkommande i kalendariet 
på olika nivåer i styrkedjan. 

Resultat 

I stort är våra elever i skolan trygga och det genomgripande arbete fortsätter. 

Det är en liten grupp elever med nära kontakt till vuxna hela skoldagen. Den lilla 
gruppen finns i den större gemenskapen. Här ser vi att eleverna har stor tillit till sin 
egen förmåga och växer i den sociala utvecklingen. 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 

Eleverna behöver individuella anpassningar som bygger på varje elevs styrkor och 
förutsättningar. Arbetet med ICDP och förhållningssättet i mötet med både elev och 
vårdnadshavare är till stor nytta. 

Sammanfattning och bedömning 

Det pågår ett aktivt trygghetsarbete på alla nivåer. Tryggheten är grund för att 
lärande ska bli optimalt. 

2017.06.28 

Eleverna i särskolan uppger att de i stort är trygga. Vi har under våren arbetat i ett för 
skolan gemensamt projekt barn föds inte med fördomar vilket gett upphov till många 
samtal. 
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Nämndmål: Eleverna är en del av en god och utvecklande lärmiljö 

Utgångsläge 

Arbetet präglades under 2016 av ett formativt arbetssätt. Särskolans lokaler 
användes till fullo även om de inte är optimala. Hela skolan används och samarbete 
med en av Örebros särskolor utvecklades positivt under det gånga året. Den 
sammanfattande bedömningen som gjordes för 2016 var att särskolans arbete är 
mycket gott, där närmiljön och den digitala miljön är viktiga i lärandet. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 

Synen på eleven som kompetent och en lärande individ ger förutsättningar att hitta 
olika alternativa lärprocesser. Arbetet sker till stor del i projekt och tematiskt. Det är 
en förutsättning att ta vara på alla sinnen och förmågor och hitta rätt ingångar till 
lustfyllt lärande. Så gott som allt lärande och dokumentation sker i alternativa former 
såsom filmning, radio och tidning. Det formativa lärandet är i centrum då eleverna 
själva ser sitt eget lärande i dessa processer. Utöver detta kan de bearbeta och 
återberätta sitt eget lärande. Pedagogerna ingår i grundskolans kompetensutveckling 
och nätverkande. Samarbete med särskoleverksamhet inom Örebro kommun har 
varit givande. 

Uppföljning 

Uppföljning sker regelbundet vid projektavslutning, utvecklingssamtal och 
dokumentation. Det kollegiala lärandet både inom särskolan och i hela skolan är 
givande. 

Resultat 

Ett aktivt utvecklingsarbete pågår vad gäller lärprocesser. Vi ser ett ökat intresse och 
en ökad medvetenhet hos pedagogerna vad gäller synen på eleverna och lärmiljöns 
betydelse samt kopplingen till pedagogens roll och ansvar. Intresset för det kollegiala 
lärandet och samverkan ökar bl.a genom nätverken. 

Det kollegiala lärandet ökar och medvetenheten är stor. 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 

Det systematiska kvalitetsarbetet har en stor betydelse i det långsiktiga 
utvecklingsarbetet. Det ger möjlighet att hålla fast i ett fåtal centrala 
utvecklingsområden över tid och se resultat och utveckling. Styrkedjans betydelse, 
kontinuitet i ledarskapet tillsammans med ett nära samarbete skapar grunden för 
utveckling och långsiktighet. 

Sammanfattning och bedömning 

Vi är på god väg i verksamheterna att skaffa oss mer kunskap kring betydelsen av 
elevsyn och vår syn på lärande samt pedagogens förhållningssätt i lärprocessen. 
Arbetet med ICDP, Vägledande samspel ger stöd för att ha höga förväntningar och en 
tro på eleven som kompetent som kan utvecklas mot att bli en norm. 

2017.06.28 

Arbete  i projektform längre eller kortare perioder är gynnsamt i särskolan och det 
bidrar till en lärandemiljö med många variationer. 

Nämndmål: Eleverna når kunskapsmålen 

Sida 81 av 239



 
 

22 

 

Utgångsläge 

Elevgruppen är liten och individerna utvecklas utifrån var och ens förutsättningar. En 
god och utvecklande lärande miljö med goda pedagoger gjorde att bedömningen 
under 2016 var att eleverna utvecklades positivt utifrån den egna förmågan. 
Uppföljning av elevernas kunskapsutveckling skedde kontinuerligt och efter uppgjord 
plan. Särskolans pedagoger hade regelbunden handledning med elevhälsan och 
elevhälsans aktiva arbete gjorde att svåra dilemman fångades upp och man hjälptes 
åt i alla frågor. I svårare utmaningar togs även stöd av SPSM för att möta alla elevers 
behov för lärande och utveckling. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 

Läroplanens mål följs och arbetet är aktivt för att utveckla elevernas förmågor. 
Utgångspunkten hos pedagogerna är att eleverna är kompetenta och att alla kan 
lära. Det är viktigt med känsla av sammanhang för att eleverna ska förstå och lära 
praktiskt för att kunna överföra teoretiskt. 

Uppföljning 

Regelbundna väl fungerande uppföljningar genomförs i verksamheten genom 
utvecklingssamtal, omdömen och framåtsyftande samtal. 

Resultat 

I nuläget är resultaten ganska goda och när arbetet systematiskt utvecklas utifrån 
påbörjade fokusområden är vår övertygelse att resultaten kommer att höjas. 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 

Kunskapsutveckling som följs över tid och där korrigeringar görs systematiskt leder 
till god utveckling. Alla led behöver vara involverade och förändringar ska vara 
genomtänkta med elevens lärande i centrum .Utveckling och implementering bygger 
på samverkan mellan aktörer på alla nivåer. Stöd för detta finner vi i Håkanssons och 
Sundbergs forskningssammanställning samt i OECDs slutsatser. 

Arbetsron i grundsärskolan behöver förbättras Elevernas olikheter är stor vilket 
påverkar arbetsmiljön och behov av variation i lokaler och verktyg behöver åtgärdas. 
Utbyte med annan särskola är värdefullt. 

Sammanfattning och bedömning 

Styrkedjans betydelse, kontinuitet och gott samarbete är förutsättningar för goda 
och över tid stabila resultat. 

2017.06.28 

Vi ser att arbetet med formativ bedömning behöver utvecklas. 

3.5 Fritidshem 
Nämndmål: Eleverna känner sig trygga och delaktiga i sin skolverksamhet 

Utgångsläge 

Så gott som samtliga elever uppgav under 2016 att de trivdes samt var trygga och 
kände sig delaktiga. Arbetet med den nya planen mot kränkande behandling ansågs 
ge alla, såväl pedagoger som barn, en fördjupad förståelse för allas lika värde. 
Värdegrundsarbetet är en förutsättning för ett fungerande socialt samspel och 
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lärande. Främjande och förebyggande insatser är avgörande för ett gott resultat 
enligt forskning, bland annat genom elevhälsoteamen. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 

Alla skolor inklusive fritidshem har en plan mot kränkande behandling som 
reviderats. All personal har varit med i revidering och implementering pågår för att all 
personal ska ha god kännedom om dess innehåll och rutiner. Trygghetsteam finns på 
alla skolor/fritidshem. Representantskapet i dessa grupper ser lite olika ut. 
Trygghetsgruppens ansvar är att sammanställa trygghetsenkäterna och kommunicera 
dessa med elevhälsan samt ta ansvar för utredningar av trygghetsärenden. Eleverna 
är en viktig del i trygghetsarbetet inom fritidshemmen. Eleverna är delaktiga i 
planeringen av fritidshemmens verksamhet. Fritidshemmen är en del i elevens hela 
dag och ett viktigt komplement för att öka elevernas trygghet. Pedagogerna finns 
inte enbart med i fritidshemmen utan vid raster och lektionstillfällen. På några av 
skolorna finns representation i trygghetsteamen, vilket är en strävan på alla skolorna. 

Uppföljning 

Regelbundet sker uppföljningar genom att resultatet från trygghetsenkäter 
analyserar och följs upp. Hela skolan och fritidshemmet är en del i detta arbete. I 
nuläge pågår även ett arbete för att skapa en gemensam rutin och likvärdighet vad 
gäller trygg miljö på alla våra skolor/fritidshem och särskolan i Lekeberg. 
Målsättningen är att frågan regelbundet återkommer i kalendariet på olika nivåer i 
styrkedjan. 

Resultat 

Ett arbete pågår med målsättningen att alla vuxna i skola och fritidshem naturligt 
samarbetar kring elevernas trygghet och miljö med fokus på elevens hela dag. 
Fritidshemmets möjlighet att bygga andra sociala relationer för eleverna som möts i 
andra konstellationer ska tillvaratas. 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 

Att se eleven i ett helhetsperspektiv och samarbeta utifrån olika kompetenser är 
gynnsamt för elevernas trygghet. 

Arbetet i nätverket fortsätter liksom arbetet med barnets hela dag. 
Fritidshemssatsningen har gett möjlighet till fler vuxna i alla delar i fritidshemmets 
arbete och framförallt i rastaktiviteter vilket skapar trygghet och aktivitet hos 
eleverna. 

Sammanfattning och bedömning 

2017.06.28 

Fritidshemmet är på en del skolor ett eget arbetslag vilket gör att det kan försvåra  
samplanering och gemensamt focus på elevens hela dag. Arbetet i nätverket har 
genererat en bättre och mer likvärdig verksamhet i kommunens verksamhet trots att 
det är stora skillnader i en del förutsättningar. 

 Nämndmål: Eleverna är en del av en god och utvecklande lärmiljö 

Utgångsläge 

Bedömningen i slutet av 2016 innebar att kreativa och goda lekar bland eleverna 
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genomfördes och var en stor del av verksamheten både inomhus och utomhus. 
Fritidshemmens lärmiljöer utmanades av att det råder en brist på fritidspedagoger 
och ändamålsenliga lokaler. Kvaliten på kommunens fritidshem bedömndes ändock 
god utifrån de förutsättningar som fanns. Arbetet att fortsatt hålla fokus på 
utvecklingen behöver hållas i och nätverket är en bra förutsättning för ett likvärdigt 
utvecklingsarbete. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 

I nätverket pågår ett arbete med att implementera fritidshemmets uppdrag utifrån 
Lpo11. Det är av största vikt att all personal inom fritidshemment är väl förtrogen 
med uppdraget när personal planerar verksamheten och då utgår från 
formuleringarna i uppdraget utifrån skollag och läroplan samt utifrån en inventering 
av den aktuella elevgruppens behov och intressen. 

Gemensam planering med övriga lärare är angelägen för att möjliggöra 
kompletterande lärande till det teoretiska såsom, skapande arbete och lek, drama, 
musik, dans, bild och form. 

Att stimulera kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna 
idéer och att lösa problem uppmärksammas. 

Det är angeläget att planera en verksamhet som bygger på systematiskt 
kvalitetsarbete – systematiskt och kontinuerligt följa upp verksamheten, analysera 
resultaten utifrån det planerade utvecklar utbildningen. Det är också ett sätt att 
synliggöra hur verksamhetens resultat förhåller sig till de övergripande målen i 
läroplanens andra del. 

Uppföljning 

Det gemensamma kvalitetsarbetet genom årshjulet. 

Fritidshemmet finns med som en punkt vid utvecklingssamtalen. 

Trygghetsenkäter. 

Resultat 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 

Barn som tidigt befinner sig i stimulerande lärmiljöer med möjlighet till interaktion 
och lek med kamrater och med kunniga och intresserade vuxna, har större 
möjligheter att utvecklas. 

Genom att personalen arbetar tillsammans i en helhet sker ett ömsesidigt möte 
mellan de pedagogiska synsätten, förståelse för de olika uppdragen görs kända samt 
en gemensam syn på lärande formas. 

Vi är ännu inte framme i alla verksamheter med att fritidshemspersonalen samverkar 
och samplanerar. Vi strävar vidare och ser värdet av att ta tillvara på 
fritidspedagogernas kompetens. Vi behöver en tydlig planering och uttalad riktning i 
våra verksamheter. 

Sammanfattning och bedömning 

2017.06.28 

Fritidshemmets samverkan med klasslärare ger en ökad möjlighet att uppleva och 
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lära under hela dagen med inriktning på kreativitet och skapande. 

 Nämndmål: Eleverna når kunskapsmålen 

Utgångsläge 

Det kommungemensamma nätverket för samtliga fritidshem fortsatte under 2016 
sitt arbete för att höja kvalitén samt skapa grundläggande likvärdighet för de olika 
verksamheterna. På varje fritidshem fördes även samtal utifrån de nygjorda tilläggen 
och förtydligandena i läroplanen. Det är viktigt med en god samverkan mellan skola 
och fritidshem för att skapa en god lärmiljö och goda förutsättningar för lärande 
under barnets hela dag. Nätverkets arbete ansågs höja fritidshemmens arbete, status 
och likvärdighet. Fritidshemmens arbete har lyfts och det är viktigt att följa 
utvecklingen. Fortsatt arbete behövs för att anställa flera fritidspedagoger samt 
utveckla fritidshemmets lokaler både vad gäller utrymmen och lärmiljöer. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 

Barn som tidigt befinner sig i stimulerande lärmiljöer med möjlighet till interaktion 
och lek med kamrater och med kunniga och intresserade vuxna, har större 
möjligheter att utvecklas. 

Uppföljning 

Det gemensamma kvalitetsarbetet genom årshjulet. 

Fritidshemmet finns med som en punkt vid utvecklingssamtalen. 

Trygghetsenkäter. 

Resultat 

Den höjda medvetenheten ger en ökad kvalitet i verksamheterna. Dokumentation 
och utvärderingar har skett mer systematiskt och medvetet vilket kommer öka 
kvaliteten. 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 

Genom att personalen arbetar tillsammans i en helhet sker ett ömsesidigt möte 
mellan de pedagogiska synsätten som skapar förutsättningar för en gemensam syn 
på lärande. 

Sammanfattning och bedömning 

2017.06.28 

Många pedagoger har kunnat delta på nätverken vilket gett en ökad medvetenhet 
om styrdokumenten och dess uppdrag. 

3.6 Gymnasieskola - Introduktionsprogram 
Nämndmål: Eleverna känner sig trygga och delaktiga i sin skolverksamhet 

Utgångsläge 

Gymnasieskolan i Lekebergs kommunen kan sägas bestå av två huvudinriktningar 
inom introduktionsprogrammet, Språkintroduktionen (SPRI) och individuell inriktning 
(IM). Dessa två har olika karaktär men redovisa här i samma dokument. 

I mars 2017 var 23 elever inskrivna på SPRI i juni var 26 elever inskrivna. Samtliga 
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elever har en individuell studieplan som de själva kan påverka. Elevhälsoteamet har 
nu etablerat sig och kurator, rektor och specialpedagog är välkända av eleverna. 

Enkät rörande trakasserier och kränkande behandling genomfördes i början av året. 

Flera av eleverna kommer att inom kort fylla arton år vilket medför att de behöver 
flytta utanför kommunen, i samband med detta har de kommit så pass långt i 
asylprocessen att det närmar sig ett besked om eventuellt uppehållstillstånd. Skolans 
uppgift är bl.a. att vara en trygg miljö där eleverna kan fortsätta utvecklas (övriga 
nämndmål). Det finns därför ett behov av att säkerställa personalens förmåga att 
bemöta ungdomar i kris och att hantera olika situationer som kan uppstå. 

På IM har under läsåret 2016/2017 har vi haft 12 inskrivna ungdomar totalt på 
Introduktionsprogrammet med inriktningarna individuellt alternativ, 
yrkesintroduktion samt preparandinriktningen. Samtliga elever har inte varit 
inskrivna från läsårets början till slut utan skolstart och skolslut har sett olika ut då vi 
har flexibel antagning. Inför antagning hålls ett inskrivningssamtal tillsammans med 
samordnare, lärare, elev samt vårdnadshavare om eleven är omyndig. Vid 
inskrivningssamtalet kartläggs behov och önskemål och en studieplan samt schema 
upprättas. Eleven tilldelas en mentor. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 

Enkät rörande trakasserier och kränkande behandling genomfördes tidigare under 
våren på SPRI. En utbildningsdag för personalen genomfördes under våren gällande 
krishantering vid avslag (på asylansökan); föreläsare Ulf Lidman. I slutet av terminen 
genomfördes en första förberedande träff med handledare för personalen. 
Handledning kommer att ske en gång i månaden under höstterminen 2017. 

IM:s skolmiljö ska vara inkluderande och förtroendegivande. Vi jobbar efter att ha en 
nära relation till våra elever för att de ska känna sig delaktiga och trygga samt bli 
motiverade till att fortsätta sina studier. Vi jobbar med relationsskapande aktiviteter i 
form av studiebesök, gemensamma fikapauser och lunch för att stärka samhörighet 
och bygga upp tillit till varandra. 

Uppföljning 

Utvärdering av enkäten visade att de flesta eleverna på SPRI behövde hjälp av 
studiehandledare eller lärare för att förstå frågorna och de olika begreppen vilket 
gjorde att det tog lång tid innan de flesta besvarat enkäten. Enkäten har följts upp av 
personalen och elever. Uppföljning av handledningen kommer att ske i slutet av 
2017. 

Många av våra IM-elever har en problematisk skolfrånvaro med sig i bagaget, saknar 
motivation eller har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det är av yttersta vikt 
att uppföljning av elevens skolgång och trivsel sker kontinuerligt. Vi har haft två 
klassråd/skolkonferenser tillsammans med våra elever, en per termin, där trygghet 
och trivsel är en punkt på dagordningen. Vi har genomfört och utvärderat en 
trivselenkät tillsammans. Vi har även kartlagt otrygga områden och diskuterat hur vi 
tillsammans kan trygga dessa. Resultatet i trivselenkäten visar höga siffror gällande 
trygghet, trivsel och delaktighet. Detsamma gäller elevernas inflytande över 
undervisnings innehåll om än dock siffrorna visade att det går att utveckla detta än 
mer. 
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Resultat 

SPRI-eleverna upplever att de i hög grad är trygga och delaktiga i skolan. Handledning 
för personal startar ht 2017. 

När det gäller IM ser vi att nära kontakt och relationsskapande aktiviteter är 
motivationshöjande och ger goda resultat i form av högre närvaro procentuellt sett 
men också som framgång i studierna. De elever som har en historik av psykisk ohälsa 
och hög skolfrånvaro behöver längre tid på sig för att nå studieresultat i form av 
betyg. Framgång studiemässigt kräver mycket pepp och coachande för att öka 
elevens självförtroende. Av 12 inskrivna totalt har 4 stycken även varit inskrivna i 
Coachningteamet och där tagit del av diverse hälsofrämjande aktiviteter i grupp men 
också enskilt. Dessa fyra ungdomar har ökat sin närvaro marginellt men också gjort 
framsteg i sin studieplanering. Våra elever trivs i vår verksamhet och känner att de 
får det stöd de behöver. Då elevantalet är lågt och eleverna följer individuella 
planeringar och inte alltid är på plats samtidigt, kan det ibland kännas ensamt för 
våra ungdomar i våra lokaler. Några mår bra av det medan andra har behov av ett 
större sammanhang. Vi jobbar för att stärka gruppkänslan och samhörigheten genom 
schemaläggning och gemensamma aktiviteter. Våra elever har varit delaktiga i 
framtagandet av vår trygghetsplan och våra spelregler. Vi har haft ett 
elevskyddsombud och en elevrepresentant för frågor rörande kosten. Våra elever har 
varit med och bestämt val av studiebesök och andra aktiviteter såsom 
Nobeldagsfirande, bokcirklar mm. 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 

Enkäter som används på SPRI bör utformas så att de blir mer lättillgängliga för elever 
med ett annat modersmål än svenska. 

Hälsofrämjande och relationsskapande aktiviteter är a och o för att överhuvudtaget 
nå de ungdomar som utgör den större gruppen av våra inskrivna elever på IM. Övriga 
elever som av annan anledning valt att avbryta sina studier på ett nationellt program 
eller behöver läsa upp sina grundskolebetyg för att komma vidare i sina studier, 
behöver mestadels studie- samt yrkesvägledning kring andra studiealternativ. En del 
behöver en paus från studierna i form av praktik och arbete för att senare återgå till 
studier igen. Vi följer upp samtliga våra elever kontinuerligt oavsett innehåll i 
studieplan och jobbar aktivt för att ha en nära relation till eleven. 

Sammanfattning och bedömning 

En god miljö för SPRI-eleverna när det gäller trygghet och delaktighet i skolan. 
Flertalet av eleverna befinner sig i en sådan livssituation att skolan blir en viktig trygg 
plats i en annars otrygg situation. Att arbetet med att stärka personalens beredskap 
och kompetens när det gäller att bemöta människor i kris på ett professionellt sätt 
skapar goda förutsättningar inför kommande läsår. Vår elevers trygghet påverkas i 
hög grad av politiskabeslut på riks-och lokalnivå, i synnerhet gäller det för 
asylsökande elever som närmar sig 18-årsdagen men det påverkar stämningen hela 
gruppen. 

För IM är det viktigt att vi fortsätter att vara inkluderande och förtroendeskapande. 
Goda relationer till eleverna är en viktig framgångsfaktor i sammanhanget för att 
uppmuntra och höja motivationen bland eleverna. Det är mycket glädjande att 
trivselenkäten visar så goda siffror och de visar att vi är på rätt väg. Tillkomsten av 
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Coachningteamet har gett oss ytterligare ett värdefullt verktyg för att kunna stötta 
elever som behöver en sådan anpassning. 

 Nämndmål: Eleverna är en del av en god och utvecklande lärmiljö 

Utgångsläge 

Eleverna på SPRI har en mycket stor spridning när det gäller utbildningsbakgrund. Det 
finns elever som aldrig gått i skolan och som är analfabeter, men det finns även 
elever som hunnit påbörja studier på gymnasienivå i sina hemländer. För att anpassa 
undervisningen och möta eleverna där de befinner sig i sitt lärande anpassas 
undervisningen genom att arbeta i olika grupper, individuellt, olika läromedel samt 
uppgifter som utmanar eleverna utifrån dennes nivå. Alla elever läser minst åtta 
ämnen för att på sikt nå behörighet till nationellt program. För att tillgodose 
ämneskompetensen samarbetar skolan med grundskolan och SFI. 

Studiehandledarna har fasta schemalagda tider där de antingen deltar i 
undervisningen och stöttar eleverna eller på studiehandledningstid där eleverna 
arbetar individuellt med olika ämnen och uppgifter och då kan ta hjälp av 
studiehandledare. Modersmål finns ännu inte tillgängligt. 

Att vi nu har tolv fungerande elevdatorer med nätverk har bidragit till att eleverna 
fått en bättre lärmiljö. För att eleverna ska kunna använda sina mobiltelefoner för att 
slå upp ord eller lyssna på hörövningar etcetera har vi ändå behövt at åter koppla på 
det lokala nätverket. Stolarna i klassrummet är undermåliga. 

Skolmiljön på IM ska vara inkluderande och förtroendegivande. Vi jobbar efter att ha 
en nära relation till våra elever för att de ska känna sig delaktiga och trygga samt bli 
motiverade till att fortsätta sina studier. Vi jobbar med relationsskapande aktiviteter i 
form av studiebesök, gemensamma fikapauser och lunch för att stärka samhörighet 
och bygga upp tillit till varandra. Vi vill att våra elever ska ta ansvar för sitt skolarbete 
och vara delaktiga i planeringar och genomförande av samtliga våra aktiviteter som 
berör dem. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 

Under vårterminen kommer undervisningen på SPRI genomföras så som tidigare 
planerat. Utifrån vad ämneslärare ser till kommande behov och omfattning i 
respektive ämne planeras nästa läsår. Då osäkerhet råder kring elevunderlaget får 
detta ske utifrån en rimlig uppskattning. Målet är att även i fortsättningen erbjuda 
undervisning med fokus på svenska som andraspråk samt behörighet för nationellt 
program. Modersmålsundervisning kommer att erbjudas i arabiska och dari från och 
med höstterminen. Nya stolar till klassrummet är beställda. 

På IM jobbar vi utifrån ett relationsskapande förhållningssätt med nära och täta 
kontakter med våra elever. Våra gemensamma fikapauser och pedagogiska luncher 
är naturliga mötesplatser för förtroendeingivande samtal som kännetecknar en god 
lärmiljö. Varje elev har dessutom en tilldelad mentor som följer upp elevens 
studieplan och utvärderar denna tillsammans med eleven. Det schemalagda 
mentorssamtalet är ett forum bland andra för samtal kring lärmiljö. Våra 
klassråd/skolkonferenser är ett annat. 

Uppföljning 

De individuella studieplanerna kommer att revideras i samband med höstterminens 
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början och följs upp minst en gång per termin. 

På både IM och SPRI arbetar vi systematiskt med att kartlägga vår lärmiljö genom 
våra klassråd/skolkonferenser samt mentorssamtal 

Resultat 

SPRI har erbjudit undervisning i minst åtta till tio ämnen. Studiehandledare har 
funnits i verksamheten. Undervisningen har anpassats efter skiftande behov. 

IM har under läsåret 2016/2017 under arbetslagskonferenserna ingått med 
arbetslaget på Språkintroduktion. Detta har inneburit att många av våra 
programspecifika frågor har fått ge vika för större gemensamma frågor. Vi ser ett 
behov av att systematisera våra träffar gällande våra egna elever och vår del av 
verksamheten för att lättare kunna följa upp de frågor som enbart berör oss. En nära 
kontakt med våra elever samt arbetet kring gruppens känsla av samhörighet har fört 
med sig en god och utvecklande lärmiljö. 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 

Flera kommuner i vårt närområde upplever att många elever på SPRI har svårt att 
klara betygen och komma vidare till nationella program inom 1-2 år. Den analysen 
delar även vi och risken är att många elever behöver flera år på sig. Det innebär att vi 
måste ha en fortsatt hög lärartäthet och satsa på att utveckla lärmiljön ännu mer. 

Skapande av en god och utvecklande lärmiljö är en förutsättning för att våra IM-
elever ska kunna nå sina individuella mål. För detta krävs en nära och tät kontakt 
med eleverna men också att få gruppen att känna samhörighet. Vi ser detta som en 
stor utmaning då våra elever är få men också har individuella planeringar som gör att 
de inte alltid är på samma plats samtidigt. Vi fortsätter att jobba med 
relationshöjande aktiviteter för att skapa en god relation till oss personal men också 
till varandra inom elevgruppen. Goda relationer ger en god och utvecklande lärmiljö. 

Sammanfattning och bedömning 

Forskning har visat att lärarna är mycket viktiga för elevernas kunskapsutveckling och 
det gäller inte minst för våra elever på SPRI. Därför är det viktigt att vi kan behålla 
och rekrytera goda pedagoger till verksamheten. Tillsammans med ovan redovisade 
åtgärder är elevernas driv och höga motivation viktiga faktorer till skapandet av en 
ännu bättre lärmiljö. Högsta avgörande för lärmiljön att finna någon lösning på 
bostadsfrågan för våra asylsökande elever så att de kan slutföra sin utbildning på 
språkintroduktionen 

IT-utvecklingen på SPRI har varit av goda och vi behöver även utveckla detta på IM 
när vi finner resurser för detta. På IM är den fysiska miljön väl anpassad till våra 
elever och det är viktigt att vi upprätthåller de goda relationerna med eleverna. 

Frågorna kring SPRI har tagit mycket tid på arbetslagen därför kommer IM att bilda 
ett eget arbetslag vilket kommer att effektivisera arbetet. 

  

Nämndmål: Eleverna når kunskapsmålen 

Utgångsläge 

Alla elever på SPRI läser enligt en individuell studieplan, vilket innebär att det inte 
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finns någon formell begränsning för hur lång tid man har på sig för en given kurs. 
Eleverna är nivågrupperade i svenska och matematik och även om de har ett ämne 
tillsammans i helgrupp har varje elev möjlighet att prestera efter sin egen förmåga. 
Simundervisningen som tidigare planerats har genomförts under vårterminen. I 
ämnena musik, hem- och konsumentkunskap, fysik och samhällskunskap kommer det 
att behövas ytterligare några veckor av kommande hösttermin för att eleverna ska nå 
målen. 

Under läsåret 2016/2017 har vi haft 12 inskrivna ungdomar totalt på IM inom 
inriktningarna individuellt alternativ, yrkesintroduktion samt preparandinriktningen. 
7 stycken pojkar samt 5 stycken flickor i åldersspannet 16-19 år. Samtliga elever har 
inte varit inskrivna från läsårets början till slut utan skolstart har sett olika ut då vi har 
flexibel antagning. Av dessa 12 elever har en flyttat och endast två stycken har varit 
inskrivna under hela läsåret. Övriga har tillkommit under skolåret. Många av våra 
elever har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och har stora behov kring 
anpassningar och skolmiljö. Flertalet elever har även en historik av problematisk 
skolfrånvaro och kräver mycket coachning och förtroendeingivande vägledning för 
att överhuvudtaget återuppta sina studier. Sedan februari i år har inskrivning i 
Coachningteamet varit ett alternativ för våra elever som har extra behov av 
hälsofrämjande aktiviteter. Vi har under vårterminen haft 4 stycken elever inskrivna i 
Coachningteamet i kombination med studier hos oss. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 

Undervisning följer centralt innehåll och mål i Lgr11. Lärarna gör extra anpassningar 
och i förekommande fall upprättas åtgärdsprogram i samarbete med EHT. 
Engagemanget och ämneskompetensen är bred bland de legitimerade pedagogerna. 
Lärarens kompetens, förmåga och engagemang är enligt forskningen de 
undervisningsrelaterade faktorer som i högst grad påverkar elevers utveckling och 
resultat. Att anpassa innehåll och metod i undervisningen efter elevens 
förutsättningar är viktigt för elevernas resultatutveckling, inte minst med tanke på 
SPRI- elevernas varierade studiebakgrund. 

I flera ämnen kommer undervisning endast ske i början av höstterminen då eleverna 
där efter beräknas ha nått kunskapskraven. Undervisning kommer sedan att ske i 
andra ämnen så som till exempel religion. 

Elevgruppen på IM har stora behov av anpassningar och stöttning. Vi arbetar med 
detta genom relationsskapande och motivationshöjande aktiviteter. Det kräver en 
god insyn och relation till eleven men också en lyhördhet för att individualisera och 
hjälpa eleven utifrån dess förutsättningar och behov. Arbetet kring kunskapsmålen är 
icke statiskt utan ett pågående arbete som utvärderas och förändras över tid för att 
på bästa sätt nå och stötta eleven. Att bygga upp en relation kan ta tid och är 
arbetskrävande. Där av kan det ta längre tid att nå uppsatta kunskapsmål. Däremot 
ser vi snabbt andra goda resultat såsom ökad närvaro, bättre mående och 
delaktighet i gemensamma aktiviteter. Mår man bättre, har en god lärmiljö och trivs 
samt känner sig delaktig i skolarbetet, når man också bättre kunskapsresultat. 

Uppföljning 

För SPRI och IM gäller att pedagogerna gör fortlöpande utvärderingar i de olika 
momenten i sina ämnen. Med jämna mellanrum genomförs klasskonferenser inom 
ramen för EHT där elevernas resultat på individnivå eller svårigheterna att nå resultat 
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analysernas. Minst en gång per termin genomför mentorerna utvecklingssamtal med 
varje elev där resultat- och kunskapsutveckling utvärderas samt de individuella 
studieplanerna revideras. På IM följer vi studieplanen samt uppsatta mål 
kontinuerligt för att eleven ska känna sig delaktig men också för att synliggöra 
faktiska resultat och peppa eleven att utvecklas vidare. 

Resultat 

På Spri hade vid vårterminens slut totalt 49 betyg nåtts under läsåret och två elever 
har uppnått behörighet för att söka nationellt gymnasieprogram. Det var totalt 24 
elever som erhöll simundervisning under vårterminen av dessa uppfyllde 20 elever 
kraven vad gäller simförmåga och livräddning. I bilaga finns betygen i tabellform 

Av 12 stycken inskrivna elever på IM har en flyttat till annan ort, 6 stycken har sökt till 
nationellt program inför hösten, en är på väg att flytta till annan ort, och 4 stycken 
kommer att fortsätta sina studier hos oss nästa läsår. 4 av dessa har utökat sin 
närvaro marginellt och nått flera delmål och bättre mående. 5 av eleverna har nått 
betyg, i bilaga finns betygen i tabellform. 

Resterande elever har haft praktik alternativt repetition av tidigare kunskaper som 
mål. 

Vi är nöjda med läsårets resultat och ser att flera elever som tidigare har haft 
problematisk skolfrånvaro har återgått till studier om än dock i olika stor omfattning. 
Flera av eleverna har kombinerat studier med hälsofrämjande aktiviteter via 
Coachningteamet alternativt valt att förlägga sin studietid med viss 
studiehandledning av lärare i Coachningteamets lokaler. Detta har varit en 
valmöjlighet med stor framgångsfaktor för den grupp av elever som har haft behov 
av det. 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 

Utifrån SPRI-elevernas resultat ser vi det som rimligt att det stora flertalet kommer 
att under läsåret 2017/18 nå behörighet för nationellt program. Eleverna har ingen 
eller liten kunskap i engelska vilket gör att de flesta kommer att behöva söka dispens. 
Utifrån detta samt att engelska är ett språk av stor betydelse i samhället och viktigt 
att man till vissa delar behärskar behöver vi utöka antalet undervisningstimmar i 
veckan från nuvarande en till uppskattningsvis tre. Även inom SO ämnena ser vi ett 
behov av att utöka antalet undervisningstimmar. Simundervisningen gav ett mycket 
gott resultat vilket kommer att bidra till ökad måluppfyllelse. 

Forskning visar att meningsfulla, relationsskapande aktiviteter är av vikt för att nå 
elevgrupp som går på IM på bästa sätt. Detta är en arbetsmetod och ett 
förhållningssätt som vi bör fortsätta med för att hjälpa eleven på bästa sätt. Vi 
behöver jobba vidare med att samtlig personal anammar och är medveten om samt 
arbetar efter detta, samtidigt som vi successivt ska hjälpa eleven att bli självständig 
och ta ansvar för sina studier. 

Sammanfattning och bedömning 

Sammanfattningsvis kan sägas att resultaten på gymnasiet är goda utifrån dessa 
elever förutsättningar. Utan tvekan har vi mycket goda pedagoger som har förmåga 
att stöta dessa elever som i många fall har en komplicerad studiesituation, detta 
gäller för både SPRI och IM. 
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Med tanke på att SPRI-eleverna oftast inte varit i landet mer än 1-2 år är 49 satta 
betyg imponerade. Vi har haft en god lärartäthet och pedagogiken har utvecklas 
efterhand vilket är viktiga förklaringsfaktorer till det goda resultatet. Som tidigare 
konstaterat räknar vi med att de flesta eleverna ska klara behörigheten till nationellt 
program under underläsåret 2017/2018. SPRI-eleverna har en pressad situation, ett 
nytt språk, vissa väntar på asyl och lever i ovisshet om de får boende i kommunen, 
trots detta trivs de bra i skolan och de har ett beundransvärt driv. 

Eleverna på IM har i vissa fall en komplex förhållande till skolan av många olika 
orsaker. I vissa fall kan det vara en komplicerad process att motivera ungdomarna till 
studier eller praktik, därför är det bra att Coachningteamets kommit till som ett 
alternativ. Pedagogerna på IM har lyckats bra med att skapa relationer till eleverna 
och att 6 elever har sökt till nationellt program till hösten är ett gott resultat. 

3.7 Kommunalt Aktivitetsansvar - KAA 
Nämndmål: Eleverna känner sig trygga och delaktiga i sin skolverksamhet 

Utgångsläge 

All planering under KAA är individuell och bygger på en överenskommelse utifrån en 
kartläggning över mål, behov och förväntningar ungdomen har. Trygghet och 
delaktighet är ledord för att överhuvudtaget kunna etablera en relation och ett 
förändringsarbete. Gruppen ungdomar under KAA är inte homogen, och avhopp från 
nationellt program, avsaknad av grundskolebetyg, neuropsykiatriska svårigheter och 
tidigare skolfrånvaroproblematik, är olika anledningar till varför man hamnar under 
KAA. Genom att erbjuda olika studiemiljöer, både i kyrkans lokaler på IM och på 
Kastanjen under Coachningteamets regi, har vi lyckats få fler ungdomar att närma sig 
skolan och studier. Vi har även haft en stabil, intakt personalgrupp som har främjat 
samarbetet med ungdomarna. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 

Trygghet och delaktighet är en förutsättning för ett förändringsarbete. Att kunna 
erbjuda en variation av stödjande insatser och täta kontakter med ungdomen främjar 
en god relation mellan berörd part och KAA. Individanpassade åtgärder kräver 
samverkan av flera aktörer med den unges bästa i fokus. Ungdomen ska inte behöva 
ha flera olika handlingsplaner och exponeras för olika kontaktpersoner inom olika 
myndigheter. Dessa kontakter ska samordnas för att underlätta och skapa en trygg 
plattform. Genom aktivt engagemang, lyhördhet för ungdomens behov, 
förutsättningar och mål samt ett brett utbud av samordnade insatser ges bäst 
förutsättningar för att ungdomen ska kunna bli delaktig i sitt förändringsarbete. 

Uppföljning 

En aktiv uppföljning sker genom att aktivitetsansvarig rektor samt samordnare för 
KAA kontinuerligt går igenom de behov och insatser som berör ungdomarna. För 
ungdomar som även är inskrivna i Coachningteamet sker en uppföljning av 
handlingsplan med ungdomen veckovist. Vid behov finns även elevhälsa att tillgå för 
ungdomar inskrivna under Introduktionsprogrammet. En uppföljning av 
dokumenterade insatser sker under halvårsbasis till SCB och ansvarig nämnd. 

Resultat 

Vi har vidgat våra insatser till unga som står under KAA och erbjuder fler 
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individanpassade insatser än tidigare. KAA ingår i flera samverkansprojekt 
tillsammans med bl a Arbetsförmedlingen (AF), Aktiva samt Arbetsmarknads- och 
Integrationsenheten (AMI). Förvaltningsöverskridande samarbete har lett till 
fördjupad kunskap och förståelse kring de behov och svårigheter unga möter idag 
men också ett samordnat stöd. 

Mottagningsteamet, ett samverkansprojekt mellan AMI, AF, Försäkringskassan, 
kommunens socialtjänst och vården, fungerar som ett rådgivande organ och är ett 
alternativ för ungdomar som står utanför arbetsmarknad och utbildning. Via 
mottagningsteamet kan en ungdom under KAA remitteras till att ingå i 
Coachningsteamets verksamhet och får då ta del av anpassade insatser under 
strukturerade former med kunnig personal. 

Ett arbete med att förankra rutiner med gymnasieskolor i länet för att lätt kunna följa 
upp avhopp och ej avslutad gymnasieexamen för ungdomar tillhörande vår kommun 
har inletts och har gett ett tillfredsställande resultat men kan förbättras ytterligare. 
Ett samarbete med ansvariga från de olika Arbetsförmedlingarna i länet vilka arbetar 
med unga som står under KAA har etablerats. Detta är en nödvändighet då 
ungdomen själv väljer vilken kommun i länet man vill bli inskriven på. 

KAA ansvarige har deltagit i kompetensutveckling om skolfrånvaroproblematik vilket 
utgör en stor del av gruppen inom KAA. Denna grupp ungdomar står längst från 
utbildning och arbetsmarknad. 

De ungdomar som inte nås av KAA kräver ett högre engagemang av uppsökande 
aktiviteter än vad som kan erbjudas idag. Användandet av sociala medier som ett 
forum för kontaktsökande har dock gett visst resultat. 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 

Samverkande insatser av varierande karaktär som möter upp ungas behov och 
förutsättningar, bred kunskapsbas om de svårigheter och problem den större delen 
av ungdomarna under KAA befinner sig i och möter, aktivt arbete och engagemang 
med relationsskapande åtgärder leder mot uppsatta mål. Förändringsarbetet med 
trygghet och delaktighet i fokus tar tid och ställer höga krav på en bred 
kunskapsrepertoar på de som arbetar kring dessa ungdomar. Ett engagerat och 
kunnigt nätverk kring ungdomen skapar inte bara trygghet, det leder till att 
ungdomen ges rätt stöd att bli delaktig i sitt förändringsarbete. 

Sammanfattning och bedömning 

Samverkan är en framgångsfaktor och vi satsar vidare på att göra elevens nätverk 
delaktiga i elevens utveckling vare sig om det rör sig om att återuppta studierna eller 
att motivera eleven till arbete/praktik. Ungdomsgruppen inom KAA är 
mångfacetterad vilket innebära att KAA- ansvarig behöver ha en bredd kompetens 
och kompetensutvecklingen kommer att fortgå. 

  

Nämndmål: Eleverna är en del av en god och utvecklande lärmiljö 

Utgångsläge 

Målet med de insatser och åtgärder som erbjuds under KAA ska först och främst 
motivera ungdomen att återgå till studier. Anledningen till varför man hamnar under 
KAA varierar. Många av ungdomarna har en kombination av svårigheter i bagaget 
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såsom skolfrånvaro, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning eller annan sjukdom, vilket 
kan försvåra vägen tillbaka till studier eller till arbete. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 

Anpassad studietakt, nära och täta uppföljningar och god relation till personal med 
social stöttning som bas ska vara en huvudingrediens i insatsen kring ungdomen. 
Målbild, behov och den unges förutsättningar är det som ska styra i kombination 
med lyhördhet och flexibilitet. Positiv samvaro, positiv förstärkning och återkoppling 
höjer tilltron till sig själv och är grunden i en god och utvecklande lärmiljö med 
riktade insatser. 

Uppföljning 

Täta uppföljningar och utvärderingar kring uppsatta mål och metoder sker 
kontinuerligt med ungdomen för att främja en god och utvecklande lärmiljö. Vi 
erbjuder flera olika utbildningsalternativ och studiemiljöer samt anpassar utifrån 
ungdomens behov och förutsättningar med individuellt stöd. Att kombinera studier 
med praktik eller arbete är i många fall en motivationshöjande faktor som ger och 
god inblick i arbetslivet och skapar meningsfullhet för att slutföra sin utbildning. 
Något som ofta lyfts upp under samtal med den unge. 

Resultat 

Att ha möjlighet att kunna erbjuda olika studiemiljöer, både i kyrkans lokaler på IM 
och i Kastanjens lokaler genom Coachningsteamet, har varit ett lyft för flera unga. 
Likaså att pedagoger har kunnat möta upp ungdomen i en annan studiemiljö än vid 
den traditionella ”skolbänken”. Närvaron har ökat markant mot tidigare för de unga 
som tidigare visat skolfrånvarobeteenden och som har valt att spendera del av sin 
schemalagda studietid alternativt hela sin studietid i Coachningsteamets lokaler. 

För den grupp ungdomar som befinner sig i en kombination av svårigheter har detta 
varit grundbulten i förändringsarbetet likväl som att kunna ingå i ett annat 
sammanhang tillsammans med andra människor med andra svårigheter och ålder än 
en själv. Coachningsteamet möter upp olika individers behov i åldrarna 16-65 år. Det 
finns ett behov hos många ungdomar att ingå i ett socialt sammanhang samtidigt 
som man med en historik av många tidigare misslyckanden inte bör ha för bråttom 
med att gå direkt på olika typer av åtgärdsförslag. 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 

Samverkande insatser, ett brett utbud av åtgärder och en bred kunskapsrepertoar 
hos personal som arbetar med unga vilka står utanför arbetsliv och utbildning ger 
resultat och effektiviserar arbetet. Vi behöver fortsätta med 
förvaltningsöverskridande projekt och arbete för att på ett effektivt och 
förebyggande sätt kunna möta individens behov med insatser men också för att 
bredda vår kunskap kring de problem men också möjligheter som individen har. 
Genom samlade resurser och kompetenser ger vi inte bara ett bredare stöd, vi vidgar 
också ungdomens möjligheter att återgå till studier eller arbete. 

Utgångsläge 

Målet med de insatser och åtgärder som erbjuds under KAA ska först och främst 
motivera ungdomen att återgå till studier. Anledningen till varför man hamnar under 
KAA varierar. Många av ungdomarna har en kombination av svårigheter i bagaget 
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såsom skolfrånvaro, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning eller annan sjukdom, vilket 
kan försvåra vägen tillbaka till studier eller till arbete. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 

Anpassad studietakt, nära och täta uppföljningar och god relation till personal med 
social stöttning som bas ska vara en huvudingrediens i insatsen kring ungdomen. 
Målbild, behov och den unges förutsättningar är det som ska styra i kombination 
med lyhördhet och flexibilitet. Positiv samvaro, positiv förstärkning och återkoppling 
höjer tilltron till sig själv och är grunden i en god och utvecklande lärmiljö med 
riktade insatser. 

Uppföljning 

Täta uppföljningar och utvärderingar kring uppsatta mål och metoder sker 
kontinuerligt med ungdomen för att främja en god och utvecklande lärmiljö. Vi 
erbjuder flera olika utbildningsalternativ och studiemiljöer samt anpassar utifrån 
ungdomens behov och förutsättningar med individuellt stöd. Att kombinera studier 
med praktik eller arbete är i många fall en motivationshöjande faktor som ger och 
god inblick i arbetslivet och skapar meningsfullhet för att slutföra sin utbildning. 
Något som ofta lyfts upp under samtal med den unge. 

Resultat 

Att ha möjlighet att kunna erbjuda olika studiemiljöer, både i kyrkans lokaler på IM 
och i Kastanjens lokaler genom Coachningsteamet, har varit ett lyft för flera unga. 
Likaså att pedagoger har kunnat möta upp ungdomen i en annan studiemiljö än vid 
den traditionella ”skolbänken”. Närvaron har ökat markant mot tidigare för de unga 
som tidigare visat skolfrånvarobeteenden och som har valt att spendera del av sin 
schemalagda studietid alternativt hela sin studietid i Coachningsteamets lokaler. 

För den grupp ungdomar som befinner sig i en kombination av svårigheter har detta 
varit grundbulten i förändringsarbetet likväl som att kunna ingå i ett annat 
sammanhang tillsammans med andra människor med andra svårigheter och ålder än 
en själv. Coachningsteamet möter upp olika individers behov i åldrarna 16-65 år. Det 
finns ett behov hos många ungdomar att ingå i ett socialt sammanhang samtidigt 
som man med en historik av många tidigare misslyckanden inte bör ha för bråttom 
med att gå direkt på olika typer av åtgärdsförslag. 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 

Samverkande insatser, ett brett utbud av åtgärder och en bred kunskapsrepertoar 
hos personal som arbetar med unga vilka står utanför arbetsliv och utbildning ger 
resultat och effektiviserar arbetet. Vi behöver fortsätta med 
förvaltningsöverskridande projekt och arbete för att på ett effektivt och 
förebyggande sätt kunna möta individens behov med insatser men också för att 
bredda vår kunskap kring de problem men också möjligheter som individen har. 
Genom samlade resurser och kompetenser ger vi inte bara ett bredare stöd, vi vidgar 
också ungdomens möjligheter att återgå till studier eller arbete. 

Sammanfattning och bedömning 

Samverkan är en framgångsfaktor och vi satsar vidare på att göra elevens nätverk 
delaktiga i elevens utveckling vare sig om det rör sig om att återuppta studierna eller 
att motivera eleven till arbete/praktik. Ungdomsgruppen inom KAA är 
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mångfacetterad vilket innebära att KAA- ansvarig behöver ha en bredd kompetens 
och kompetensutvecklingen kommer att fortgå. 

Nämndmål: Eleverna når kunskapsmålen 

Utgångsläge 

De ungdomar som ej är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram eller som ej 
studerar på ett nationellt program eller motsvarande och är i åldern 16-20 år, står 
under det kommunala aktivitetsansvaret. Introduktionsprogram räknas ej som ett 
nationellt program. 

Många unga som står under KAA saknar fullständiga grundskolebetyg. De ungdomar 
som går från skolår 9 till ett introduktionsprogram har inte nått kunskapsmålen i de 
ämnen som krävs för att komma in på den utbildning man önskar. Ofta väljer man att 
läsa upp sin behörighet på något av våra introduktionsprogram i kommunen, för att 
sedan kunna läsa vidare på ett nationellt gymnasieprogram. Flertalet ungdomar som 
går från grundskolan till kommunens introduktionsprogram når oftast 
kunskapsmålen och behörighet för att söka ett nationellt program inom ett läsår. De 
ungdomar som väljer att läsa på ett introduktionsprogram på annan ort, når enligt 
vår bedömning kunskapsmålen i mindre utsträckning och går inte alltid över till ett 
nationellt program under sin gymnasietid. Ungdomar som väljer att avbryta sina 
gymnasiestudier har ej uppnått kursmålen i flertalet kurser på tidigare 
gymnasieprogram. Dessa ungdomar erbjuds att läsa in vissa gymnasiekurser under 
den tid de är inskrivna. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 

God relation till personal med social stöttning som bas ska vara en huvudingrediens i 
insatsen kring ungdomen. Målbild, behov och den unges förutsättningar är det som 
ska styra i kombination med lyhördhet och flexibilitet. Positiv samvaro, täta kontakter 
och positiv förstärkning och återkoppling är grunden i en utvecklande lärmiljö som 
med tiden ger studieresultat. Samordnade insatser krävs för att möta upp 
ungdomens behov men också för att få en bredare kunskapssyn kring de svårigheter 
den unga står i. Samarbete med resurser och kompetenser som har god kunskap 
kring elevgrupper med en kombination av svårigheter och de utmaningar som väntar 
för att återgå till studier eller arbete, är en förutsättning för att nå ett gott resultat. 

Uppföljning 

Den grupp ungdomar som står under KAA är också den elevgrupp som har störst 
behov av täta lärarkontakter och uppföljningar. Lyhördhet och utvärderingar av 
uppsatta mål och åtgärder sker i dialog med den unge och ingår i ett resultatinriktat 
förändringsarbete. Den unges studieplan och resultat följs sedan upp kontinuerligt 
med ansvarig rektor och i vissa fall även med elevhälsan. 

Resultat 

Förändringsarbetet tar dock tid och resultat i form av ämnesbetyg och avslutad 
utbildning hos oss sker inte alltid i den takt man önskar. Många bidragande faktorer 
såsom social stöttning och god relation till undervisande lärare är av yttersta vikt för 
att nå ett gott resultat. Möjligheten att kunna välja studiemiljö har visat sig vara en 
bidragande orsak till att man återgått till studier. Studietakten är ofta anpassad till 
den grad att det tar mycket längre tid att nå betygsresultat om än dock man är på 
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god väg och har nått en annan utvecklingsnivå i sin strävan mot målen. Att 
kombinera studier med arbete eller praktik har också varit en bidragande orsak till att 
man har blivit mer aktiv i sina studier och har fungerat som en 
motivationspådrivande åtgärd. Inblick i arbetslivet har visat sig vara självstärkande 
och upplevs ge en bättre självbild och självkänsla vilket ger ett bättre självförtroende 
att klara av sina studier och kunna förändra sin situation. 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 

Lyhördhet och samordnande insatser är a och o för att kunna individualisera 
anpassade åtgärder. Ett bra samarbetsklimat och en god relation till den unga ska 
genomsyra förändringsarbetet. Ungdomen ska äga sin egen handlingsplan och vara 
delaktig i uppsatta mål och utvärderingar. Lärmiljön ska anpassas utifrån den unges 
förutsättningar och behov och fokus ska ligga på positiv förstärkning för att nå 
positiva resultat. För att motiveras att nå uppställda mål är det viktigt med studie-
samt yrkesvägledning, att veta om vilka möjligheter som finns för att ge 
förändringsarbetet en högre mening. Förändringsarbetet tar tid och visar sig inte 
alltid i form av god betygsstatistik. Andra parametrar att ta hänsyn till är bättre 
psykisk hälsa, skolnärvaro och de små faktiska framstegen som är oerhört viktiga för 
utgången. Att fånga upp ungdomen när KAA avslutas vid fyllda 20 år och komplettera 
med ett uppföljningsansvar vore ett än mer framgångsrikt arbetssätt för att stödja 
och följa processen vidare. 

Sammanfattning och bedömning 

Snabba insatser krävs för att fånga upp en ungdom skyndsamt vid eventuella avhopp. 
En tidig kontakt mellan hemkommun och huvudman är nödvändig för att kunna 
förbereda för de insatser som eventuellt kommer att behöva sättas in. De nya rutiner 
som vi har använt har visat sig framgångsrika och vi har fått mer information av 
gymnasieskolorna gällande våra elever. Syftet på kort sikt, att återinföra ungdomen i 
en meningsfull sysselsättning, kan på lång sikt kan leda till att vederbörande 
återupptar sina studier. Samarbete med AMI gällande praktik och andra 
motivationshöjande insatser är ovärderliga i detta sammanhang. 

3.8 Vuxenutbildning 
Nämndmål: Eleverna känner sig trygga och delaktiga i sin skolverksamhet 

På SFI har vi mellan 30 och 40 studenter som alla läser på olika nivåer. Arbetsmiljön 
är relativt lugn och det finns oftast två pedagoger närvarande. Under 2016 utökades 
eleverna med fler personer som klassades som flyktingar och som i och med det 
följde en etableringsplan där närvaro på SFI är obligatorisk. Detta till skillnad från 
tidigare, då en stor del av deltagarna var arbetskraftsinvandrare och därför kom till 
skolan i mån av tid. Detta gav vid handen att elevgruppen växte, både i antal och 
procentuellt, under det gångna året. Etniciteten i grupperna var blandad, med 
övervägande del syrier, men även med deltagare från Kongo, Sydsudan, Eritrea, 
Turkiet, Tyskland, Polen, Litauen, Filippinerna och Thailand. Under år 2016 skedde 
personalbyten vid ett par tillfällen. Eftersom lokalerna inte räcker till på 
Lekebergsskolan startade vi i januari en mindre grupp i AMI:s lokaler på Vallgatan. 
Undervisningen på SFI har pågått under hela sommarn -17 för första gången i 
Lekeberg, något lagstiftningen kräver. 

Vid en utvärdering efter vårterminen 2016 framgick att deltagarna trivdes bra på SFI. 
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De kritiska synpunkterna rörde i första hand gruppstorlek, lärarbyten, samt att det är 
blandad kunskapsnivå i grupperna. Någon utarbetad likabehandlingsplan fanns inte 
på SFI i början av 2016. Under Arbetslaget jobbade med trygghetsfrågorna under 
hösten för att skapa en likabehandlingsplan. I samband med det genomfördes en 
enkät för att kartlägga hur eleverna upplevde tryggheten på skolan. 
Likabehandlingsplanen var klar i början av 2017. Det fortsatta arbetet med 
likabehandlingsplanen kommer att involvera eleverna vilket bör stärka deras känsla 
av delaktighet. Undervisningen på SFI har pågått under hela sommaren -17 för första 
gången Lekebergs kommun, något lagstiftningen kräver 

Planering och genomförande kopplat till forskning 

Vi har konstruerat en standardiserad enkät om trivsel och trygghet som är ämnad att 
genomföras med jämna mellanrum med studenterna. Utöver det samtalar lärarna 
med studenterna vid behov. Eleverna studerar individuellt men i början av varje pass 
hålls en gemensam genomgång av någonting som lärarna väljer och ibland följs detta 
av diskussioner i gruppen. 

Uppföljning 

Enkätundersökningen sammanställs och granskas av kollegiet. 

Resultat 

Den senaste enkätundersökningen har visat att samtliga tillfrågade upplever att 
skolan är en trygg miljö. Öppnade av gruppen på AMI har inneburit en ökad trivsel 
utrycker en del elever muntligen. Sedan den förra rapporten har ingen ytterligare 
enkätundersökning genomförts men detta kommer att ske under höstterminen. I den 
undersökningen kommer vi att fråga eleverna hur sommarundervisnigen har 
påverkat dem. 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 

Då många av studenterna på SFI har med sig omskakande upplevelser är det av stor 
vikt att atmosfären i skolan är harmonisk och öppen. Vi upplever ett behov av en mer 
lättillgänglig studenthälsa kring SFI. 

Sammanfattning och bedömning 

Sammanfattningsvis kan sägas att eleverna utrycker tryggheten och delaktigheten. 
Öppnandet av gruppen på AMI har inburit en vinst för elevtrivsels. Vi behöver 
närmare utredda möjligheterna till en än mer lättillgänglig elevhälsa. Att bedriva 
undervisningen under sommaren har inneburit mer undervisningstid och att vi följer 
lagen men påverkar elevernas möjligheter till återhämtning något som även eleverna 
på SFI behöver. 

Nämndmål: Eleverna är en del av en god och utvecklande lärmiljö 

Utgångsläge 

Eftersom SFI är en vuxenutbildning är det deltagarna själva som i stor utsträckning 
ansvarar för och skapar sin lärmiljö. På Lekebergsskolan finns två 
undervisningstillfällen på dagen, en förmiddags- och en eftermiddagstid, vilket 
följaktligen innebär två elevgrupper. Sammansättningen av dessa är mestadels 
baserad på elevernas respektive tidsmässiga förutsättningar, privata förutsättningar 
(t.ex. om de har barn), eller i undantagsfall personliga förhållanden till andra 
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kursdeltagare. Den mindre grupp som startades i januari i AMI:s lokaler på Vallgatan 
består av elever med ringa eller ingen skolbakgrund. Dessa elever är i stort behov att 
lärarstöd i sin kunskapsutveckling medan eleverna på Lekebergsskolan har en högre 
grad av självstudier. Studenterna kommer till SFI 4 timmar per dag måndag till 
torsdag. En grupp läser på förmiddagen, 8:30–12:30, och en grupp på eftermiddagen, 
13:00-17:00. Runt mitten av passet har de en rast. Gruppen på AMI läser mellan 
12:00-16:00 måndag till torsdag. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 

Studenterna arbetar i huvudsak individuellt med handledning av pedagogerna. 
Grupperna är blandade i nivå från kurs A (där man lär sig alfabetet och några 
grundläggande fraser) till kurs D (där man jobbar med autentiska texter och 
förbereder sig för vidare studier). Utöver det finns det studenter som har kommit en 
bra bit i muntlig interaktion men som är nybörjare i att läsa och skriva, likaså 
studenter som har god läs- och skrivförmåga men som på grund av bristande socialt 
umgänge (t.ex. avsaknad av jobb eller praktikplats) är begränsade muntligt. Därmed 
finns det studenter i de tidigare kurserna som har kännedom om ord och uttryck som 
studenter i de senare kurserna inte har kommit i kontakt med än, vilket innebär att 
alla kan hjälpa alla i någon mån, något som också sker. På AMI ligger fokus på att 
arbeta upp ett fungerade vardagsspråk vilket innebär en hög grad av muntliga 
övningar och olika studiebesök ut i samhället. 

Uppföljning 

Lärmiljön och de faktorer som påverkar den diskuteras nästan dagligen bland 
pedagogerna. I de fall vi upplever att vi har något bekymmer kring den diskuteras 
detta på enhetsmötena. Lokalerna på AMI är trånga och mindre lämpade för 
undervisning. Tillgången på grupprum är begränsad på AMI. 

Resultat 

Upplägget med blandade grupper och mycket eget studieansvar passar bra för vissa 
studenter och mindre bra för andra. De som exempelvis har kortare eller ingen 
skolbakgrund har oftast en bristfällig förmåga att planera och disponera sina studier 
på ett bra sätt. Detta var en av orsakerna till att vi delade upp SFI på två institutioner, 
där den ena huserar en mindre grupp som består av just dessa studenter, som då får 
en mer gemensam och interaktiv lärmiljö. 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 

Uppdelningen av SFI, upplever vi, har gagnat studenterna i hög grad. Dels skapar det 
en rimligare lärmiljö för de som behöver mycket stöd och dels ger det pedagogerna 
som arbetar med de mer självgående studenterna större möjligheter att hjälpa dessa, 
eftersom de studiesvaga studenterna tidigare varit ytterst resurskrävande. 

Om SFI växer i framtiden kan ytterligare nivåindelningar bli aktuella. 

Sammanfattning och bedömning 

Under sommarundervisningen har vi haft stängt på AMI och alla undervisning har 
samlats på Lekebergsskolan. Närvaro har varit relativt god närvaro men det har 
påverkat lärmiljön så till vida att nivågrupperingen har varit svårare att upprätthålla. 
Alltfler elever blir klara med sina studier och det innebär att kö-situationen i 
skrivandes stund har förbättras, vi räknar med att kö i stort ska vara borta under tidig 
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höst. 

När det gäller lokalerna på AMI behöver vi jobba för att finna andra lösningar som 
passar bättre för undervisning om vi skulle ha ett fortsatt behov. 

Nämndmål: Eleverna når kunskapsmålen 

Utgångsläge 

Resultaten som framkom under 2016/2017 visade stora variationer bland eleverna. 
Vissa eleverna klarade kurserna på kort tid och andra hade stora svårigheter att nå 
målen. Ett utökat och bättre samarbete med AMI och AF har gagnat resultatet och 
genomströmingene av elever har ökat, Förstärkningarna som gjorts på lärarsidan har 
varit viktiga, även för dem med god skolbakgrund från hemlandet. 

Eftersom SFI är en vuxenutbildning håller samtliga studerande den studietakt som de 
finner lämplig, dock i samråd med lärarna. Nationella prov såväl som mindre tester 
skrivs på studentens eget initiativ, även om det förstnämnda naturligtvis kräver en 
tids planering och förberedelse så att vederbörande känner sig så trygg som möjligt 
vid själva provtillfället. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 

Utbildningen är i hög grad individanpassad, där lärarna försöker tillgodose varje 
enskild students behov utifrån skolbakgrund, framtidsmål, samt 
förbättringsområden. Vi planerar att fortsätta med nivågrupperingen som gruppen 
på AMI har inneburit. Vi kan ses en ökad måluppfyllelse vilket vi tror har en viss 
förklaring i nivågrupperingen. Vi tänker fördjupa samarbetet med AMI och AF för att 
de flesta elever ska få tillgång till praktik eller annan sysselsättning i svensktalande 
miljöer. 

Uppföljning 

Studenterna gör kontinuerligt mindre tester för att lärarna ska kunna bilda sig en 
uppfattning om deras aktuella kunskapsnivåer och se vad som behöver förbättras 
inför ett kommande nationellt prov. Vi har under våren och sommaren sett en 
ökande genomströmning av elever, allt fler elever klara betyg för att kunna studera 
vidare. 

Resultat 

Under läsåret 16-17 har endast ett av sammanlagt över 30 genomförda nationella 
prov mötts av underkänt resultat. Däremot har det förekommit att studenter inte 
klarat enskilda delar av provet i något större utsträckning (det är möjligt att få E i 
samlat provbetyg även om man får F på ett delprov). Slutbetyg ges i kurserna B-D, D-
betyg behöver eleverna för att kunna läsa vidare inom vuxenutbildningen. 
Slutbetygen har fördelats sig enligt följande: 11 betyg i betyg B- kursen, 15 betyg i C-
kursen och 10 betyg i D-kursen. 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 

I dagsläget brister vi mest i träningen av muntlig förmåga hos studenterna och de 
som utvecklas mest där erhåller främst dessa kunskaper från praktik, jobb eller 
sociala kontakter med svenskspråkiga på fritiden. Dock har nivågrupperingen som 
den nya gruppen på AMI inneburit att de studiesvaga eleverna har fått mer muntlig 
träning. Om deltagarantalet i utbildningen skulle vara fortsatt högt kan det finnas 
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anledning att dela in läsåret i intagningsperioder så att man får fler studenter som 
börjar samtidigt och således befinner sig på samma nivå. På så vis kan man lättare 
konstruera samtalsgrupper för att utveckla denna förmåga. 

Sammanfattning och bedömning 

Sammanfattningsvis kan sägas att SFI i det stora hela befinner sig i en positiv trend 
när det gäller betyg och resultat. I viss utsträckning beror det på att många elever 
började under 2016 och har hunnit förvärva kunskaper i svenska både i skolan och i 
vardagslivet. De förbättringar som har genomförts när det gäller miljön och 
undervisningen är också viktiga förklaringar till att vi nu ser att allt fler elever klarar 
kurserna och kan gå vidare till studier eller arbete/praktik. Den nivågruppering som 
AMI-gruppen innebär är viktigt att behålla i någon from även om antalet elever 
minskar. 

3.9 Kultur och fritid 
Kultur- och fritidsavdelningen är sedan i maj äntligen fulltaliga igen. Förväntningarna 
på den tidigare vakanta tjänsten som arbetade med bl.a. KomTek, Naturskolan, 
motionsspår, turism och bokningar var otydlig. Det i kombination med hög 
arbetsbelastning på kultur- och fritidssekreterartjänsten krävde en utveckling. 
Resultatet blev två utvecklartjänster utifrån avdelningens redan befintliga 
förutsättningar, arbetsuppgifter och inom ekonomisk ram: en med inriktning 
fritid/idrott och en med inriktning kultur. Utvecklingen och förändringen av 
funktioner/roller och arbetsuppgifter är en del i att upprätthålla och utveckla kvalitén 
och möta den växande kommunens nya behov. 

Avdelningen har sedan fortsatt med det långsiktiga arbetet att tydliggöra uppdrag, 
verksamheter och aktiviteter i kombination med prioriteringar (långa resp. korta 
bollar och passningar) vilket medför fokusering och måluppfyllelse. 

 Nämndmål: 

Medborgarna ska kunna ta del av ett levande, kvalitativt och varierat kultur- och 
fritidsutbud samt ges förutsättningar att själva ägna sig åt skapande verksamhet. 

Barnen och eleverna är en del av en god och utvecklande lärmiljö. 

Samlat utgångsläge för Kultur och fritid 

Utifrån avdelningens identifierade behov av ett kultur- och fritidslyft har ett 
strategiskt visionsarbete inletts med utgångspunkt i lokala och nationella uppdrag 
och mål med syfte att resultera i konkreta aktiviteter. På sikt kan det med fördel 
uppgå i ett övergripande kultur- och fritidsprogram. 

Biblioteket  

Planering och genomförande 

Under påsklovet barn och familjer påskpysslat på barnavdelningen. 

Lördag 20 maj hade biblioteket öppet Hus och firade att det har funnits bibliotek i 
Lekeberg (Knista) i 160 år i år. Dagen erbjöd kultur i form av dockteater med Helene 
Névèrs, levande musik med Anders Edlund samt vernissage av fotoutställning med 
Anders T Johansson. 

Det statliga bidraget från Kulturrådet avseende inköp av litteratur till folk- och 
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skolbibliotek har beviljats med 30 000 kr. 

Biblioteket har deltagit i upphandlingen av prenumerationstjänster, genomförd 
tillsammans med Örebro kommuns upphandlingskontor och representanter från 
biblioteken i länet. 

Biblioteket har deltagit i möten och planering av det regionala läsprojektet Örebro 
län läser, som planeras utföras hösten 2018. Deltagandet går i linje med 
biblioteksplanen. 

Bibliotekarierna har utbildats sig i linje med biblioteksplanen: Kurs i Katalogisering & 
katalogunderhåll i Book-IT (2 dagar), Utveckla sagostunden (1 dag), Biblioterapi (1 
dag). 

Planeringen av ombyggnationen på kommunhusets bottenvåning har fortsatt och 
därmed även informationsinsamlingen till utredning om mer-öppet bibliotek. Då 
ritningen för ombyggnationen ännu inte är färdig har en analys av lokalen fått vänta 
- en viktig del för att kunna beräkna de totala kostnaderna för mer-öppet. 

Uppföljning 

Besökarantal och antal utlån är lägre än motsvarande period förra året. Analys 
kommer att ske inför fortsatt arbete under hösten. De sjunkande siffrorna följer 
rikstrenden. Den nationella biblioteksstatistiken visar bl.a. att utlånen sjunkit med 
4 % 2015 till 2016. 

Bibliotekets arbete med läslust och läsfrämjande 

Planering och genomförande 

En andra träff i de två nätverken för läslust har genomförts. 

På påsklovet genomfördes en sagostund då en bibliotekarie i roll berättade om 
gubben Pettson och hans katt. Det fanns också en äggletartävling under 
påsklovsveckan, och alla barn som deltog fick varsin Pixi-bok. 

Två bibliotekarier besökte Familjecentralen. Föräldrarna fick information om vikten 
av att läsa högt för sina barn, och barnen fick två kortare sagostunder. BVC:s 
föräldragrupp har besökt biblioteket för en berättar- och informationsstund. 

5-årsbesök på biblioteket: Alla kommunens blivande 6-åringar (i förskola eller hos 
dagbarnvårdare) har besökt biblioteket. Barnen fick då uppleva en sagostund och en 
enkel information om biblioteket. 

Bibliotekets sommarläseklubb Äventyrsläsarna drog igång med totalt 45 anmälda 
barn i två grupper. 

Uppföljning 

Nätverken för läslust i förskola/skola ska till hösten påbörja en sammanställning av 
de läsfrämjande aktiviteterna, för att få en samlad bild av hur kommunens samlade 
läsfrämjande insatser mot barn och unga ser ut. När det gäller Familjecentralen är 
ambitionen att fortsätta närvara regelbundet, eftersom det är en arena där föräldrar 
och barn kan nås. Det ska också undersökas om det finns möjlighet att få delta i den 
öppen förskola-verksamhet som drivs i Hidinge och Mullhyttan. Biblioteket har 
önskat att det även fortsättningsvis bokas in en träff på biblioteket när det blir en ny 
föräldragrupp på BVC. 5-årsbesöken är bra då alla barn, även de som går i förskola i 
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kommunens ytterområden, får en chans att besöka biblioteket. 

Det har under perioden varit kännbart att det är sårbart med endast tre 
bibliotekarier med tanke på bemanning, sjukdom och annan nödvändig frånvaro 
(t.ex. möten och utbildning). Vid ett tillfälle fick biblioteket stänga. 

KomTek  

Planering och genomförande  

KomTek hade två kursgrupper igång under vårterminen. 

KomTek har lämnat paviljongen där verksamheten bedrevs tidigare och står nu utan 
lokal tillsvidare. Möbler och material är magasinerat. Inför hösten planeras att 
fortsatt ha två grupper igång. 

Uppföljning 

Under hösten kommer KomTeks verksamhet att ses över och en långsiktig plan 
utarbetas. 

Naturskolan  

Planering och genomförande  

Några få förfrågningar har inkommit under våren. 

Uppföljning 

Få förfrågningar har hittills inkommit. Arbetssättet att ta in extern kompetens utifrån 
fungerar bra. 

Under hösten kommer Naturskolans verksamhet att ses över och en långsiktig plan 
utarbetas. 

Fritidsgårdar 

Planering och genomförande 

Fritidsledarna fortsätter det medvetna arbetet med jämställdhetsperspektiv i utbud 
och aktiviteter. En större icke genuskodad aktivitet planeras genomföras under 
hösten. 

En av fritidsledarna har besökt Marieberg köpcentrum tillsammans med Sydnärkes 
frititidsgårdsnätverk och Fältgruppen på Örebro kommun, i syfte att nattvandra i 
området för att skapa sig en egen bild av hur det är där många av kommunens 
ungdomar befinner sig kvälls- och nattetid. 

Dialog med Mullhyttans bygdeförening om utveckling och samarbete är i slutfasen. 
Ett slutligt avtalsförslag är framtaget. 

Uppföljning 

Antalet besökare på Hidinge fritidsgård ökade stadigt från öppningen och några 
veckor framåt. I slutet på vårterminen låg besöksantalet på mellan 15-20 
mellanstadiebarn, och variationen på högstadieungdomar är mellan 2-20 ungdomar. 

I Fjugesta identifieras ett stort behov av en mötesplats utöver fritidsgården alt. öppet 
flera kvällar i veckan. Området utanför fritidsgården används som samlingspunkt 
även de kvällar fritidsgården inte är öppen. 
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Fritid och idrott generellt  

Planering och genomförande  

Sommarlovsaktiviteter har genomförts med rekvirerat stöd från MUCF, Myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Bidraget ska möjliggöra möten över sociala 
gränser och vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år samt stimulera 
både flickors och pojkars deltagande och genomföras så att alla barn behandlas lika 
vad gäller tillgång och deltagande. 

Det påbörjade arbetet med att se över taxor och regler för uthyrning av kommunala 
lokaler kan tack vare den fulla bemanningen åter fortsätta liksom genomgång av 
rutiner för lokalbokningar etc. 

Simskolan startade 19 juni. 159 barn var anmälda till sommarens simskola på 
Sannabadet fördelat på 15 grupper i vattenlek, nybörjare, nybörjare 1 samt 
fortsättningsgrupp. 

Ett nytt utegym i Fjugesta har anlagts i samarbete med Sydnärkes folkhälsoteam. 

Förändringen av Linden till Träffen har genomförts. Kök och köksinventarier har 
organiserats upp i dialog med föreningar. 

Tillgänglighetsanspassning via genomgång av hörslingor i samlingssalen på 
Oxelgården samt stora salen på Träffen har genomförts. Vilka åtgärder som ska vidtas 
ses nu över. 

Arbetet med Boosta-veckan vecka 37 fortsätter tillsammans med ÖLIF/SISU. 
Programmet för veckan är klart och har börjat att marknadsföras. Ett möte med 
föreningarna är inbokat i augusti för att närmare planera Prova-på-dagen samt 
informera ytterligare om Idrottsskola i samverkan med ÖLIF/SISU. 

Arbetet med att rusta motionsspåret i Mullhyttan är påbörjat. Det är klart vilka 
aktörer som ska utföra arbetet som kommer att utföras under hösten 2017. Dialog 
har skett med skötselansvariga i Mullhyttans IF. 

Till Brogalandet har investerats i en ny flottbrygga då den befintliga var gammal och 
sliten. Övriga badplatser fräschades även upp med t.ex. grillplatser och soptunnor. 

Arbetet med att uppföra en av de återstående tre spontanidrottsplatserna har 
planerats in. Hidinge/Lanna prioriteras inledningsvis. 

Under våren har Kultur- och fritidsavdelningen kallat berörda föreningar till ett 
uppstartsmöte angående en eventuell framtida konstgräsplan i Lekebergs kommun. 
Föreningarna har fått ett underlag skickat till sig som efter sammanställning i höst 
kommer att visa om behov av en konstgräsplan finns. 

Uppföljning 

Mycket av de uppdrag som beskrivs ovan fortlöper under hösten och nya tillkommer. 
Bedömningen är att fritid- och idrottsfrågorna nu har förutsättning att effektiviseras 
och måluppfyllelsen kan öka. 

Konsumentrådgivning 

Planering och genomförande 

Det nya avtalet med Karlskoga kommun sjösattes tidigare och innebär att Lekebergs 
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kommun köper kvalificerade konsumentvägledartjänster av Karlskoga kommun. 

Uppföljning 

Samarbetet fungerar fortsatt bra. 

Kulturskolan 

Planering och genomförande 

Inledande samtal ang. kulturskoleverksamheten i Lekebergs kommun har inletts med 
Örebro kommun/Örebro kulturskola. 

Uppföljning 

Vårens årliga prova-på-dag utvecklades i Lekeberg. Det tydliggjordes även att 
Lekebergsbor var välkomna till prova-på-dagen i Örebro. 

Kultur generellt 

Planering och genomförande 

Remissen av Region Örebro läns föreslag till Kulturgaranti har bearbetats.Konstnärlig 
gestaltning av nya förskolan Lär-Kan monteras i skrivande stund.Avdelningen har 
tagit sig an den konstnärliga gestaltningen på nya gruppboendet Hasselbacken. 

Ett seminarium ang. enprocentregeln och konstnärlig gestaltning, 19 september 
2017, planeras i samarbete mellan Region Örebro län, Örebro konsthall och 
Lekebergs kommun. 

Framtagandet av förslag till riktlinjer för konstnärlig gestaltning i samband med ny- 
och ombyggnation i Lekebergs kommun har påbörjats. 

Olika aktiviteter har ägt rum bl.a. konstcafé på Hidinge skola, föreläsning om 
Klaesson-textilier, en utställning av Ulf Lernhammar, datastugor i samarbete med 
ABF, en utställning om Anne Franks liv i kommunhuset foajé och datastugor (i 
samarbete med ABF). 

Nätverket för kultur i förskola och skola har genomfört kulturarrangemang i skolan 
främst genom skapande skola-bidraget från Kulturrådet: teater, musikteater och 
konsert fördelat på förskoleklass, lågstadie, mellanstadiet och högstadiet. 

Kulturrådet har beviljat kommunen full pott av Skapande skola-ansökan inför läsåret 
17/18: 154 000 kr. Fokus ligger denna gång på professionell dans. 

Uppdraget att publicera fotografier tillhörande Kulturmiljöprogrammet på webben 
samt skapa digital karta har inletts i dialog med nya arkivarien. 

Samlat resultat inom Kultur och fritid 

Avdelningens arbete med att tydliggöra uppdrag och verksamheter i kombination 
med prioriteringar medför fokus och måluppfyllelse. En systematik i planering och 
genomförande underlättar arbetet. Utvecklingen och förändringen av 
funktioner/roller och arbetsuppgifter är en del i att arbeta långsiktigt och 
upprätthålla kvalitén. 

Samlad analys och lärdomar inom Kultur och fritid 

Lekebergs kommun växer vilket ställer krav på ett aktivt, varierat och kvalitativt 
kultur- och fritidsutbud. Utifrån kommunfullmäktiges mål att Lekeberg ska växa och 

Sida 105 av 239



 
 

46 

 

utvecklas på ett hållbart sätt kan Kultur och fritid bidra med mycket, bl.a. konst och 
estetik, skapande, folkhälsa, bildning, lärande och attraktivitet. 

Sammanfattning och bedömning inom Kultur och fritid 

Den tidigare bedömningen att ett övergripande kultur- och fritidsprogram behövs har 
stärkts under perioden. Ett sådant program kan med fördel kombineras med ett 
genomsyrande forum för kultur- och fritidsfrågor i kommunorganisationen. 
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4 Ekonomiskrapport 

Kultur- och bildningsnämndens resultat vid delåret visar ett överskott om 1 315 tkr. 
Prognosen för helåret är att budgeten kommer hållas. Underskott beräknas inom 
Interkommunala ersättningar inom de olika skolformerna. Ett effektiviseringskrav på 
ca 1 000 tkr (0,5 % av budgetramen) ska genomföras under hösten för samtliga 
skolformer för att de ökade kostnaderna för de interkommunala ersättningarna ska 
rymmas inom budget. 

4.1 Gemensam verksamhet 
Kostnader för interkommunala ersättningar som är placerade under gemensam 
verksamhet beräknas ge ett underskott på 800 tkr. Det totala underskottet för 
gemensam verksamhet beräknas bli 600 tkr och beror på flertal vakanser inom 
ledningsadministrationen på grund av chefsbyten. 

4.2 Förskolan 
Förskolan beräknas göra ett överskott på 210 tkr för 2017 och består i det 
effektiviseringskrav som finns inom förskolan. Verksamheten på Tulpanens förskola 
har under sommaren flyttat till Äventyret och en nyöppnad paviljong då Tulpanens 
lokaler tas över av Tulpanens skolan. Flytten beräknas inte ha medfört några större 
merkostnader utan ryms inom befintlig budgetram. Under hösten öppnar en 
fristående förskola i Lanna vilket kommer avlasta den kommunala förskolan som 
under hösten kommer vara full då barnen ökar i både Lanna och Fjugesta. 

4.3 Grundskolan 
Grundskolan prognostiserar ett överskott om 790 tkr och består i det 
effektiviseringskrav som finns inom grundskolan. Tulpanens skola har på grund av 
skolans lokaler svårt att få ihop bemmaningen utefter tilldelad budget och har 
därmed haft för hög bemaning under våren. Man försöker hitta olika lösningar till 
hösten men hår råder stor osäkerhet att få en budget i balans. Hidinge började året 
med för höga personalkostnader på grund av för hög bemaning, detta har börjat 
hämtats hem och beräknas vara korrigerat vid årets slut. Även Mullhyttans skola har 
haft lite för högt utfall i början på året inom förskoleklass och mellanstadiet, åtgärder 
för att nå en budget i balans har fattats av rektor och beräknas ge effekt under 
hösten. 

4.4 Gymnasieskolan 
Prognosen för gymnasieskolan är - 400 tkr och beror på att köp av utbildningsplatser 
är högre än budget. Dels på grund av några utbildningsplatser som är relativt 
kostsamma jämfört med andra samt att några elever som är äldre än gymnasieålder 
antingen har gått om årsklasser eller går längre än de tre år nämnden får budget för. 

4.5 Vuxenutbildning  
Vuxenutbildningen prognostiserar ett nollresultat för året. 

4.6 Kultur- och fritidsavdelningen 
Avdelningen beräknas hålla budget för 2017. Avdelningen har ökade kostnader under 
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perioden: 140 tkr för städ av Leken och badgruvan då tidigare aktör avsade sig 
uppdraget samt 80 tkr för upphandlingsstöd (kompetens) i samband med 
kulturskoleupphandling. Hur städkostnaden finansieras redovisas i ett separat 
nämndärende. Upphandlingsstödet finansieras av att en tjänst på avdelningen till 
största delen varit vakant under våren. 

Det nya avtalet ang. fritidsgårdsverksamhet i Mullhyttan innebär en anpassning till 
dagens löne- och kostnadsnivåer och ökar därför med 30 tkr. Avdelningens budget 
för stöd till drift av fritidsgård i Mullhyttan har varit oförändrad sedan 2009, då det 
första avtalet tecknades. Finansiering sker genom omfördelning inom befintlig ram 
(Föreningsbidrag). Det nya avtalet innebär bl.a. samarbete mellan fritidsgårdarna och 
likvärdiga verksamhetsförutsättningar. 

4.7 Ekonomiskt resultat 

Kultur- och 
bildningsnämnden 

Budget 
Utfall  

2017-07-31 
Årsprognos Avvikelse 

Gemensam verksamhet 24 262 14 264 24 862 -600 

Förskolan 53 364 29 869 53 154 210 

Grundskolan 81 854 48 663 81 064 790 

Gymnasieskolan 25 260 13 978 25 660 -400 

Vuxenutbildning 1 100 531 1 100 0 

Kultur- och 
fritidsverksamhet 

7 295 3 552 7 295 0 

Summa 193 135 110 857 193 135 0 

4.8 Investeringar 
Nämndens investeringsbudget kommer inte att förbrukas helt för 2017. Arbetet med 
näridrottsplats kommer dra igång under hösten men budgeten kommer inte att 
förbrukas i år. Ombyggnad av bibliotek är försenat så inga inventarier kommer köpas 
in i år. 

Investeringar Budget 
Utfall  

2017-07-31 
Prognos Avvikelse 

Näridrottsplats 1 439 0 0 1 439 

Inventarier 800 444 800 0 

Ny förskola Hidinge-
Lanna 

1 000 22 1 000 0 

Inventarier 
Ombyggnad bibliotek 

1 000 0 0 1000 

 4 239 466 1 800 2 439 
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Delårsbokslut 2017 
(prognosrapport 2) 

Kultur- och bildningsnämnden
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1 Inledning
Inom kultur- och bildnings verksamheter har arbete och fokus under perioden maj till 
och med juli 2017 sammanfattningsvis ägnats mycket åt

 avslut av läsåret 2016-2017 innefattande bl.a. uppföljning av mål och resultat
 förberedelser inför semesterperioden samt verksamhetsstart i augusti  
 rekrytering av personal
 översyn av förvaltningens administration
 skolskjutsar
 lokaler på kort och lång sikt
 ansökningar och redovisningar av statliga medel
 åtgärder för en budget i balans 2017
 MER beredning inför 2018
 den långsiktiga gemensamma verksamhetsutvecklingsprocessen inom 

förskola och skola där all personal och nämndens politiker är delaktiga
 att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet

Förändringar i det systematiska kvalitetsarbetet pågår i kommunen och 
förvaltningen. Arbetet och prövandet inom kultur- och bildning pågår utifrån 
förändrat årshjul, struktur och arbetssätt. Som ett led i att utveckla det systematiska 
kvalitetsarbetet och dialogen kring detta på alla nivåer möts politiker och tjänstemän 
kring delårsbokslutet, prognos 2 den 30 augusti.
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2 MER-styrning

2.1 Politiskt fattade beslut
Fattade politiska beslut

Beslut Status Kommentar

2013-06-04,§30, Kultur- och bildningsnämnden 
beslutar att det systematiskakvalitetsarbetet inom 
verksamhetsområdena skola och fritidshem ska 
utvecklas. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda 
och lämna förslag på hur nya rutiner, som ska gälla 
kommunen utformas. Allmänt ska gälla att 
redovisningen ska ta sikte på de mest väsentliga 
läroplansmålen. Uppdraget innefattar även metoder 
för att mäta måluppfyllelsen. Förvaltningens förslag 
ska också innehålla en plan för när och hur de 
återkommande avrapporteringarna

Under 
beredning

Pågående arbete som 
omfattar alla nivåer

2015-09-21,§199, Kultur- och bildningsnämndens 
arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att utreda 
ett framtida behov och organisation av Komvux i 
Lekebergs kommun

Ej verkställt

2015-12-31,§ 151 Kultur- och bildningsnämnden 1. 
ger förvaltningen i uppdrag att under våren 2016 
genomföra samrådsmöten kring plats för kultur, 
aktiviteter och möten mellan människor, 2. uppdrar 
till förvaltningen att återrapportera synpunkter från 
samrådsmötena vid nämnden i maj, 3. uppdrar till 
förvaltningen att bearbeta utredningen vidare under 
hösten 2016 och återrapportera till nämnden

Under 
beredning

2016-04-20,§ 51, Kultur- och bildningsnämnden 2. 
ger förvaltningschefen i uppdrag att i 
kommunikation med Örebro kommun förnya 
överenskommelse/ ev. avtal för elever i 
högstadieåldrar och i vissa enskilda fall yngre 
träningsskoleelever med mångfasetterade behov.

Under 
beredning

2016-10-25, §113, Kultur- och bildningsnämnden ger 
förvaltningschef i uppdrag att ta fram ett nytt 
förslag på lokalöverenskommelse samt arbeta 
vidare för att hitta en långsiktig lösning för 
formande av familjecentral.

Kommer 
beredas

2017-03-21, §23, Kultur- och bildningsnämnden 
uppdrar till förvaltningschefen att utreda 
möjligheterna kring MER-öppetbibliotek

Under 
beredning

Beslut fattas på nämnden i 
augusti.

2017-05-17, §42, Kultur- och bildningsnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att utreda 
1. vilka avtal som inte har räknats upp för att få rätt 
budgetförutsättningar
2. vilka åtgärder som behöver vidtas för att få en 
budget i balans

Under 
beredning
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Beslut Status Kommentar

2017-05-17, §50, Kultur- och bildningsnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att förtydliga redovisningen 
av giltig och ogiltig frånvaro gällande om ingen 
frånvaro finns på skolorna eller om ingen frånvaro 
har rapporterats in till arbetsutskott/nämnd.

2.2 Mål
Det systematiska kvalitetsarbetet ska bidra till att underlätta arbetet med att 
utveckla verksamhetens ledningssystem för kvalitet och i det innefatta nationella, 
kommunala och lokala mål som bearbetas och analyseras samt kommuniceras på alla 
nivåer. Ett prövande görs utifrån ett nyutformat årshjul och en förändrad struktur. 
Målsättningen är att alla nivåer systematiskt och kontinuerligt följer upp 
verksamheterna, analyserar resultaten i förhållande till målen och utifrån det 
planerar och utvecklar verksamheterna på ett medvetet och väl förankrat sätt.

MER-STYRNING

Kommunens styrmodell, MER-styrning, bygger på att kommunfullmäktige sätter 
övergripande mål som sedan nämnder och styrelse bryter ner i nämndmål.

Bedömningen görs enligt principen nedan.

 Alla indikatorer prognostiserade uppnådda = Nämndmål uppnås
 Mer än hälften av indikatorerna uppnådda eller delvis uppnådda = 

Nämndmål uppnås delvis
 Mer än hälften av indikatorerna uppnås inte eller saknar värde = Nämndmål 

uppnås ej.
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2.2.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt 
och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre 
hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk 
hållbarhet

Kommunfullmäktig
es mål

Nämndmål Indikator Trend Komment
ar

Nuvärde Prognos Målvärde

Andel av medborgarna 
som tar kontakt med 
kommunen via telefon 
får ett direkt svar på 
en enkel fråga

50% 50% 90%

Andel av medborgarna 
som skickar in en enkel 
fråga via e-post får 
svar inom två 
arbetsdagar

70% 70% 90%

Lekebergs kommun 
gör det enkelt för 
sina medborgare 
att bo i Lekeberg

Nöjd-Region-Index 66% 66% 70%

Antalet 
biblioteksbesökare 17 391 st 34 000 st 36 652 st

Antalet utlån 21 379 st 42 000 st 45 294 st

Medborgarn
a ska kunna 
ta del av ett 
levande, 
kvalitativt 
och varierat 
kultur- och 
fritidsutbud 
samt ges 
förutsättnin
gar att själva 
ägna sig åt 
skapande 
verksamhet

Utbudet i form av 
antal och variation av 
aktiviteter som 
erbjuds inom kultur- 
och fritidsområdet

-

31 32 36

Värde 
medarbetarundersökni
ngen (medel)

4,02 4,02 4

Sjukfrånvaro 8% 8% 7%

Lekebergs kommun 
växer och utvecklas 
på ett hållbart sätt

Nämnderna och 
styrelsen håller sin 
budgetram

Åtgärder 
planeras 
för att nå 
målvärdet

-920 tkr 0 tkr 0 tkr

Lekebergs kommun 
minskar sin 
klimatpåverkan

Miljödiplomering av 
Lekebergs kommun

Planen är 
att detta 
genomförs 
i höst och 
att det 
hinns med 
under 
2017.

Nej Ja Ja
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2.2.2 Barn och unga - I Lekebergs kommun får alla barn och unga det 
stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och 
jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential.

Kommunfullmäktig
es mål

Nämndmål Indikator Trend Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde

Andelen barn som 
känner sig trygga 95% 93% 100%

Andelen elever som 
känner sig trygga 90% 93% 100%

Antalet inrapporterade 
kränkningsärenden 
utifrån Skollag 6 kap, 
10 §

14 24 30

Antalet 
förskoleverksamheter 
som har forum för 
samråd enligt Skollag 4 
kap

100% 100% 100%

Barnen och 
eleverna 
känner sig 
trygga och 
delaktiga i 
sin förskole- 
respektive 
skolverksam
het

Antalet 
skolverksamheter som 
har forum för samråd 
enligt Skollag 4 kap

100% 100% 100%

Andelen barn som 
anger att förskolan 
väcker nyfikenhet och 
lust att lära

100% 97% öka från 
97%

Andelen elever som 
anger att skolan väcker 
nyfikenhet och lust att 
lära

59% 59% öka från 
59%

Lekebergs kommun 
ger barn och unga 
möjligheter att 
utvecklas optimalt 
utifrån sina 
förutsättningar

Barnen och 
eleverna är 
en del av en 
god och 
utvecklande 
lärmiljö

Andelen elever som 
tar del av kultur i 
skolan-aktiviteter i 
samverkan mellan 
verksamheterna skola 
och Kultur och fritid

Skapande 
skola-
arbetet 
fokuserar på 
scenkonst 
för alla 
stadier.

65% 80% 80%
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Kommunfullmäktig
es mål

Nämndmål Indikator Trend Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde

Utbudet i form av 
varianter av 
läslustaktiviteter 
riktade till barn på 
förskolor/hos 
dagbarnvårdare och 
elever i skolan i 
samverkan mellan 
verksamheterna 
förskola, skola och 
Kultur och fritid

11 st 12 st 12 st

Eleverna når 
kunskapsmål
en

Elever i åk 3 som 
deltagit i alla delprov 
som klarat alla delprov 
för ämnesproven i SV, 
Sv2 och MA

77% 77% Öka från 
75%

Elever i åk 6 med lägst 
betyg E för 
ämnesproven i SV, 
Sv2, EN och MA

86% 86% öka från 
97%

Elever i åk. 9 som 
uppnått 
kunskapskraven i alla 
ämnen

92,19% 92,19% öka från 
82,1%

Elever i åk. 9 som är 
behöriga till ett 
yrkesprogram

92,19% 92,19% öka från 
93,1%

Sida 116 av 239



9

3 Verksamhetsberättelse
Det systematiska kvalitetsarbetet ska bidra till att underlätta arbetet med att 
utveckla verksamhetens ledningssystem för kvalitet och i det innefatta nationella, 
kommunala och lokala mål som bearbetas och analyseras samt kommuniceras på alla 
nivåer. Ett prövande görs utifrån ett nyutformat årshjul och en förändrad struktur. 
Målsättningen är att alla nivåer systematiskt och kontinuerligt följer upp 
verksamheterna, analyserar resultaten i förhållande till målen och utifrån det 
planerar och utvecklar verksamheterna på ett medvetet och väl förankrat sätt.

3.1 Förskola
Nämndmål: Barnen känner sig trygga och delaktiga i sin förskoleverksamhet

Utgångsläge

Med utgångsläge i 2016 års årsberättelse kan vi sammanfattningsvis se att 
likabehandlingsplanepiloternas arbete och användandet av DO:s mall, har ökat 
medvetenheten och förståelsen för likabehandlingsarbetet. Det gäller såväl rutiner 
som skyldigheter och arbetsmetoder. Arbetet blir allt mer strukturerat, sker med 
större systematik och kopplas ihop med det systematiska kvalitetsarbetet, den 
pedagogiska dokumentationen och det kollegiala lärandet. Därmed har 
likvärdigheten och kvaliteten ökat på kommunens förskolor, och vi säkerställer 
barnens trygghet och delaktighet i verksamheten. En fortsatt satsning på ICDP ser vi 
som värdefull.

Planering och genomförande kopplat till forskning

 Intervjuer av förskolornas 5-åringar kommer att genomföras i maj månad. 
Någon förskola har även under hösten ställt samma frågor för att ha ett 
material att kunna jämföra med.

 Trygghetsvandring utifrån DO:s husmodell, "Rocka sockor", kompissol, Tio 
små kompisböcker är exempel på material och metoder som används för att 
arbeta förebyggande och främjande.

 Delar systematiskt in barnen i mindre grupper
 Använder medvetet begrepp som t.ex. "samarbeta"
 Vuxna agerar som förebilder
 En fördjupningsutbildning för förskolornas likabehandlingspiloter kommer att 

genomföras under en eftermiddag i april månad.
 Likabehandlingplanen finns med som en stående punkt på de flesta APT:er

Uppföljning

 Intervjuer av förskolornas 5-åringar sker i slutet av maj
 Kontinuerliga observationer

Resultat

Vi kan redan nu se att barnen använder begrepp som t.ex. "vi samarbetar här", och 
sätter upp en hand som "stopp" när något inte känns ok. Ett ännu tydligare resultat 
ser vi i maj när vi gör intervjuer och sammanställer observationer

2017.06.28

Under maj månad genomfördes barnintervjuer med förskolornas 5-åringar. 
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Resultatet av dessa intervjuer visar att 95% av barnen känner sig trygga och delaktiga 
i sin förskoleverksamhet.

Analys och lärdomar kopplat till forskning

Arbetet med likabehandlingsplanerna och ICDP tror vi har ökat pedagogernas 
medvetenhet om vikten av att agera som förebilder. Av tradition är förskolorna bra 
på att lösa konflikter och att agera när något hänt. Nu kan vi se att fokus mer har 
flyttats till det som är förebyggande och främjande och skillnaden i dessa begrepp.

Att regelbundet ställa samma frågor till samma målgrupp ger över tid ett material 
som går att jämföra. Förskolorna har hittills valt att göra intervjuer med 5-åringarna 
vid vårterminens slut. Att samma barn inte svarar på samma frågor återkommande är 
inget hinder. De svar vi får från barnen tänker vi säger något om den miljö de vistas i, 
och blir ett underlag för oss att utvärdera själva verksamheten - inte barnen.

Att över tid hålla fast vid metoder som vi ser fungerar, och samtidigt våga söka efter 
och finna nya vägar, fylla på med verktyg för både barn och vuxna, prova och öva, 
hålla i och hålla ut ser vi som värdefullt och viktigt att hålla fast vid.

ICDP är ett förhållningssätt som bygger på forskning.

Användandet av DO:s mall säkerställer att vi följer både diskrimineringslagen och 
skollagens intentioner.

Använder arbetssätt som är förankrat i Bowlby:s anknytningsteori.

Sammanfattning och bedömning

I samtliga förskolors systematiska kvalitetsarbete framkommer att möjligheten för 
barnen att vistas i mindre grupper och sammanhang påverkar känslan av trygghet, 
likaså att man under perioder lägger extra fokus på förebyggande trygghetsarbete. 
Intressant är också att trygghetsvandringarna som metod ger tydlig vägledning för 
pedagogerna om var barnen känner trygghet resp. otrygghet. Som exempel kan 
nämnas att toaletterna är en plats som kan väcka viss stress eller olust.

 

Nämndmål: Barnen är en del av en god och utvecklande lärmiljö

Utgångsläge

Pedagogisk dokumentation och utformande av lärmiljöer är en ständigt pågående 
process. Den syftar dels till att få en tydlig bild av barnens utveckling och lärande 
samt vad verksamheten erbjuder, dels till att utvärdera sammanhangets och miljöns 
betydelse för barnens utveckling och lärande, lek och samarbete. Det är också ett 
arbetsverktyg som bygger på ett gemensamt reflektionsarbete och förutsätter en 
kultur av samarbete, reflektion och kommunikation. Det kräver en professionell 
inställning samt medvetenhet om uppdraget. Med detta i bakhuvudet är vi på rätt 
spår när det gäller kärnan i uppdraget och vår vision om Sveriges bästa förskola.

Planering och genomförande kopplat till forskning

 Nätverksträffar där all förskolepersonal deltar genomförs enligt plan. Träffen 
i mars innebar ett kollegialt lärande där man delgav varandra erfarenheter, 
och reflekterade tillsammans kring väl fungerande och mindre väl 
fungerande lärmiljöer.
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 ICDP är ett förhållningssätt som ska genomsyra arbetet. Bygger på forskning.
 ICDP-övning som stående punkt på APT
 Använder arbetssätt som är förankrat i Bowlby:s anknytningsteori.
 Delar systematiskt in barnen i mindre grupper
 Dokumentationsväggar på varje förskola

Uppföljning

 Intervjuer av förskolornas 5-åringar sker i slutet av maj
 Kontinuerliga observationer

Resultat

I maj månad görs barnintervjuer och observationer sammanställs. Då kommer vi att 
ha ett underlag för resultat.

2017.06.28

Under maj månad genomfördes barnintervjuer med förskolornas 5-åringar. 
Resultatet av dessa intervjuer visar att 100% av barnen upplever att förskolan väcker 
nyfikenhet och lust att lära.

Analys och lärdomar kopplat till forskning

Vi har på olika sätt satsat mycket på förskolornas lärmiljöer och att öka pedagogernas 
medvetenhet om dessa, vilket nu visar sig i en hög måluppfyllelse. Det kollegiala 
lärandet är enligt många forskare ett framgångsrikt sätt för att utveckla en 
verksamhet. Det har vi nu själva sett genom att praktiskt tillämpa arbetssättet under 
ett par års tid.

Den pedagogiska dokumentationen är igång på samtliga förskolor, men förståelsen 
ser lite olika ut och många brottas med att få till det i praktiken. Många ser att detta 
är ett gångbart verktyg som hjälper oss att få syn på barnens lärprocesser, ge 
inflytande på riktigt och låta barnens röster bli hörda. Vi behöver fortsätta arbeta 
medvetet med detta, fylla på med kompetensutveckling, ta del av andras 
erfarenheter och koncentera dokumentationen till några avgränsade områden samt 
få en tydligare struktur för när och hur dokumentationen ska analyserar och 
användas tillsammans med barnen och i arbetslaget. Fortsätter arbeta med stöd av 
skolverkets bok " Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan - pedagogisk 
dokumentation" samt annan aktuell litteratur.

Enligt Bowlbys anknytningsteori utforskar barnet sin omvärld i en säker miljö och 
utvecklas som ett svar på denna. En bra balans mellan anknytning och utforskande 
system är viktigt för att ett barn skall utvecklas på ett bra och hälsosamt sätt. Vidare 
beskriver Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi i sin bok "Lyssnandets pedagogik" 
förskolans miljö som den tredje pedagogen, och detta tänkesätt har påverkat oss 
starkt.

Barbro Bruce menar att "Vi är själva våra viktigaste verktyg. Vi som pedagoger gör 
förskolans kvalitet." Hur vi förhåller oss med vår närvaro, vårt intresse, lust och 
engagemang är avgörande för pågående process, är lärdomar som blivit 
medvetandegjorda under detta år.

Sammanfattning och bedömning

Det idoga arbetet med förskolans lärmiljöer och att ha barns lärande i fokus har gett 
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ett gott resultat. "Håll i håll ut" är ett ordstäv som vi nu skördar frukterna utav.

3.2 Förskoleklass
Nämndmål: Eleverna känner sig trygga och delaktiga i sin skolverksamhet

Utgångsläge

Arbetet under 2016 med den nya planen mot kränkande behandling har gett alla, 
såväl pedagoger som barn en fördjupad förståelse för allas lika värde. 
Värdegrundsarbetet är en förutsättning för ett fungerande socialt samspel och 
lärande. Främjande och förebyggande insatser är avgörande för ett gott resultat 
enligt forskning och som bland annat sker genom elevhälsoteamen. Trots ett stort 
ökat elevantal i kommunen, främst på Tulpanens skola, framkom goda resultat i 
värdegrundsarbetet. Vikten av goda förberedelser samt elevhälsoteamens arbete i 
förskoleklasserna har varit viktiga delar i arbetet.

Planering och genomförande kopplat till forskning

Värdegrundsarbetet i förskoleklass fortsätter och planen mot kränkande behandling 
har reviderats tillsammans med skolans övriga personal. Implementeringen av planen 
bland personalen pågår liksom det systematiska arbetet med återkommande 
trygghetsenkäter. Trygghetsenkäterna genomförs en eller ett par gånger/år samt att 
frågorna om trivsel och trygghet alltid finns med vid utvecklingssamtalen.

Nytt på några skolor är att en trygghetsgrupp finns etablerad där personal från 
förskoleklass, skola och fritidshem är representerade. En utökning av rastvärdar har 
skett under lunchrasterna för att ytterligare öka tryggheten tillsammans med flera 
organiserade rastaktiviteter. Arbetet med att göra barnen mer delaktiga i 
förskoleklassens trygghetsarbete har påbörjats, men varierar en del mellan 
förskoleklasserna. På några skolor arbetas det med att bl.a. låt eleverna själva träna 
sig på att använda sig av värdeorden/meningarna på värdegrundstavlorna och 
beskriva hur de aktivt och praktiskt använder sig av dessa.

Trygghetsgruppens tar ansvar för att sammanställa trygghetsenkäter och 
kommunicera dessa med elevhälsan samt utreda trygghetsärenden, då klasslärare 
inte kommer vidare.

Forskning lyfter lärarens goda relationer och förmåga att hantera konflikter med 
barnen som betydelsefulla. En framgångsrik strategi är att skapa en fredlig atmosfär 
och möjligheter för kommunikation genom att arbeta med medling som en naturlig 
del av undervisningen. Läraren ska undvika misstaget att favorisera elever, att 
ignorera eller bagatellisera konflikter, att inte kartlägga konfliktsituationer, att ta sida 
i stället för att medla, att handla slentrianmässigt. Exempel på slentrianmässigt kan 
vara att tvinga barn att be om ursäkt, vilket oftast inte leder till att barnen blir 
ångerfulla. / Ur boken ”Utmärkt undervisning, Håkansson & Sundberg.

ICDP- Vägledande samspel, Karsten Hundeide.

Uppföljning

Trygghetenkäter

Utvecklingssamtal

Resultat
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I stort uppger barnen i förskoleklass att de är trygga i skolan.

Analys och lärdomar kopplat till forskning.

Ett uppskattat och efterlängtat arbete har påbörjats med nätverk där pedagoger 
möts och lär av varandra. Det är viktigt att det får fortsätta och fördjupas för att 
ytterligare öka tryggheten och likvärdigheten i kommunen. Nätverksträffarna och det 
gemensamt övergripande ICDP-arbetet ger redskapen framåt. Värdegrundsarbetet är 
väl etablerat ute i skolorna, men skiljer sig en del åt och vi har fortfarande en stor 
outnyttjad kraft i barnen och eleverna genom utökande av deras delaktighet.

Sammanfattning och bedömning

2017.06.28

Trygghetsenkäter är genomnförda med ett gott resultat.
Vi har ökat antalet rastaktiviteter vilket bidrar till ökad trygghet.
Trygghetsvandringar på skolgården samt trygghetskartor har genomförts. Elevråd 
finns på samtliga skolor och barnen/eleverna blir mer och mer involverade och 
delaktiga i vårt gemensamma trygghetsarbete. ICDP arbetet fortgår med olika 
intensitet.

Analys och lärdommar

Barnen i förskoleklasserna uppger att de är trygga vilket vi tror är en effekt av 
reviderad övergångsplan. Planen vid övergångar har förtydligats.

Nämndmål: Eleverna är en del av en god och utvecklande lärmiljö

Utgångsläge

I årberättelsen för 2016 beskrevs att kontinuerliga pedagogiska samtal förts både i 
respektive arbetslag och i det kommungemensamma nätverket, där stöd och 
utmaning av varandra ges för pedagogernas lärande. Eleverna sågs i kreativa och 
goda lekar både inomhus och utomhus. Trots utmaningar med många 
förskoleklasselever till hösten 2016 var upplevelsen att eleverna kände sig trygga, 
glada och delaktiga i sin lärmiljö.

Planering och genomförande kopplat till forskning

För att ytterligare stärka barnen i deras lärande är det viktigt att vi utgår från där 
eleverna befinner sig samt bygger lärandet utifrån deras erfarenheter och intressen, 
det skapar motivation och engagemang. Interaktionen och kommunikationen i 
klassrummet är därför av största vikt. För att eleverna ska våga ställa frågor och olika 
sorter av frågor krävs ett tryggt klassrum där olikheterna ses som en tillgång. 
Lärandeidentiteter, visar forskning, formas i sociala miljöer och sammanhang. 
Framgångsrikt lärande bygger således inte på en passiv mottagande konsumtion av 
kunskap och information, utan på ett aktivt kommunicerande deltagande, skriver 
Håkansson/Sundberg.

I det kommungemensamma nätverket för pedagogerna i förskoleklass diskuteras 
uppdrag, innehåll och kvalitetsarbete utifrån Skolverkets olika material.

Uppföljning

Utvecklingssamtal

Det systematiska kvalitetsarbetet - Årshjulet
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Resultat

Analys och lärdomar kopplat till forskning

Delaktighet och kännedom om var barnet befinner sig i sitt lärande är en grund.

Barnen ska uppfatta sig som kompetenta och lärande. (ICDP)

Det är viktigt att ta reda på barnets perspektiv. (Inte bara säga att vi har ett 
barnperspektiv)

Uppföljning och utvärdering ska vara formativt kopplade till förmågor, styrkor och 
utvecklingsområden.

 Vad är målet?
 Hur ligger jag/eleven till?
 Hur ska jag/eleven gå vidare?

Sammanfattning och bedömning

2017.06.28

Den fysiska lärmiljön är olika i kommunen vilket visar sig på olika sätt. Trots det har vi 
kommit närmare varnadra genom nätverk förskoleklass.

Annalys och lärdomar

Gemensamma diskussioner och erfarenhetsutbyte har skapat större likvärdighet i 
kommunens förskoleklasser trots skillnader i storlek , geografiskt läge i de olika 
verksamheterna.

 Nämndmål: Eleverna når kunskapsmålen

Utgångsläge

Elevernas lärande följs via kartläggning och observationer i den pedagogiska 
dokumentationen. Bedömningen för 2016 var att i och med att specialpedagog finns 
med i en del fall mer aktivt i verksamheten gjort att kunskapsutvecklingen fångats 
upp tidigare än förut. Vid uppföljningarna, gjorda under 2016, sågs en god utveckling 
vad det gäller elevernas kunskaper. Pedagogerna både stöttar och utmanar på ett 
mer aktivt sätt i och med den pedagogiska dokumentationen. Det gav resultat, dels i 
det praktiska och vardagliga arbetet, men också eftersom pedagogerna är i ett 
lärande utifrån föreläsning och kollegiala samtal med litteratur som grund. 
Återkommande reflektionsmöten tillsammans med specialpedagog är utmanande 
och utvecklande för pedagoggruppen.

Planering och genomförande kopplat till forskning

Kunskap är centrala byggstenar för lärande. För att bli kunnig inom ett område måste 
varje individ behärska avsevärd kunskap, kunna organisera den kunskapen i 
sammanlänkande begreppsstrukturer samt kunna använda kunskapen. Detta är 
grundläggande. En viktig grund att utgå från då pedagogen planerar sitt arbete.

Att skaffa sig kunskap och förstå hur det hänger ihop är en långsam process som tar 
flera år av omfattande träning och kräver stöd från andra.

Ju mer stör en nybörjare får i termer av lärarstöd och återkoppling, liksom 
motivationsbyggande, desto mer troligt är det att novisen så småningom utvecklas 
till expert. / Hämtat från Håkansson & Sundberg.
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I förskolan och förskoleklassen läggs grunden till hur en elev ser på sig själv som en 
kunnig och lärande person. Vuxenperspektivet och förhållningssättet till kunskap och 
lärande är därför centralt.

Arbetet med ICDP ger oss stöd i förhållningssättet där barnet ses som kompetent och 
lärande.

Resultaten i lärandet analyseras tillsammans med barnen, mellan pedagoger och 
tillsammans med elevhälsan.

Uppföljning

Utvecklingssamtal

Det systematiska kvalitetsarbetet - Årshjulet

Resultat

Analys och lärdomar kopplat till forskning

Det formativa lärandet då barnet är aktivt i alla delar planering, genomförande, 
resultat och dokumentation. Ett viktigt arbete som vi fortsätter att utveckla 
tillsammans med vår gemensamma syn på barn, det kompetenta barnet.( ICDP)

Sammanfattning och bedömning

2017.06.28

Det fortsatta arbetet med att´utgå från elevens kompetens och erfarenhet. I 
förskoleklass sker språk och kunskapsinlärning  på ett lekfullt sätt i ett socialt samspel 
och med en variation av estetiska uttrycksätt.

3.3 Grundskola
Nämndmål: Eleverna känner sig trygga och delaktiga i sin skolverksamhet

Utgångsläge

Så gott som samtliga elever i skolorna uppgav att de trivdes samt var trygga och 
kände delaktighet i enkätundersökning bland elever i årskurs 8 som genomfördes 
under 2016. Elevhälsan bedömdes ha en god helhetsbild över trygghet och 
delaktighet och en god möjlighet att leda arbetet i dessa frågor. Trots ett stort ökat 
elevantal i kommunen, störst på Tulpanens skola, framkom goda resultat i 
värdegrundsarbetet under föregående år. De kartläggningar som elevhälsan gjorde 
visade att eleverna kände sig trygga och delaktiga på skolorna i mycket hög 
utsträckning. För att bibehålla uppnått resultat samt för fortsatt utveckling behöver 
rutiner kring information, återkoppling och återkommande insatser ytterligare 
tydliggöras i organisationen på ett sådant sätt att ny personal lätt kan ta till sig 
arbetssätt etc.

Planering och genomförande kopplat till forskning

Alla skolor har en plan mot kränkande behandling som reviderats. All personal har 
varit med i revidering och implementering pågår för att all personal ska ha god 
kännedom om dess innehåll och rutiner. Trygghetsteam finns på alla skolor. 
Representantskapet i dessa grupper ser lite olika ut från skola till skola. 
Trygghetsgruppens ansvar är att sammanställa trygghetsenkäterna och kommunicera 
dessa med elevhälsan samt ta ansvar för utredningar av trygghetsärenden, då 
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klasslärare inte kommer vidare. Alla skolor har rastvärdar och planerade aktiviteter. 
Eleverna är en viktig del i trygghetsarbetet. I nuläget har skolorna olika sätt att ta 
vara på elevernas delaktighet. Elevrådens arbeten ser lite olika ut och ett 
planeringsarbete finns för att utveckla detta och göra dem än mer delaktiga i 
trygghetsarbetet.

Uppföljning

Uppföljning sker på olika sätt, såsom i utvecklingssamtal, trygghetsenkäter och 
hälsosamtal. I nuläget pågår ett arbete för att skapa en gemensam rutin och 
likvärdighet vad gäller trygg miljö på alla skolorna i Lekeberg. Målsättningen är att 
området återkommande är aktuell i kalendariet på olika nivåer i styrkedjan.

Resultat

Eleverna uppger i stort att de är trygga. Målsättningen är att alla känner sig trygga. 
Det samlade arbetet fortsätter.

Analys och lärdomar kopplat till forskning

Det långsiktiga systematiska utvecklingsarbetet är framförallt kopplat till 
pedagogikforskarna Blossing och Bergs forskning gällande vad som krävs för att skapa 
utveckling. De påtalar vidare betydelsen av ett tydligt ledarskap, delaktighet och 
samsyn som god grund i skapandet av en god jordmån för utveckling. Vidare kopplas 
arbetet till Skolverkets stödmaterial och Skolinspektionens återkommande rapporter. 
Även boken ”Utmärkt undervisning” av Håkansson/Sundberg används som stöd. Den 
visar på framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning. Arbetet med ICDP, 
Vägledande samspel grundar sig framförallt på Vygotskij och Sterns teorier.

Sammanfattning och bedömning

Det pågår ett aktivt trygghetsarbete på alla nivåer. Tryggheten är grund för att 
lärandet ska bli optimalt.

2017.06.28

Trygghetsenkäter är genomnförda med ett gott resultat.Vi har ökat antalet 
rastaktiviteter vilket bidrar till ökad tyggehet.Trygghetsvandringar på skolgården 
samt trygghetskartor har genomförts. Elevråd finns på samtliga skolor och 
barnen/eleverna blir mer och mer involverade och delaktiga i vårt gemensamma 
trygghetsarbete. ICDP arbetet fortgår med olika intensitet.

 

Nämndmål: Eleverna är en del av en god och utvecklande lärmiljö

Utgångsläge

Den samlade bedömningen för 2016 visade att eleverna överlag befann sig i goda 
lärmiljöer. Som helhet vid utvärdering och analys sågs dock att det formativa 
arbetssättet har utvecklats olika långt, men det är också ett långsiktigt 
utvecklingsarbete som kommer att fortsätta på alla skolor. Utvecklingsområden som 
också lyftes fram 2016 var lokaler, uppdatering av lärmiljöer vad gäller t.ex. digital 
teknik, formativa arbetssätt, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt arbete 
med ICDP. Arbetet med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för att skapa 
en god lärmiljö för de nyanlända eleverna identifierades också och kräver en bredare 
och mer fördjupad förståelse utifrån deras specifika förutsättningar.
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Planering och genomförande kopplat till forskning

Språk och kunskapsutvecklande arbete har kommit igång på alla skolor och prövas 
praktiskt i vardagen. Arbetet kommer att fortsätta under höstterminen. Utbildningen 
sker i ett samarbete mellan skolorna vilket är gynnsamt utifrån det kollegiala arbetet 
och likvärdigheten. Det pågår ett aktivt arbete i verksamheterna på 
organisationsnivån för att hitta ett gemensamt förhållningssätt vad gäller elevsyn, 
kunskapssyn och syn på lärande. Det är en dialog som ständigt måste utvecklas och 
fortgå. I både det formativa lärandet och språkutvecklande arbetssättet samt ICDP 
finns en positiv syn på eleven, relationen och dialogen är en förutsättning. En del i 
det formativa arbetet är att utveckla elevernas delaktighet i sitt eget lärande. 
Elevernas delaktighet i både trygghetsarbete och lärsituationer uppmärksammas. 
Utvecklingssamtalet är en viktig del i det formativa lärandet. Detta kopplas också till 
arbetet i ICDP, Vägledande samspel. Alla skolor använder sig av Skolverkets 
bedömningsmaterial. Skolverkets nya direktiv gällande digital lärmiljö betyder att vi 
redan detta år behöver kompetensutveckla personal och prioritera att utrusta våra 
lärmiljöer ytterligare. Lokaler och lärmiljöer ser olika ut i kommunen, vilket innebär 
att förutsättningarna skiftar stort. Vi gör det som är möjligt i det nära för att skapa så 
god fysisk lärmiljö som möjligt för eleverna.

Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt grundas i teorierna utifrån P Gibbons 
material. Läroplanernas intentioner är att arbeta formativt och därav tar vi hjälp av 
Skolverkets stöd och bedömningsmaterial.

Uppföljning

Uppföljning i de övergripande utvecklingsarbetet sker via årshjulet och utvärderingar 
i slutet av terminerna. Kunskapsuppföljningar lokalt sker löpande i verksamheterna 
genom bl.a omdömen, nationella prov, betyg, utvecklingssamtal och övriga 
kartläggningar samt pedagogiska utredningar.

Resultat

Ett aktivt utvecklingsarbete pågår vad gäller lärprocesser. Vi ser ett ökat intresse och 
en ökad medvetenhet hos pedagogerna vad gäller synen på eleverna och lärmiljöns 
betydelse samt kopplingen till pedagogens roll och ansvar. Intresset för det kollegiala 
lärandet och samverkan ökar bl.a genom nätverken.

Analys och lärdomar kopplat till forskning

Det systematiska kvalitetsarbetet har en stor betydelse i det långsiktiga 
utvecklingsarbetet. Det är på så sätt möjlighet ges att hålla fast i ett fåtal centrala 
utvecklingsområden över tid för att se resultat och utveckling. Styrkedjans betydelse, 
kontinuitet i ledarskapet tillsammans med ett nära samarbete skapar grunden för 
utveckling och långsiktighet. Nätverken är ett viktigt stöd i vårt fortsatt arbete för att 
skapa likvärdighet i kommunen

Sammanfattning och bedömning

Vi är på god väg i verksamheterna att skaffa oss mer kunskap kring betydelsen av 
gemensam elevsyn och vår syn på lärande samt pedagogens förhållningssätt i 
lärprocessen. Arbetet med ICDP, Vägledande samspel ger stöd för att ha höga 
förväntningar och en tro på eleven som kompetent kan utvecklas mot att bli en 
norm.
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2017.06.28

Arbete enligt ovan pågår och ska fortsatt hållas i. Det är ett omfattande arbete som 
påbörjats. Den digitala miljön ser fortfarande väldigt olika ut. Här finns ettt behov av 
en kommunövergripande plan.

 

Nämndmål: Eleverna når kunskapsmålen

Utgångsläge

Det är vanskligt att jämföra olika elevers resultat, men över en längre tid kan man dra 
ytterligare slutsatser kring hur väl arbetet lyckas. Resultaten visade under 2016 på en 
förhållandevis god nivå. Att återkommande uppföljningar kring elevernas 
måluppfyllelse och att samtliga är väl förtrogna med det arbetet kan ytterligare 
klargöras och befästas. Tidiga insatser och rätt insatser ger ett bättre resultat. I detta 
ligger även överlämningarna mellan olika skolor och stadier. Trygghet och delaktighet 
samt en god lärandemiljö påverkar måluppfyllelsen, att skapa de bästa 
förutsättningarna för att varje elev ska utveckla sina kunskaper och förmågor så långt 
det är möjligt kräver att vi lyckas i alla delar för att eleverna i så hög utsträckning som 
det är möjligt ska nå kunskapsmålen. Viktiga delar i detta innebär att alla pedagogers 
kompetens tas till vara i olika pedagogiska forum, ett kollegialt lärande samt att 
elevhälsans aktiva arbete tillsammans med pedagogerna gör att de elever som har 
behov av stöd/utmaningar fångas upp.

På Lekebergsskolan 7-9 gick läsåret 2016/2017 64 elever (27 flickor och 37 pojkar) i 
årskurs 9 uppdelat på tre klasser. Flera lärar- och rektorsbyten skedde under året. De 
obehöriga lärare som arbetar på skolan handleds av legitimerade lärare när det gäller 
bedömning och betyg.

Planering och genomförande kopplat till forskning

Vi använder nationella proven som underlag för verksamheternas behov av 
utveckling. Arbetet ägs i första hand av lärarna. Elevhälsan är ett stöd i deras uppdrag 
att arbeta förebyggande och främjande. Läroplanens mål följs och aktivt arbet pågår 
för att utveckla elevernas förmågor. Utgångspunkten för pedagogerna är att barnen 
är kompetenta och att alla kan lära.

Uppföljning

Regelbundna väl fungerande uppföljningar i verksamheterna genomförs genom 
utvecklingssamtal, omdömen, nationella prov, Skolverkets bedömningsstöd.

Resultat

I nuläget är resultaten ganska goda och när det systematiska arbetet utvecklas 
ytterligare utifrån de påbörjade fokusområdena är övertygelsen att resultaten 
kommer att höjas.

Ovan har vi skrivit om det kollegiala lärandet. Genom det arbete vi gjort inom 
lågstadiesatsningen ser vi att det kollegiala lärandet gett resultat.

Antalet elever som gick ut årskurs 9 vårterminen 2017 var 64 stycken. Tre av dem har 
valt att gå det 10:e skolåret för att säkra sina slutbetyg. Betygsuppföljningen ur egna 
system visar ett gott resultat. Meritvärdet har ökat till från 201,5 till 224,41. Andelen 
elever som är behöriga till ett yrkesprogram har ökat från 85,7 % till 92,19 %. Dock 
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har nämnden ett högre mål, 93,1 % och mäter vi mot det har resultatet sjunkit något. 
Skolan har höjt meritvärdet och andelen elever som nått lägst betyg E i alla ämnen, 
men sänkt resultatet något när det gäller behörighet till yrkesinriktade program. Att 
siffrorna ser ut så kan bero på vilka ämnen eleverna fått F eller streck i. För 
behörighet till yrkesprogram krävs minst betyget E i sv/svA, eng och ma tillsammans 
med 5 ytterligare ämnen.

När det gäller de olika betygsstegen dominerar pojkarna på de lägre stegen, men 
flickorna tar hem de flesta A- och B-betygen. Ingen flicka fick streck eller F-betyg 
medan ca 50 sådana betyg delades ut till pojkar (av totalt ca 1065 utdelade betyg).

Det händer att de resultat som hämtas ur egna system inte stämmer med den 
officiella redovisningen som pubilceras i oktober i Siris (Skolverket).

Analys och lärdomar kopplat till forskning

Kunskapsutveckling som följs över tid och där korrigeringar görs systematiskt leder 
till god utveckling. Alla led behöver vara involverade och förändringar ska vara 
genomtänkta med elevens lärande i centrum .Utveckling och implementering bygger 
på samverkan mellan aktörer på alla nivåer. Stöd för detta finner vi i Håkanssons och 
Sundbergs forskningssammanställning samt i OECDs slutsatser.

Att förstå skillnader mellan pojkars och flickors prestationer är inte helt 
oproblematiskt. Forskare menar att det finns skillnader mellan könen avseende 
kognitiv funktion, emotionell reglering och mognadstakt,(Ingvar M, 2010). Ingvar 
menar att detta ställer krav på skolans arbetssätt om inte skillnaderna ska öka. PISA 
visar bla att skillnaderna mellan pojkar och flickor exempelvis gällande läsförståelse 
ökar och ökar mer i Sverige än andra länder. En förklaring kan vara det friare 
arbetssätt som svensk skola har. Forskare resonerar också om flickors 
"underprestation" i matematik och naturvetenskapliga ämnen, där nu flickorna har 
tagit sig förbi pojkarna. (Wernersson I, 2010). Det verkar som om skolans 
arbetsmetoder passar flickor bättre än pojkar, dock kan detta vara en förhastad 
slutsats. Det handlar också om förväntningar, bemötande och relation. Betydelsen av 
att reflektera över resultaten utifrån kön måste poängteras, men också reflektion 
utifrån andra variabler som påverkar resultat och prestation. Skolans 
kompensatoriska uppdrag är tydligt.

Från hösten har förstelärarna ett uppdrag att arbeta med formativt arbete och 
kollegialt lärande.

Sammanfattning och bedömning

Styrkedjans betydelse, kontinuitet och gott samarbete är förutsättningar för goda 
och över tid stabila resultat.

En, för Lekebergsskolan 7-9, gemensam mall bör utvecklas för att säkra bedömningen 
av elevernas förmågor, både för lärares egen del och när vikarier kommer in i 
verksamheten. Betygssättningen blir också mer likvärdig och rättssäker. Elevens val 
kommer att utvecklas för att även det ska bli ett bedömningsunderlag där elevens 
förmågor dokumenteras och används i betygssättningen. Ämneslagen kommer att få 
en nystart där elevresultaten ska analyseras på lärarnivå och en plan utarbetas för 
ämnet. Dessa tre utvecklingsområden kommer att vara Lekebergsskolans 7-9 läsåret 
som nu inleds och elevernas resultat kommer att analyseras och jämföras i lärarlagen 
tillsammans med rektor.
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Dialog och utbyte kring detta behöver också samordnas mellan skolorna.

2017.06.28

Lågstadiesatsningen och det arbete som kunnat göras i förebygande syfte har 
intensifierats och gett bra resultat.

3.4 Grundsärskola
Nämndmål: Eleverna känner sig trygga och delaktiga i sin skolverksamhet

Utgångsläge

Elevgruppen är liten och omfattade från hösten 2016, förutom grundsärskola, även 
inriktningen träningsskola. Eleverna uppfattades trygga med varandra. Vikten av 
goda förberedelser samt elevhälsoteamets arbete var viktiga delar i arbetet.

Planering och genomförande kopplat till forskning

Likabehandligsarbetet omfattar såväl särskolan som grundskolan och arbetet med 
ICDP är en förutsättning för elevernas trygghet. Alternativ kommunikation och bilder 
som stöd är bra förstärkning för att ge trygghet. Det kräver att pedagogerna har stor 
kunskap om kommunikationens betydelse, inte bara med barnen utan också mellan 
varandra och med vårdnadshavare. Tydlighet i rutiner och arbetssätt är en 
förutsättning för trygghet. Pedagogerna behöver finnas nära både vid lektioner, 
raster och andra aktiviteter.

Uppföljning

Uppföljning sker på olika sätt, såsom i utvecklingssamtalen, hälsosamtalen och 
muntliga enkäter. I nuläget pågår ett arbete för att skapa en gemensam rutin och 
likvärdighet vad gäller trygg miljö på alla skolorna i Lekeberg och detta gäller även 
särskolan. Målsättningen är att frågan finns regelbundet återkommande i kalendariet 
på olika nivåer i styrkedjan.

Resultat

I stort är våra elever i skolan trygga och det genomgripande arbete fortsätter.

Det är en liten grupp elever med nära kontakt till vuxna hela skoldagen. Den lilla 
gruppen finns i den större gemenskapen. Här ser vi att eleverna har stor tillit till sin 
egen förmåga och växer i den sociala utvecklingen.

Analys och lärdomar kopplat till forskning

Eleverna behöver individuella anpassningar som bygger på varje elevs styrkor och 
förutsättningar. Arbetet med ICDP och förhållningssättet i mötet med både elev och 
vårdnadshavare är till stor nytta.

Sammanfattning och bedömning

Det pågår ett aktivt trygghetsarbete på alla nivåer. Tryggheten är grund för att 
lärande ska bli optimalt.

2017.06.28

Eleverna i särskolan uppger att de i stort är trygga. Vi har under våren arbetat i ett för 
skolan gemensamt projekt barn föds inte med fördomar vilket gett upphov till många 
samtal.
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Nämndmål: Eleverna är en del av en god och utvecklande lärmiljö

Utgångsläge

Arbetet präglades under 2016 av ett formativt arbetssätt. Särskolans lokaler 
användes till fullo även om de inte är optimala. Hela skolan används och samarbete 
med en av Örebros särskolor utvecklades positivt under det gånga året. Den 
sammanfattande bedömningen som gjordes för 2016 var att särskolans arbete är 
mycket gott, där närmiljön och den digitala miljön är viktiga i lärandet.

Planering och genomförande kopplat till forskning

Synen på eleven som kompetent och en lärande individ ger förutsättningar att hitta 
olika alternativa lärprocesser. Arbetet sker till stor del i projekt och tematiskt. Det är 
en förutsättning att ta vara på alla sinnen och förmågor och hitta rätt ingångar till 
lustfyllt lärande. Så gott som allt lärande och dokumentation sker i alternativa former 
såsom filmning, radio och tidning. Det formativa lärandet är i centrum då eleverna 
själva ser sitt eget lärande i dessa processer. Utöver detta kan de bearbeta och 
återberätta sitt eget lärande. Pedagogerna ingår i grundskolans kompetensutveckling 
och nätverkande. Samarbete med särskoleverksamhet inom Örebro kommun har 
varit givande.

Uppföljning

Uppföljning sker regelbundet vid projektavslutning, utvecklingssamtal och 
dokumentation. Det kollegiala lärandet både inom särskolan och i hela skolan är 
givande.

Resultat

Ett aktivt utvecklingsarbete pågår vad gäller lärprocesser. Vi ser ett ökat intresse och 
en ökad medvetenhet hos pedagogerna vad gäller synen på eleverna och lärmiljöns 
betydelse samt kopplingen till pedagogens roll och ansvar. Intresset för det kollegiala 
lärandet och samverkan ökar bl.a genom nätverken.

Det kollegiala lärandet ökar och medvetenheten är stor.

Analys och lärdomar kopplat till forskning

Det systematiska kvalitetsarbetet har en stor betydelse i det långsiktiga 
utvecklingsarbetet. Det ger möjlighet att hålla fast i ett fåtal centrala 
utvecklingsområden över tid och se resultat och utveckling. Styrkedjans betydelse, 
kontinuitet i ledarskapet tillsammans med ett nära samarbete skapar grunden för 
utveckling och långsiktighet.

Sammanfattning och bedömning

Vi är på god väg i verksamheterna att skaffa oss mer kunskap kring betydelsen av 
elevsyn och vår syn på lärande samt pedagogens förhållningssätt i lärprocessen. 
Arbetet med ICDP, Vägledande samspel ger stöd för att ha höga förväntningar och en 
tro på eleven som kompetent som kan utvecklas mot att bli en norm.

2017.06.28

Arbete  i projektform längre eller kortare perioder är gynnsamt i särskolan och det 
bidrar till en lärandemiljö med många variationer.

Nämndmål: Eleverna når kunskapsmålen
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Utgångsläge

Elevgruppen är liten och individerna utvecklas utifrån var och ens förutsättningar. En 
god och utvecklande lärande miljö med goda pedagoger gjorde att bedömningen 
under 2016 var att eleverna utvecklades positivt utifrån den egna förmågan. 
Uppföljning av elevernas kunskapsutveckling skedde kontinuerligt och efter uppgjord 
plan. Särskolans pedagoger hade regelbunden handledning med elevhälsan och 
elevhälsans aktiva arbete gjorde att svåra dilemman fångades upp och man hjälptes 
åt i alla frågor. I svårare utmaningar togs även stöd av SPSM för att möta alla elevers 
behov för lärande och utveckling.

Planering och genomförande kopplat till forskning

Läroplanens mål följs och arbetet är aktivt för att utveckla elevernas förmågor. 
Utgångspunkten hos pedagogerna är att eleverna är kompetenta och att alla kan 
lära. Det är viktigt med känsla av sammanhang för att eleverna ska förstå och lära 
praktiskt för att kunna överföra teoretiskt.

Uppföljning

Regelbundna väl fungerande uppföljningar genomförs i verksamheten genom 
utvecklingssamtal, omdömen och framåtsyftande samtal.

Resultat

I nuläget är resultaten ganska goda och när arbetet systematiskt utvecklas utifrån 
påbörjade fokusområden är vår övertygelse att resultaten kommer att höjas.

Analys och lärdomar kopplat till forskning

Kunskapsutveckling som följs över tid och där korrigeringar görs systematiskt leder 
till god utveckling. Alla led behöver vara involverade och förändringar ska vara 
genomtänkta med elevens lärande i centrum .Utveckling och implementering bygger 
på samverkan mellan aktörer på alla nivåer. Stöd för detta finner vi i Håkanssons och 
Sundbergs forskningssammanställning samt i OECDs slutsatser.

Arbetsron i grundsärskolan behöver förbättras Elevernas olikheter är stor vilket 
påverkar arbetsmiljön och behov av variation i lokaler och verktyg behöver åtgärdas. 
Utbyte med annan särskola är värdefullt.

Sammanfattning och bedömning

Styrkedjans betydelse, kontinuitet och gott samarbete är förutsättningar för goda 
och över tid stabila resultat.

2017.06.28

Vi ser att arbetet med formativ bedömning behöver utvecklas.

3.5 Fritidshem
Nämndmål: Eleverna känner sig trygga och delaktiga i sin skolverksamhet

Utgångsläge

Så gott som samtliga elever uppgav under 2016 att de trivdes samt var trygga och 
kände sig delaktiga. Arbetet med den nya planen mot kränkande behandling ansågs 
ge alla, såväl pedagoger som barn, en fördjupad förståelse för allas lika värde. 
Värdegrundsarbetet är en förutsättning för ett fungerande socialt samspel och 

Sida 130 av 239



23

lärande. Främjande och förebyggande insatser är avgörande för ett gott resultat 
enligt forskning, bland annat genom elevhälsoteamen.

Planering och genomförande kopplat till forskning

Alla skolor inklusive fritidshem har en plan mot kränkande behandling som 
reviderats. All personal har varit med i revidering och implementering pågår för att all 
personal ska ha god kännedom om dess innehåll och rutiner. Trygghetsteam finns på 
alla skolor/fritidshem. Representantskapet i dessa grupper ser lite olika ut. 
Trygghetsgruppens ansvar är att sammanställa trygghetsenkäterna och kommunicera 
dessa med elevhälsan samt ta ansvar för utredningar av trygghetsärenden. Eleverna 
är en viktig del i trygghetsarbetet inom fritidshemmen. Eleverna är delaktiga i 
planeringen av fritidshemmens verksamhet. Fritidshemmen är en del i elevens hela 
dag och ett viktigt komplement för att öka elevernas trygghet. Pedagogerna finns 
inte enbart med i fritidshemmen utan vid raster och lektionstillfällen. På några av 
skolorna finns representation i trygghetsteamen, vilket är en strävan på alla skolorna.

Uppföljning

Regelbundet sker uppföljningar genom att resultatet från trygghetsenkäter 
analyserar och följs upp. Hela skolan och fritidshemmet är en del i detta arbete. I 
nuläge pågår även ett arbete för att skapa en gemensam rutin och likvärdighet vad 
gäller trygg miljö på alla våra skolor/fritidshem och särskolan i Lekeberg. 
Målsättningen är att frågan regelbundet återkommer i kalendariet på olika nivåer i 
styrkedjan.

Resultat

Ett arbete pågår med målsättningen att alla vuxna i skola och fritidshem naturligt 
samarbetar kring elevernas trygghet och miljö med fokus på elevens hela dag. 
Fritidshemmets möjlighet att bygga andra sociala relationer för eleverna som möts i 
andra konstellationer ska tillvaratas.

Analys och lärdomar kopplat till forskning

Att se eleven i ett helhetsperspektiv och samarbeta utifrån olika kompetenser är 
gynnsamt för elevernas trygghet.

Arbetet i nätverket fortsätter liksom arbetet med barnets hela dag. 
Fritidshemssatsningen har gett möjlighet till fler vuxna i alla delar i fritidshemmets 
arbete och framförallt i rastaktiviteter vilket skapar trygghet och aktivitet hos 
eleverna.

Sammanfattning och bedömning

2017.06.28

Fritidshemmet är på en del skolor ett eget arbetslag vilket gör att det kan försvåra  
samplanering och gemensamt focus på elevens hela dag. Arbetet i nätverket har 
genererat en bättre och mer likvärdig verksamhet i kommunens verksamhet trots att 
det är stora skillnader i en del förutsättningar.

 Nämndmål: Eleverna är en del av en god och utvecklande lärmiljö

Utgångsläge

Bedömningen i slutet av 2016 innebar att kreativa och goda lekar bland eleverna 
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genomfördes och var en stor del av verksamheten både inomhus och utomhus. 
Fritidshemmens lärmiljöer utmanades av att det råder en brist på fritidspedagoger 
och ändamålsenliga lokaler. Kvaliten på kommunens fritidshem bedömndes ändock 
god utifrån de förutsättningar som fanns. Arbetet att fortsatt hålla fokus på 
utvecklingen behöver hållas i och nätverket är en bra förutsättning för ett likvärdigt 
utvecklingsarbete.

Planering och genomförande kopplat till forskning

I nätverket pågår ett arbete med att implementera fritidshemmets uppdrag utifrån 
Lpo11. Det är av största vikt att all personal inom fritidshemment är väl förtrogen 
med uppdraget när personal planerar verksamheten och då utgår från 
formuleringarna i uppdraget utifrån skollag och läroplan samt utifrån en inventering 
av den aktuella elevgruppens behov och intressen.

Gemensam planering med övriga lärare är angelägen för att möjliggöra 
kompletterande lärande till det teoretiska såsom, skapande arbete och lek, drama, 
musik, dans, bild och form.

Att stimulera kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna 
idéer och att lösa problem uppmärksammas.

Det är angeläget att planera en verksamhet som bygger på systematiskt 
kvalitetsarbete – systematiskt och kontinuerligt följa upp verksamheten, analysera 
resultaten utifrån det planerade utvecklar utbildningen. Det är också ett sätt att 
synliggöra hur verksamhetens resultat förhåller sig till de övergripande målen i 
läroplanens andra del.

Uppföljning

Det gemensamma kvalitetsarbetet genom årshjulet.

Fritidshemmet finns med som en punkt vid utvecklingssamtalen.

Trygghetsenkäter.

Resultat

Analys och lärdomar kopplat till forskning

Barn som tidigt befinner sig i stimulerande lärmiljöer med möjlighet till interaktion 
och lek med kamrater och med kunniga och intresserade vuxna, har större 
möjligheter att utvecklas.

Genom att personalen arbetar tillsammans i en helhet sker ett ömsesidigt möte 
mellan de pedagogiska synsätten, förståelse för de olika uppdragen görs kända samt 
en gemensam syn på lärande formas.

Vi är ännu inte framme i alla verksamheter med att fritidshemspersonalen samverkar 
och samplanerar. Vi strävar vidare och ser värdet av att ta tillvara på 
fritidspedagogernas kompetens. Vi behöver en tydlig planering och uttalad riktning i 
våra verksamheter.

Sammanfattning och bedömning

2017.06.28

Fritidshemmets samverkan med klasslärare ger en ökad möjlighet att uppleva och 
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lära under hela dagen med inriktning på kreativitet och skapande.

 Nämndmål: Eleverna når kunskapsmålen

Utgångsläge

Det kommungemensamma nätverket för samtliga fritidshem fortsatte under 2016 
sitt arbete för att höja kvalitén samt skapa grundläggande likvärdighet för de olika 
verksamheterna. På varje fritidshem fördes även samtal utifrån de nygjorda tilläggen 
och förtydligandena i läroplanen. Det är viktigt med en god samverkan mellan skola 
och fritidshem för att skapa en god lärmiljö och goda förutsättningar för lärande 
under barnets hela dag. Nätverkets arbete ansågs höja fritidshemmens arbete, status 
och likvärdighet. Fritidshemmens arbete har lyfts och det är viktigt att följa 
utvecklingen. Fortsatt arbete behövs för att anställa flera fritidspedagoger samt 
utveckla fritidshemmets lokaler både vad gäller utrymmen och lärmiljöer.

Planering och genomförande kopplat till forskning

Barn som tidigt befinner sig i stimulerande lärmiljöer med möjlighet till interaktion 
och lek med kamrater och med kunniga och intresserade vuxna, har större 
möjligheter att utvecklas.

Uppföljning

Det gemensamma kvalitetsarbetet genom årshjulet.

Fritidshemmet finns med som en punkt vid utvecklingssamtalen.

Trygghetsenkäter.

Resultat

Den höjda medvetenheten ger en ökad kvalitet i verksamheterna. Dokumentation 
och utvärderingar har skett mer systematiskt och medvetet vilket kommer öka 
kvaliteten.

Analys och lärdomar kopplat till forskning

Genom att personalen arbetar tillsammans i en helhet sker ett ömsesidigt möte 
mellan de pedagogiska synsätten som skapar förutsättningar för en gemensam syn 
på lärande.

Sammanfattning och bedömning

2017.06.28

Många pedagoger har kunnat delta på nätverken vilket gett en ökad medvetenhet 
om styrdokumenten och dess uppdrag.

3.6 Gymnasieskola - Introduktionsprogram
Nämndmål: Eleverna känner sig trygga och delaktiga i sin skolverksamhet

Utgångsläge

Gymnasieskolan i Lekebergs kommunen kan sägas bestå av två huvudinriktningar 
inom introduktionsprogrammet, Språkintroduktionen (SPRI) och individuell inriktning 
(IM). Dessa två har olika karaktär men redovisa här i samma dokument.

I mars 2017 var 23 elever inskrivna på SPRI i juni var 26 elever inskrivna. Samtliga 
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elever har en individuell studieplan som de själva kan påverka. Elevhälsoteamet har 
nu etablerat sig och kurator, rektor och specialpedagog är välkända av eleverna.

Enkät rörande trakasserier och kränkande behandling genomfördes i början av året.

Flera av eleverna kommer att inom kort fylla arton år vilket medför att de behöver 
flytta utanför kommunen, i samband med detta har de kommit så pass långt i 
asylprocessen att det närmar sig ett besked om eventuellt uppehållstillstånd. Skolans 
uppgift är bl.a. att vara en trygg miljö där eleverna kan fortsätta utvecklas (övriga 
nämndmål). Det finns därför ett behov av att säkerställa personalens förmåga att 
bemöta ungdomar i kris och att hantera olika situationer som kan uppstå.

På IM har under läsåret 2016/2017 har vi haft 12 inskrivna ungdomar totalt på 
Introduktionsprogrammet med inriktningarna individuellt alternativ, 
yrkesintroduktion samt preparandinriktningen. Samtliga elever har inte varit 
inskrivna från läsårets början till slut utan skolstart och skolslut har sett olika ut då vi 
har flexibel antagning. Inför antagning hålls ett inskrivningssamtal tillsammans med 
samordnare, lärare, elev samt vårdnadshavare om eleven är omyndig. Vid 
inskrivningssamtalet kartläggs behov och önskemål och en studieplan samt schema 
upprättas. Eleven tilldelas en mentor.

Planering och genomförande kopplat till forskning

Enkät rörande trakasserier och kränkande behandling genomfördes tidigare under 
våren på SPRI. En utbildningsdag för personalen genomfördes under våren gällande 
krishantering vid avslag (på asylansökan); föreläsare Ulf Lidman. I slutet av terminen 
genomfördes en första förberedande träff med handledare för personalen. 
Handledning kommer att ske en gång i månaden under höstterminen 2017.

IM:s skolmiljö ska vara inkluderande och förtroendegivande. Vi jobbar efter att ha en 
nära relation till våra elever för att de ska känna sig delaktiga och trygga samt bli 
motiverade till att fortsätta sina studier. Vi jobbar med relationsskapande aktiviteter i 
form av studiebesök, gemensamma fikapauser och lunch för att stärka samhörighet 
och bygga upp tillit till varandra.

Uppföljning

Utvärdering av enkäten visade att de flesta eleverna på SPRI behövde hjälp av 
studiehandledare eller lärare för att förstå frågorna och de olika begreppen vilket 
gjorde att det tog lång tid innan de flesta besvarat enkäten. Enkäten har följts upp av 
personalen och elever. Uppföljning av handledningen kommer att ske i slutet av 
2017.

Många av våra IM-elever har en problematisk skolfrånvaro med sig i bagaget, saknar 
motivation eller har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det är av yttersta vikt 
att uppföljning av elevens skolgång och trivsel sker kontinuerligt. Vi har haft två 
klassråd/skolkonferenser tillsammans med våra elever, en per termin, där trygghet 
och trivsel är en punkt på dagordningen. Vi har genomfört och utvärderat en 
trivselenkät tillsammans. Vi har även kartlagt otrygga områden och diskuterat hur vi 
tillsammans kan trygga dessa. Resultatet i trivselenkäten visar höga siffror gällande 
trygghet, trivsel och delaktighet. Detsamma gäller elevernas inflytande över 
undervisnings innehåll om än dock siffrorna visade att det går att utveckla detta än 
mer.
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Resultat

SPRI-eleverna upplever att de i hög grad är trygga och delaktiga i skolan. Handledning 
för personal startar ht 2017.

När det gäller IM ser vi att nära kontakt och relationsskapande aktiviteter är 
motivationshöjande och ger goda resultat i form av högre närvaro procentuellt sett 
men också som framgång i studierna. De elever som har en historik av psykisk ohälsa 
och hög skolfrånvaro behöver längre tid på sig för att nå studieresultat i form av 
betyg. Framgång studiemässigt kräver mycket pepp och coachande för att öka 
elevens självförtroende. Av 12 inskrivna totalt har 4 stycken även varit inskrivna i 
Coachningteamet och där tagit del av diverse hälsofrämjande aktiviteter i grupp men 
också enskilt. Dessa fyra ungdomar har ökat sin närvaro marginellt men också gjort 
framsteg i sin studieplanering. Våra elever trivs i vår verksamhet och känner att de 
får det stöd de behöver. Då elevantalet är lågt och eleverna följer individuella 
planeringar och inte alltid är på plats samtidigt, kan det ibland kännas ensamt för 
våra ungdomar i våra lokaler. Några mår bra av det medan andra har behov av ett 
större sammanhang. Vi jobbar för att stärka gruppkänslan och samhörigheten genom 
schemaläggning och gemensamma aktiviteter. Våra elever har varit delaktiga i 
framtagandet av vår trygghetsplan och våra spelregler. Vi har haft ett 
elevskyddsombud och en elevrepresentant för frågor rörande kosten. Våra elever har 
varit med och bestämt val av studiebesök och andra aktiviteter såsom 
Nobeldagsfirande, bokcirklar mm.

Analys och lärdomar kopplat till forskning

Enkäter som används på SPRI bör utformas så att de blir mer lättillgängliga för elever 
med ett annat modersmål än svenska.

Hälsofrämjande och relationsskapande aktiviteter är a och o för att överhuvudtaget 
nå de ungdomar som utgör den större gruppen av våra inskrivna elever på IM. Övriga 
elever som av annan anledning valt att avbryta sina studier på ett nationellt program 
eller behöver läsa upp sina grundskolebetyg för att komma vidare i sina studier, 
behöver mestadels studie- samt yrkesvägledning kring andra studiealternativ. En del 
behöver en paus från studierna i form av praktik och arbete för att senare återgå till 
studier igen. Vi följer upp samtliga våra elever kontinuerligt oavsett innehåll i 
studieplan och jobbar aktivt för att ha en nära relation till eleven.

Sammanfattning och bedömning

En god miljö för SPRI-eleverna när det gäller trygghet och delaktighet i skolan. 
Flertalet av eleverna befinner sig i en sådan livssituation att skolan blir en viktig trygg 
plats i en annars otrygg situation. Att arbetet med att stärka personalens beredskap 
och kompetens när det gäller att bemöta människor i kris på ett professionellt sätt 
skapar goda förutsättningar inför kommande läsår. Vår elevers trygghet påverkas i 
hög grad av politiskabeslut på riks-och lokalnivå, i synnerhet gäller det för 
asylsökande elever som närmar sig 18-årsdagen men det påverkar stämningen hela 
gruppen.

För IM är det viktigt att vi fortsätter att vara inkluderande och förtroendeskapande. 
Goda relationer till eleverna är en viktig framgångsfaktor i sammanhanget för att 
uppmuntra och höja motivationen bland eleverna. Det är mycket glädjande att 
trivselenkäten visar så goda siffror och de visar att vi är på rätt väg. Tillkomsten av 
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Coachningteamet har gett oss ytterligare ett värdefullt verktyg för att kunna stötta 
elever som behöver en sådan anpassning.

 Nämndmål: Eleverna är en del av en god och utvecklande lärmiljö

Utgångsläge

Eleverna på SPRI har en mycket stor spridning när det gäller utbildningsbakgrund. Det 
finns elever som aldrig gått i skolan och som är analfabeter, men det finns även 
elever som hunnit påbörja studier på gymnasienivå i sina hemländer. För att anpassa 
undervisningen och möta eleverna där de befinner sig i sitt lärande anpassas 
undervisningen genom att arbeta i olika grupper, individuellt, olika läromedel samt 
uppgifter som utmanar eleverna utifrån dennes nivå. Alla elever läser minst åtta 
ämnen för att på sikt nå behörighet till nationellt program. För att tillgodose 
ämneskompetensen samarbetar skolan med grundskolan och SFI.

Studiehandledarna har fasta schemalagda tider där de antingen deltar i 
undervisningen och stöttar eleverna eller på studiehandledningstid där eleverna 
arbetar individuellt med olika ämnen och uppgifter och då kan ta hjälp av 
studiehandledare. Modersmål finns ännu inte tillgängligt.

Att vi nu har tolv fungerande elevdatorer med nätverk har bidragit till att eleverna 
fått en bättre lärmiljö. För att eleverna ska kunna använda sina mobiltelefoner för att 
slå upp ord eller lyssna på hörövningar etcetera har vi ändå behövt at åter koppla på 
det lokala nätverket. Stolarna i klassrummet är undermåliga.

Skolmiljön på IM ska vara inkluderande och förtroendegivande. Vi jobbar efter att ha 
en nära relation till våra elever för att de ska känna sig delaktiga och trygga samt bli 
motiverade till att fortsätta sina studier. Vi jobbar med relationsskapande aktiviteter i 
form av studiebesök, gemensamma fikapauser och lunch för att stärka samhörighet 
och bygga upp tillit till varandra. Vi vill att våra elever ska ta ansvar för sitt skolarbete 
och vara delaktiga i planeringar och genomförande av samtliga våra aktiviteter som 
berör dem.

Planering och genomförande kopplat till forskning

Under vårterminen kommer undervisningen på SPRI genomföras så som tidigare 
planerat. Utifrån vad ämneslärare ser till kommande behov och omfattning i 
respektive ämne planeras nästa läsår. Då osäkerhet råder kring elevunderlaget får 
detta ske utifrån en rimlig uppskattning. Målet är att även i fortsättningen erbjuda 
undervisning med fokus på svenska som andraspråk samt behörighet för nationellt 
program. Modersmålsundervisning kommer att erbjudas i arabiska och dari från och 
med höstterminen. Nya stolar till klassrummet är beställda.

På IM jobbar vi utifrån ett relationsskapande förhållningssätt med nära och täta 
kontakter med våra elever. Våra gemensamma fikapauser och pedagogiska luncher 
är naturliga mötesplatser för förtroendeingivande samtal som kännetecknar en god 
lärmiljö. Varje elev har dessutom en tilldelad mentor som följer upp elevens 
studieplan och utvärderar denna tillsammans med eleven. Det schemalagda 
mentorssamtalet är ett forum bland andra för samtal kring lärmiljö. Våra 
klassråd/skolkonferenser är ett annat.

Uppföljning

De individuella studieplanerna kommer att revideras i samband med höstterminens 
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början och följs upp minst en gång per termin.

På både IM och SPRI arbetar vi systematiskt med att kartlägga vår lärmiljö genom 
våra klassråd/skolkonferenser samt mentorssamtal

Resultat

SPRI har erbjudit undervisning i minst åtta till tio ämnen. Studiehandledare har 
funnits i verksamheten. Undervisningen har anpassats efter skiftande behov.

IM har under läsåret 2016/2017 under arbetslagskonferenserna ingått med 
arbetslaget på Språkintroduktion. Detta har inneburit att många av våra 
programspecifika frågor har fått ge vika för större gemensamma frågor. Vi ser ett 
behov av att systematisera våra träffar gällande våra egna elever och vår del av 
verksamheten för att lättare kunna följa upp de frågor som enbart berör oss. En nära 
kontakt med våra elever samt arbetet kring gruppens känsla av samhörighet har fört 
med sig en god och utvecklande lärmiljö.

Analys och lärdomar kopplat till forskning

Flera kommuner i vårt närområde upplever att många elever på SPRI har svårt att 
klara betygen och komma vidare till nationella program inom 1-2 år. Den analysen 
delar även vi och risken är att många elever behöver flera år på sig. Det innebär att vi 
måste ha en fortsatt hög lärartäthet och satsa på att utveckla lärmiljön ännu mer.

Skapande av en god och utvecklande lärmiljö är en förutsättning för att våra IM-
elever ska kunna nå sina individuella mål. För detta krävs en nära och tät kontakt 
med eleverna men också att få gruppen att känna samhörighet. Vi ser detta som en 
stor utmaning då våra elever är få men också har individuella planeringar som gör att 
de inte alltid är på samma plats samtidigt. Vi fortsätter att jobba med 
relationshöjande aktiviteter för att skapa en god relation till oss personal men också 
till varandra inom elevgruppen. Goda relationer ger en god och utvecklande lärmiljö.

Sammanfattning och bedömning

Forskning har visat att lärarna är mycket viktiga för elevernas kunskapsutveckling och 
det gäller inte minst för våra elever på SPRI. Därför är det viktigt att vi kan behålla 
och rekrytera goda pedagoger till verksamheten. Tillsammans med ovan redovisade 
åtgärder är elevernas driv och höga motivation viktiga faktorer till skapandet av en 
ännu bättre lärmiljö. Högsta avgörande för lärmiljön att finna någon lösning på 
bostadsfrågan för våra asylsökande elever så att de kan slutföra sin utbildning på 
språkintroduktionen

IT-utvecklingen på SPRI har varit av goda och vi behöver även utveckla detta på IM 
när vi finner resurser för detta. På IM är den fysiska miljön väl anpassad till våra 
elever och det är viktigt att vi upprätthåller de goda relationerna med eleverna.

Frågorna kring SPRI har tagit mycket tid på arbetslagen därför kommer IM att bilda 
ett eget arbetslag vilket kommer att effektivisera arbetet.

 

Nämndmål: Eleverna når kunskapsmålen

Utgångsläge

Alla elever på SPRI läser enligt en individuell studieplan, vilket innebär att det inte 
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finns någon formell begränsning för hur lång tid man har på sig för en given kurs. 
Eleverna är nivågrupperade i svenska och matematik och även om de har ett ämne 
tillsammans i helgrupp har varje elev möjlighet att prestera efter sin egen förmåga. 
Simundervisningen som tidigare planerats har genomförts under vårterminen. I 
ämnena musik, hem- och konsumentkunskap, fysik och samhällskunskap kommer det 
att behövas ytterligare några veckor av kommande hösttermin för att eleverna ska nå 
målen.

Under läsåret 2016/2017 har vi haft 12 inskrivna ungdomar totalt på IM inom 
inriktningarna individuellt alternativ, yrkesintroduktion samt preparandinriktningen. 
7 stycken pojkar samt 5 stycken flickor i åldersspannet 16-19 år. Samtliga elever har 
inte varit inskrivna från läsårets början till slut utan skolstart har sett olika ut då vi har 
flexibel antagning. Av dessa 12 elever har en flyttat och endast två stycken har varit 
inskrivna under hela läsåret. Övriga har tillkommit under skolåret. Många av våra 
elever har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och har stora behov kring 
anpassningar och skolmiljö. Flertalet elever har även en historik av problematisk 
skolfrånvaro och kräver mycket coachning och förtroendeingivande vägledning för 
att överhuvudtaget återuppta sina studier. Sedan februari i år har inskrivning i 
Coachningteamet varit ett alternativ för våra elever som har extra behov av 
hälsofrämjande aktiviteter. Vi har under vårterminen haft 4 stycken elever inskrivna i 
Coachningteamet i kombination med studier hos oss.

Planering och genomförande kopplat till forskning

Undervisning följer centralt innehåll och mål i Lgr11. Lärarna gör extra anpassningar 
och i förekommande fall upprättas åtgärdsprogram i samarbete med EHT. 
Engagemanget och ämneskompetensen är bred bland de legitimerade pedagogerna. 
Lärarens kompetens, förmåga och engagemang är enligt forskningen de 
undervisningsrelaterade faktorer som i högst grad påverkar elevers utveckling och 
resultat. Att anpassa innehåll och metod i undervisningen efter elevens 
förutsättningar är viktigt för elevernas resultatutveckling, inte minst med tanke på 
SPRI- elevernas varierade studiebakgrund.

I flera ämnen kommer undervisning endast ske i början av höstterminen då eleverna 
där efter beräknas ha nått kunskapskraven. Undervisning kommer sedan att ske i 
andra ämnen så som till exempel religion.

Elevgruppen på IM har stora behov av anpassningar och stöttning. Vi arbetar med 
detta genom relationsskapande och motivationshöjande aktiviteter. Det kräver en 
god insyn och relation till eleven men också en lyhördhet för att individualisera och 
hjälpa eleven utifrån dess förutsättningar och behov. Arbetet kring kunskapsmålen är 
icke statiskt utan ett pågående arbete som utvärderas och förändras över tid för att 
på bästa sätt nå och stötta eleven. Att bygga upp en relation kan ta tid och är 
arbetskrävande. Där av kan det ta längre tid att nå uppsatta kunskapsmål. Däremot 
ser vi snabbt andra goda resultat såsom ökad närvaro, bättre mående och 
delaktighet i gemensamma aktiviteter. Mår man bättre, har en god lärmiljö och trivs 
samt känner sig delaktig i skolarbetet, når man också bättre kunskapsresultat.

Uppföljning

För SPRI och IM gäller att pedagogerna gör fortlöpande utvärderingar i de olika 
momenten i sina ämnen. Med jämna mellanrum genomförs klasskonferenser inom 
ramen för EHT där elevernas resultat på individnivå eller svårigheterna att nå resultat 
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analysernas. Minst en gång per termin genomför mentorerna utvecklingssamtal med 
varje elev där resultat- och kunskapsutveckling utvärderas samt de individuella 
studieplanerna revideras. På IM följer vi studieplanen samt uppsatta mål 
kontinuerligt för att eleven ska känna sig delaktig men också för att synliggöra 
faktiska resultat och peppa eleven att utvecklas vidare.

Resultat

På Spri hade vid vårterminens slut totalt 49 betyg nåtts under läsåret och två elever 
har uppnått behörighet för att söka nationellt gymnasieprogram. Det var totalt 24 
elever som erhöll simundervisning under vårterminen av dessa uppfyllde 20 elever 
kraven vad gäller simförmåga och livräddning. I bilaga finns betygen i tabellform

Av 12 stycken inskrivna elever på IM har en flyttat till annan ort, 6 stycken har sökt till 
nationellt program inför hösten, en är på väg att flytta till annan ort, och 4 stycken 
kommer att fortsätta sina studier hos oss nästa läsår. 4 av dessa har utökat sin 
närvaro marginellt och nått flera delmål och bättre mående. 5 av eleverna har nått 
betyg, i bilaga finns betygen i tabellform.

Resterande elever har haft praktik alternativt repetition av tidigare kunskaper som 
mål.

Vi är nöjda med läsårets resultat och ser att flera elever som tidigare har haft 
problematisk skolfrånvaro har återgått till studier om än dock i olika stor omfattning. 
Flera av eleverna har kombinerat studier med hälsofrämjande aktiviteter via 
Coachningteamet alternativt valt att förlägga sin studietid med viss 
studiehandledning av lärare i Coachningteamets lokaler. Detta har varit en 
valmöjlighet med stor framgångsfaktor för den grupp av elever som har haft behov 
av det.

Analys och lärdomar kopplat till forskning

Utifrån SPRI-elevernas resultat ser vi det som rimligt att det stora flertalet kommer 
att under läsåret 2017/18 nå behörighet för nationellt program. Eleverna har ingen 
eller liten kunskap i engelska vilket gör att de flesta kommer att behöva söka dispens. 
Utifrån detta samt att engelska är ett språk av stor betydelse i samhället och viktigt 
att man till vissa delar behärskar behöver vi utöka antalet undervisningstimmar i 
veckan från nuvarande en till uppskattningsvis tre. Även inom SO ämnena ser vi ett 
behov av att utöka antalet undervisningstimmar. Simundervisningen gav ett mycket 
gott resultat vilket kommer att bidra till ökad måluppfyllelse.

Forskning visar att meningsfulla, relationsskapande aktiviteter är av vikt för att nå 
elevgrupp som går på IM på bästa sätt. Detta är en arbetsmetod och ett 
förhållningssätt som vi bör fortsätta med för att hjälpa eleven på bästa sätt. Vi 
behöver jobba vidare med att samtlig personal anammar och är medveten om samt 
arbetar efter detta, samtidigt som vi successivt ska hjälpa eleven att bli självständig 
och ta ansvar för sina studier.

Sammanfattning och bedömning

Sammanfattningsvis kan sägas att resultaten på gymnasiet är goda utifrån dessa 
elever förutsättningar. Utan tvekan har vi mycket goda pedagoger som har förmåga 
att stöta dessa elever som i många fall har en komplicerad studiesituation, detta 
gäller för både SPRI och IM.
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Med tanke på att SPRI-eleverna oftast inte varit i landet mer än 1-2 år är 49 satta 
betyg imponerade. Vi har haft en god lärartäthet och pedagogiken har utvecklas 
efterhand vilket är viktiga förklaringsfaktorer till det goda resultatet. Som tidigare 
konstaterat räknar vi med att de flesta eleverna ska klara behörigheten till nationellt 
program under underläsåret 2017/2018. SPRI-eleverna har en pressad situation, ett 
nytt språk, vissa väntar på asyl och lever i ovisshet om de får boende i kommunen, 
trots detta trivs de bra i skolan och de har ett beundransvärt driv.

Eleverna på IM har i vissa fall en komplex förhållande till skolan av många olika 
orsaker. I vissa fall kan det vara en komplicerad process att motivera ungdomarna till 
studier eller praktik, därför är det bra att Coachningteamets kommit till som ett 
alternativ. Pedagogerna på IM har lyckats bra med att skapa relationer till eleverna 
och att 6 elever har sökt till nationellt program till hösten är ett gott resultat.

3.7 Kommunalt Aktivitetsansvar - KAA
Nämndmål: Eleverna känner sig trygga och delaktiga i sin skolverksamhet

Utgångsläge

All planering under KAA är individuell och bygger på en överenskommelse utifrån en 
kartläggning över mål, behov och förväntningar ungdomen har. Trygghet och 
delaktighet är ledord för att överhuvudtaget kunna etablera en relation och ett 
förändringsarbete. Gruppen ungdomar under KAA är inte homogen, och avhopp från 
nationellt program, avsaknad av grundskolebetyg, neuropsykiatriska svårigheter och 
tidigare skolfrånvaroproblematik, är olika anledningar till varför man hamnar under 
KAA. Genom att erbjuda olika studiemiljöer, både i kyrkans lokaler på IM och på 
Kastanjen under Coachningteamets regi, har vi lyckats få fler ungdomar att närma sig 
skolan och studier. Vi har även haft en stabil, intakt personalgrupp som har främjat 
samarbetet med ungdomarna.

Planering och genomförande kopplat till forskning

Trygghet och delaktighet är en förutsättning för ett förändringsarbete. Att kunna 
erbjuda en variation av stödjande insatser och täta kontakter med ungdomen främjar 
en god relation mellan berörd part och KAA. Individanpassade åtgärder kräver 
samverkan av flera aktörer med den unges bästa i fokus. Ungdomen ska inte behöva 
ha flera olika handlingsplaner och exponeras för olika kontaktpersoner inom olika 
myndigheter. Dessa kontakter ska samordnas för att underlätta och skapa en trygg 
plattform. Genom aktivt engagemang, lyhördhet för ungdomens behov, 
förutsättningar och mål samt ett brett utbud av samordnade insatser ges bäst 
förutsättningar för att ungdomen ska kunna bli delaktig i sitt förändringsarbete.

Uppföljning

En aktiv uppföljning sker genom att aktivitetsansvarig rektor samt samordnare för 
KAA kontinuerligt går igenom de behov och insatser som berör ungdomarna. För 
ungdomar som även är inskrivna i Coachningteamet sker en uppföljning av 
handlingsplan med ungdomen veckovist. Vid behov finns även elevhälsa att tillgå för 
ungdomar inskrivna under Introduktionsprogrammet. En uppföljning av 
dokumenterade insatser sker under halvårsbasis till SCB och ansvarig nämnd.

Resultat

Vi har vidgat våra insatser till unga som står under KAA och erbjuder fler 
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individanpassade insatser än tidigare. KAA ingår i flera samverkansprojekt 
tillsammans med bl a Arbetsförmedlingen (AF), Aktiva samt Arbetsmarknads- och 
Integrationsenheten (AMI). Förvaltningsöverskridande samarbete har lett till 
fördjupad kunskap och förståelse kring de behov och svårigheter unga möter idag 
men också ett samordnat stöd.

Mottagningsteamet, ett samverkansprojekt mellan AMI, AF, Försäkringskassan, 
kommunens socialtjänst och vården, fungerar som ett rådgivande organ och är ett 
alternativ för ungdomar som står utanför arbetsmarknad och utbildning. Via 
mottagningsteamet kan en ungdom under KAA remitteras till att ingå i 
Coachningsteamets verksamhet och får då ta del av anpassade insatser under 
strukturerade former med kunnig personal.

Ett arbete med att förankra rutiner med gymnasieskolor i länet för att lätt kunna följa 
upp avhopp och ej avslutad gymnasieexamen för ungdomar tillhörande vår kommun 
har inletts och har gett ett tillfredsställande resultat men kan förbättras ytterligare. 
Ett samarbete med ansvariga från de olika Arbetsförmedlingarna i länet vilka arbetar 
med unga som står under KAA har etablerats. Detta är en nödvändighet då 
ungdomen själv väljer vilken kommun i länet man vill bli inskriven på.

KAA ansvarige har deltagit i kompetensutveckling om skolfrånvaroproblematik vilket 
utgör en stor del av gruppen inom KAA. Denna grupp ungdomar står längst från 
utbildning och arbetsmarknad.

De ungdomar som inte nås av KAA kräver ett högre engagemang av uppsökande 
aktiviteter än vad som kan erbjudas idag. Användandet av sociala medier som ett 
forum för kontaktsökande har dock gett visst resultat.

Analys och lärdomar kopplat till forskning

Samverkande insatser av varierande karaktär som möter upp ungas behov och 
förutsättningar, bred kunskapsbas om de svårigheter och problem den större delen 
av ungdomarna under KAA befinner sig i och möter, aktivt arbete och engagemang 
med relationsskapande åtgärder leder mot uppsatta mål. Förändringsarbetet med 
trygghet och delaktighet i fokus tar tid och ställer höga krav på en bred 
kunskapsrepertoar på de som arbetar kring dessa ungdomar. Ett engagerat och 
kunnigt nätverk kring ungdomen skapar inte bara trygghet, det leder till att 
ungdomen ges rätt stöd att bli delaktig i sitt förändringsarbete.

Sammanfattning och bedömning

Samverkan är en framgångsfaktor och vi satsar vidare på att göra elevens nätverk 
delaktiga i elevens utveckling vare sig om det rör sig om att återuppta studierna eller 
att motivera eleven till arbete/praktik. Ungdomsgruppen inom KAA är 
mångfacetterad vilket innebära att KAA- ansvarig behöver ha en bredd kompetens 
och kompetensutvecklingen kommer att fortgå.

 

Nämndmål: Eleverna är en del av en god och utvecklande lärmiljö

Utgångsläge

Målet med de insatser och åtgärder som erbjuds under KAA ska först och främst 
motivera ungdomen att återgå till studier. Anledningen till varför man hamnar under 
KAA varierar. Många av ungdomarna har en kombination av svårigheter i bagaget 

Sida 141 av 239



34

såsom skolfrånvaro, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning eller annan sjukdom, vilket 
kan försvåra vägen tillbaka till studier eller till arbete.

Planering och genomförande kopplat till forskning

Anpassad studietakt, nära och täta uppföljningar och god relation till personal med 
social stöttning som bas ska vara en huvudingrediens i insatsen kring ungdomen. 
Målbild, behov och den unges förutsättningar är det som ska styra i kombination 
med lyhördhet och flexibilitet. Positiv samvaro, positiv förstärkning och återkoppling 
höjer tilltron till sig själv och är grunden i en god och utvecklande lärmiljö med 
riktade insatser.

Uppföljning

Täta uppföljningar och utvärderingar kring uppsatta mål och metoder sker 
kontinuerligt med ungdomen för att främja en god och utvecklande lärmiljö. Vi 
erbjuder flera olika utbildningsalternativ och studiemiljöer samt anpassar utifrån 
ungdomens behov och förutsättningar med individuellt stöd. Att kombinera studier 
med praktik eller arbete är i många fall en motivationshöjande faktor som ger och 
god inblick i arbetslivet och skapar meningsfullhet för att slutföra sin utbildning. 
Något som ofta lyfts upp under samtal med den unge.

Resultat

Att ha möjlighet att kunna erbjuda olika studiemiljöer, både i kyrkans lokaler på IM 
och i Kastanjens lokaler genom Coachningsteamet, har varit ett lyft för flera unga. 
Likaså att pedagoger har kunnat möta upp ungdomen i en annan studiemiljö än vid 
den traditionella ”skolbänken”. Närvaron har ökat markant mot tidigare för de unga 
som tidigare visat skolfrånvarobeteenden och som har valt att spendera del av sin 
schemalagda studietid alternativt hela sin studietid i Coachningsteamets lokaler.

För den grupp ungdomar som befinner sig i en kombination av svårigheter har detta 
varit grundbulten i förändringsarbetet likväl som att kunna ingå i ett annat 
sammanhang tillsammans med andra människor med andra svårigheter och ålder än 
en själv. Coachningsteamet möter upp olika individers behov i åldrarna 16-65 år. Det 
finns ett behov hos många ungdomar att ingå i ett socialt sammanhang samtidigt 
som man med en historik av många tidigare misslyckanden inte bör ha för bråttom 
med att gå direkt på olika typer av åtgärdsförslag.

Analys och lärdomar kopplat till forskning

Samverkande insatser, ett brett utbud av åtgärder och en bred kunskapsrepertoar 
hos personal som arbetar med unga vilka står utanför arbetsliv och utbildning ger 
resultat och effektiviserar arbetet. Vi behöver fortsätta med 
förvaltningsöverskridande projekt och arbete för att på ett effektivt och 
förebyggande sätt kunna möta individens behov med insatser men också för att 
bredda vår kunskap kring de problem men också möjligheter som individen har. 
Genom samlade resurser och kompetenser ger vi inte bara ett bredare stöd, vi vidgar 
också ungdomens möjligheter att återgå till studier eller arbete.

Utgångsläge

Målet med de insatser och åtgärder som erbjuds under KAA ska först och främst 
motivera ungdomen att återgå till studier. Anledningen till varför man hamnar under 
KAA varierar. Många av ungdomarna har en kombination av svårigheter i bagaget 

Sida 142 av 239



35

såsom skolfrånvaro, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning eller annan sjukdom, vilket 
kan försvåra vägen tillbaka till studier eller till arbete.

Planering och genomförande kopplat till forskning

Anpassad studietakt, nära och täta uppföljningar och god relation till personal med 
social stöttning som bas ska vara en huvudingrediens i insatsen kring ungdomen. 
Målbild, behov och den unges förutsättningar är det som ska styra i kombination 
med lyhördhet och flexibilitet. Positiv samvaro, positiv förstärkning och återkoppling 
höjer tilltron till sig själv och är grunden i en god och utvecklande lärmiljö med 
riktade insatser.

Uppföljning

Täta uppföljningar och utvärderingar kring uppsatta mål och metoder sker 
kontinuerligt med ungdomen för att främja en god och utvecklande lärmiljö. Vi 
erbjuder flera olika utbildningsalternativ och studiemiljöer samt anpassar utifrån 
ungdomens behov och förutsättningar med individuellt stöd. Att kombinera studier 
med praktik eller arbete är i många fall en motivationshöjande faktor som ger och 
god inblick i arbetslivet och skapar meningsfullhet för att slutföra sin utbildning. 
Något som ofta lyfts upp under samtal med den unge.

Resultat

Att ha möjlighet att kunna erbjuda olika studiemiljöer, både i kyrkans lokaler på IM 
och i Kastanjens lokaler genom Coachningsteamet, har varit ett lyft för flera unga. 
Likaså att pedagoger har kunnat möta upp ungdomen i en annan studiemiljö än vid 
den traditionella ”skolbänken”. Närvaron har ökat markant mot tidigare för de unga 
som tidigare visat skolfrånvarobeteenden och som har valt att spendera del av sin 
schemalagda studietid alternativt hela sin studietid i Coachningsteamets lokaler.

För den grupp ungdomar som befinner sig i en kombination av svårigheter har detta 
varit grundbulten i förändringsarbetet likväl som att kunna ingå i ett annat 
sammanhang tillsammans med andra människor med andra svårigheter och ålder än 
en själv. Coachningsteamet möter upp olika individers behov i åldrarna 16-65 år. Det 
finns ett behov hos många ungdomar att ingå i ett socialt sammanhang samtidigt 
som man med en historik av många tidigare misslyckanden inte bör ha för bråttom 
med att gå direkt på olika typer av åtgärdsförslag.

Analys och lärdomar kopplat till forskning

Samverkande insatser, ett brett utbud av åtgärder och en bred kunskapsrepertoar 
hos personal som arbetar med unga vilka står utanför arbetsliv och utbildning ger 
resultat och effektiviserar arbetet. Vi behöver fortsätta med 
förvaltningsöverskridande projekt och arbete för att på ett effektivt och 
förebyggande sätt kunna möta individens behov med insatser men också för att 
bredda vår kunskap kring de problem men också möjligheter som individen har. 
Genom samlade resurser och kompetenser ger vi inte bara ett bredare stöd, vi vidgar 
också ungdomens möjligheter att återgå till studier eller arbete.

Sammanfattning och bedömning

Samverkan är en framgångsfaktor och vi satsar vidare på att göra elevens nätverk 
delaktiga i elevens utveckling vare sig om det rör sig om att återuppta studierna eller 
att motivera eleven till arbete/praktik. Ungdomsgruppen inom KAA är 
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mångfacetterad vilket innebära att KAA- ansvarig behöver ha en bredd kompetens 
och kompetensutvecklingen kommer att fortgå.

Nämndmål: Eleverna når kunskapsmålen

Utgångsläge

De ungdomar som ej är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram eller som ej 
studerar på ett nationellt program eller motsvarande och är i åldern 16-20 år, står 
under det kommunala aktivitetsansvaret. Introduktionsprogram räknas ej som ett 
nationellt program.

Många unga som står under KAA saknar fullständiga grundskolebetyg. De ungdomar 
som går från skolår 9 till ett introduktionsprogram har inte nått kunskapsmålen i de 
ämnen som krävs för att komma in på den utbildning man önskar. Ofta väljer man att 
läsa upp sin behörighet på något av våra introduktionsprogram i kommunen, för att 
sedan kunna läsa vidare på ett nationellt gymnasieprogram. Flertalet ungdomar som 
går från grundskolan till kommunens introduktionsprogram når oftast 
kunskapsmålen och behörighet för att söka ett nationellt program inom ett läsår. De 
ungdomar som väljer att läsa på ett introduktionsprogram på annan ort, når enligt 
vår bedömning kunskapsmålen i mindre utsträckning och går inte alltid över till ett 
nationellt program under sin gymnasietid. Ungdomar som väljer att avbryta sina 
gymnasiestudier har ej uppnått kursmålen i flertalet kurser på tidigare 
gymnasieprogram. Dessa ungdomar erbjuds att läsa in vissa gymnasiekurser under 
den tid de är inskrivna.

Planering och genomförande kopplat till forskning

God relation till personal med social stöttning som bas ska vara en huvudingrediens i 
insatsen kring ungdomen. Målbild, behov och den unges förutsättningar är det som 
ska styra i kombination med lyhördhet och flexibilitet. Positiv samvaro, täta kontakter 
och positiv förstärkning och återkoppling är grunden i en utvecklande lärmiljö som 
med tiden ger studieresultat. Samordnade insatser krävs för att möta upp 
ungdomens behov men också för att få en bredare kunskapssyn kring de svårigheter 
den unga står i. Samarbete med resurser och kompetenser som har god kunskap 
kring elevgrupper med en kombination av svårigheter och de utmaningar som väntar 
för att återgå till studier eller arbete, är en förutsättning för att nå ett gott resultat.

Uppföljning

Den grupp ungdomar som står under KAA är också den elevgrupp som har störst 
behov av täta lärarkontakter och uppföljningar. Lyhördhet och utvärderingar av 
uppsatta mål och åtgärder sker i dialog med den unge och ingår i ett resultatinriktat 
förändringsarbete. Den unges studieplan och resultat följs sedan upp kontinuerligt 
med ansvarig rektor och i vissa fall även med elevhälsan.

Resultat

Förändringsarbetet tar dock tid och resultat i form av ämnesbetyg och avslutad 
utbildning hos oss sker inte alltid i den takt man önskar. Många bidragande faktorer 
såsom social stöttning och god relation till undervisande lärare är av yttersta vikt för 
att nå ett gott resultat. Möjligheten att kunna välja studiemiljö har visat sig vara en 
bidragande orsak till att man återgått till studier. Studietakten är ofta anpassad till 
den grad att det tar mycket längre tid att nå betygsresultat om än dock man är på 
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god väg och har nått en annan utvecklingsnivå i sin strävan mot målen. Att 
kombinera studier med arbete eller praktik har också varit en bidragande orsak till att 
man har blivit mer aktiv i sina studier och har fungerat som en 
motivationspådrivande åtgärd. Inblick i arbetslivet har visat sig vara självstärkande 
och upplevs ge en bättre självbild och självkänsla vilket ger ett bättre självförtroende 
att klara av sina studier och kunna förändra sin situation.

Analys och lärdomar kopplat till forskning

Lyhördhet och samordnande insatser är a och o för att kunna individualisera 
anpassade åtgärder. Ett bra samarbetsklimat och en god relation till den unga ska 
genomsyra förändringsarbetet. Ungdomen ska äga sin egen handlingsplan och vara 
delaktig i uppsatta mål och utvärderingar. Lärmiljön ska anpassas utifrån den unges 
förutsättningar och behov och fokus ska ligga på positiv förstärkning för att nå 
positiva resultat. För att motiveras att nå uppställda mål är det viktigt med studie-
samt yrkesvägledning, att veta om vilka möjligheter som finns för att ge 
förändringsarbetet en högre mening. Förändringsarbetet tar tid och visar sig inte 
alltid i form av god betygsstatistik. Andra parametrar att ta hänsyn till är bättre 
psykisk hälsa, skolnärvaro och de små faktiska framstegen som är oerhört viktiga för 
utgången. Att fånga upp ungdomen när KAA avslutas vid fyllda 20 år och komplettera 
med ett uppföljningsansvar vore ett än mer framgångsrikt arbetssätt för att stödja 
och följa processen vidare.

Sammanfattning och bedömning

Snabba insatser krävs för att fånga upp en ungdom skyndsamt vid eventuella avhopp. 
En tidig kontakt mellan hemkommun och huvudman är nödvändig för att kunna 
förbereda för de insatser som eventuellt kommer att behöva sättas in. De nya rutiner 
som vi har använt har visat sig framgångsrika och vi har fått mer information av 
gymnasieskolorna gällande våra elever. Syftet på kort sikt, att återinföra ungdomen i 
en meningsfull sysselsättning, kan på lång sikt kan leda till att vederbörande 
återupptar sina studier. Samarbete med AMI gällande praktik och andra 
motivationshöjande insatser är ovärderliga i detta sammanhang.

3.8 Vuxenutbildning
Nämndmål: Eleverna känner sig trygga och delaktiga i sin skolverksamhet

På SFI har vi mellan 30 och 40 studenter som alla läser på olika nivåer. Arbetsmiljön 
är relativt lugn och det finns oftast två pedagoger närvarande. Under 2016 utökades 
eleverna med fler personer som klassades som flyktingar och som i och med det 
följde en etableringsplan där närvaro på SFI är obligatorisk. Detta till skillnad från 
tidigare, då en stor del av deltagarna var arbetskraftsinvandrare och därför kom till 
skolan i mån av tid. Detta gav vid handen att elevgruppen växte, både i antal och 
procentuellt, under det gångna året. Etniciteten i grupperna var blandad, med 
övervägande del syrier, men även med deltagare från Kongo, Sydsudan, Eritrea, 
Turkiet, Tyskland, Polen, Litauen, Filippinerna och Thailand. Under år 2016 skedde 
personalbyten vid ett par tillfällen. Eftersom lokalerna inte räcker till på 
Lekebergsskolan startade vi i januari en mindre grupp i AMI:s lokaler på Vallgatan. 
Undervisningen på SFI har pågått under hela sommarn -17 för första gången i 
Lekeberg, något lagstiftningen kräver.

Vid en utvärdering efter vårterminen 2016 framgick att deltagarna trivdes bra på SFI. 
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De kritiska synpunkterna rörde i första hand gruppstorlek, lärarbyten, samt att det är 
blandad kunskapsnivå i grupperna. Någon utarbetad likabehandlingsplan fanns inte 
på SFI i början av 2016. Under Arbetslaget jobbade med trygghetsfrågorna under 
hösten för att skapa en likabehandlingsplan. I samband med det genomfördes en 
enkät för att kartlägga hur eleverna upplevde tryggheten på skolan. 
Likabehandlingsplanen var klar i början av 2017. Det fortsatta arbetet med 
likabehandlingsplanen kommer att involvera eleverna vilket bör stärka deras känsla 
av delaktighet. Undervisningen på SFI har pågått under hela sommaren -17 för första 
gången Lekebergs kommun, något lagstiftningen kräver

Planering och genomförande kopplat till forskning

Vi har konstruerat en standardiserad enkät om trivsel och trygghet som är ämnad att 
genomföras med jämna mellanrum med studenterna. Utöver det samtalar lärarna 
med studenterna vid behov. Eleverna studerar individuellt men i början av varje pass 
hålls en gemensam genomgång av någonting som lärarna väljer och ibland följs detta 
av diskussioner i gruppen.

Uppföljning

Enkätundersökningen sammanställs och granskas av kollegiet.

Resultat

Den senaste enkätundersökningen har visat att samtliga tillfrågade upplever att 
skolan är en trygg miljö. Öppnade av gruppen på AMI har inneburit en ökad trivsel 
utrycker en del elever muntligen. Sedan den förra rapporten har ingen ytterligare 
enkätundersökning genomförts men detta kommer att ske under höstterminen. I den 
undersökningen kommer vi att fråga eleverna hur sommarundervisnigen har 
påverkat dem.

Analys och lärdomar kopplat till forskning

Då många av studenterna på SFI har med sig omskakande upplevelser är det av stor 
vikt att atmosfären i skolan är harmonisk och öppen. Vi upplever ett behov av en mer 
lättillgänglig studenthälsa kring SFI.

Sammanfattning och bedömning

Sammanfattningsvis kan sägas att eleverna utrycker tryggheten och delaktigheten. 
Öppnandet av gruppen på AMI har inburit en vinst för elevtrivsels. Vi behöver 
närmare utredda möjligheterna till en än mer lättillgänglig elevhälsa. Att bedriva 
undervisningen under sommaren har inneburit mer undervisningstid och att vi följer 
lagen men påverkar elevernas möjligheter till återhämtning något som även eleverna 
på SFI behöver.

Nämndmål: Eleverna är en del av en god och utvecklande lärmiljö

Utgångsläge

Eftersom SFI är en vuxenutbildning är det deltagarna själva som i stor utsträckning 
ansvarar för och skapar sin lärmiljö. På Lekebergsskolan finns två 
undervisningstillfällen på dagen, en förmiddags- och en eftermiddagstid, vilket 
följaktligen innebär två elevgrupper. Sammansättningen av dessa är mestadels 
baserad på elevernas respektive tidsmässiga förutsättningar, privata förutsättningar 
(t.ex. om de har barn), eller i undantagsfall personliga förhållanden till andra 
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kursdeltagare. Den mindre grupp som startades i januari i AMI:s lokaler på Vallgatan 
består av elever med ringa eller ingen skolbakgrund. Dessa elever är i stort behov att 
lärarstöd i sin kunskapsutveckling medan eleverna på Lekebergsskolan har en högre 
grad av självstudier. Studenterna kommer till SFI 4 timmar per dag måndag till 
torsdag. En grupp läser på förmiddagen, 8:30–12:30, och en grupp på eftermiddagen, 
13:00-17:00. Runt mitten av passet har de en rast. Gruppen på AMI läser mellan 
12:00-16:00 måndag till torsdag.

Planering och genomförande kopplat till forskning

Studenterna arbetar i huvudsak individuellt med handledning av pedagogerna. 
Grupperna är blandade i nivå från kurs A (där man lär sig alfabetet och några 
grundläggande fraser) till kurs D (där man jobbar med autentiska texter och 
förbereder sig för vidare studier). Utöver det finns det studenter som har kommit en 
bra bit i muntlig interaktion men som är nybörjare i att läsa och skriva, likaså 
studenter som har god läs- och skrivförmåga men som på grund av bristande socialt 
umgänge (t.ex. avsaknad av jobb eller praktikplats) är begränsade muntligt. Därmed 
finns det studenter i de tidigare kurserna som har kännedom om ord och uttryck som 
studenter i de senare kurserna inte har kommit i kontakt med än, vilket innebär att 
alla kan hjälpa alla i någon mån, något som också sker. På AMI ligger fokus på att 
arbeta upp ett fungerade vardagsspråk vilket innebär en hög grad av muntliga 
övningar och olika studiebesök ut i samhället.

Uppföljning

Lärmiljön och de faktorer som påverkar den diskuteras nästan dagligen bland 
pedagogerna. I de fall vi upplever att vi har något bekymmer kring den diskuteras 
detta på enhetsmötena. Lokalerna på AMI är trånga och mindre lämpade för 
undervisning. Tillgången på grupprum är begränsad på AMI.

Resultat

Upplägget med blandade grupper och mycket eget studieansvar passar bra för vissa 
studenter och mindre bra för andra. De som exempelvis har kortare eller ingen 
skolbakgrund har oftast en bristfällig förmåga att planera och disponera sina studier 
på ett bra sätt. Detta var en av orsakerna till att vi delade upp SFI på två institutioner, 
där den ena huserar en mindre grupp som består av just dessa studenter, som då får 
en mer gemensam och interaktiv lärmiljö.

Analys och lärdomar kopplat till forskning

Uppdelningen av SFI, upplever vi, har gagnat studenterna i hög grad. Dels skapar det 
en rimligare lärmiljö för de som behöver mycket stöd och dels ger det pedagogerna 
som arbetar med de mer självgående studenterna större möjligheter att hjälpa dessa, 
eftersom de studiesvaga studenterna tidigare varit ytterst resurskrävande.

Om SFI växer i framtiden kan ytterligare nivåindelningar bli aktuella.

Sammanfattning och bedömning

Under sommarundervisningen har vi haft stängt på AMI och alla undervisning har 
samlats på Lekebergsskolan. Närvaro har varit relativt god närvaro men det har 
påverkat lärmiljön så till vida att nivågrupperingen har varit svårare att upprätthålla. 
Alltfler elever blir klara med sina studier och det innebär att kö-situationen i 
skrivandes stund har förbättras, vi räknar med att kö i stort ska vara borta under tidig 
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höst.

När det gäller lokalerna på AMI behöver vi jobba för att finna andra lösningar som 
passar bättre för undervisning om vi skulle ha ett fortsatt behov.

Nämndmål: Eleverna når kunskapsmålen

Utgångsläge

Resultaten som framkom under 2016/2017 visade stora variationer bland eleverna. 
Vissa eleverna klarade kurserna på kort tid och andra hade stora svårigheter att nå 
målen. Ett utökat och bättre samarbete med AMI och AF har gagnat resultatet och 
genomströmingene av elever har ökat, Förstärkningarna som gjorts på lärarsidan har 
varit viktiga, även för dem med god skolbakgrund från hemlandet.

Eftersom SFI är en vuxenutbildning håller samtliga studerande den studietakt som de 
finner lämplig, dock i samråd med lärarna. Nationella prov såväl som mindre tester 
skrivs på studentens eget initiativ, även om det förstnämnda naturligtvis kräver en 
tids planering och förberedelse så att vederbörande känner sig så trygg som möjligt 
vid själva provtillfället.

Planering och genomförande kopplat till forskning

Utbildningen är i hög grad individanpassad, där lärarna försöker tillgodose varje 
enskild students behov utifrån skolbakgrund, framtidsmål, samt 
förbättringsområden. Vi planerar att fortsätta med nivågrupperingen som gruppen 
på AMI har inneburit. Vi kan ses en ökad måluppfyllelse vilket vi tror har en viss 
förklaring i nivågrupperingen. Vi tänker fördjupa samarbetet med AMI och AF för att 
de flesta elever ska få tillgång till praktik eller annan sysselsättning i svensktalande 
miljöer.

Uppföljning

Studenterna gör kontinuerligt mindre tester för att lärarna ska kunna bilda sig en 
uppfattning om deras aktuella kunskapsnivåer och se vad som behöver förbättras 
inför ett kommande nationellt prov. Vi har under våren och sommaren sett en 
ökande genomströmning av elever, allt fler elever klara betyg för att kunna studera 
vidare.

Resultat

Under läsåret 16-17 har endast ett av sammanlagt över 30 genomförda nationella 
prov mötts av underkänt resultat. Däremot har det förekommit att studenter inte 
klarat enskilda delar av provet i något större utsträckning (det är möjligt att få E i 
samlat provbetyg även om man får F på ett delprov). Slutbetyg ges i kurserna B-D, D-
betyg behöver eleverna för att kunna läsa vidare inom vuxenutbildningen. 
Slutbetygen har fördelats sig enligt följande: 11 betyg i betyg B- kursen, 15 betyg i C-
kursen och 10 betyg i D-kursen.

Analys och lärdomar kopplat till forskning

I dagsläget brister vi mest i träningen av muntlig förmåga hos studenterna och de 
som utvecklas mest där erhåller främst dessa kunskaper från praktik, jobb eller 
sociala kontakter med svenskspråkiga på fritiden. Dock har nivågrupperingen som 
den nya gruppen på AMI inneburit att de studiesvaga eleverna har fått mer muntlig 
träning. Om deltagarantalet i utbildningen skulle vara fortsatt högt kan det finnas 
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anledning att dela in läsåret i intagningsperioder så att man får fler studenter som 
börjar samtidigt och således befinner sig på samma nivå. På så vis kan man lättare 
konstruera samtalsgrupper för att utveckla denna förmåga.

Sammanfattning och bedömning

Sammanfattningsvis kan sägas att SFI i det stora hela befinner sig i en positiv trend 
när det gäller betyg och resultat. I viss utsträckning beror det på att många elever 
började under 2016 och har hunnit förvärva kunskaper i svenska både i skolan och i 
vardagslivet. De förbättringar som har genomförts när det gäller miljön och 
undervisningen är också viktiga förklaringar till att vi nu ser att allt fler elever klarar 
kurserna och kan gå vidare till studier eller arbete/praktik. Den nivågruppering som 
AMI-gruppen innebär är viktigt att behålla i någon from även om antalet elever 
minskar.

3.9 Kultur och fritid
Kultur- och fritidsavdelningen är sedan i maj äntligen fulltaliga igen. Förväntningarna 
på den tidigare vakanta tjänsten som arbetade med bl.a. KomTek, Naturskolan, 
motionsspår, turism och bokningar var otydlig. Det i kombination med hög 
arbetsbelastning på kultur- och fritidssekreterartjänsten krävde en utveckling. 
Resultatet blev två utvecklartjänster utifrån avdelningens redan befintliga 
förutsättningar, arbetsuppgifter och inom ekonomisk ram: en med inriktning 
fritid/idrott och en med inriktning kultur. Utvecklingen och förändringen av 
funktioner/roller och arbetsuppgifter är en del i att upprätthålla och utveckla kvalitén 
och möta den växande kommunens nya behov.

Avdelningen har sedan fortsatt med det långsiktiga arbetet att tydliggöra uppdrag, 
verksamheter och aktiviteter i kombination med prioriteringar (långa resp. korta 
bollar och passningar) vilket medför fokusering och måluppfyllelse.

 Nämndmål:

Medborgarna ska kunna ta del av ett levande, kvalitativt och varierat kultur- och 
fritidsutbud samt ges förutsättningar att själva ägna sig åt skapande verksamhet.

Barnen och eleverna är en del av en god och utvecklande lärmiljö.

Samlat utgångsläge för Kultur och fritid

Utifrån avdelningens identifierade behov av ett kultur- och fritidslyft har ett 
strategiskt visionsarbete inletts med utgångspunkt i lokala och nationella uppdrag 
och mål med syfte att resultera i konkreta aktiviteter. På sikt kan det med fördel 
uppgå i ett övergripande kultur- och fritidsprogram.

Biblioteket 

Planering och genomförande

Under påsklovet barn och familjer påskpysslat på barnavdelningen.

Lördag 20 maj hade biblioteket öppet Hus och firade att det har funnits bibliotek i 
Lekeberg (Knista) i 160 år i år. Dagen erbjöd kultur i form av dockteater med Helene 
Névèrs, levande musik med Anders Edlund samt vernissage av fotoutställning med 
Anders T Johansson.

Det statliga bidraget från Kulturrådet avseende inköp av litteratur till folk- och 
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skolbibliotek har beviljats med 30 000 kr.

Biblioteket har deltagit i upphandlingen av prenumerationstjänster, genomförd 
tillsammans med Örebro kommuns upphandlingskontor och representanter från 
biblioteken i länet.

Biblioteket har deltagit i möten och planering av det regionala läsprojektet Örebro 
län läser, som planeras utföras hösten 2018. Deltagandet går i linje med 
biblioteksplanen.

Bibliotekarierna har utbildats sig i linje med biblioteksplanen: Kurs i Katalogisering & 
katalogunderhåll i Book-IT (2 dagar), Utveckla sagostunden (1 dag), Biblioterapi (1 
dag).

Planeringen av ombyggnationen på kommunhusets bottenvåning har fortsatt och 
därmed även informationsinsamlingen till utredning om mer-öppet bibliotek. Då 
ritningen för ombyggnationen ännu inte är färdig har en analys av lokalen fått vänta -
 en viktig del för att kunna beräkna de totala kostnaderna för mer-öppet.

Uppföljning

Besökarantal och antal utlån är lägre än motsvarande period förra året. Analys 
kommer att ske inför fortsatt arbete under hösten. De sjunkande siffrorna följer 
rikstrenden. Den nationella biblioteksstatistiken visar bl.a. att utlånen sjunkit med 
4 % 2015 till 2016.

Bibliotekets arbete med läslust och läsfrämjande

Planering och genomförande

En andra träff i de två nätverken för läslust har genomförts.

På påsklovet genomfördes en sagostund då en bibliotekarie i roll berättade om 
gubben Pettson och hans katt. Det fanns också en äggletartävling under 
påsklovsveckan, och alla barn som deltog fick varsin Pixi-bok.

Två bibliotekarier besökte Familjecentralen. Föräldrarna fick information om vikten 
av att läsa högt för sina barn, och barnen fick två kortare sagostunder. BVC:s 
föräldragrupp har besökt biblioteket för en berättar- och informationsstund.

5-årsbesök på biblioteket: Alla kommunens blivande 6-åringar (i förskola eller hos 
dagbarnvårdare) har besökt biblioteket. Barnen fick då uppleva en sagostund och en 
enkel information om biblioteket.

Bibliotekets sommarläseklubb Äventyrsläsarna drog igång med totalt 45 anmälda 
barn i två grupper.

Uppföljning

Nätverken för läslust i förskola/skola ska till hösten påbörja en sammanställning av 
de läsfrämjande aktiviteterna, för att få en samlad bild av hur kommunens samlade 
läsfrämjande insatser mot barn och unga ser ut. När det gäller Familjecentralen är 
ambitionen att fortsätta närvara regelbundet, eftersom det är en arena där föräldrar 
och barn kan nås. Det ska också undersökas om det finns möjlighet att få delta i den 
öppen förskola-verksamhet som drivs i Hidinge och Mullhyttan. Biblioteket har 
önskat att det även fortsättningsvis bokas in en träff på biblioteket när det blir en ny 
föräldragrupp på BVC. 5-årsbesöken är bra då alla barn, även de som går i förskola i 
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kommunens ytterområden, får en chans att besöka biblioteket.

Det har under perioden varit kännbart att det är sårbart med endast tre 
bibliotekarier med tanke på bemanning, sjukdom och annan nödvändig frånvaro 
(t.ex. möten och utbildning). Vid ett tillfälle fick biblioteket stänga.

KomTek 

Planering och genomförande 

KomTek hade två kursgrupper igång under vårterminen.

KomTek har lämnat paviljongen där verksamheten bedrevs tidigare och står nu utan 
lokal tillsvidare. Möbler och material är magasinerat. Inför hösten planeras att 
fortsatt ha två grupper igång.

Uppföljning

Under hösten kommer KomTeks verksamhet att ses över och en långsiktig plan 
utarbetas.

Naturskolan 

Planering och genomförande 

Några få förfrågningar har inkommit under våren.

Uppföljning

Få förfrågningar har hittills inkommit. Arbetssättet att ta in extern kompetens utifrån 
fungerar bra.

Under hösten kommer Naturskolans verksamhet att ses över och en långsiktig plan 
utarbetas.

Fritidsgårdar

Planering och genomförande

Fritidsledarna fortsätter det medvetna arbetet med jämställdhetsperspektiv i utbud 
och aktiviteter. En större icke genuskodad aktivitet planeras genomföras under 
hösten.

En av fritidsledarna har besökt Marieberg köpcentrum tillsammans med Sydnärkes 
frititidsgårdsnätverk och Fältgruppen på Örebro kommun, i syfte att nattvandra i 
området för att skapa sig en egen bild av hur det är där många av kommunens 
ungdomar befinner sig kvälls- och nattetid.

Dialog med Mullhyttans bygdeförening om utveckling och samarbete är i slutfasen. 
Ett slutligt avtalsförslag är framtaget.

Uppföljning

Antalet besökare på Hidinge fritidsgård ökade stadigt från öppningen och några 
veckor framåt. I slutet på vårterminen låg besöksantalet på mellan 15-20 
mellanstadiebarn, och variationen på högstadieungdomar är mellan 2-20 ungdomar.

I Fjugesta identifieras ett stort behov av en mötesplats utöver fritidsgården alt. öppet 
flera kvällar i veckan. Området utanför fritidsgården används som samlingspunkt 
även de kvällar fritidsgården inte är öppen.
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Fritid och idrott generellt 

Planering och genomförande 

Sommarlovsaktiviteter har genomförts med rekvirerat stöd från MUCF, Myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Bidraget ska möjliggöra möten över sociala 
gränser och vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år samt stimulera 
både flickors och pojkars deltagande och genomföras så att alla barn behandlas lika 
vad gäller tillgång och deltagande.

Det påbörjade arbetet med att se över taxor och regler för uthyrning av kommunala 
lokaler kan tack vare den fulla bemanningen åter fortsätta liksom genomgång av 
rutiner för lokalbokningar etc.

Simskolan startade 19 juni. 159 barn var anmälda till sommarens simskola på 
Sannabadet fördelat på 15 grupper i vattenlek, nybörjare, nybörjare 1 samt 
fortsättningsgrupp.

Ett nytt utegym i Fjugesta har anlagts i samarbete med Sydnärkes folkhälsoteam.

Förändringen av Linden till Träffen har genomförts. Kök och köksinventarier har 
organiserats upp i dialog med föreningar.

Tillgänglighetsanspassning via genomgång av hörslingor i samlingssalen på 
Oxelgården samt stora salen på Träffen har genomförts. Vilka åtgärder som ska vidtas 
ses nu över.

Arbetet med Boosta-veckan vecka 37 fortsätter tillsammans med ÖLIF/SISU. 
Programmet för veckan är klart och har börjat att marknadsföras. Ett möte med 
föreningarna är inbokat i augusti för att närmare planera Prova-på-dagen samt 
informera ytterligare om Idrottsskola i samverkan med ÖLIF/SISU.

Arbetet med att rusta motionsspåret i Mullhyttan är påbörjat. Det är klart vilka 
aktörer som ska utföra arbetet som kommer att utföras under hösten 2017. Dialog 
har skett med skötselansvariga i Mullhyttans IF.

Till Brogalandet har investerats i en ny flottbrygga då den befintliga var gammal och 
sliten. Övriga badplatser fräschades även upp med t.ex. grillplatser och soptunnor.

Arbetet med att uppföra en av de återstående tre spontanidrottsplatserna har 
planerats in. Hidinge/Lanna prioriteras inledningsvis.

Under våren har Kultur- och fritidsavdelningen kallat berörda föreningar till ett 
uppstartsmöte angående en eventuell framtida konstgräsplan i Lekebergs kommun. 
Föreningarna har fått ett underlag skickat till sig som efter sammanställning i höst 
kommer att visa om behov av en konstgräsplan finns.

Uppföljning

Mycket av de uppdrag som beskrivs ovan fortlöper under hösten och nya tillkommer. 
Bedömningen är att fritid- och idrottsfrågorna nu har förutsättning att effektiviseras 
och måluppfyllelsen kan öka.

Konsumentrådgivning

Planering och genomförande

Det nya avtalet med Karlskoga kommun sjösattes tidigare och innebär att Lekebergs 
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kommun köper kvalificerade konsumentvägledartjänster av Karlskoga kommun.

Uppföljning

Samarbetet fungerar fortsatt bra.

Kulturskolan

Planering och genomförande

Inledande samtal ang. kulturskoleverksamheten i Lekebergs kommun har inletts med 
Örebro kommun/Örebro kulturskola.

Uppföljning

Vårens årliga prova-på-dag utvecklades i Lekeberg. Det tydliggjordes även att 
Lekebergsbor var välkomna till prova-på-dagen i Örebro.

Kultur generellt

Planering och genomförande

Remissen av Region Örebro läns föreslag till Kulturgaranti har bearbetats.Konstnärlig 
gestaltning av nya förskolan Lär-Kan monteras i skrivande stund.Avdelningen har 
tagit sig an den konstnärliga gestaltningen på nya gruppboendet Hasselbacken.

Ett seminarium ang. enprocentregeln och konstnärlig gestaltning, 19 september 
2017, planeras i samarbete mellan Region Örebro län, Örebro konsthall och 
Lekebergs kommun.

Framtagandet av förslag till riktlinjer för konstnärlig gestaltning i samband med ny- 
och ombyggnation i Lekebergs kommun har påbörjats.

Olika aktiviteter har ägt rum bl.a. konstcafé på Hidinge skola, föreläsning om 
Klaesson-textilier, en utställning av Ulf Lernhammar, datastugor i samarbete med 
ABF, en utställning om Anne Franks liv i kommunhuset foajé och datastugor (i 
samarbete med ABF).

Nätverket för kultur i förskola och skola har genomfört kulturarrangemang i skolan 
främst genom skapande skola-bidraget från Kulturrådet: teater, musikteater och 
konsert fördelat på förskoleklass, lågstadie, mellanstadiet och högstadiet.

Kulturrådet har beviljat kommunen full pott av Skapande skola-ansökan inför läsåret 
17/18: 154 000 kr. Fokus ligger denna gång på professionell dans.

Uppdraget att publicera fotografier tillhörande Kulturmiljöprogrammet på webben 
samt skapa digital karta har inletts i dialog med nya arkivarien.

Samlat resultat inom Kultur och fritid

Avdelningens arbete med att tydliggöra uppdrag och verksamheter i kombination 
med prioriteringar medför fokus och måluppfyllelse. En systematik i planering och 
genomförande underlättar arbetet. Utvecklingen och förändringen av 
funktioner/roller och arbetsuppgifter är en del i att arbeta långsiktigt och 
upprätthålla kvalitén.

Samlad analys och lärdomar inom Kultur och fritid

Lekebergs kommun växer vilket ställer krav på ett aktivt, varierat och kvalitativt 
kultur- och fritidsutbud. Utifrån kommunfullmäktiges mål att Lekeberg ska växa och 
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utvecklas på ett hållbart sätt kan Kultur och fritid bidra med mycket, bl.a. konst och 
estetik, skapande, folkhälsa, bildning, lärande och attraktivitet.

Sammanfattning och bedömning inom Kultur och fritid

Den tidigare bedömningen att ett övergripande kultur- och fritidsprogram behövs har 
stärkts under perioden. Ett sådant program kan med fördel kombineras med ett 
genomsyrande forum för kultur- och fritidsfrågor i kommunorganisationen.
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4 Ekonomiskrapport
Kultur- och bildningsnämndens resultat vid delåret visar ett överskott om 1 315 tkr. 
Prognosen för helåret är att budgeten kommer hållas. Underskott beräknas inom 
Interkommunala ersättningar inom de olika skolformerna. Ett effektiviseringskrav på 
ca 1 000 tkr (0,5 % av budgetramen) ska genomföras under hösten för samtliga 
skolformer för att de ökade kostnaderna för de interkommunala ersättningarna ska 
rymmas inom budget.

4.1 Gemensam verksamhet
Kostnader för interkommunala ersättningar som är placerade under gemensam 
verksamhet beräknas ge ett underskott på 800 tkr. Det totala underskottet för 
gemensam verksamhet beräknas bli 600 tkr och beror på flertal vakanser inom 
ledningsadministrationen på grund av chefsbyten.

4.2 Förskolan
Förskolan beräknas göra ett överskott på 210 tkr för 2017 och består i det 
effektiviseringskrav som finns inom förskolan. Verksamheten på Tulpanens förskola 
har under sommaren flyttat till Äventyret och en nyöppnad paviljong då Tulpanens 
lokaler tas över av Tulpanens skolan. Flytten beräknas inte ha medfört några större 
merkostnader utan ryms inom befintlig budgetram. Under hösten öppnar en 
fristående förskola i Lanna vilket kommer avlasta den kommunala förskolan som 
under hösten kommer vara full då barnen ökar i både Lanna och Fjugesta.

4.3 Grundskolan
Grundskolan prognostiserar ett överskott om 790 tkr och består i det 
effektiviseringskrav som finns inom grundskolan. Tulpanens skola har på grund av 
skolans lokaler svårt att få ihop bemmaningen utefter tilldelad budget och har 
därmed haft för hög bemaning under våren. Man försöker hitta olika lösningar till 
hösten men hår råder stor osäkerhet att få en budget i balans. Hidinge började året 
med för höga personalkostnader på grund av för hög bemaning, detta har börjat 
hämtats hem och beräknas vara korrigerat vid årets slut. Även Mullhyttans skola har 
haft lite för högt utfall i början på året inom förskoleklass och mellanstadiet, åtgärder 
för att nå en budget i balans har fattats av rektor och beräknas ge effekt under 
hösten.

4.4 Gymnasieskolan
Prognosen för gymnasieskolan är - 400 tkr och beror på att köp av utbildningsplatser 
är högre än budget. Dels på grund av några utbildningsplatser som är relativt 
kostsamma jämfört med andra samt att några elever som är äldre än gymnasieålder 
antingen har gått om årsklasser eller går längre än de tre år nämnden får budget för.

4.5 Vuxenutbildning 
Vuxenutbildningen prognostiserar ett nollresultat för året.

4.6 Kultur- och fritidsavdelningen
Avdelningen beräknas hålla budget för 2017. Avdelningen har ökade kostnader under 
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perioden: 140 tkr för städ av Leken och badgruvan då tidigare aktör avsade sig 
uppdraget samt 80 tkr för upphandlingsstöd (kompetens) i samband med 
kulturskoleupphandling. Hur städkostnaden finansieras redovisas i ett separat 
nämndärende. Upphandlingsstödet finansieras av att en tjänst på avdelningen till 
största delen varit vakant under våren.

Det nya avtalet ang. fritidsgårdsverksamhet i Mullhyttan innebär en anpassning till 
dagens löne- och kostnadsnivåer och ökar därför med 30 tkr. Avdelningens budget 
för stöd till drift av fritidsgård i Mullhyttan har varit oförändrad sedan 2009, då det 
första avtalet tecknades. Finansiering sker genom omfördelning inom befintlig ram 
(Föreningsbidrag). Det nya avtalet innebär bl.a. samarbete mellan fritidsgårdarna och 
likvärdiga verksamhetsförutsättningar.

4.7 Ekonomiskt resultat
Kultur- och 
bildningsnämnden Budget

Utfall 
2017-07-31

Årsprognos Avvikelse

Gemensam verksamhet 24 262 14 264 24 862 -600

Förskolan 53 364 29 869 53 154 210

Grundskolan 81 854 48 663 81 064 790

Gymnasieskolan 25 260 13 978 25 660 -400

Vuxenutbildning 1 100 531 1 100 0

Kultur- och 
fritidsverksamhet

7 295 3 552 7 295 0

Summa 193 135 110 857 193 135 0

4.8 Investeringar
Nämndens investeringsbudget kommer inte att förbrukas helt för 2017. Arbetet med 
näridrottsplats kommer dra igång under hösten men budgeten kommer inte att 
förbrukas i år. Ombyggnad av bibliotek är försenat så inga inventarier kommer köpas 
in i år.

Investeringar Budget
Utfall 

2017-07-31
Prognos Avvikelse

Näridrottsplats 1 439 0 0 1 439

Inventarier 800 444 800 0

Ny förskola Hidinge-
Lanna

1 000 22 1 000 0

Inventarier 
Ombyggnad bibliotek

1 000 0 0 1000

4 239 466 1 800 2 439
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Kod ANSVAR
VERKSAMHET
SLAG

Budget Utfall

Jan 17 - Juli 17

Avvikelse Procent Utfall
Perioden

Juli 17 - Juli 
17

ANSVAR
200000     KULTUR- OCH BILDNING 48 152,0 27 431,8 20 720,2 57 3 673,1
VERKSAMHET
10000000   NÄMND- OCH STYRELSEV 724,0 373,8 350,2 52 40,9
SLAG
401000     ARVODEN TILL FÖRTROE 463,0 263,0 200,0 57 31,1
403000     AB-AVTALET INKL SEML 0,0 6,3 -6,3 00 0,0
411100     PO-PÅLÄGG 166,0 85,1 80,9 51 9,8
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 10,0 0,0 10,0 00 0,0
451300     DATAKOMMUNIKATION 0,0 1,8 -1,8 00 0,0
453000     BILERS O. RESOR 0,0 1,1 -1,1 00 0,0
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,0 1,4 -1,4 00 0,0
454600     KURSER 50,0 14,8 35,2 30 0,0
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,0 0,2 -0,2 00 0,0
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 35,0 0,0 35,0 00 0,0
VERKSAMHET
41000000   FÖRSKOLA 1-5 ÅR -3 094,0 -1 721,7 -1 372,3 56 -263,6
SLAG
315100     BARNOMSORGSAVG -3 164,0 -1 745,0 -1 419,0 55 -263,6
392500     ÅTERVUNNA KUNDFÖRLUS 0,0 -0,6 0,6 00 0,0
455200     VERKSAMHETSSYSTEM 0,0 4,0 -4,0 00 0,0
469810     ÅTERBET BO-AVG 0,0 1,9 -1,9 00 0,0
472500     VÅRDNADSBIDRAG 70,0 18,0 52,0 26 0,0
VERKSAMHET
41050000   FÖRSKOLA, ANDRA KOMM 1 206,8 1 151,5 55,3 95 339,8
SLAG
314100     FÖRS VHT ANNAN KOMMU -220,0 -97,4 -122,6 44 0,0
315100     BARNOMSORGSAVG -500,0 -367,1 -132,9 73 -57,3
356000     MOMSBIDRAG VID KÖP A -100,0 -67,0 -33,0 67 -20,1
462000     KÖP AV BO- OCH SKPLA 2 026,8 0,0 2 026,8 00 0,0
462100     KÖP HUV,VHT,FÖR O ST 0,0 805,4 -805,4 00 134,2

LEKEBERGS KOMMUN
2017-08-21 11:13
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Kod ANSVAR
VERKSAMHET
SLAG

Budget Utfall

Jan 17 - Juli 17

Avvikelse Procent Utfall
Perioden

Juli 17 - Juli 
17

462300     KÖP HUV.VHT,ÖVR FÖRE 0,0 199,0 -199,0 00 19,0
462400     KÖP HUV.VHT,KOM O KO 0,0 678,6 -678,6 00 264,1
VERKSAMHET
41100000   PEDAGOGISK OMSORG -115,0 -38,7 -76,3 34 0,0
SLAG
315100     BARNOMSORGSAVG -115,0 -38,7 -76,3 34 0,0
VERKSAMHET
41110000   FJUGESTA 0,0 -99,1 99,1 00 -20,1
SLAG
315100     BARNOMSORGSAVG 0,0 -99,1 99,1 00 -20,1
VERKSAMHET
42000000   INTEGR.FRTHEM O FÖR. -1 966,0 -1 085,3 -880,7 55 -144,5
SLAG
315100     BARNOMSORGSAVG -1 966,0 -1 086,0 -880,0 55 -144,5
392500     ÅTERVUNNA KUNDFÖRLUS 0,0 -0,2 0,2 00 0,0
469810     ÅTERBET BO-AVG 0,0 0,9 -0,9 00 0,0
VERKSAMHET
42040000   LANNA/HIDINGE FRITID 0,0 -0,5 0,5 00 0,0
SLAG
315100     BARNOMSORGSAVG 0,0 -0,5 0,5 00 0,0
VERKSAMHET
42050000   FRITIDSHEM, ANDRA KO -1 420,0 -723,0 -697,0 51 -78,9
SLAG
314100     FÖRS VHT ANNAN KOMMU -150,0 -67,4 -82,6 45 -8,8
315100     BARNOMSORGSAVG -1 400,0 -985,4 -414,6 70 -138,9
356000     MOMSBIDRAG VID KÖP A -20,0 -11,0 -9,0 55 -2,7
462000     KÖP AV BO- OCH SKPLA 150,0 0,0 150,0 00 0,0
462100     KÖP HUV,VHT,FÖR O ST 0,0 159,1 -159,1 00 22,5
462400     KÖP HUV.VHT,KOM O KO 0,0 179,5 -179,5 00 49,0
469810     ÅTERBET BO-AVG 0,0 2,2 -2,2 00 0,0
VERKSAMHET
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Kod ANSVAR
VERKSAMHET
SLAG

Budget Utfall

Jan 17 - Juli 17

Avvikelse Procent Utfall
Perioden

Juli 17 - Juli 
17

42100000   FRTHEM SKOLBARN 9 -1 -387,0 -83,7 -303,3 22 -9,1
SLAG
315100     BARNOMSORGSAVG -387,0 -83,7 -303,3 22 -9,1
VERKSAMHET
43150000   F-KLASS, ANDRA KOMMU 100,0 81,3 18,7 81 -17,6
SLAG
314100     FÖRS VHT ANNAN KOMMU -200,0 -90,2 -109,8 45 -21,9
356000     MOMSBIDRAG VID KÖP A 0,0 -8,0 8,0 00 -1,0
462000     KÖP AV BO- OCH SKPLA 300,0 0,0 300,0 00 0,0
462100     KÖP HUV,VHT,FÖR O ST 0,0 110,4 -110,4 00 0,0
462400     KÖP HUV.VHT,KOM O KO 0,0 69,2 -69,2 00 5,3
VERKSAMHET
43250000   GRUNDSKOLA, ANDRA KO 3 975,0 2 588,7 1 386,3 65 340,3
SLAG
314100     FÖRS VHT ANNAN KOMMU -765,0 -550,9 -214,1 72 -27,9
356000     MOMSBIDRAG VID KÖP A -260,0 -137,4 -122,6 53 -32,3
462000     KÖP AV BO- OCH SKPLA 5 000,0 0,0 5 000,0 00 0,0
462100     KÖP HUV,VHT,FÖR O ST 0,0 1 971,9 -1 971,9 00 272,4
462400     KÖP HUV.VHT,KOM O KO 0,0 1 305,1 -1 305,1 00 128,1
VERKSAMHET
43290000   GEM INT/KOSTN, GRUND 6 500,0 4 549,5 1 950,5 70 7,9
SLAG
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,0 11,3 -11,3 00 0,0
464400     SKOLSKJUTSAR 6 500,0 4 515,1 1 984,9 69 7,9
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,0 23,1 -23,1 00 0,0
VERKSAMHET
43291000   GEM ELEVASS PLAC BAR 500,0 0,0 500,0 00 0,0
SLAG
462000     KÖP AV BO- OCH SKPLA 500,0 0,0 500,0 00 0,0
VERKSAMHET
43292000   FÖRSTELÄRARE 101,0 -56,7 157,7 -56 -70,8
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SLAG
310000     AVG, TAXOR OCH ERSÄT -165,0 0,0 -165,0 00 0,0
331000     SPECIALDESTIN. STATS 0,0 -439,2 439,2 00 -70,8
403000     AB-AVTALET INKL SEML 192,0 276,3 -84,3 144 0,0
411100     PO-PÅLÄGG 74,0 106,2 -32,2 144 0,0
VERKSAMHET
43310000   GRUNDSÄRSKOLA, 1-9 1 766,0 1 098,7 667,3 62 746,6
SLAG
462000     KÖP AV BO- OCH SKPLA 1 546,0 0,0 1 546,0 00 0,0
462400     KÖP HUV.VHT,KOM O KO 0,0 746,6 -746,6 00 746,6
462500     KÖP HUV.VHT,LANDSTIN 0,0 320,0 -320,0 00 0,0
464400     SKOLSKJUTSAR 220,0 32,1 187,9 15 0,0
VERKSAMHET
43410000   GYMNASIESKOLA 21 733,0 12 633,2 9 099,8 58 1 765,9
SLAG
356000     MOMSBIDRAG VID KÖP A -290,0 -210,9 -79,1 73 -28,7
462000     KÖP AV BO- OCH SKPLA 20 923,0 0,0 20 923,0 00 0,0
462300     KÖP HUV.VHT,ÖVR FÖRE 0,0 3 432,1 -3 432,1 00 677,8
462400     KÖP HUV.VHT,KOM O KO 0,0 8 603,7 -8 603,7 00 788,0
462500     KÖP HUV.VHT,LANDSTIN 0,0 198,7 -198,7 00 56,8
464400     SKOLSKJUTSAR 1 100,0 609,6 490,4 55 272,0
VERKSAMHET
43411000   INACKORDERINGSBIDRAG 160,0 66,4 93,6 42 0,0
SLAG
472400     BIDRAG TILL PRIVATPE 160,0 66,4 93,6 42 0,0
VERKSAMHET
43412000   RESEBIDRAG 30,0 5,0 25,0 17 0,0
SLAG
472400     BIDRAG TILL PRIVATPE 30,0 5,0 25,0 17 0,0
VERKSAMHET
43510000   GYMNASIESÄRSKOLA 1 967,0 462,9 1 504,1 24 42,4
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SLAG
356000     MOMSBIDRAG VID KÖP A -25,0 0,0 -25,0 00 0,0
462000     KÖP AV BO- OCH SKPLA 1 642,0 0,0 1 642,0 00 0,0
462400     KÖP HUV.VHT,KOM O KO 0,0 296,8 -296,8 00 42,4
464400     SKOLSKJUTSAR 350,0 166,1 183,9 47 0,0
VERKSAMHET
44140000   YRKESVUX 0,0 -0,3 0,3 00 0,0
SLAG
356000     MOMSBIDRAG VID KÖP A 0,0 -0,3 0,3 00 0,0
VERKSAMHET
49100000   FÖRVALTNINGSGEM. VHT 10 046,2 4 932,0 5 114,2 49 541,8
SLAG
309000     ÖVRIG FÖRSÄLJNING 0,0 -38,0 38,0 00 -0,2
314000     FÖRS AV VHT KOM O LA 0,0 -164,4 164,4 00 0,0
331000     SPECIALDESTIN. STATS 0,0 -2 588,2 2 588,2 00 -342,4
335000     DRIFTBIDRAG FRÅN STA -1 517,6 -707,0 -810,6 47 0,0
403000     AB-AVTALET INKL SEML 6 804,3 5 449,9 1 354,4 80 618,4
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 20,2 -20,2 00 0,0
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 3,6 -3,6 00 3,6
403034     FYLLNADSTID ERS 0,0 0,7 -0,7 00 0,0
409100     SEM.LÖNESKULDENS FÖR 260,0 0,0 260,0 00 0,0
411100     PO-PÅLÄGG 2 617,0 2 065,7 551,3 79 239,3
412900     ÖVRIGA BESKATTNINGBA 0,0 -0,6 0,6 00 0,0
422300     DATORER OCH BASUTRUS 0,0 5,2 -5,2 00 0,0
422320     TELEFONER OCH TILLBE 0,0 3,6 -3,6 00 0,0
422900     ÖVRIGA INVENTARIER 0,0 5,8 -5,8 00 0,0
440000     ÖVRIGT MATERIAL 217,0 12,7 204,3 6 1,8
444000     LIVSMEDEL 0,0 0,1 -0,1 00 0,0
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 0,0 1,3 -1,3 00 0,0
447000     KONTORSMTRL T EX KUV 0,0 7,1 -7,1 00 0,0
448000     ÖVRIGT MTRL 0,0 11,2 -11,2 00 3,6

LEKEBERGS KOMMUN
2017-08-21 11:13
Sida

Sida 161 av 239



Kod ANSVAR
VERKSAMHET
SLAG

Budget Utfall

Jan 17 - Juli 17

Avvikelse Procent Utfall
Perioden

Juli 17 - Juli 
17

451200     TELEAVG FÖR MOBILTEL 0,0 5,7 -5,7 00 0,0
451300     DATAKOMMUNIKATION 0,0 2,0 -2,0 00 0,0
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,0 5,1 -5,1 00 0,6
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLD 0,0 2,9 -2,9 00 0,3
454100     FLERDYGNSTRAKT. SKAT 0,0 1,0 -1,0 00 0,0
454200     ENDYGNSTRAKT. AB-ANS 0,0 -0,5 0,5 00 0,0
454400     RESETILLÄGG. AB-ANST 0,0 0,7 -0,7 00 0,0
454600     KURSER 72,0 58,7 13,3 82 0,0
454800     REPRESENTATION 0,0 0,3 -0,3 00 0,0
455000     DATABEHANDLING 227,0 0,0 227,0 00 0,0
455110     LICENSER 0,0 390,1 -390,1 00 0,0
455200     VERKSAMHETSSYSTEM 284,0 0,0 284,0 00 0,0
456000     ANNONSER.REKLAM 0,0 9,7 -9,7 00 0,0
456100     MEDLEMSAVGIFTER 0,0 0,5 -0,5 00 0,0
458000     SOCIAL SAMVARO 0,0 3,0 -3,0 00 0,0
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,0 10,8 -10,8 00 1,9
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 520,0 0,0 520,0 00 0,0
462500     KÖP HUV.VHT,LANDSTIN 0,0 242,7 -242,7 00 0,0
463000     KONSULTATIONER 100,0 1,4 98,6 1 0,0
466400     SERVICEAVTAL 48,0 0,0 48,0 00 0,0
467100     EL 17,0 3,7 13,3 22 0,0
469200     LOKALVÅRD 44,0 25,7 18,3 58 3,7
493000     KAPITALKOSTNADER 183,0 79,6 103,4 43 11,4
493100     REINVESTERINGSANSLAG 170,5 0,0 170,5 00 0,0
VERKSAMHET
49150000   ICDP 120,0 0,6 119,4 1 0,0
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEML 18,0 0,0 18,0 00 0,0
411100     PO-PÅLÄGG 7,0 0,0 7,0 00 0,0
440000     ÖVRIGT MATERIAL 10,0 0,0 10,0 00 0,0
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 0,0 0,6 -0,6 00 0,0
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454600     KURSER 10,0 0,0 10,0 00 0,0
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 75,0 0,0 75,0 00 0,0
VERKSAMHET
49400000   PERSONALFÖRST, ENSK  6 051,0 3 170,7 2 880,3 52 443,6
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEML 4 370,0 2 245,7 2 124,3 51 314,2
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 28,6 -28,6 00 0,6
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 7,4 -7,4 00 3,7
403032     ÖVERTID KVAL ERS 0,0 0,8 -0,8 00 0,0
403034     FYLLNADSTID ERS 0,0 3,0 -3,0 00 1,8
411100     PO-PÅLÄGG 1 681,0 879,8 801,2 52 123,2
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,0 3,1 -3,1 00 0,1
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLD 0,0 1,8 -1,8 00 0,0
453300     BILERS.ARVODESANST,   0,0 0,3 -0,3 00 0,0
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,0 0,2 -0,2 00 0,0
VERKSAMHET
49600000   FACKLIG VERKSAMHET 154,0 58,3 95,7 38 8,6
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEML 93,0 41,5 51,5 45 6,0
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 0,6 -0,6 00 0,1
411100     PO-PÅLÄGG 36,0 16,2 19,8 45 2,4
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 25,0 0,0 25,0 00 0,0
VERKSAMHET
51321000   UNGDOMSFRITIDS 0,0 68,2 -68,2 00 0,0
SLAG
464400     SKOLSKJUTSAR 0,0 68,2 -68,2 00 0,0
ANSVAR
201000     REKTOR 7-9 23 495,4 13 909,1 9 586,3 59 1 576,4
VERKSAMHET
34013000   BOLLHALLEN 518,1 320,4 197,7 62 46,9
SLAG
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321000     BOSTADS O. LOKALHYRO -45,0 -20,6 -24,4 46 0,0
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,0 5,7 -5,7 00 0,0
466100     LOKALHYROR 440,1 256,8 183,3 58 36,7
468100     VAKTMÄSTARTJÄNSTER 33,0 19,2 13,8 58 2,7
469200     LOKALVÅRD 90,0 52,5 37,5 58 7,5
469500     LARMUTRYCKNING 0,0 5,8 -5,8 00 0,0
486000     SKADEGÖRELSE 0,0 1,0 -1,0 00 0,0
VERKSAMHET
43211200   TULPANENS SK, GEM. A 0,0 0,5 -0,5 00 0,0
SLAG
451200     TELEAVG FÖR MOBILTEL 0,0 0,5 -0,5 00 0,0
VERKSAMHET
43231200   LEKEB.SK. GEM.ADM. 4 0,0 1,3 -1,3 00 0,0
SLAG
488000     OFF.AVG.TEX,STÄMPEL, 0,0 1,3 -1,3 00 0,0
VERKSAMHET
43241100   LEKEBERGSSK., UNDERV 11 730,0 7 421,0 4 309,0 63 1 134,8
SLAG
309000     ÖVRIG FÖRSÄLJNING 0,0 -0,6 0,6 00 -0,1
318200     ERS FRÅN ANDRA KOMMU 0,0 -211,1 211,1 00 0,0
319000     ÖVRIGA AVG O. ERSÄTT 0,0 -8,4 8,4 00 0,0
338100     LÖNEBIDRAG FRÅN AMS 0,0 -117,8 117,8 00 0,0
403000     AB-AVTALET INKL SEML 8 021,0 5 308,5 2 712,5 66 768,4
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 73,0 -73,0 00 1,1
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 10,5 -10,5 00 4,4
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR 0,0 0,7 -0,7 00 0,7
403032     ÖVERTID KVAL ERS 0,0 7,3 -7,3 00 5,3
403034     FYLLNADSTID ERS 0,0 4,6 -4,6 00 1,4
411100     PO-PÅLÄGG 3 085,0 2 080,1 1 004,9 67 300,5
412900     ÖVRIGA BESKATTNINGBA 0,0 -0,8 0,8 00 0,0
441000     UNDERVISNINGSMATERIA 624,0 163,1 460,9 26 15,9
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444000     LIVSMEDEL 0,0 7,7 -7,7 00 1,2
444100     KÖP CENTRALKÖK 0,0 0,3 -0,3 00 0,0
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 0,0 0,4 -0,4 00 0,0
448000     ÖVRIGT MTRL 0,0 0,8 -0,8 00 0,2
448600     DATATILLBEHÖR 0,0 4,3 -4,3 00 0,0
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,0 6,1 -6,1 00 0,0
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLD 0,0 3,5 -3,5 00 0,0
453300     BILERS.ARVODESANST,   0,0 0,5 -0,5 00 0,0
454100     FLERDYGNSTRAKT. SKAT 0,0 1,2 -1,2 00 0,0
454200     ENDYGNSTRAKT. AB-ANS 0,0 -0,7 0,7 00 0,0
454400     RESETILLÄGG. AB-ANST 0,0 0,9 -0,9 00 0,0
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,0 30,0 -30,0 00 5,5
459100     REPARATION AV INVENT 0,0 13,2 -13,2 00 0,0
464000     TRANSPORTER 0,0 21,7 -21,7 00 8,6
465000     MASKIN O. FORDONSHYR 0,0 21,9 -21,9 00 21,9
VERKSAMHET
43241200   LEKEB.SK GEM ADM 7-9 6 642,3 3 938,9 2 703,4 59 534,5
SLAG
309000     ÖVRIG FÖRSÄLJNING 0,0 -1,8 1,8 00 0,0
319000     ÖVRIGA AVG O. ERSÄTT 0,0 0,0 0,0 00 0,0
403000     AB-AVTALET INKL SEML 426,0 223,4 202,6 52 34,9
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 2,4 -2,4 00 0,0
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 0,5 -0,5 00 0,2
403034     FYLLNADSTID ERS 0,0 0,1 -0,1 00 0,0
411100     PO-PÅLÄGG 164,0 87,1 76,9 53 13,5
422300     DATORER OCH BASUTRUS 0,0 7,4 -7,4 00 0,0
422900     ÖVRIGA INVENTARIER 0,0 52,2 -52,2 00 0,0
431000     BYGGN MTRL 0,0 9,0 -9,0 00 0,4
440000     ÖVRIGT MATERIAL 198,0 0,0 198,0 00 0,0
441000     UNDERVISNINGSMATERIA 0,0 2,7 -2,7 00 0,0
444000     LIVSMEDEL 0,0 1,3 -1,3 00 0,0
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446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 0,0 2,0 -2,0 00 0,0
447000     KONTORSMTRL T EX KUV 0,0 2,4 -2,4 00 0,1
448000     ÖVRIGT MTRL 0,0 13,0 -13,0 00 1,5
448200     ARBETSKLÄDER 0,0 2,4 -2,4 00 0,0
448600     DATATILLBEHÖR 0,0 17,4 -17,4 00 0,0
451100     TELEAVGIFTER FAST TE 0,0 2,9 -2,9 00 0,0
451200     TELEAVG FÖR MOBILTEL 0,0 15,0 -15,0 00 0,0
451300     DATAKOMMUNIKATION 0,0 0,6 -0,6 00 0,0
454600     KURSER 62,0 66,7 -4,7 108 0,0
455210     SERVICE O UNDERHÅLLS 0,0 9,8 -9,8 00 0,0
458000     SOCIAL SAMVARO 0,0 5,2 -5,2 00 0,5
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,0 1,0 -1,0 00 0,0
466000     LOKAL O. MARKHYROR 0,0 0,3 -0,3 00 0,3
466100     LOKALHYROR 4 704,9 2 744,4 1 960,5 58 392,1
468100     VAKTMÄSTARTJÄNSTER 321,0 187,2 133,8 58 26,7
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,0 30,6 -30,6 00 1,0
469200     LOKALVÅRD 750,0 437,5 312,5 58 62,5
469510     LARMABONNEMANG 7,0 10,8 -3,8 154 0,0
493000     KAPITALKOSTNADER 9,4 5,5 3,9 59 0,8
VERKSAMHET
43241300   LEKEBERGSSK., SKOLBI 100,0 2,4 97,6 2 0,0
SLAG
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 100,0 2,4 97,6 2 0,0
VERKSAMHET
43241400   LEKEBERGSSK., SKOLFR 169,0 0,0 169,0 00 0,0
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEML 122,0 0,0 122,0 00 0,0
411100     PO-PÅLÄGG 47,0 0,0 47,0 00 0,0
VERKSAMHET
43241500   LEKEBERGSSK., SYV 341,0 191,9 149,1 56 37,9
SLAG
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403000     AB-AVTALET INKL SEML 187,0 107,3 79,7 57 21,4
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 3,3 -3,3 00 -0,4
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 0,1 -0,1 00 0,1
411100     PO-PÅLÄGG 72,0 42,6 29,4 59 8,1
422300     DATORER OCH BASUTRUS 0,0 8,7 -8,7 00 8,7
440000     ÖVRIGT MATERIAL 5,0 0,0 5,0 00 0,0
453900     ÖVRIGA RESOR 0,0 1,3 -1,3 00 0,0
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,0 1,1 -1,1 00 0,0
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 30,0 0,0 30,0 00 0,0
462000     KÖP AV BO- OCH SKPLA 0,0 5,5 -5,5 00 0,0
464000     TRANSPORTER 0,0 13,0 -13,0 00 0,0
464400     SKOLSKJUTSAR 35,0 0,0 35,0 00 0,0
472000     BIDR. TILL FÖRENINGA 12,0 0,0 12,0 00 0,0
472400     BIDRAG TILL PRIVATPE 0,0 8,9 -8,9 00 0,0
VERKSAMHET
43241800   PROFIL 295,0 125,6 169,4 43 18,6
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEML 141,0 82,5 58,5 59 13,3
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 0,9 -0,9 00 0,0
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 0,1 -0,1 00 0,1
411100     PO-PÅLÄGG 54,0 32,1 21,9 59 5,2
422900     ÖVRIGA INVENTARIER 0,0 4,9 -4,9 00 0,0
440000     ÖVRIGT MATERIAL 100,0 0,0 100,0 00 0,0
441000     UNDERVISNINGSMATERIA 0,0 4,6 -4,6 00 0,0
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 0,0 0,6 -0,6 00 0,0
VERKSAMHET
43241900   SOMMARSKOLA 100,0 4,9 95,1 5 0,1
SLAG
319000     ÖVRIGA AVG O. ERSÄTT 0,0 0,0 0,0 00 0,0
440000     ÖVRIGT MATERIAL 100,0 0,0 100,0 00 0,0
444000     LIVSMEDEL 0,0 0,1 -0,1 00 0,1
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444100     KÖP CENTRALKÖK 0,0 4,8 -4,8 00 0,0
VERKSAMHET
43242000   SKOLDATATEK 1 130,0 560,5 569,5 50 61,3
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEML 491,0 301,1 189,9 61 43,5
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 1,3 -1,3 00 0,4
411100     PO-PÅLÄGG 189,0 116,3 72,7 62 16,9
422300     DATORER OCH BASUTRUS 0,0 18,4 -18,4 00 0,0
440000     ÖVRIGT MATERIAL 250,0 0,0 250,0 00 0,0
441000     UNDERVISNINGSMATERIA 0,0 1,2 -1,2 00 0,0
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 0,0 0,3 -0,3 00 0,0
448600     DATATILLBEHÖR 0,0 2,0 -2,0 00 0,0
451200     TELEAVG FÖR MOBILTEL 0,0 1,8 -1,8 00 0,0
454600     KURSER 0,0 1,3 -1,3 00 0,0
455110     LICENSER 0,0 56,2 -56,2 00 0,5
455200     VERKSAMHETSSYSTEM 0,0 59,8 -59,8 00 0,0
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 200,0 0,0 200,0 00 0,0
488000     OFF.AVG.TEX,STÄMPEL, 0,0 0,8 -0,8 00 0,0
VERKSAMHET
43410000   GYMNASIESKOLA 1 370,0 810,6 559,4 59 106,6
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEML 743,0 404,4 338,6 54 64,0
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 6,4 -6,4 00 -0,1
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 0,4 -0,4 00 0,4
411100     PO-PÅLÄGG 286,0 158,6 127,4 55 24,7
431000     BYGGN MTRL 0,0 0,0 0,0 00 0,0
440000     ÖVRIGT MATERIAL 25,0 0,0 25,0 00 0,0
441000     UNDERVISNINGSMATERIA 30,0 11,9 18,1 40 0,0
444000     LIVSMEDEL 0,0 6,5 -6,5 00 0,0
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 15,0 1,1 13,9 7 0,2
447000     KONTORSMTRL T EX KUV 5,0 0,0 5,0 00 0,0
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448000     ÖVRIGT MTRL 0,0 9,7 -9,7 00 0,2
448600     DATATILLBEHÖR 0,0 0,0 0,0 00 0,0
451200     TELEAVG FÖR MOBILTEL 0,0 2,9 -2,9 00 0,0
451300     DATAKOMMUNIKATION 0,0 1,0 -1,0 00 0,0
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,0 1,8 -1,8 00 0,1
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLD 0,0 1,0 -1,0 00 0,0
453300     BILERS.ARVODESANST,   0,0 0,2 -0,2 00 0,0
454600     KURSER 11,0 16,9 -5,9 154 0,0
458000     SOCIAL SAMVARO 12,0 0,7 11,3 6 0,1
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,0 66,4 -66,4 00 0,8
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 39,0 0,0 39,0 00 0,0
466100     LOKALHYROR 128,0 75,1 52,9 59 10,7
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,0 2,5 -2,5 00 0,0
469200     LOKALVÅRD 66,0 38,5 27,5 58 5,5
472400     BIDRAG TILL PRIVATPE 10,0 4,7 5,3 47 0,0
VERKSAMHET
44100000   GRUNDL. VUXENUTB (1- 357,0 3,0 354,0 1 0,5
SLAG
356000     MOMSBIDRAG VID KÖP A 0,0 -0,5 0,5 00 0,0
462000     KÖP AV BO- OCH SKPLA 351,0 0,0 351,0 00 0,0
469200     LOKALVÅRD 6,0 3,5 2,5 58 0,5
VERKSAMHET
44140000   YRKESVUX 0,0 203,3 -203,3 00 36,7
SLAG
356000     MOMSBIDRAG VID KÖP A 0,0 -5,6 5,6 00 -1,2
462000     KÖP AV BO- OCH SKPLA 0,0 120,9 -120,9 00 0,0
462300     KÖP HUV.VHT,ÖVR FÖRE 0,0 87,9 -87,9 00 37,9
VERKSAMHET
44200000   GYMNASIAL VUXENUTBIL 352,0 -66,3 418,3 -19 124,7
SLAG
331000     SPECIALDESTIN. STATS 0,0 -284,4 284,4 00 0,0
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356000     MOMSBIDRAG VID KÖP A 0,0 -2,3 2,3 00 -0,4
403000     AB-AVTALET INKL SEML 74,0 40,6 33,4 55 8,5
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 1,3 -1,3 00 -0,1
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 0,1 -0,1 00 0,1
411100     PO-PÅLÄGG 28,0 16,1 11,9 58 3,2
448000     ÖVRIGT MTRL 0,0 0,1 -0,1 00 0,0
455110     LICENSER 0,0 13,0 -13,0 00 0,0
462000     KÖP AV BO- OCH SKPLA 250,0 17,6 232,4 7 0,0
462300     KÖP HUV.VHT,ÖVR FÖRE 0,0 131,7 -131,7 00 113,3
VERKSAMHET
45100000   SFI 391,0 391,0 0,0 100 -150,2
SLAG
335500     MIGRATIONSVERKET -335,0 -577,2 242,2 172 -284,8
403000     AB-AVTALET INKL SEML 524,0 644,7 -120,7 123 93,4
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 7,0 -7,0 00 0,0
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 9,6 -9,6 00 3,3
411100     PO-PÅLÄGG 202,0 254,4 -52,4 126 37,2
422300     DATORER OCH BASUTRUS 0,0 5,8 -5,8 00 0,0
422400     INKÖP AV INVENT MÖBL 0,0 9,5 -9,5 00 0,0
422900     ÖVRIGA INVENTARIER 0,0 1,8 -1,8 00 0,0
431000     BYGGN MTRL 0,0 1,2 -1,2 00 0,0
441000     UNDERVISNINGSMATERIA 0,0 29,0 -29,0 00 0,0
444000     LIVSMEDEL 0,0 0,4 -0,4 00 0,0
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 0,0 0,4 -0,4 00 0,0
448000     ÖVRIGT MTRL 0,0 1,6 -1,6 00 0,7
448600     DATATILLBEHÖR 0,0 0,7 -0,7 00 0,0
451200     TELEAVG FÖR MOBILTEL 0,0 1,0 -1,0 00 0,0
458000     SOCIAL SAMVARO 0,0 0,1 -0,1 00 0,1
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,0 1,0 -1,0 00 0,0
VERKSAMHET
45101000   SPRÅKINTRODUKTION GY 0,0 0,0 0,0 00 -207,6
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SLAG
335500     MIGRATIONSVERKET -2 662,0 -2 176,7 -485,3 82 -521,4
403000     AB-AVTALET INKL SEML 1 759,0 1 124,4 634,6 64 184,0
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 9,9 -9,9 00 0,0
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 0,7 -0,7 00 0,7
403032     ÖVERTID KVAL ERS 0,0 5,6 -5,6 00 5,6
406000     BEREDSKAPSARB 0,0 84,1 -84,1 00 0,0
411100     PO-PÅLÄGG 677,0 471,0 206,0 70 73,2
422310     KRINGUTRUSTN, EX SKR 0,0 62,4 -62,4 00 0,0
431000     BYGGN MTRL 0,0 2,9 -2,9 00 0,0
441000     UNDERVISNINGSMATERIA 0,0 35,7 -35,7 00 0,0
444000     LIVSMEDEL 0,0 14,6 -14,6 00 1,4
444100     KÖP CENTRALKÖK 0,0 0,8 -0,8 00 0,0
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 0,0 0,3 -0,3 00 0,0
448000     ÖVRIGT MTRL 0,0 5,4 -5,4 00 0,0
448600     DATATILLBEHÖR 0,0 1,3 -1,3 00 0,0
451200     TELEAVG FÖR MOBILTEL 0,0 1,2 -1,2 00 0,0
451300     DATAKOMMUNIKATION 0,0 2,2 -2,2 00 0,0
453900     ÖVRIGA RESOR 0,0 0,7 -0,7 00 0,0
454600     KURSER 0,0 7,3 -7,3 00 0,0
455200     VERKSAMHETSSYSTEM 0,0 9,2 -9,2 00 0,0
458000     SOCIAL SAMVARO 0,0 0,8 -0,8 00 0,2
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,0 27,7 -27,7 00 1,9
463000     KONSULTATIONER 0,0 38,5 -38,5 00 0,0
463500     TOLKUPPDRAG 0,0 16,8 -16,8 00 0,0
464000     TRANSPORTER 0,0 16,9 -16,9 00 3,0
464400     SKOLSKJUTSAR 0,0 99,0 -99,0 00 0,0
466100     LOKALHYROR 167,0 99,0 68,0 59 39,0
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,0 3,7 -3,7 00 0,0
469200     LOKALVÅRD 59,0 34,4 24,6 58 4,9
469700     OMKOSTNADSERSÄTTNING 0,0 0,1 -0,1 00 0,0
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VERKSAMHET
60030000   FLYKTINGVERKSAMHET S 0,0 0,0 0,0 00 -168,5
SLAG
335500     MIGRATIONSVERKET -1 185,0 -800,1 -384,9 68 -313,7
403000     AB-AVTALET INKL SEML 856,0 537,1 318,9 63 101,3
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 6,5 -6,5 00 0,0
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 4,5 -4,5 00 1,2
403034     FYLLNADSTID ERS 0,0 1,0 -1,0 00 1,0
411100     PO-PÅLÄGG 329,0 211,2 117,8 64 39,8
441000     UNDERVISNINGSMATERIA 0,0 3,0 -3,0 00 0,0
451200     TELEAVG FÖR MOBILTEL 0,0 1,1 -1,1 00 0,0
454600     KURSER 0,0 0,8 -0,8 00 0,0
463500     TOLKUPPDRAG 0,0 34,8 -34,8 00 1,9
ANSVAR
202000     REKTOR FJUGESTA F-2 15 052,0 9 429,5 5 622,5 63 1 490,6
VERKSAMHET
42010000   FRITIDS RÖNNEN, EKEN  4 675,0 2 898,0 1 777,0 62 488,5
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEML 2 822,0 1 729,2 1 092,8 61 292,9
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 55,3 -55,3 00 9,2
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 13,0 -13,0 00 4,8
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR 0,0 12,3 -12,3 00 4,8
403032     ÖVERTID KVAL ERS 0,0 6,6 -6,6 00 4,5
403034     FYLLNADSTID ERS 0,0 12,2 -12,2 00 2,7
411100     PO-PÅLÄGG 1 085,0 703,3 381,7 65 122,7
440000     ÖVRIGT MATERIAL 108,0 0,0 108,0 00 0,0
441000     UNDERVISNINGSMATERIA 64,0 11,7 52,3 18 0,0
444000     LIVSMEDEL 0,0 1,6 -1,6 00 0,0
444100     KÖP CENTRALKÖK 0,0 18,2 -18,2 00 0,0
448000     ÖVRIGT MTRL 0,0 0,5 -0,5 00 0,5
454600     KURSER 28,0 2,2 25,8 8 0,0
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459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,0 5,5 -5,5 00 0,6
466100     LOKALHYROR 350,0 199,2 150,8 57 27,7
469200     LOKALVÅRD 218,0 127,2 90,8 58 18,2
VERKSAMHET
42120000   FRITIDSKLUBB GROTTAN 0,0 0,3 -0,3 00 0,0
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEML 0,0 0,0 0,0 00 0,0
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 0,0 0,0 00 0,0
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 0,0 0,0 00 0,0
411100     PO-PÅLÄGG 0,0 0,0 0,0 00 0,0
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,0 0,1 -0,1 00 0,0
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLD 0,0 0,1 -0,1 00 0,0
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,0 0,1 -0,1 00 0,0
VERKSAMHET
43110000   F-KLASS, TULPANEN 2 196,0 1 614,3 581,7 74 233,1
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEML 1 390,0 980,3 409,7 71 138,6
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 47,4 -47,4 00 8,1
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 19,2 -19,2 00 4,0
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR 0,0 0,6 -0,6 00 0,5
403032     ÖVERTID KVAL ERS 0,0 0,7 -0,7 00 0,4
403034     FYLLNADSTID ERS 0,0 4,6 -4,6 00 0,0
411100     PO-PÅLÄGG 535,0 404,9 130,1 76 58,3
440000     ÖVRIGT MATERIAL 56,0 0,0 56,0 00 0,0
441000     UNDERVISNINGSMATERIA 68,0 14,8 53,2 22 3,7
444000     LIVSMEDEL 0,0 2,7 -2,7 00 0,3
448000     ÖVRIGT MTRL 0,0 0,1 -0,1 00 0,0
454600     KURSER 12,0 1,1 10,9 9 0,0
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,0 1,6 -1,6 00 0,2
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER -95,0 0,0 -95,0 00 0,0
466100     LOKALHYROR 174,0 103,6 70,4 60 14,4
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469200     LOKALVÅRD 56,0 32,7 23,3 58 4,7
VERKSAMHET
43211100   TULPANENS SK, UNDERV 6 301,0 3 811,7 2 489,3 60 633,0
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEML 4 324,0 2 572,4 1 751,6 59 424,3
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 32,6 -32,6 00 1,0
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 24,2 -24,2 00 5,6
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR 0,0 1,3 -1,3 00 0,0
403032     ÖVERTID KVAL ERS 0,0 3,4 -3,4 00 0,0
403034     FYLLNADSTID ERS 0,0 5,6 -5,6 00 2,6
411100     PO-PÅLÄGG 1 663,0 1 031,7 631,3 62 166,7
441000     UNDERVISNINGSMATERIA 314,0 95,2 218,8 30 23,9
444000     LIVSMEDEL 0,0 1,7 -1,7 00 0,5
444100     KÖP CENTRALKÖK 0,0 19,8 -19,8 00 0,0
448000     ÖVRIGT MTRL 0,0 0,3 -0,3 00 0,0
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,0 0,5 -0,5 00 0,0
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLD 0,0 0,3 -0,3 00 0,0
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,0 7,3 -7,3 00 0,3
464000     TRANSPORTER 0,0 15,5 -15,5 00 8,1
VERKSAMHET
43211200   TULPANENS SK, GEM. A 1 855,0 1 091,7 763,3 59 191,2
SLAG
321000     BOSTADS O. LOKALHYRO 0,0 -2,0 2,0 00 0,0
356000     MOMSBIDRAG VID KÖP A 0,0 0,0 0,0 00 0,0
403000     AB-AVTALET INKL SEML 0,0 0,6 -0,6 00 0,0
411100     PO-PÅLÄGG 0,0 0,2 -0,2 00 0,0
422400     INKÖP AV INVENT MÖBL 0,0 6,3 -6,3 00 0,0
422900     ÖVRIGA INVENTARIER 0,0 13,5 -13,5 00 9,2
431000     BYGGN MTRL 0,0 8,8 -8,8 00 0,0
440000     ÖVRIGT MATERIAL 210,0 0,0 210,0 00 0,0
441000     UNDERVISNINGSMATERIA 0,0 6,0 -6,0 00 0,0
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444000     LIVSMEDEL 0,0 0,6 -0,6 00 0,0
444100     KÖP CENTRALKÖK 0,0 4,0 -4,0 00 0,0
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 0,0 3,4 -3,4 00 0,0
447000     KONTORSMTRL T EX KUV 0,0 3,3 -3,3 00 0,0
448000     ÖVRIGT MTRL 0,0 12,3 -12,3 00 3,9
448200     ARBETSKLÄDER 0,0 0,2 -0,2 00 0,0
448600     DATATILLBEHÖR 0,0 1,9 -1,9 00 0,0
451200     TELEAVG FÖR MOBILTEL 0,0 12,7 -12,7 00 0,2
451300     DATAKOMMUNIKATION 0,0 0,6 -0,6 00 0,0
454600     KURSER 35,0 12,6 22,4 36 0,0
458000     SOCIAL SAMVARO 0,0 6,3 -6,3 00 0,1
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,0 6,0 -6,0 00 2,4
466000     LOKAL O. MARKHYROR 0,0 0,3 -0,3 00 0,3
466100     LOKALHYROR 1 055,0 658,5 396,5 62 129,3
468100     VAKTMÄSTARTJÄNSTER 158,0 92,2 65,8 58 13,2
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,0 11,2 -11,2 00 0,0
469200     LOKALVÅRD 392,0 228,7 163,3 58 32,7
469510     LARMABONNEMANG 5,0 0,0 5,0 00 0,0
486000     SKADEGÖRELSE 0,0 3,4 -3,4 00 0,0
VERKSAMHET
43211300   TULPANENS SK, SKOLBI 25,0 2,7 22,3 11 0,0
SLAG
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 25,0 2,7 22,3 11 0,0
VERKSAMHET
43231100   LEKEBERGSSK., UNDERV 0,0 0,0 0,0 00 0,0
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEML 0,0 0,0 0,0 00 0,0
411100     PO-PÅLÄGG 0,0 0,0 0,0 00 0,0
VERKSAMHET
43241200   LEKEB.SK GEM ADM 7-9 0,0 0,2 -0,2 00 0,0
SLAG
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451300     DATAKOMMUNIKATION 0,0 0,2 -0,2 00 0,0
VERKSAMHET
43320000   TRÄNINGSSKOLA 0,0 0,0 0,0 00 0,0
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEML 0,0 0,0 0,0 00 0,0
411100     PO-PÅLÄGG 0,0 0,0 0,0 00 0,0
440000     ÖVRIGT MATERIAL 0,0 0,0 0,0 00 0,0
441000     UNDERVISNINGSMATERIA 0,0 0,0 0,0 00 0,0
454600     KURSER 0,0 0,0 0,0 00 0,0
464000     TRANSPORTER 0,0 0,0 0,0 00 0,0
VERKSAMHET
44200000   GYMNASIAL VUXENUTBIL 0,0 10,7 -10,7 00 0,0
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEML 0,0 7,7 -7,7 00 0,0
411100     PO-PÅLÄGG 0,0 3,0 -3,0 00 0,0
VERKSAMHET
45100000   SFI 0,0 0,0 0,0 00 -7,5
SLAG
335500     MIGRATIONSVERKET 0,0 -13,8 13,8 00 -11,0
403000     AB-AVTALET INKL SEML 0,0 10,0 -10,0 00 2,5
411100     PO-PÅLÄGG 0,0 3,8 -3,8 00 1,0
VERKSAMHET
45101000   SPRÅKINTRODUKTION GY 0,0 0,0 0,0 00 0,0
SLAG
335500     MIGRATIONSVERKET 0,0 -1,6 1,6 00 0,0
403000     AB-AVTALET INKL SEML 0,0 1,2 -1,2 00 0,0
411100     PO-PÅLÄGG 0,0 0,4 -0,4 00 0,0
VERKSAMHET
60030000   FLYKTINGVERKSAMHET S 0,0 0,0 0,0 00 -47,7
SLAG
335500     MIGRATIONSVERKET -457,0 -269,6 -187,4 59 -88,0
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403000     AB-AVTALET INKL SEML 330,0 184,3 145,7 56 28,0
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 1,7 -1,7 00 0,0
411100     PO-PÅLÄGG 127,0 71,6 55,4 56 10,8
441000     UNDERVISNINGSMATERIA 0,0 1,0 -1,0 00 0,0
451200     TELEAVG FÖR MOBILTEL 0,0 1,5 -1,5 00 0,0
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,0 0,1 -0,1 00 0,0
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLD 0,0 0,1 -0,1 00 0,0
453300     BILERS.ARVODESANST,   0,0 0,3 -0,3 00 0,0
453900     ÖVRIGA RESOR 0,0 0,7 -0,7 00 0,0
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,0 0,3 -0,3 00 0,0
463500     TOLKUPPDRAG 0,0 8,1 -8,1 00 1,6
ANSVAR
203000     REKTOR FJUGESTA 3-6 12 380,8 6 556,9 5 823,9 53 1 075,9
VERKSAMHET
34013000   BOLLHALLEN 518,1 320,4 197,7 62 46,9
SLAG
321000     BOSTADS O. LOKALHYRO -45,0 -20,6 -24,4 46 0,0
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,0 5,7 -5,7 00 0,0
466100     LOKALHYROR 440,1 256,8 183,3 58 36,7
468100     VAKTMÄSTARTJÄNSTER 33,0 19,2 13,8 58 2,7
469200     LOKALVÅRD 90,0 52,5 37,5 58 7,5
469500     LARMUTRYCKNING 0,0 5,8 -5,8 00 0,0
486000     SKADEGÖRELSE 0,0 1,0 -1,0 00 0,0
VERKSAMHET
42120000   FRITIDSKLUBB GROTTAN 1 220,0 732,2 487,8 60 150,3
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEML 601,0 345,6 255,4 58 80,3
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 7,5 -7,5 00 3,1
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 9,1 -9,1 00 2,6
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR 0,0 1,0 -1,0 00 0,1
403032     ÖVERTID KVAL ERS 0,0 0,1 -0,1 00 0,0
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411100     PO-PÅLÄGG 231,0 139,7 91,3 60 33,1
422900     ÖVRIGA INVENTARIER 0,0 1,8 -1,8 00 0,0
440000     ÖVRIGT MATERIAL 25,0 0,0 25,0 00 0,0
441000     UNDERVISNINGSMATERIA 15,0 0,6 14,4 4 0,0
444000     LIVSMEDEL 0,0 2,5 -2,5 00 0,9
448600     DATATILLBEHÖR 0,0 2,8 -2,8 00 0,0
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,0 0,1 -0,1 00 0,0
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLD 0,0 0,1 -0,1 00 0,0
454600     KURSER 6,0 0,0 6,0 00 0,0
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,0 21,9 -21,9 00 1,6
466100     LOKALHYROR 309,0 180,2 128,8 58 25,7
469200     LOKALVÅRD 33,0 19,2 13,8 58 2,7
VERKSAMHET
43231100   LEKEBERGSSK., UNDERV 6 195,5 2 977,9 3 217,6 48 544,5
SLAG
331000     SPECIALDESTIN. STATS 0,0 -442,5 442,5 00 0,0
356000     MOMSBIDRAG VID KÖP A 0,0 -0,3 0,3 00 0,0
403000     AB-AVTALET INKL SEML 4 284,0 2 305,2 1 978,8 54 374,8
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 19,5 -19,5 00 1,5
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 7,8 -7,8 00 1,3
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR 0,0 10,3 -10,3 00 0,0
403032     ÖVERTID KVAL ERS 0,0 3,9 -3,9 00 0,0
403034     FYLLNADSTID ERS 0,0 8,8 -8,8 00 0,0
411100     PO-PÅLÄGG 1 648,0 905,9 742,1 55 145,2
441000     UNDERVISNINGSMATERIA 258,0 105,4 152,6 41 12,9
444000     LIVSMEDEL 0,0 3,1 -3,1 00 0,0
448000     ÖVRIGT MTRL 0,0 1,4 -1,4 00 1,3
448600     DATATILLBEHÖR 0,0 0,4 -0,4 00 0,0
455110     LICENSER 0,0 0,4 -0,4 00 0,0
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,0 10,3 -10,3 00 0,2
459100     REPARATION AV INVENT 0,0 10,2 -10,2 00 0,0
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464000     TRANSPORTER 0,0 24,9 -24,9 00 6,7
493000     KAPITALKOSTNADER 5,5 3,2 2,3 58 0,5
VERKSAMHET
43231200   LEKEB.SK. GEM.ADM. 4 2 305,2 1 385,9 919,3 60 194,5
SLAG
338100     LÖNEBIDRAG FRÅN AMS 0,0 -62,1 62,1 00 0,0
356000     MOMSBIDRAG VID KÖP A 0,0 0,0 0,0 00 0,0
403000     AB-AVTALET INKL SEML 95,0 122,1 -27,1 129 17,9
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 2,1 -2,1 00 0,0
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 3,4 -3,4 00 1,3
411100     PO-PÅLÄGG 37,0 49,1 -12,1 133 7,4
422900     ÖVRIGA INVENTARIER 0,0 45,5 -45,5 00 1,0
431000     BYGGN MTRL 0,0 4,0 -4,0 00 0,0
440000     ÖVRIGT MATERIAL 168,0 0,0 168,0 00 0,0
444000     LIVSMEDEL 0,0 1,3 -1,3 00 0,0
444100     KÖP CENTRALKÖK 0,0 1,5 -1,5 00 0,0
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 0,0 4,7 -4,7 00 0,4
447000     KONTORSMTRL T EX KUV 0,0 0,8 -0,8 00 0,0
448000     ÖVRIGT MTRL 0,0 4,5 -4,5 00 0,1
448200     ARBETSKLÄDER 0,0 2,6 -2,6 00 0,0
448600     DATATILLBEHÖR 0,0 2,3 -2,3 00 0,0
451200     TELEAVG FÖR MOBILTEL 0,0 7,3 -7,3 00 0,0
451300     DATAKOMMUNIKATION 0,0 0,4 -0,4 00 0,0
453900     ÖVRIGA RESOR 0,0 0,3 -0,3 00 0,0
454600     KURSER 34,0 15,0 19,0 44 0,0
455110     LICENSER 0,0 3,6 -3,6 00 0,0
458000     SOCIAL SAMVARO 0,0 5,5 -5,5 00 1,8
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,0 6,4 -6,4 00 0,0
464000     TRANSPORTER 0,0 4,4 -4,4 00 0,0
466000     LOKAL O. MARKHYROR 0,0 0,3 -0,3 00 0,3
466100     LOKALHYROR 1 356,9 791,3 565,6 58 113,0
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468100     VAKTMÄSTARTJÄNSTER 155,0 90,4 64,6 58 12,9
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,0 10,3 -10,3 00 0,0
469200     LOKALVÅRD 447,0 260,7 186,3 58 37,2
469500     LARMUTRYCKNING 0,0 -5,3 5,3 00 0,0
486000     SKADEGÖRELSE 0,0 6,2 -6,2 00 0,0
493000     KAPITALKOSTNADER 12,3 7,2 5,1 59 1,0
VERKSAMHET
43231300   LEKEBERGSSK., SKOLBI 61,0 5,8 55,2 10 0,0
SLAG
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 61,0 5,8 55,2 10 0,0
VERKSAMHET
43241200   LEKEB.SK GEM ADM 7-9 0,0 0,0 0,0 00 0,0
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEML 0,0 0,0 0,0 00 0,0
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 0,0 0,0 00 0,0
411100     PO-PÅLÄGG 0,0 0,0 0,0 00 0,0
VERKSAMHET
43241900   SOMMARSKOLA 0,0 5,8 -5,8 00 0,0
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEML 0,0 0,7 -0,7 00 0,0
403034     FYLLNADSTID ERS 0,0 3,5 -3,5 00 0,0
411100     PO-PÅLÄGG 0,0 1,6 -1,6 00 0,0
VERKSAMHET
43310000   GRUNDSÄRSKOLA, 1-9 1 091,0 620,5 470,5 57 61,2
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEML 769,0 419,6 349,4 55 41,6
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 13,0 -13,0 00 0,0
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 5,3 -5,3 00 1,6
403034     FYLLNADSTID ERS 0,0 1,0 -1,0 00 0,0
411100     PO-PÅLÄGG 296,0 168,9 127,1 57 16,6
431000     BYGGN MTRL 0,0 0,1 -0,1 00 0,0
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441000     UNDERVISNINGSMATERIA 15,0 8,3 6,7 55 0,2
444000     LIVSMEDEL 0,0 0,7 -0,7 00 0,0
448000     ÖVRIGT MTRL 0,0 1,4 -1,4 00 0,0
448600     DATATILLBEHÖR 0,0 1,3 -1,3 00 1,3
451200     TELEAVG FÖR MOBILTEL 0,0 0,5 -0,5 00 0,0
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,0 0,2 -0,2 00 0,0
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLD 0,0 0,1 -0,1 00 0,0
454600     KURSER 6,0 0,0 6,0 00 0,0
464400     SKOLSKJUTSAR 5,0 0,0 5,0 00 0,0
VERKSAMHET
43320000   TRÄNINGSSKOLA 990,0 508,0 482,0 51 78,6
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEML 614,0 314,0 300,0 51 55,5
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 22,9 -22,9 00 0,0
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 0,9 -0,9 00 0,8
411100     PO-PÅLÄGG 236,0 129,9 106,1 55 21,7
422900     ÖVRIGA INVENTARIER 0,0 2,0 -2,0 00 0,0
440000     ÖVRIGT MATERIAL 60,0 0,0 60,0 00 0,0
441000     UNDERVISNINGSMATERIA 20,0 7,2 12,8 36 0,6
444000     LIVSMEDEL 0,0 0,1 -0,1 00 0,0
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 0,0 0,4 -0,4 00 0,0
448000     ÖVRIGT MTRL 0,0 4,8 -4,8 00 0,0
451200     TELEAVG FÖR MOBILTEL 0,0 1,4 -1,4 00 0,0
454600     KURSER 20,0 0,0 20,0 00 0,0
464000     TRANSPORTER 40,0 0,0 40,0 00 0,0
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,0 24,3 -24,3 00 0,0
VERKSAMHET
43410000   GYMNASIESKOLA 0,0 0,6 -0,6 00 0,0
SLAG
441000     UNDERVISNINGSMATERIA 0,0 0,1 -0,1 00 0,0
451200     TELEAVG FÖR MOBILTEL 0,0 0,5 -0,5 00 0,0
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VERKSAMHET
60030000   FLYKTINGVERKSAMHET S 0,0 0,0 0,0 00 0,0
SLAG
335500     MIGRATIONSVERKET 0,0 -13,7 13,7 00 -1,3
441000     UNDERVISNINGSMATERIA 0,0 2,1 -2,1 00 0,0
463500     TOLKUPPDRAG 0,0 11,6 -11,6 00 1,3
ANSVAR
204000     TEAMANSVARIG FSK FJU 14 032,0 8 229,1 5 802,9 59 1 289,6
VERKSAMHET
41001000   Gem adm fsk Fjugesta  989,0 500,6 488,4 51 61,4
SLAG
339000     ÖVRIGA BIDRAG 0,0 -10,0 10,0 00 0,0
356000     MOMSBIDRAG VID KÖP A 0,0 -0,2 0,2 00 -0,2
403000     AB-AVTALET INKL SEML 338,0 155,3 182,7 46 24,9
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 2,7 -2,7 00 0,0
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 0,5 -0,5 00 0,4
411100     PO-PÅLÄGG 130,0 61,0 69,0 47 9,7
422300     DATORER OCH BASUTRUS 0,0 7,4 -7,4 00 0,0
422700     BARNUTR, EX BARNVAGN 0,0 0,3 -0,3 00 0,0
440000     ÖVRIGT MATERIAL 93,0 0,0 93,0 00 0,0
441000     UNDERVISNINGSMATERIA 0,0 5,4 -5,4 00 1,6
444000     LIVSMEDEL 0,0 0,5 -0,5 00 0,0
444100     KÖP CENTRALKÖK 0,0 0,2 -0,2 00 0,0
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 0,0 2,6 -2,6 00 0,0
447000     KONTORSMTRL T EX KUV 0,0 5,2 -5,2 00 1,8
448000     ÖVRIGT MTRL 0,0 7,2 -7,2 00 0,6
448300     INREDNINGS O. BEKLÄD 0,0 0,7 -0,7 00 0,0
451000     TELE 0,0 8,5 -8,5 00 0,0
451200     TELEAVG FÖR MOBILTEL 0,0 0,8 -0,8 00 0,0
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,0 0,0 0,0 00 0,0
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLD 0,0 0,0 0,0 00 0,0
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453900     ÖVRIGA RESOR 0,0 1,0 -1,0 00 0,0
454600     KURSER 267,0 119,3 147,7 45 2,1
454700     RESETJÄNST T EX HOTE 0,0 12,2 -12,2 00 0,0
455210     SERVICE O UNDERHÅLLS 0,0 0,0 0,0 00 0,0
458000     SOCIAL SAMVARO 0,0 4,6 -4,6 00 0,0
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,0 17,3 -17,3 00 7,1
466100     LOKALHYROR 0,0 0,3 -0,3 00 0,0
467100     EL 0,0 1,0 -1,0 00 0,0
468100     VAKTMÄSTARTJÄNSTER 138,0 80,5 57,5 58 11,5
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,0 2,5 -2,5 00 0,0
469200     LOKALVÅRD 23,0 13,4 9,6 58 1,9
492100     RÄNTEKOSTNADER 0,0 0,2 -0,2 00 0,0
VERKSAMHET
41002000   Gem adm fsk Mullhytt 0,0 0,6 -0,6 00 0,0
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEML 0,0 0,0 0,0 00 0,0
411100     PO-PÅLÄGG 0,0 0,0 0,0 00 0,0
451000     TELE 0,0 0,6 -0,6 00 0,0
VERKSAMHET
41020000   TULPANEN 2 228,0 1 289,9 938,1 58 48,7
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEML 1 162,0 681,8 480,2 59 23,2
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 13,1 -13,1 00 1,0
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 3,0 -3,0 00 1,6
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR 0,0 0,5 -0,5 00 0,5
403032     ÖVERTID KVAL ERS 0,0 0,1 -0,1 00 0,1
411100     PO-PÅLÄGG 447,0 268,6 178,4 60 10,1
412900     ÖVRIGA BESKATTNINGBA 0,0 -0,1 0,1 00 0,0
441000     UNDERVISNINGSMATERIA 17,0 0,0 17,0 00 0,0
444000     LIVSMEDEL 0,0 0,5 -0,5 00 0,3
448000     ÖVRIGT MTRL 0,0 6,9 -6,9 00 1,5
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448100     LEK./ REKLAM,/ SLÖJD  0,0 1,5 -1,5 00 0,0
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,0 0,1 -0,1 00 0,0
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLD 0,0 0,1 -0,1 00 0,0
454100     FLERDYGNSTRAKT. SKAT 0,0 0,4 -0,4 00 0,0
454200     ENDYGNSTRAKT. AB-ANS 0,0 -0,2 0,2 00 0,0
454400     RESETILLÄGG. AB-ANST 0,0 0,1 -0,1 00 0,0
461180     SOTNINGSENTREPRENAD 0,0 1,5 -1,5 00 0,0
466100     LOKALHYROR 476,0 238,4 237,6 50 0,0
469200     LOKALVÅRD 126,0 73,5 52,5 58 10,5
VERKSAMHET
41040000   GEMENSAMT LANNA/HIDI 0,0 0,0 0,0 00 0,0
SLAG
431000     BYGGN MTRL 0,0 0,0 0,0 00 0,0
VERKSAMHET
41080000   SKATTKISTAN 3 580,0 2 290,4 1 289,6 64 363,4
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEML 2 108,0 1 329,1 778,9 63 218,9
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 43,2 -43,2 00 4,7
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 4,1 -4,1 00 2,5
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR 0,0 1,1 -1,1 00 0,0
403032     ÖVERTID KVAL ERS 0,0 2,5 -2,5 00 0,0
403034     FYLLNADSTID ERS 0,0 1,4 -1,4 00 0,0
411100     PO-PÅLÄGG 811,0 531,3 279,7 66 87,0
441000     UNDERVISNINGSMATERIA 34,0 0,0 34,0 00 0,0
444000     LIVSMEDEL 0,0 0,4 -0,4 00 0,2
444100     KÖP CENTRALKÖK 0,0 9,1 -9,1 00 0,0
445100     HYGIENART 0,0 4,2 -4,2 00 0,0
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 0,0 0,6 -0,6 00 0,0
448000     ÖVRIGT MTRL 0,0 0,5 -0,5 00 0,0
448100     LEK./ REKLAM,/ SLÖJD  0,0 2,2 -2,2 00 0,0
448110     TEXTIL 0,0 0,8 -0,8 00 0,0
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451200     TELEAVG FÖR MOBILTEL 0,0 1,8 -1,8 00 0,0
458000     SOCIAL SAMVARO 0,0 0,7 -0,7 00 0,5
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,0 1,2 -1,2 00 0,0
466100     LOKALHYROR 472,0 276,0 196,0 58 39,4
467100     EL 34,0 9,7 24,3 29 0,0
469200     LOKALVÅRD 121,0 70,6 50,4 58 10,1
VERKSAMHET
41081000   FÖRSKOLAN GUNGHÄSTEN 0,0 1,6 -1,6 00 1,6
SLAG
448000     ÖVRIGT MTRL 0,0 1,6 -1,6 00 1,6
466100     LOKALHYROR 0,0 0,0 0,0 00 0,0
VERKSAMHET
41085000   ÄVENTYRET 5 650,0 3 247,1 2 402,9 57 651,1
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEML 3 049,0 1 634,9 1 414,1 54 345,1
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 60,6 -60,6 00 5,0
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 4,9 -4,9 00 3,0
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR 0,0 6,6 -6,6 00 2,3
403032     ÖVERTID KVAL ERS 0,0 2,7 -2,7 00 1,8
403034     FYLLNADSTID ERS 0,0 18,5 -18,5 00 5,9
411100     PO-PÅLÄGG 1 173,0 664,6 508,4 57 139,7
431000     BYGGN MTRL 0,0 1,3 -1,3 00 0,0
432000     JÄRN. STÅL O. METALL 0,0 0,3 -0,3 00 0,0
437000     KEMISKA PRODUKTER 0,0 0,7 -0,7 00 0,0
440000     ÖVRIGT MATERIAL 0,0 44,7 -44,7 00 32,9
441000     UNDERVISNINGSMATERIA 51,0 0,0 51,0 00 0,0
444000     LIVSMEDEL 0,0 2,0 -2,0 00 0,3
448000     ÖVRIGT MTRL 0,0 1,9 -1,9 00 0,3
466100     LOKALHYROR 1 247,0 727,4 519,6 58 103,9
468100     VAKTMÄSTARTJÄNSTER 34,0 19,8 14,2 58 2,8
469200     LOKALVÅRD 80,0 46,7 33,3 58 6,7
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493000     KAPITALKOSTNADER 16,0 9,5 6,5 59 1,4
VERKSAMHET
41900000   GEM.KOSTN.O.INT,BO,F 0,0 52,1 -52,1 00 0,0
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEML 0,0 20,5 -20,5 00 0,0
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 2,5 -2,5 00 0,0
403032     ÖVERTID KVAL ERS 0,0 0,3 -0,3 00 0,0
403034     FYLLNADSTID ERS 0,0 6,8 -6,8 00 0,0
411100     PO-PÅLÄGG 0,0 11,6 -11,6 00 0,0
432000     JÄRN. STÅL O. METALL 0,0 0,0 0,0 00 0,0
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 0,0 0,2 -0,2 00 0,0
448000     ÖVRIGT MTRL 0,0 8,0 -8,0 00 0,0
467100     EL 0,0 2,2 -2,2 00 0,0
VERKSAMHET
49100000   FÖRVALTNINGSGEM. VHT 1 585,0 846,8 738,2 53 163,3
SLAG
319000     ÖVRIGA AVG O. ERSÄTT -31,0 0,0 -31,0 00 0,0
338100     LÖNEBIDRAG FRÅN AMS 0,0 -331,6 331,6 00 0,0
403000     AB-AVTALET INKL SEML 1 033,0 718,1 314,9 70 94,6
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 24,9 -24,9 00 1,7
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 1,6 -1,6 00 1,6
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR 0,0 0,1 -0,1 00 0,0
403032     ÖVERTID KVAL ERS 0,0 0,4 -0,4 00 0,3
403034     FYLLNADSTID ERS 0,0 8,3 -8,3 00 2,6
411100     PO-PÅLÄGG 398,0 289,8 108,2 73 38,8
422400     INKÖP AV INVENT MÖBL 0,0 8,2 -8,2 00 0,0
437000     KEMISKA PRODUKTER 0,0 2,0 -2,0 00 0,3
440000     ÖVRIGT MATERIAL 12,0 1,5 10,5 13 0,0
441000     UNDERVISNINGSMATERIA 0,0 0,3 -0,3 00 0,0
444100     KÖP CENTRALKÖK 0,0 25,7 -25,7 00 10,6
448000     ÖVRIGT MTRL 0,0 0,0 0,0 00 0,0
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448300     INREDNINGS O. BEKLÄD 0,0 4,9 -4,9 00 0,0
451000     TELE 2,0 0,0 2,0 00 0,0
455210     SERVICE O UNDERHÅLLS 0,0 0,1 -0,1 00 0,0
458000     SOCIAL SAMVARO 0,0 0,1 -0,1 00 0,0
462300     KÖP HUV.VHT,ÖVR FÖRE 0,0 4,7 -4,7 00 0,0
466100     LOKALHYROR 124,0 67,8 56,2 55 9,7
467100     EL 17,0 2,3 14,7 14 0,6
469200     LOKALVÅRD 30,0 17,5 12,5 58 2,5
VERKSAMHET
49400000   PERSONALFÖRST, ENSK  0,0 0,0 0,0 00 0,0
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEML 0,0 0,0 0,0 00 0,0
411100     PO-PÅLÄGG 0,0 0,0 0,0 00 0,0
VERKSAMHET
60030000   FLYKTINGVERKSAMHET S 0,0 0,0 0,0 00 0,0
SLAG
335500     MIGRATIONSVERKET 0,0 -5,6 5,6 00 0,0
459500     FÖRMEDLINGSMEDEL 0,0 1,6 -1,6 00 0,0
463500     TOLKUPPDRAG 0,0 3,9 -3,9 00 0,0
ANSVAR
204100     FSK CHEF HIDINGE/LAN 21 339,6 11 169,3 10 170,3 52 1 606,7
VERKSAMHET
41040000   GEMENSAMT LANNA/HIDI 972,3 467,0 505,3 48 65,1
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEML 0,0 0,7 -0,7 00 0,0
411100     PO-PÅLÄGG 0,0 0,8 -0,8 00 0,0
422300     DATORER OCH BASUTRUS 0,0 0,0 0,0 00 0,0
422400     INKÖP AV INVENT MÖBL 0,0 0,2 -0,2 00 0,0
431000     BYGGN MTRL 0,0 0,3 -0,3 00 0,0
432000     JÄRN. STÅL O. METALL 0,0 0,8 -0,8 00 0,0
440000     ÖVRIGT MATERIAL 111,5 0,0 111,5 00 0,0
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441000     UNDERVISNINGSMATERIA 0,0 1,7 -1,7 00 1,6
444000     LIVSMEDEL 0,0 0,9 -0,9 00 0,0
445000     SJUKVÅRDSART 0,0 0,9 -0,9 00 0,0
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 0,0 7,4 -7,4 00 1,4
447000     KONTORSMTRL T EX KUV 0,0 5,2 -5,2 00 1,8
448000     ÖVRIGT MTRL 0,0 1,7 -1,7 00 0,6
448600     DATATILLBEHÖR 0,0 4,8 -4,8 00 0,0
451000     TELE 0,0 13,9 -13,9 00 0,0
451200     TELEAVG FÖR MOBILTEL 0,0 3,5 -3,5 00 0,6
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,0 0,1 -0,1 00 0,0
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLD 0,0 0,1 -0,1 00 0,0
454600     KURSER 0,0 0,4 -0,4 00 0,0
454800     REPRESENTATION 0,0 0,1 -0,1 00 0,1
458000     SOCIAL SAMVARO 0,0 3,0 -3,0 00 0,2
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,0 9,4 -9,4 00 0,0
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 24,0 0,0 24,0 00 0,0
466100     LOKALHYROR 0,0 0,0 0,0 00 0,0
468100     VAKTMÄSTARTJÄNSTER 45,0 26,3 18,7 58 3,7
469200     LOKALVÅRD 660,0 385,0 275,0 58 55,0
493000     KAPITALKOSTNADER 131,8 0,0 131,8 00 0,0
VERKSAMHET
41042000   TOMTEBO 940,0 769,7 170,3 82 92,6
SLAG
331000     SPECIALDESTIN. STATS 0,0 -101,1 101,1 00 0,0
403000     AB-AVTALET INKL SEML 583,0 504,7 78,3 87 50,6
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 22,4 -22,4 00 0,0
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 1,7 -1,7 00 1,6
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR 0,0 2,4 -2,4 00 0,6
403032     ÖVERTID KVAL ERS 0,0 0,0 0,0 00 0,0
403034     FYLLNADSTID ERS 0,0 1,0 -1,0 00 0,4
411100     PO-PÅLÄGG 224,0 204,7 19,3 91 20,5
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431000     BYGGN MTRL 0,0 0,1 -0,1 00 0,0
432000     JÄRN. STÅL O. METALL 0,0 0,2 -0,2 00 0,0
441000     UNDERVISNINGSMATERIA 12,0 2,1 9,9 18 0,0
458000     SOCIAL SAMVARO 0,0 0,4 -0,4 00 0,0
466100     LOKALHYROR 93,0 131,0 -38,0 141 18,9
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 28,0 0,0 28,0 00 0,0
VERKSAMHET
41043000   TROLLEBO 915,0 837,0 78,0 91 117,8
SLAG
331000     SPECIALDESTIN. STATS 0,0 -101,1 101,1 00 0,0
403000     AB-AVTALET INKL SEML 563,0 536,6 26,4 95 66,9
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 34,3 -34,3 00 0,0
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 5,3 -5,3 00 2,3
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR 0,0 1,3 -1,3 00 0,9
403032     ÖVERTID KVAL ERS 0,0 0,5 -0,5 00 0,5
403034     FYLLNADSTID ERS 0,0 3,2 -3,2 00 0,3
411100     PO-PÅLÄGG 217,0 223,5 -6,5 103 27,3
412900     ÖVRIGA BESKATTNINGBA 0,0 -0,2 0,2 00 0,0
441000     UNDERVISNINGSMATERIA 14,0 1,1 12,9 8 0,0
451200     TELEAVG FÖR MOBILTEL 0,0 0,6 -0,6 00 0,6
454100     FLERDYGNSTRAKT. SKAT 0,0 0,4 -0,4 00 0,0
454200     ENDYGNSTRAKT. AB-ANS 0,0 -0,2 0,2 00 0,0
454400     RESETILLÄGG. AB-ANST 0,0 0,2 -0,2 00 0,0
458000     SOCIAL SAMVARO 0,0 0,4 -0,4 00 0,0
466100     LOKALHYROR 93,0 131,0 -38,0 141 18,9
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 28,0 0,0 28,0 00 0,0
VERKSAMHET
41044000   NORRGÅRDEN 5 806,2 3 355,8 2 450,4 58 503,8
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEML 3 181,0 1 696,0 1 485,0 53 267,0
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 64,3 -64,3 00 2,8
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403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 5,5 -5,5 00 4,0
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR 0,0 3,7 -3,7 00 0,6
403032     ÖVERTID KVAL ERS 0,0 6,3 -6,3 00 0,8
403034     FYLLNADSTID ERS 0,0 50,6 -50,6 00 5,5
411100     PO-PÅLÄGG 1 223,0 702,6 520,4 57 108,0
422600     KÖKSUTR, EX SPISAR,K 0,0 2,7 -2,7 00 0,0
431000     BYGGN MTRL 0,0 0,8 -0,8 00 0,0
441000     UNDERVISNINGSMATERIA 51,0 27,6 23,4 54 0,0
444000     LIVSMEDEL 0,0 0,4 -0,4 00 0,0
448000     ÖVRIGT MTRL 0,0 2,8 -2,8 00 2,4
448100     LEK./ REKLAM,/ SLÖJD  0,0 0,1 -0,1 00 0,0
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,0 0,9 -0,9 00 0,1
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLD 0,0 0,5 -0,5 00 0,1
458000     SOCIAL SAMVARO 0,0 2,9 -2,9 00 0,0
466100     LOKALHYROR 1 351,2 788,2 563,0 58 112,6
VERKSAMHET
41045000   SÖRGÅRDEN 5 953,0 3 258,8 2 694,2 55 455,9
SLAG
331000     SPECIALDESTIN. STATS 0,0 -225,9 225,9 00 0,0
403000     AB-AVTALET INKL SEML 3 236,0 1 728,3 1 507,7 53 218,3
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 90,0 -90,0 00 9,1
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 6,0 -6,0 00 2,9
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR 0,0 8,1 -8,1 00 0,7
403032     ÖVERTID KVAL ERS 0,0 6,5 -6,5 00 1,3
403034     FYLLNADSTID ERS 0,0 49,9 -49,9 00 7,0
411100     PO-PÅLÄGG 1 245,0 726,5 518,5 58 92,1
441000     UNDERVISNINGSMATERIA 51,0 30,7 20,3 60 1,3
448000     ÖVRIGT MTRL 0,0 1,9 -1,9 00 0,0
448600     DATATILLBEHÖR 0,0 0,9 -0,9 00 0,0
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,0 0,5 -0,5 00 0,0
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLD 0,0 0,3 -0,3 00 0,0
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453900     ÖVRIGA RESOR 0,0 0,0 0,0 00 0,0
458000     SOCIAL SAMVARO 0,0 1,5 -1,5 00 0,0
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,0 4,7 -4,7 00 4,7
466100     LOKALHYROR 1 421,0 828,9 592,1 58 118,4
VERKSAMHET
41046000   ÄPPELBLOMMAN 2 507,5 2 386,6 120,9 95 336,9
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEML 1 360,0 1 415,1 -55,1 104 196,7
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 34,3 -34,3 00 0,1
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 5,5 -5,5 00 3,4
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR 0,0 1,3 -1,3 00 0,0
403032     ÖVERTID KVAL ERS 0,0 0,7 -0,7 00 0,3
403034     FYLLNADSTID ERS 0,0 6,9 -6,9 00 3,5
411100     PO-PÅLÄGG 523,0 563,5 -40,5 108 78,5
441000     UNDERVISNINGSMATERIA 42,5 5,7 36,8 13 0,0
444100     KÖP CENTRALKÖK 0,0 4,6 -4,6 00 0,0
451200     TELEAVG FÖR MOBILTEL 0,0 0,8 -0,8 00 0,8
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,0 2,5 -2,5 00 0,3
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLD 0,0 1,4 -1,4 00 0,2
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,0 4,8 -4,8 00 4,7
466100     LOKALHYROR 322,0 187,7 134,3 58 26,8
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,0 0,0 0,0 00 0,0
469200     LOKALVÅRD 260,0 151,7 108,3 58 21,7
VERKSAMHET
41047000   LÄRKAN 4 245,5 40,6 4 204,9 1 34,7
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEML 2 430,1 23,6 2 406,5 1 23,6
411100     PO-PÅLÄGG 934,4 9,1 925,3 1 9,1
422600     KÖKSUTR, EX SPISAR,K 0,0 2,0 -2,0 00 2,0
441000     UNDERVISNINGSMATERIA 0,0 0,0 0,0 00 0,0
458000     SOCIAL SAMVARO 0,0 5,1 -5,1 00 0,0
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459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,0 0,8 -0,8 00 0,0
466100     LOKALHYROR 881,0 0,0 881,0 00 0,0
VERKSAMHET
49100000   FÖRVALTNINGSGEM. VHT 0,0 53,8 -53,8 00 0,0
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEML 0,0 24,0 -24,0 00 0,0
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 0,6 -0,6 00 0,0
403034     FYLLNADSTID ERS 0,0 3,6 -3,6 00 0,0
411100     PO-PÅLÄGG 0,0 10,8 -10,8 00 0,0
437000     KEMISKA PRODUKTER 0,0 1,6 -1,6 00 0,0
444100     KÖP CENTRALKÖK 0,0 13,2 -13,2 00 0,0
VERKSAMHET
60030000   FLYKTINGVERKSAMHET S 0,0 0,0 0,0 00 0,0
SLAG
335500     MIGRATIONSVERKET 0,0 -0,8 0,8 00 0,0
463500     TOLKUPPDRAG 0,0 0,8 -0,8 00 0,0
ANSVAR
204200     FSK CHEF MULLH/FJUGE 17 992,0 10 470,1 7 521,9 58 1 522,3
VERKSAMHET
41002000   Gem adm fsk Mullhytt 37,0 85,1 -48,1 230 23,5
SLAG
422400     INKÖP AV INVENT MÖBL 0,0 11,2 -11,2 00 0,0
440000     ÖVRIGT MATERIAL 37,0 6,4 30,6 17 0,0
441000     UNDERVISNINGSMATERIA 0,0 2,7 -2,7 00 1,6
442000     STÄD OCH RENGÖRINGAR 0,0 0,4 -0,4 00 0,0
444000     LIVSMEDEL 0,0 0,5 -0,5 00 0,0
444100     KÖP CENTRALKÖK 0,0 0,1 -0,1 00 0,0
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 0,0 2,4 -2,4 00 0,0
448000     ÖVRIGT MTRL 0,0 0,7 -0,7 00 0,6
451000     TELE 0,0 16,3 -16,3 00 0,0
451200     TELEAVG FÖR MOBILTEL 0,0 5,8 -5,8 00 5,8
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451300     DATAKOMMUNIKATION 0,0 0,5 -0,5 00 0,5
454600     KURSER 0,0 1,0 -1,0 00 0,0
454800     REPRESENTATION 0,0 0,1 -0,1 00 0,1
455210     SERVICE O UNDERHÅLLS 0,0 4,8 -4,8 00 0,7
457000     DATAINSTALLATION 0,0 3,7 -3,7 00 0,0
458000     SOCIAL SAMVARO 0,0 4,8 -4,8 00 0,0
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,0 23,6 -23,6 00 14,1
VERKSAMHET
41010000   TUMMELITEN 4 601,0 2 625,1 1 975,9 57 353,9
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEML 2 862,0 1 552,6 1 309,4 54 212,4
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 54,7 -54,7 00 3,7
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 4,9 -4,9 00 2,9
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR 0,0 1,1 -1,1 00 0,1
403032     ÖVERTID KVAL ERS 0,0 0,6 -0,6 00 0,6
403034     FYLLNADSTID ERS 0,0 1,6 -1,6 00 0,4
411100     PO-PÅLÄGG 1 100,0 621,4 478,6 56 84,6
422400     INKÖP AV INVENT MÖBL 0,0 9,4 -9,4 00 0,0
422600     KÖKSUTR, EX SPISAR,K 0,0 0,5 -0,5 00 0,0
431000     BYGGN MTRL 0,0 0,1 -0,1 00 0,0
432000     JÄRN. STÅL O. METALL 0,0 0,4 -0,4 00 0,0
437000     KEMISKA PRODUKTER 0,0 0,4 -0,4 00 0,0
440000     ÖVRIGT MATERIAL 9,0 0,0 9,0 00 0,0
441000     UNDERVISNINGSMATERIA 51,0 8,2 42,8 16 0,0
444000     LIVSMEDEL 0,0 0,7 -0,7 00 0,0
444100     KÖP CENTRALKÖK 0,0 0,3 -0,3 00 0,0
445100     HYGIENART 0,0 2,7 -2,7 00 0,0
445200     SJUKVÅRDSMTRL 0,0 0,5 -0,5 00 0,0
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 0,0 0,4 -0,4 00 0,0
448000     ÖVRIGT MTRL 0,0 10,1 -10,1 00 0,0
448100     LEK./ REKLAM,/ SLÖJD  0,0 13,6 -13,6 00 0,0
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448200     ARBETSKLÄDER 0,0 0,7 -0,7 00 0,0
448600     DATATILLBEHÖR 0,0 0,6 -0,6 00 0,0
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,0 0,1 -0,1 00 0,0
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLD 0,0 0,0 0,0 00 0,0
454700     RESETJÄNST T EX HOTE 0,0 1,1 -1,1 00 0,0
464000     TRANSPORTER 0,0 1,1 -1,1 00 1,1
466100     LOKALHYROR 450,0 262,2 187,8 58 37,5
469200     LOKALVÅRD 129,0 75,2 53,8 58 10,7
VERKSAMHET
41030000   MULLHYTTAN FÖRSKOLA 6 031,4 3 430,8 2 600,6 57 516,8
SLAG
331000     SPECIALDESTIN. STATS 0,0 -225,9 225,9 00 0,0
403000     AB-AVTALET INKL SEML 3 264,0 1 940,8 1 323,2 59 278,2
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 35,3 -35,3 00 0,0
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 6,3 -6,3 00 2,7
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR 0,0 1,5 -1,5 00 0,5
403032     ÖVERTID KVAL ERS 0,0 0,3 -0,3 00 0,0
403034     FYLLNADSTID ERS 0,0 16,3 -16,3 00 2,9
411100     PO-PÅLÄGG 1 255,0 769,5 485,5 61 109,3
422600     KÖKSUTR, EX SPISAR,K 0,0 1,7 -1,7 00 0,0
431000     BYGGN MTRL 0,0 0,8 -0,8 00 0,0
431500     HANDVERKTYG 0,0 0,4 -0,4 00 0,0
432000     JÄRN. STÅL O. METALL 0,0 0,0 0,0 00 0,0
440000     ÖVRIGT MATERIAL 16,0 0,3 15,7 2 0,0
441000     UNDERVISNINGSMATERIA 68,0 0,0 68,0 00 0,0
442000     STÄD OCH RENGÖRINGAR 0,0 1,2 -1,2 00 0,0
444000     LIVSMEDEL 0,0 2,0 -2,0 00 0,8
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 0,0 0,6 -0,6 00 0,0
448000     ÖVRIGT MTRL 0,0 17,0 -17,0 00 0,0
448100     LEK./ REKLAM,/ SLÖJD  0,0 2,5 -2,5 00 0,0
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,0 0,6 -0,6 00 0,0
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453200     BILERS. AB- ANSTÄLLD 0,0 0,4 -0,4 00 0,0
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,0 2,3 -2,3 00 0,0
466100     LOKALHYROR 984,5 599,7 384,8 61 85,7
469200     LOKALVÅRD 221,0 128,9 92,1 58 18,4
469510     LARMABONNEMANG 3,0 0,0 3,0 00 0,0
493000     KAPITALKOSTNADER 219,9 128,2 91,7 58 18,3
VERKSAMHET
41070000   VÄXTHUSET BERGA FÖRS 5 844,9 3 414,2 2 430,7 58 503,7
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEML 3 139,0 1 769,2 1 369,8 56 274,8
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 53,1 -53,1 00 0,0
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 5,7 -5,7 00 2,5
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR 0,0 0,3 -0,3 00 0,0
403032     ÖVERTID KVAL ERS 0,0 2,2 -2,2 00 0,0
403034     FYLLNADSTID ERS 0,0 4,7 -4,7 00 0,0
411100     PO-PÅLÄGG 1 207,0 705,9 501,1 58 106,7
412900     ÖVRIGA BESKATTNINGBA 0,0 -0,3 0,3 00 0,0
422600     KÖKSUTR, EX SPISAR,K 0,0 0,7 -0,7 00 0,0
440000     ÖVRIGT MATERIAL 6,0 0,0 6,0 00 0,0
441000     UNDERVISNINGSMATERIA 51,0 2,6 48,4 5 0,0
444000     LIVSMEDEL 0,0 1,1 -1,1 00 0,1
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 0,0 0,9 -0,9 00 0,0
448000     ÖVRIGT MTRL 0,0 10,8 -10,8 00 0,0
448100     LEK./ REKLAM,/ SLÖJD  0,0 18,1 -18,1 00 0,0
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,0 0,2 -0,2 00 0,0
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLD 0,0 0,1 -0,1 00 0,0
454100     FLERDYGNSTRAKT. SKAT 0,0 0,6 -0,6 00 0,0
454200     ENDYGNSTRAKT. AB-ANS 0,0 -0,3 0,3 00 0,0
454400     RESETILLÄGG. AB-ANST 0,0 0,3 -0,3 00 0,0
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,0 0,1 -0,1 00 0,0
466100     LOKALHYROR 1 315,0 766,9 548,1 58 109,6
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469200     LOKALVÅRD 112,0 65,3 46,7 58 9,3
469510     LARMABONNEMANG 5,0 0,0 5,0 00 0,0
493000     KAPITALKOSTNADER 9,9 5,8 4,1 59 0,8
VERKSAMHET
41100000   PEDAGOGISK OMSORG 0,0 0,0 0,0 00 0,0
SLAG
441000     UNDERVISNINGSMATERIA 0,0 0,0 0,0 00 0,0
444000     LIVSMEDEL 0,0 0,0 0,0 00 0,0
466100     LOKALHYROR 0,0 0,0 0,0 00 0,0
VERKSAMHET
41110000   FJUGESTA 1 477,7 912,1 565,6 62 138,3
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEML 872,0 523,4 348,6 60 82,9
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 3,2 -3,2 00 0,5
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR 0,0 0,1 -0,1 00 0,0
411100     PO-PÅLÄGG 335,0 202,6 132,4 60 32,1
440000     ÖVRIGT MATERIAL 5,0 0,0 5,0 00 0,0
441000     UNDERVISNINGSMATERIA 17,0 21,9 -4,9 129 0,0
444000     LIVSMEDEL 0,0 0,7 -0,7 00 0,0
448000     ÖVRIGT MTRL 0,0 0,1 -0,1 00 0,0
454600     KURSER 0,0 0,4 -0,4 00 0,0
466100     LOKALHYROR 98,7 57,7 41,0 58 8,3
469700     OMKOSTNADSERSÄTTNING 150,0 101,9 48,1 68 14,5
VERKSAMHET
49100000   FÖRVALTNINGSGEM. VHT 0,0 2,9 -2,9 00 0,0
SLAG
437000     KEMISKA PRODUKTER 0,0 1,6 -1,6 00 0,0
444100     KÖP CENTRALKÖK 0,0 1,3 -1,3 00 0,0
VERKSAMHET
60030000   FLYKTINGVERKSAMHET S 0,0 0,0 0,0 00 -13,9
SLAG
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335500     MIGRATIONSVERKET 0,0 -104,2 104,2 00 -32,0
403000     AB-AVTALET INKL SEML 0,0 70,7 -70,7 00 11,5
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 0,4 -0,4 00 0,3
403034     FYLLNADSTID ERS 0,0 0,8 -0,8 00 0,8
411100     PO-PÅLÄGG 0,0 27,7 -27,7 00 4,9
463500     TOLKUPPDRAG 0,0 4,7 -4,7 00 0,6
ANSVAR
205000     REKTOR SKOLA MULLHYT 10 796,9 6 878,9 3 918,0 64 1 109,3
VERKSAMHET
42010000   FRITIDS RÖNNEN, EKEN  0,0 -25,7 25,7 00 0,0
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEML 0,0 -18,6 18,6 00 0,0
411100     PO-PÅLÄGG 0,0 -7,1 7,1 00 0,0
VERKSAMHET
42030000   FRITIDSHEM TALLBACKE 1 528,0 952,4 575,6 62 183,7
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEML 987,0 582,7 404,3 59 127,1
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 18,6 -18,6 00 0,0
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 3,4 -3,4 00 1,7
403032     ÖVERTID KVAL ERS 0,0 0,1 -0,1 00 0,1
403034     FYLLNADSTID ERS 0,0 1,4 -1,4 00 1,4
411100     PO-PÅLÄGG 380,0 233,1 146,9 61 50,2
440000     ÖVRIGT MATERIAL 2,0 0,0 2,0 00 0,0
441000     UNDERVISNINGSMATERIA 36,0 10,0 26,0 28 0,0
444000     LIVSMEDEL 0,0 0,6 -0,6 00 0,4
448000     ÖVRIGT MTRL 0,0 1,8 -1,8 00 0,0
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,0 36,5 -36,5 00 0,0
466100     LOKALHYROR 90,0 45,0 45,0 50 0,0
469200     LOKALVÅRD 33,0 19,2 13,8 58 2,7
VERKSAMHET
42040000   LANNA/HIDINGE FRITID 0,0 0,0 0,0 00 0,0
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SLAG
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,0 0,0 0,0 00 0,0
VERKSAMHET
43130000   F-KLASS EKORREN 641,0 499,7 141,3 78 77,2
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEML 380,0 320,2 59,8 84 54,0
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 0,8 -0,8 00 0,8
403032     ÖVERTID KVAL ERS 0,0 0,6 -0,6 00 0,0
403034     FYLLNADSTID ERS 0,0 1,2 -1,2 00 0,9
411100     PO-PÅLÄGG 146,0 124,2 21,8 85 21,4
440000     ÖVRIGT MATERIAL 4,0 0,0 4,0 00 0,0
441000     UNDERVISNINGSMATERIA 23,0 8,4 14,6 37 0,0
448000     ÖVRIGT MTRL 0,0 0,3 -0,3 00 0,0
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,0 0,1 -0,1 00 0,0
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLD 0,0 0,0 0,0 00 0,0
466100     LOKALHYROR 88,0 43,9 44,1 50 0,0
VERKSAMHET
43223100   MULLHYTTANS SK,UNDER 3 783,8 2 313,5 1 470,3 61 420,5
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEML 2 565,0 1 612,8 952,2 63 292,6
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 9,6 -9,6 00 0,0
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 0,4 -0,4 00 0,4
403034     FYLLNADSTID ERS 0,0 3,1 -3,1 00 0,0
411100     PO-PÅLÄGG 987,0 637,7 349,3 65 112,9
441000     UNDERVISNINGSMATERIA 202,0 31,3 170,7 15 6,0
444000     LIVSMEDEL 0,0 2,9 -2,9 00 0,0
444100     KÖP CENTRALKÖK 0,0 1,5 -1,5 00 0,0
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 0,0 0,6 -0,6 00 0,0
448000     ÖVRIGT MTRL 0,0 1,3 -1,3 00 1,3
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,0 1,4 -1,4 00 1,1
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLD 0,0 0,8 -0,8 00 0,6
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459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,0 2,1 -2,1 00 0,0
464000     TRANSPORTER 0,0 6,4 -6,4 00 5,3
464400     SKOLSKJUTSAR 27,0 0,0 27,0 00 0,0
493000     KAPITALKOSTNADER 2,8 1,6 1,2 57 0,2
VERKSAMHET
43223200   MULLHYTTANS SK,GEM.A 1 805,5 1 059,3 746,2 59 159,0
SLAG
321000     BOSTADS O. LOKALHYRO 0,0 -10,0 10,0 00 0,0
403000     AB-AVTALET INKL SEML 0,0 4,5 -4,5 00 0,0
411100     PO-PÅLÄGG 0,0 1,7 -1,7 00 0,0
422300     DATORER OCH BASUTRUS 0,0 2,7 -2,7 00 0,0
422320     TELEFONER OCH TILLBE 0,0 3,4 -3,4 00 0,0
431000     BYGGN MTRL 0,0 5,2 -5,2 00 0,0
440000     ÖVRIGT MATERIAL 112,0 0,0 112,0 00 0,0
441000     UNDERVISNINGSMATERIA 0,0 1,8 -1,8 00 0,0
444000     LIVSMEDEL 0,0 0,7 -0,7 00 0,0
444100     KÖP CENTRALKÖK 0,0 0,9 -0,9 00 0,0
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 0,0 0,2 -0,2 00 0,0
447000     KONTORSMTRL T EX KUV 0,0 19,9 -19,9 00 4,4
448000     ÖVRIGT MTRL 0,0 0,7 -0,7 00 0,0
448600     DATATILLBEHÖR 0,0 2,3 -2,3 00 0,0
451200     TELEAVG FÖR MOBILTEL 0,0 7,0 -7,0 00 0,0
451300     DATAKOMMUNIKATION 0,0 0,6 -0,6 00 0,0
454600     KURSER 34,0 9,4 24,6 28 0,0
458000     SOCIAL SAMVARO 0,0 1,0 -1,0 00 0,0
464000     TRANSPORTER 0,0 5,2 -5,2 00 2,0
466100     LOKALHYROR 1 125,9 671,7 454,2 60 108,7
468100     VAKTMÄSTARTJÄNSTER 158,0 92,2 65,8 58 13,2
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,0 22,3 -22,3 00 0,0
469200     LOKALVÅRD 366,0 213,5 152,5 58 30,5
469510     LARMABONNEMANG 5,0 0,0 5,0 00 0,0
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493000     KAPITALKOSTNADER 4,6 2,7 1,9 59 0,4
VERKSAMHET
43223300   MULLHYTTANS SK, SKOL 30,0 29,1 0,9 97 0,0
SLAG
422900     ÖVRIGA INVENTARIER 0,0 20,6 -20,6 00 0,0
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 30,0 8,4 21,6 28 0,0
VERKSAMHET
49300000   BARN O ELEVHÄLSOTEAM 3 008,6 2 052,4 956,2 68 268,8
SLAG
331000     SPECIALDESTIN. STATS 0,0 0,0 0,0 00 0,0
356000     MOMSBIDRAG VID KÖP A 0,0 -7,4 7,4 00 -0,5
403000     AB-AVTALET INKL SEML 1 619,0 1 041,4 577,6 64 156,2
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 14,1 -14,1 00 2,6
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 1,7 -1,7 00 1,6
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR 0,0 0,1 -0,1 00 0,0
411100     PO-PÅLÄGG 623,0 408,1 214,9 66 61,8
422900     ÖVRIGA INVENTARIER 0,0 4,5 -4,5 00 0,0
440000     ÖVRIGT MATERIAL 40,0 9,1 30,9 23 0,0
444000     LIVSMEDEL 0,0 0,1 -0,1 00 0,0
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 0,0 1,2 -1,2 00 0,0
448000     ÖVRIGT MTRL 0,0 12,8 -12,8 00 0,0
451000     TELE 30,0 0,0 30,0 00 0,0
451200     TELEAVG FÖR MOBILTEL 0,0 8,0 -8,0 00 0,0
451300     DATAKOMMUNIKATION 0,0 0,2 -0,2 00 0,0
453000     BILERS O. RESOR 30,0 0,0 30,0 00 0,0
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,0 6,6 -6,6 00 0,3
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLD 0,0 3,8 -3,8 00 0,2
454600     KURSER 40,0 19,4 20,6 49 0,0
455200     VERKSAMHETSSYSTEM 0,0 20,6 -20,6 00 0,0
458000     SOCIAL SAMVARO 0,0 1,0 -1,0 00 0,0
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,0 1,4 -1,4 00 0,0
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460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 20,0 0,0 20,0 00 0,0
463000     KONSULTATIONER 600,0 497,8 102,2 83 42,0
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,0 4,1 -4,1 00 4,1
493000     KAPITALKOSTNADER 6,6 3,8 2,8 58 0,5
VERKSAMHET
49400000   PERSONALFÖRST, ENSK  0,0 -1,7 1,7 00 0,0
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEML 0,0 0,0 0,0 00 0,0
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 -1,3 1,3 00 0,0
411100     PO-PÅLÄGG 0,0 -0,5 0,5 00 0,0
ANSVAR
206000     REKTOR SKOL HIDINGE/ 22 598,8 13 229,7 9 369,1 59 2 003,5
VERKSAMHET
42040000   LANNA/HIDINGE FRITID 3 639,0 2 426,5 1 212,5 67 331,6
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEML 1 994,0 1 405,8 588,2 71 226,9
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 50,8 -50,8 00 0,0
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 4,5 -4,5 00 3,3
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR 0,0 3,7 -3,7 00 1,0
403032     ÖVERTID KVAL ERS 0,0 0,8 -0,8 00 0,2
403034     FYLLNADSTID ERS 0,0 12,7 -12,7 00 4,3
411100     PO-PÅLÄGG 825,0 568,6 256,4 69 90,6
431000     BYGGN MTRL 0,0 0,3 -0,3 00 0,0
440000     ÖVRIGT MATERIAL 80,0 0,0 80,0 00 0,0
441000     UNDERVISNINGSMATERIA 48,0 17,6 30,4 37 0,0
444100     KÖP CENTRALKÖK 0,0 22,4 -22,4 00 2,8
448000     ÖVRIGT MTRL 0,0 0,5 -0,5 00 0,0
448600     DATATILLBEHÖR 0,0 0,4 -0,4 00 0,0
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,0 0,2 -0,2 00 0,0
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLD 0,0 0,1 -0,1 00 0,0
454600     KURSER 21,0 0,0 21,0 00 0,0
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466100     LOKALHYROR 641,0 320,5 320,5 50 0,0
469200     LOKALVÅRD 30,0 17,5 12,5 58 2,5
VERKSAMHET
43140000   F-KLASS, ÄPPELGÅRDEN 1 329,0 791,3 537,7 60 119,1
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEML 898,0 512,0 386,0 57 79,0
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 11,7 -11,7 00 0,0
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 0,4 -0,4 00 0,4
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR 0,0 2,8 -2,8 00 0,0
403032     ÖVERTID KVAL ERS 0,0 2,9 -2,9 00 0,0
403034     FYLLNADSTID ERS 0,0 26,1 -26,1 00 1,5
411100     PO-PÅLÄGG 345,0 213,8 131,2 62 31,1
440000     ÖVRIGT MATERIAL 33,0 0,0 33,0 00 0,0
441000     UNDERVISNINGSMATERIA 41,0 21,3 19,7 52 7,2
444000     LIVSMEDEL 0,0 0,2 -0,2 00 0,0
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,0 0,1 -0,1 00 0,0
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLD 0,0 0,1 -0,1 00 0,0
454600     KURSER 7,0 0,0 7,0 00 0,0
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,0 0,1 -0,1 00 0,0
469510     LARMABONNEMANG 5,0 0,0 5,0 00 0,0
VERKSAMHET
43224100   HIDINGE SKOLA, UNDER 6 533,0 3 581,0 2 952,0 55 590,0
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEML 4 509,0 2 397,4 2 111,6 53 401,2
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 32,5 -32,5 00 0,3
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 1,1 -1,1 00 0,7
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR 0,0 3,5 -3,5 00 0,0
403032     ÖVERTID KVAL ERS 0,0 5,1 -5,1 00 2,7
403034     FYLLNADSTID ERS 0,0 23,3 -23,3 00 5,3
411100     PO-PÅLÄGG 1 734,0 960,2 773,8 55 157,8
441000     UNDERVISNINGSMATERIA 290,0 126,7 163,3 44 16,9
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444000     LIVSMEDEL 0,0 2,5 -2,5 00 0,3
444100     KÖP CENTRALKÖK 0,0 3,7 -3,7 00 0,0
448000     ÖVRIGT MTRL 0,0 0,7 -0,7 00 0,0
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,0 2,2 -2,2 00 0,0
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLD 0,0 1,2 -1,2 00 0,0
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,0 17,4 -17,4 00 1,2
464000     TRANSPORTER 0,0 3,6 -3,6 00 3,6
VERKSAMHET
43224200   HIDINGE SKOLA, GEM.A 11 067,8 6 418,8 4 649,0 58 962,3
SLAG
309000     ÖVRIG FÖRSÄLJNING 0,0 -8,9 8,9 00 -1,0
321000     BOSTADS O. LOKALHYRO 0,0 -45,0 45,0 00 0,0
403000     AB-AVTALET INKL SEML 0,0 2,0 -2,0 00 0,0
411100     PO-PÅLÄGG 0,0 0,8 -0,8 00 0,0
413000     GAGER. PROGRAMVERKSA 0,0 0,2 -0,2 00 0,0
422300     DATORER OCH BASUTRUS 0,0 3,5 -3,5 00 0,0
430000     ANLÄGGNINGSMATERIAL 0,0 10,5 -10,5 00 0,0
431000     BYGGN MTRL 0,0 3,3 -3,3 00 0,0
440000     ÖVRIGT MATERIAL 191,0 0,0 191,0 00 0,0
441000     UNDERVISNINGSMATERIA 0,0 0,1 -0,1 00 0,0
444000     LIVSMEDEL 0,0 7,8 -7,8 00 0,0
444100     KÖP CENTRALKÖK 0,0 1,5 -1,5 00 0,0
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 0,0 2,9 -2,9 00 0,0
447000     KONTORSMTRL T EX KUV 0,0 1,9 -1,9 00 0,0
448000     ÖVRIGT MTRL 0,0 6,2 -6,2 00 1,9
448600     DATATILLBEHÖR 0,0 2,1 -2,1 00 0,0
451200     TELEAVG FÖR MOBILTEL 0,0 11,1 -11,1 00 2,9
451300     DATAKOMMUNIKATION 0,0 0,6 -0,6 00 0,0
454600     KURSER 35,0 4,1 30,9 12 0,0
455110     LICENSER 0,0 3,6 -3,6 00 0,0
455210     SERVICE O UNDERHÅLLS 0,0 2,3 -2,3 00 0,0
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456000     ANNONSER.REKLAM 0,0 1,2 -1,2 00 0,0
458000     SOCIAL SAMVARO 0,0 1,6 -1,6 00 0,0
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,0 2,4 -2,4 00 0,0
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER -22,5 0,0 -22,5 00 0,0
463000     KONSULTATIONER 0,0 3,5 -3,5 00 0,0
464000     TRANSPORTER 0,0 3,5 -3,5 00 0,0
466100     LOKALHYROR 8 925,0 5 260,0 3 665,0 59 797,2
468100     VAKTMÄSTARTJÄNSTER 326,0 190,2 135,8 58 27,2
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,0 5,4 -5,4 00 0,0
469200     LOKALVÅRD 695,0 405,4 289,6 58 57,9
469400     KOSTKÖP, FÄRDIGA POR 0,0 1,6 -1,6 00 0,0
469510     LARMABONNEMANG 5,0 0,0 5,0 00 0,0
493000     KAPITALKOSTNADER 913,3 533,4 379,9 58 76,2
VERKSAMHET
43224300   HIDINGE SKOLA, SKOLB 30,0 12,2 17,8 41 0,4
SLAG
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 30,0 12,2 17,8 41 0,4
ANSVAR
209000     KULTUR- OCH FRITIDSC 7 294,6 3 551,5 3 743,1 49 284,2
VERKSAMHET
22500000   KONSUMENTVERKSAMHET 10,0 3,6 6,4 36 0,0
SLAG
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 10,0 3,6 6,4 36 0,0
VERKSAMHET
30000000   ALLMÄN FRITIDSVERKSA 30,0 -29,8 59,8 -99 0,0
SLAG
319000     ÖVRIGA AVG O. ERSÄTT 0,0 -50,0 50,0 00 0,0
422900     ÖVRIGA INVENTARIER 0,0 6,5 -6,5 00 0,0
444100     KÖP CENTRALKÖK 0,0 3,0 -3,0 00 0,0
448120     TRÄ O. METALL 0,0 1,2 -1,2 00 0,0
456000     ANNONSER.REKLAM 0,0 7,5 -7,5 00 0,0
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459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,0 0,0 0,0 00 0,0
472000     BIDR. TILL FÖRENINGA 20,0 2,0 18,0 10 0,0
473000     PREMIER & STIPENDIER 10,0 0,0 10,0 00 0,0
VERKSAMHET
30010000   KOMTEK/NATURSKOLAN 655,7 145,4 510,3 22 0,0
SLAG
319000     ÖVRIGA AVG O. ERSÄTT 0,0 -6,0 6,0 00 0,0
335000     DRIFTBIDRAG FRÅN STA 0,0 -10,1 10,1 00 0,0
403000     AB-AVTALET INKL SEML 258,0 63,2 194,8 24 0,0
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 0,6 -0,6 00 0,0
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR 0,0 1,1 -1,1 00 0,0
411100     PO-PÅLÄGG 99,0 25,0 74,0 25 0,0
440000     ÖVRIGT MATERIAL 0,0 0,3 -0,3 00 0,0
446100     ELEKTRONISKA MEDIA 0,0 24,7 -24,7 00 0,0
447000     KONTORSMTRL T EX KUV 0,0 0,2 -0,2 00 0,0
451200     TELEAVG FÖR MOBILTEL 0,0 2,2 -2,2 00 0,0
456000     ANNONSER.REKLAM 0,0 6,6 -6,6 00 0,0
456100     MEDLEMSAVGIFTER 0,0 1,9 -1,9 00 0,0
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,0 0,5 -0,5 00 0,0
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 200,0 2,2 197,8 1 0,0
466100     LOKALHYROR 98,7 33,0 65,7 33 0,0
VERKSAMHET
31000000   ALLMÄN KULTURVERKSAM 111,6 48,2 63,4 43 3,7
SLAG
405000     UPPDRAGSTAGARE 0,0 1,0 -1,0 00 0,0
411100     PO-PÅLÄGG 0,0 0,3 -0,3 00 0,0
440000     ÖVRIGT MATERIAL 0,0 2,6 -2,6 00 0,0
444000     LIVSMEDEL 0,0 0,5 -0,5 00 0,0
448000     ÖVRIGT MTRL 0,0 1,3 -1,3 00 0,0
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,0 0,5 -0,5 00 0,0
454800     REPRESENTATION 0,0 0,4 -0,4 00 0,0
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456000     ANNONSER.REKLAM 0,0 7,8 -7,8 00 0,0
456100     MEDLEMSAVGIFTER 0,0 2,0 -2,0 00 0,0
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 81,0 6,2 74,8 8 3,7
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,0 15,1 -15,1 00 0,0
472000     BIDR. TILL FÖRENINGA 20,0 10,0 10,0 50 0,0
473000     PREMIER & STIPENDIER 10,0 0,0 10,0 00 0,0
493000     KAPITALKOSTNADER 0,6 0,3 0,3 50 0,0
VERKSAMHET
31020000   KULTURMILJÖ 0,0 8,0 -8,0 00 0,9
SLAG
467400     RENHÅLLNING 0,0 8,0 -8,0 00 0,9
VERKSAMHET
31030000   SKAPANDE SKOLA 0,0 -145,0 145,0 00 6,3
SLAG
331000     SPECIALDESTIN. STATS 0,0 -264,2 264,2 00 0,0
356000     MOMSBIDRAG VID KÖP A 0,0 -0,8 0,8 00 0,0
453900     ÖVRIGA RESOR 0,0 6,7 -6,7 00 0,0
464000     TRANSPORTER 0,0 3,2 -3,2 00 3,2
466100     LOKALHYROR 0,0 2,0 -2,0 00 0,0
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,0 108,2 -108,2 00 3,1
VERKSAMHET
31040000   KULTUR I SKOLAN 19,0 -37,8 56,8 -199 -49,9
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEML 14,0 4,5 9,5 32 0,0
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 0,1 -0,1 00 0,0
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 0,2 -0,2 00 0,1
411100     PO-PÅLÄGG 5,0 1,8 3,2 36 0,0
461000     ANL. O REPARATIONSEN 0,0 5,6 -5,6 00 0,0
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,0 -50,0 50,0 00 -50,0
VERKSAMHET
32010000   LEKEBERGS BIBLIOTEK 2 665,4 1 548,1 1 117,3 58 171,8
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SLAG
309000     ÖVRIG FÖRSÄLJNING 0,0 -7,3 7,3 00 -1,6
319000     ÖVRIGA AVG O. ERSÄTT -30,0 -3,5 -26,5 12 -1,1
319800     MEDDELANDEAVGIFT 0,0 -1,0 1,0 00 0,1
319900     PÅMINNELSE- O. KRAVA 0,0 -4,3 4,3 00 0,8
331000     SPECIALDESTIN. STATS 0,0 -30,9 30,9 00 0,0
338100     LÖNEBIDRAG FRÅN AMS 0,0 -24,0 24,0 00 0,0
339000     ÖVRIGA BIDRAG 0,0 -2,4 2,4 00 0,0
356000     MOMSBIDRAG VID KÖP A 0,0 -0,4 0,4 00 0,0
403000     AB-AVTALET INKL SEML 1 052,0 621,4 430,6 59 94,5
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 2,3 -2,3 00 1,1
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 1,5 -1,5 00 0,9
411100     PO-PÅLÄGG 405,0 240,8 164,2 59 37,1
422300     DATORER OCH BASUTRUS 0,0 0,3 -0,3 00 0,0
422320     TELEFONER OCH TILLBE 0,0 1,1 -1,1 00 0,0
422400     INKÖP AV INVENT MÖBL 0,0 1,6 -1,6 00 0,0
440000     ÖVRIGT MATERIAL 45,0 23,2 21,8 52 0,0
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 428,0 225,0 203,0 53 0,0
446100     ELEKTRONISKA MEDIA 0,0 8,4 -8,4 00 0,0
448600     DATATILLBEHÖR 0,0 1,6 -1,6 00 0,0
451200     TELEAVG FÖR MOBILTEL 0,0 6,6 -6,6 00 0,0
451300     DATAKOMMUNIKATION 0,0 1,3 -1,3 00 0,0
453000     BILERS O. RESOR 8,0 0,8 7,2 10 0,0
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,0 1,4 -1,4 00 0,0
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLD 0,0 0,8 -0,8 00 0,0
453300     BILERS.ARVODESANST,   0,0 0,1 -0,1 00 0,0
453900     ÖVRIGA RESOR 0,0 1,2 -1,2 00 0,0
454600     KURSER 20,0 10,8 9,2 54 0,0
454700     RESETJÄNST T EX HOTE 0,0 3,3 -3,3 00 0,0
455110     LICENSER 115,0 133,2 -18,2 116 0,0
455210     SERVICE O UNDERHÅLLS 0,0 0,0 0,0 00 0,0

LEKEBERGS KOMMUN
2017-08-21 11:13
Sida

Sida 207 av 239



Kod ANSVAR
VERKSAMHET
SLAG

Budget Utfall

Jan 17 - Juli 17

Avvikelse Procent Utfall
Perioden

Juli 17 - Juli 
17

456000     ANNONSER.REKLAM 0,0 4,9 -4,9 00 0,0
456100     MEDLEMSAVGIFTER 0,0 0,1 -0,1 00 0,0
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,0 2,3 -2,3 00 0,0
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 31,0 30,7 0,3 99 0,0
463500     TOLKUPPDRAG 0,0 3,5 -3,5 00 0,0
464000     TRANSPORTER 0,0 20,3 -20,3 00 3,9
466100     LOKALHYROR 374,0 218,2 155,8 58 31,2
466400     SERVICEAVTAL 0,0 0,7 -0,7 00 0,0
467100     EL 39,0 13,2 25,8 34 0,0
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,0 6,0 -6,0 00 0,0
469200     LOKALVÅRD 58,0 33,8 24,2 58 4,8
493000     KAPITALKOSTNADER 120,4 1,4 119,0 1 0,2
VERKSAMHET
33000000   KULTURSKOLA 600,0 402,7 197,3 67 3,3
SLAG
319000     ÖVRIGA AVG O. ERSÄTT -140,0 -66,2 -73,8 47 0,0
456000     ANNONSER.REKLAM 0,0 4,9 -4,9 00 0,0
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,0 41,8 -41,8 00 0,0
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 740,0 378,1 361,9 51 3,3
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,0 44,0 -44,0 00 0,0
VERKSAMHET
34011000   SJÖBAD 116,1 69,8 46,3 60 1,1
SLAG
440000     ÖVRIGT MATERIAL 0,0 1,2 -1,2 00 0,0
448200     ARBETSKLÄDER 0,0 5,8 -5,8 00 0,0
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,0 0,0 0,0 00 0,0
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 75,0 8,6 66,4 11 0,0
466200     MARKHYROR 28,0 37,9 -9,9 135 0,0
467400     RENHÅLLNING 0,0 8,7 -8,7 00 0,0
493000     KAPITALKOSTNADER 13,1 7,6 5,5 58 1,1
VERKSAMHET
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34011300   SIXTORP 0,0 3,3 -3,3 00 0,0
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEML 0,0 2,4 -2,4 00 0,0
411100     PO-PÅLÄGG 0,0 0,9 -0,9 00 0,0
VERKSAMHET
34011400   LANNA BADGRUVA 354,6 252,7 101,9 71 20,9
SLAG
319000     ÖVRIGA AVG O. ERSÄTT 0,0 -55,7 55,7 00 0,0
440000     ÖVRIGT MATERIAL 0,0 75,9 -75,9 00 0,0
448000     ÖVRIGT MTRL 0,0 20,4 -20,4 00 1,2
456000     ANNONSER.REKLAM 0,0 0,8 -0,8 00 0,0
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 110,0 40,5 69,5 37 0,0
461160     MARKENTREPRENAD 0,0 24,5 -24,5 00 0,0
467400     RENHÅLLNING 0,0 6,2 -6,2 00 0,0
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,0 2,2 -2,2 00 0,0
493000     KAPITALKOSTNADER 244,6 137,8 106,8 56 19,7
VERKSAMHET
34012000   ÖVRIGA ANLÄGGNINGAR 30,0 4,6 25,4 15 0,2
SLAG
440000     ÖVRIGT MATERIAL 0,0 0,2 -0,2 00 0,2
456000     ANNONSER.REKLAM 0,0 0,9 -0,9 00 0,0
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 30,0 0,0 30,0 00 0,0
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,0 3,5 -3,5 00 0,0
VERKSAMHET
34013000   BOLLHALLEN 0,0 0,0 0,0 00 0,0
SLAG
466100     LOKALHYROR 0,0 0,0 0,0 00 0,0
VERKSAMHET
34014000   MOTIONSSPÅR 121,2 78,2 43,0 65 0,8
SLAG
440000     ÖVRIGT MATERIAL 44,0 3,1 40,9 7 0,0
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448000     ÖVRIGT MTRL 0,0 12,9 -12,9 00 0,0
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 41,0 0,0 41,0 00 0,0
461000     ANL. O REPARATIONSEN 0,0 1,2 -1,2 00 0,0
461120     ELENTREPRENAD 0,0 39,2 -39,2 00 0,0
467100     EL 27,0 13,2 13,8 49 0,0
467400     RENHÅLLNING 0,0 3,4 -3,4 00 0,0
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,0 0,0 0,0 00 0,0
493000     KAPITALKOSTNADER 9,2 5,3 3,9 58 0,8
VERKSAMHET
34015100   SANNABADET, SIMSKOLA 15,0 0,0 15,0 00 0,0
SLAG
319000     ÖVRIGA AVG O. ERSÄTT -30,0 0,0 -30,0 00 0,0
440000     ÖVRIGT MATERIAL 45,0 0,0 45,0 00 0,0
VERKSAMHET
34016000   SPONTANIDROTTSPLATS 189,0 48,4 140,6 26 6,3
SLAG
440000     ÖVRIGT MATERIAL 30,0 4,3 25,7 14 0,0
493000     KAPITALKOSTNADER 159,0 44,1 114,9 28 6,3
VERKSAMHET
34021000   SIXTORP 0,0 -28,6 28,6 00 0,0
SLAG
339000     ÖVRIGA BIDRAG 0,0 -29,5 29,5 00 0,0
403000     AB-AVTALET INKL SEML 0,0 0,7 -0,7 00 0,0
411100     PO-PÅLÄGG 0,0 0,3 -0,3 00 0,0
VERKSAMHET
34030000   PARK OCH VAKTMÄSTERI 100,0 0,0 100,0 00 0,0
SLAG
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 100,0 0,0 100,0 00 0,0
VERKSAMHET
34050000   FRITID SPONSRING 0,0 -25,0 25,0 00 -75,0
SLAG
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309000     ÖVRIG FÖRSÄLJNING 0,0 -75,0 75,0 00 -75,0
472000     BIDR. TILL FÖRENINGA 0,0 50,0 -50,0 00 0,0
VERKSAMHET
35010000   FRITIDSGÅRDEN 438,0 206,4 231,6 47 16,0
SLAG
309000     ÖVRIG FÖRSÄLJNING 0,0 -18,9 18,9 00 0,0
403000     AB-AVTALET INKL SEML 134,0 62,5 71,5 47 10,1
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN 0,0 0,2 -0,2 00 0,0
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 8,8 -8,8 00 1,5
403034     FYLLNADSTID ERS 0,0 0,7 -0,7 00 0,0
411100     PO-PÅLÄGG 52,0 27,8 24,2 53 4,5
422900     ÖVRIGA INVENTARIER 0,0 1,8 -1,8 00 0,0
440000     ÖVRIGT MATERIAL 150,0 0,7 149,3 00 0,0
444000     LIVSMEDEL 0,0 15,8 -15,8 00 0,0
448000     ÖVRIGT MTRL 0,0 8,2 -8,2 00 0,0
448100     LEK./ REKLAM,/ SLÖJD  0,0 36,5 -36,5 00 0,0
451200     TELEAVG FÖR MOBILTEL 0,0 1,7 -1,7 00 0,0
454600     KURSER 10,0 1,7 8,3 17 0,0
454800     REPRESENTATION 0,0 1,0 -1,0 00 0,0
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,0 5,3 -5,3 00 0,0
472000     BIDR. TILL FÖRENINGA 92,0 52,8 39,2 57 0,0
VERKSAMHET
36000000   STÖD TILL STUDIEORGA 400,0 175,9 224,1 44 25,0
SLAG
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 50,0 0,0 50,0 00 0,0
472000     BIDR. TILL FÖRENINGA 350,0 175,9 174,1 50 25,0
VERKSAMHET
37010000   0,0 0,0 0,0 00 0,0
SLAG
472000     BIDR. TILL FÖRENINGA 0,0 0,0 0,0 00 0,0
VERKSAMHET
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37060000   FÖRENINGSBIDRAG 500,0 237,5 262,5 48 10,0
SLAG
456000     ANNONSER.REKLAM 0,0 1,3 -1,3 00 0,0
472000     BIDR. TILL FÖRENINGA 500,0 194,7 305,3 39 10,0
472100     BIDR.TILL FÖREN.O ST 0,0 41,6 -41,6 00 0,0
VERKSAMHET
39010000   KULTUR O FRITID, GEM 719,0 618,2 100,8 86 216,0
SLAG
319000     ÖVRIGA AVG O. ERSÄTT 0,0 -0,6 0,6 00 0,0
321000     BOSTADS O. LOKALHYRO 0,0 -0,2 0,2 00 0,0
331000     SPECIALDESTIN. STATS 0,0 0,0 0,0 00 79,0
403000     AB-AVTALET INKL SEML 494,0 377,4 116,6 76 74,8
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+ 0,0 9,8 -9,8 00 2,7
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR 0,0 0,3 -0,3 00 0,0
403032     ÖVERTID KVAL ERS 0,0 1,7 -1,7 00 0,0
403034     FYLLNADSTID ERS 0,0 1,7 -1,7 00 0,0
411100     PO-PÅLÄGG 190,0 150,4 39,6 79 29,8
422310     KRINGUTRUSTN, EX SKR 0,0 22,2 -22,2 00 22,2
422320     TELEFONER OCH TILLBE 0,0 1,0 -1,0 00 0,6
440000     ÖVRIGT MATERIAL 35,0 0,0 35,0 00 0,0
444000     LIVSMEDEL 0,0 4,2 -4,2 00 0,2
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 0,0 0,2 -0,2 00 0,0
447000     KONTORSMTRL T EX KUV 0,0 1,0 -1,0 00 0,0
448000     ÖVRIGT MTRL 0,0 0,9 -0,9 00 0,8
448120     TRÄ O. METALL 0,0 0,7 -0,7 00 0,0
448200     ARBETSKLÄDER 0,0 1,3 -1,3 00 0,0
451200     TELEAVG FÖR MOBILTEL 0,0 7,8 -7,8 00 1,0
453100     BILERS. SKATTEFRI 0,0 0,2 -0,2 00 0,0
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLD 0,0 0,1 -0,1 00 0,0
453900     ÖVRIGA RESOR 0,0 1,8 -1,8 00 0,0
454600     KURSER 0,0 26,1 -26,1 00 4,8
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454800     REPRESENTATION 0,0 3,2 -3,2 00 0,0
456000     ANNONSER.REKLAM 0,0 3,4 -3,4 00 0,0
457000     DATAINSTALLATION 0,0 2,4 -2,4 00 0,0
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,0 0,2 -0,2 00 0,0
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,0 1,0 -1,0 00 0,0
469850     ÅTERBETALN AV STATSB 0,0 0,0 0,0 00 0,0
VERKSAMHET
39011000   SOMMARLOV 0,0 -75,6 75,6 00 -75,6
SLAG
331000     SPECIALDESTIN. STATS 0,0 -79,0 79,0 00 -79,0
456000     ANNONSER.REKLAM 0,0 3,3 -3,3 00 3,3
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 0,0 0,0 0,0 00 0,0
464000     TRANSPORTER 0,0 0,0 0,0 00 0,0
VERKSAMHET
39030000   SAMLINGSLOKALER 220,0 42,3 177,7 19 2,5
SLAG
321000     BOSTADS O. LOKALHYRO 0,0 -2,8 2,8 00 0,0
440000     ÖVRIGT MATERIAL 200,0 3,6 196,4 2 3,6
444000     LIVSMEDEL 0,0 2,0 -2,0 00 0,0
448000     ÖVRIGT MTRL 0,0 -41,2 41,2 00 -5,9
461000     ANL. O REPARATIONSEN 0,0 4,7 -4,7 00 4,0
466100     LOKALHYROR 20,0 75,1 -55,1 376 0,0
466300     HYROR FÖR INV O MATE 0,0 0,0 0,0 00 0,0
467100     EL 0,0 0,0 0,0 00 0,0
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 0,0 0,8 -0,8 00 0,8
Totaler 193 134,1 110 855,9 82 278,2 57 15 631,6
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Dnr: KUB 17-757

   

Tjänsteskrivelse – Utredning gällande barnomsorg på 
obekväm arbetstid

Ärendebeskrivning
Från och med 1 augusti 2016 finns inte längre erbjudandet om omsorg på 
obekväma tider kvar. Verksamheten lades då ner genom ett politiskt beslut 
p.g.a. för låg efterfrågan och budgeteffektiviseringar.

Efter Skolinspektionens granskning hösten 2016 rekommenderas Lekebergs 
kommun att, om behovet skulle uppstå, planera för barnomsorg på obekväma 
tider, samt att informera allmänheten via t.ex. kommunens hemsida.

Kultur-och bildningsförvaltningen fick därför i uppdrag från Kultur- och 
bildningsnämnden att göra en ny behovsanalys gällande barnomsorg på 
obekväma tider, och utifrån detta även ett budgetförslag. 

Förskolechef Ann-Christine Soting, tillsammans med barnomsorgshandläggare 
Liza Viberg och verksamhetsutvecklare Jan-Åke Stolt Karlsson har utifrån 
uppdraget genomfört en undersökning med tillhörande analys av behovet av 
barnomsorg på obekväma tider. Undersökningen har bestått av information 
till allmänheten, intresseanmälan och intervjuer. Kontakt har även tagits med 
Degerfors och Hallsbergs kommun.

1 Analys

Resultat intervjuer

 Åtta familjer har anmält behov av barnomsorg på ob-tider.
 15 barn berörs, de flesta i fritids ålder. 
 Familjerna är bosatta jämnt fördelade över Hidinge, Fjugesta, 

Mullhyttan.
 Ingen familj har möjlighet att skjutsa mellan verksamheter om 

omsorgen skulle vara förlagd någon annan stans än där barnet normalt 
går på förskola, fritids och/eller skola.

 Endast en familj skulle vara hjälpt av förlängd öppet tid på vardagar. 
Alla de andra behöver omsorg dygnet runt hela veckor fast på olika 
sätt (mer eller mindre regelbundna) som gör planering och 
schemaläggning väldigt komplex.
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 Endast en familj saknar nätverk, de andra löser idag behovet genom 
släktingar och vänner.

Resultat närliggande kommuner

Verksamheten har på senare tid minskat i både Degerfors och Hallsbergs 
kommun. Nuvarande antal inskrivna barn motsvarar det behov som Lekeberg 
har.

Budget 

 Degerfors: Löner för 4,0 personal (inkl OB, vissa transporter) = 2,1 
MSEK
Kostnad för transporter ca 30 000 SEK

 Hallsberg: Löner för 3,0 personal = 1,4 MSEK 
Erbjuder inte transporter

Lärdomar och erfarenheter från Degerfors och Hallsberg:

 Ett förarbetat/genomtänkt regelverk utformat tillsammans med 
politiker är AO. Det bör tydligt framgå vilken ambitions-/kvalitetsnivå 
kommunen avser hålla för denna frivilliga verksamhet.

 Att få till ett lokalt fackligt flexibelt avtal och utifrån detta hitta rätt 
personal som är beredda att även kunna jobba dagtid.

 Att endast erbjuda ”nattis” på ett ställe och att lokalen ska vara en 
förskola placerad i centralorten. Orsak är både säkerhetsskäl och 
kvalitetsskäl. Kvaliteten ökar när personal också integreras med 
dagverksamheten på ett systematiskt sätt.

 Regelverket bör inkludera vårdnadshavares ansvar gällande 
exempelvis delad vårdnad och skjutsning till och från ”kvälls- och 
nattisverksamheten”. 

 Hur man löser transporter är helt avgörande för den ekonomiska 
kalkylen. I bästa fall kan dag-, kvälls- och nattomsorg ske på samma 
plats. Om inte, så är detta en av anledningarna till att visat intresse 
från vårdnadshavare inledningsvis gör att de ”droppar av” över tid. 

 Att sätta deadlines på t.ex. 14 dagar för ändrad närvarotid fungerar 
inte eftersom de flesta vårdnadshavare har ett jobb som är väldigt 
”oplanerat” (t.ex. korta vikariat).

 Räkna inte med att denna verksamhet kan delfinansieras via statliga 
bidrag. Eventuellt bidrag bör ses som en bonus.
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 Alternativ i form av Pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) används 
p.g.a. säkerhets- och kvalitetsskäl inte längre.

Tänkbara alternativ Lekebergs Kommun

1. Återinföra dagbarnvårdare på obekväma tider
2. Natt och helg öppen förskola

Budget

Personal 
2 st heltid à 500 tkr 1 000

Investering sängar 100 tkr 20

Statsbidrag -170

Summa årsbudget 850

Beräkningsgrunder
Månadslön

OB/mån

Avskrivning 5 År

Internränta 1,75 %
Statsbidrag tidare år vid 14 
platser

2 Slutsats
Utifrån intresseanmälningar, intervjuer och erfarenheter från närliggande 
kommuner samt tidigare erfarenheter från oss själva kan vi se att behovet 
finns men är litet, samt tenderar att minska över tid. De familjer i Lekeberg 
som anmält ett behov har barn i huvudsak i fritidsålder och de bor jämnt 
fördelade över kommunens orter. Barnen går alltså i skola/fritids i Mullhyttan, 
Fjugesta och Hidinge. Några barn är i förskoleålder. Åtta familjer, eller 15 
barn, berörs i varierad grad. 

Erfarenheten visar att det är viktigt med ett tydligt och väl förankrat regelverk, 
liksom ett flexibelt fackligt avtal. Av kvalitets- och säkerhetsskäl bör 
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verksamheten vara förlagd till en förskola med anpassade lokaler, vilket också 
möjliggör flexibilitet när det gäller personal. 

Minst 2 x 100 % personal behövs för att täcka behovet med hänsyn till 
arbetstidsregler och varierat barnantal.

Möjligheter till transporter till/från verksamheten påverkar efterfrågan, 
säkerhet och budget.

Båda alternativen kräver ett tydligt regelverk som bl.a. reglerar

 Båda vårdnadshavarnas behov, både om de lever tillsammans eller bor 
på skilda håll (i kommunen, utanför kommunen)

 Eventuell sambos skyldigheter (ej vårdnadshavare)
 Om och i så fall hur ska hänsyn tas till familjens nätverk
 Transporter
 Schema och intyg från arbetsgivare

Frågor att utifrån detta ta ställning till är bl.a:

 Hur många barn kan med hänsyn till kvalitet och säkerhet tas emot vid 
ett och samma tillfälle? Personaltäthet? 

 Ska hänsyn tas till hur många egna barn som finns i hemmet vid 
alternativet dagbarnvårdare? 

 Vid alternativet nattöppen förskola; finns lämpliga lokaler för detta?
 Kvalitet och säkerhet vid transporter? 
 Personalens avtal? 
 Ensamarbete eller inte? 
 Vad händer om barn uteblir? 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner utredningen gällande barnomsorg på 
obekväm arbetstid.

LEKEBERGS KOMMUN 

Ann-Christin Soting Jan-Åke Stolt Karlsson
Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare
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Uppföljning av tillsyn i Lekebergs kommun 
Skolinspektionen genomförde tillsyn av Lekebergs kommun under hösten 
2016. Skolinspektionen fattade den 20 februari 2017 beslut efter tillsyn för 
förskoleklass och grundskola. Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning av 
de brister som framkom i detta beslut. Uppföljningen bygger på en redovisning 
av vidtagna åtgärder som Lekebergs kommun inkom med den 22 maj 2017. 

Sammanfattning av avhjälpta brister 

Arbetsområde Skolinspektionens 
bedömning 

-11!1"1"11111 1. Förutsälluirtgar för utbildningen vid skolenhetema 

Huvudmannen ser till att det vid 
grundskoleenheterna erbjuds studiehandledning 
på modersmålet till de elever som behöver det. 

Brist avhjälpt 

Skolinspektionens beslut 
Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen av förskoleklass och grundskola i 
Lekebergs kommun. 

Avhjälpt brist i verksamheten 

Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna 

Huvudmannen ska ge rektorn och övrig personal vid skolenheterna förutsättningar, så att 
utbildningen i grundskolan är likvärdig och av hög kvalitet. I detta arbete ingår bland annat att 
förse skolenheterna med nödvändiga materiella och personalmässiga resurser, så att elevernas 
tillgång till viktiga stödfunktioner som till exempel elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och 
skolbibliotek säkerställs. Dessa resurser måste också organiseras på ett ändamålsenligt sätt, så 
att skolenheterna kan använda dem för det syfte de är avsedda för. I arbetet med att skapa 
nödvändiga förutsättningar ingår bland annat också att säkerställa att rektorerna har den 
kompetens skolförfattningarna kräver, för att de ska kunna fullgöra sitt ansvar som pedagogisk 
ledare och chef för lärarna och övrig skolpersonal. Huvudmannen har också ett fungerande 
system för att ta emot anmälningar om kränkande behandling av elever. I de fallen utreds 
kränkningarna och åtgärdas vid behov. 

Skolinspektionen 
Box 23069, 104 35 Stockholm 
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Bedömning av brist 

Skolinspektionen konstaterade i tidigare beslut att Lekebergs kommun inte 
uppfyllde författningskraven avseende att: 

• Huvudmannen ser till att det vid grundskoleenheterna erbjuds 
studiehandledning på modersmålet till de elever som behöver det. (5 
kap. 4 § skolförordningen) 

Det har vid uppföljningen av tillsynen inte framkommit annat än att Lekebergs 
kommun avhjälpt denna brist. 

Motivering 

Skolinspektionen bedömer mot bakgrund av de uppgifter som redovisats att 
Lekeberg kommun har vidtagit sådana åtgärder att den påtalade bristen i 
förskoleklass och grundskola har avhjälpts. 

På Skolinspektionens vägnar 

734-fiv-rk 
Gun Bystedt-Nordqvist 
Undervisningsråd/Föredragande 

Skolinspektionen 
Box 23069, 104 35 Stockholm 
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Uppföljning av tillsyn i Lekebergs kommun 
Skolinspektionen genomförde tillsyn av Lekebergs kommun under hösten 2016. 
Skolinspektionen fattade den 20 februari 2017 beslut efter tillsyn för fritidshem. 
Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning av de brister som framkom i detta beslut. 
Uppföljningen bygger på en redovisning av vidtagna åtgärder som Lekebergs kommun 
inkom med den 22 maj 2017. 

Sammanfattning av avhjälpta brister 

Arbetsområde Skolinspektionens 
bedömning 

1. Förutsättningar för utbildningen i fritidshemmet 
alk I 

Huvudmannen ser till att elevgrupperna har en lämplig 
sammansättning och storlek, och att eleverna i övrigt 
erbjuds en god miljö. 

Brist avhjälpt 

2. Utveckling av utbildningen i fritidshemmet 

Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen, 
och dokumenterar denna uppföljning. 

Brist avhjälpt 

Utifrån en analys av det som framkommer i 
uppföljningen beslutar huvudmannen om nödvändiga 
utvecklingsåtgärder, och dokumenterar de beslutade 
åtgärderna. 

Brist avhjälpt 

åm_ 
Huvudmannen planerar för genomförandet av 
utvecklingsåtgärder och genomför dessa. Planeringen 
och åtgärderna dokumenteras. 

ligrist avhjälpt 

Kommunen fördelar resurser till utbildning inom 	Brist 
fritidshemmet efter elevernas olika förutsättningar och 	i  
behov, för att säkerställa en likvärdig utbildning. 

avhjälpt 

Skolinspektionens beslut  
Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen av fritidshem i Lekebergs kommun. 

Skolinspektionen 
Box 23069, 104 35 Stockholm 
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Avhjälpta brister i verksamheten 

Förutsättningar för utbildningen i fritidshemmet 

Huvudmannen ska ge chefen för fritidshemmet och övrig personal vid fritidshemmet 
förutsättningar, så att utbildningen i fritidshemmet är likvärdig och av hög kvalitet. I detta 
arbete ingår bland annat att informera vårdnadshavare om och erbjuda elever utbildning i 
fritidshemmet. I arbetet med att skapa nödvändiga förutsättningar ingår bland annat också att 
förse fritidshemmen med nödvändiga materiella och personalmässiga resurser, samt se till att 
elevgrupperna har en lämplig storlek och sammansättning. I arbetet ingår också att säkerställa 
att de rektorer eller förskolechefer som är anställda att leda verksamheten vid fritidshemmen, och 
den personal som bedriver undervisning, har den behörighet och kompetens skolförfattningarna 
kräver. Huvudmannen har också ett fungerande system för att ta emot anmälningar om 
kränkande behandling av elever. I de fallen utreds kränkningarna och åtgärdas vid behov. 
Kommunen utövar också sitt tillsynsansvar över fristående fritidshem vars huvudman 
kommunen godkänt. 

Bedömning av brist 

Skolinspektionen konstaterade i tidigare beslut att Lekebergs kommun inte uppfyllde 
författningskraven avseende att: 

• Huvudmannen ser till att elevgrupperna har en lämplig sammansättning och 
storlek, och att eleverna i övrigt erbjuds en god miljö. (14 kap. 9 § skollagen) 

Det har vid uppföljningen av tillsynen inte framkommit annat än att Lekebergs 
kommun avhjälpt denna brist. 

Motivering 

Skolinspektionen bedömer mot bakgrund av de uppgifter som redovisats att Lekebergs 
kommun har vidtagit sådana åtgärder att den påtalade bristen i fritidshem har 
avhjälpts. 

Utveckling av utbildningen i fritidshemmet 

Huvudmannen ska arbeta kontinuerligt och långsiktigt för att utveckla och förbättra 
utbildningen i fritidshemmet inom väsentliga områden, i syfte att säkerställa likvärdighet och 
kvalitet. I detta arbete ingår att huvudmannen skaffar sig kunskap om nuläget vid 
fritidshemmen. Denna nulägesbild ska bland annat innefatta resultat avseende elevernas 
utveckling och lärande, och resultaten avseende tryggheten och studieron vid fritidshemmen. I 
arbetet ingår också att följa upp de centrala förutsättningar som huvudmannen ger 
fritidshemmen, för att de ska kunna ge eleverna en god utbildning. Huvudmannen analyserar 
sedan orsakerna till bristande måluppfiillelse, resultat och förutsättningar, vilka 
förbättringsåtgärder som behövs, samt vidtar dessa åtgärder. 

När huvudmannen formulerar nuläges bilden ska denna bygga på uppgifter som cheferna för 
fritidshemmen tagit fram i sitt eget kvalitetsarbete på enhetsnivå, men också på uppgifter 
huvudmannen själv insamlat (exempelvis nationell statistik, tillsyns- och granskningsrapporter, 
anmälningar om kränkande behandling, etc). Det ska därför finnas en koppling mellan 

Skolinspektionen 
Box 23069, 104 35 Stockholm 
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huvudmannens kvalitetsarbete, och det kvalitetsarbete som chefen för fritidshemmet tillsammans 
med lärare, övrig personal och elever leder vid fritidshemmen. 

Ett annat viktigt verktyg för att se till att utbildningen i fritidshemmet är likvärdig är en 
behovsstyrd resursfördelning, så att resursfördelningen mellan fritidshemmen anpassas efter 
elevernas skiftande behov och förutsättningar. Med resurser avses såväl ekonomiska som 
personalmässiga resurser. Resursfördelningen följs upp och utvärderas, så att en bedömning kan 
göras i vilken grad den främjar elevernas utveckling, lärande och trygghet. 

Bedömning av brist 

Skolinspektionen konstaterade i tidigare beslut att Lekebergs kommun inte uppfyllde 
författningskraven avseende att: 

• Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen, och dokumenterar denna 
uppföljning. (4 kap. 3 och 6 §§ skollagen) 

• Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar 
huvudmannen om nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar de 
beslutade åtgärderna. (4 kap. 3 och 6 §§ skollagen) 

• Huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och 
genomför dessa. Planeringen och åtgärderna dokumenteras. (4 kap. 3 och 6-7 §§ 
skollagen) 

• Kommunen fördelar resurser till utbildning inom fritidshemmet efter elevernas 
olika förutsättningar och behov, för att säkerställa en likvärdig utbildning. (2 
kap. 8a § skollagen) 

Det har vid uppföljningen av tillsynen inte framkommit annat än att Lekebergs 
kommun avhjälpt dessa brister. 

Motivering 

Skolinspektionen bedömer mot bakgrund av de uppgifter som redovisats att Lekebergs 
kommun har vidtagit sådana åtgärder att de påtalade bristerna i fritidshem har 
avhjälpts. 

På Skolinspektionens vägnar 

Gun Bystedt-Nordqvist 
Undervisningsråd/Föredragande 

Skolinspektionen 
Box 23069, 104 35 Stockholm 
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Uppföljning av tillsyn i Lekebergs kommun 
Skolinspektionen genomförde tillsyn av Lekebergs kommun under hösten 
2016. Skolinspektionen fattade den 20 februari 2017 beslut efter tillsyn för 
gymnasieskola. Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning av de brister som 
framkom i detta beslut. Uppföljningen bygger på en redovisning av vidtagna 
åtgärder som Lekebergs kommun inkom med den 22 maj 2017. 

Sammanfattning av avhjälpta brister 

Arbetsområde Skolinspektionens 
bedömning 

1. Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna . 

Huvudmannen ser till att gymnasieskolan har 
tillgång till personal med sådan kompetens, så att 
elevernas behov av vägledning inför val av 
framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan 
tillgodoses. 

Brist avhjälpt 
- 

Huvudmannen ser till att det vid 
gymnasieskolenheterna erbjuds 
studiehandledning på modersmålet till de elever 
som behöver det. 

Brist avhjälpt 

Skolinspektionens beslut 
Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen av gymnasieskola i Lekebergs 
kommun. 

Avhjälpta brister i verksamheten 

Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna 

Huvudmannen ska ge rektorn och övrig personal vid skolenheterna förutsättningar, så att 
utbildningen i gymnasieskolan är likvärdig och av hög kvalitet. I detta arbete ingår bland annat 
att förse skolenheterna med nödvändiga materiella och personalmässiga resurser, så att elevernas 
tillgång till viktiga stödfunktioner som till exempel elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och 
skolbibliotek säkerställs. Dessa resurser måste också organiseras på ett ändamålsenligt sätt, så 
att skolenheterna kan använda dem för det syfte de är avsedda för. I arbetet med att skapa 

Skolinspektionen 
Box 23069, 104 35 Stockholm 
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nödvändiga förutsättningar ingår bland annat också att säkerställa att rektorerna har den 
kompetens skolförfattningarna kräver, för att de ska kunna fullgöra sitt ansvar som pedagogisk 
ledare och chef för lärarna och övrig skolpersonal. Huvudmannen har också ett fungerande 
system för att ta emot anmälningar om kränkande behandling av elever. Ide fallen utreds 
kränkningarna och åtgärdas vid behov. 

Bedömning av brist 

Skolinspektionen konstaterade i tidigare beslut att Lekebergs kommun inte 
uppfyllde författningskraven avseende att: 

• Huvudmannen ser till att gymnasieskolan har tillgång till personal med 
sådan kompetens, så att elevernas behov av vägledning inför val av 
framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. (2 kap. 29 § 
skollagen; Lgy 11, 2 Övergripande mål och riktlinjer, 2.6 Rektorns 
ansvar) 

• Huvudmannen ser till att det vid gymnasieskolenheterna erbjuds 
studiehandledning på modersmålet till de elever som behöver det. (9 
kap. 9 § gymnasieförordningen) 

Det har vid uppföljningen av tillsynen inte framkommit annat än att Lekebergs 
kommun avhjälpt dessa brister. 

Motivering 

Skolinspektionen bedömer mot bakgrund av de uppgifter som redovisats att 
Lekebergs kommun har vidtagit sådana åtgärder att de påtalade bristerna i 
gymnasieskola har avhjälpts. 

Gun Bystedt-Nordqvist 
Undervisningsråd/Föredragande 

Skolinspektionen 
Box 23069, 104 35 Stockholm 
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Uppföljning av tillsyn i Gymnasieutbildning i 
Lekeberg 
Skolinspektionen genomförde tillsyn av Lekebergs kommun under 
höstterminen 2016. Skolinspektionen fattade den 20 februari 2017 beslut efter 
tillsyn för Gymnasieutbildning i Lekeberg. Skolinspektionen har nu gjort en 
uppföljning av de brister som framkom i detta beslut. Uppföljningen bygger på 
en redovisning av vidtagna åtgärder som Lekebergs kommun inkom med den 
22 maj 2017. 

Sammanfattning av avhjälpta brister 

Arbetsområde Skolinspektionens 
bedömning 

6. Förutsättningar Förutsättningar för lärande och trygghet 

Den studie- och yrkesorienterande verksamheten 
tillgodoser elevernas behov av vägledning inför 
elevernas val av framtida utbildnings- och 
yrkesverksamhet. 

I'  
LBrist avhjälpt 

- 

Skolinspektionens beslut 
Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen av Gymnasieutbildning i Lekeberg. 

Avhjälpt brist i verksamheten 

Förutsättningar för !ärende och trygghet 

Skolan ska se till att viktiga förutsättningar för elevernas lärande och trygghet är uppfyllda på 
skolan. Rektorn ska i ett tidigt skede uppmärksamma elever som av ogiltiga skäl inte deltar i 
skolarbetet, så att eleven så snart som möjligt deltar. Skolan ska bedriva ett aktivt 
värdegrundsarbete, som innebär att exempelvis grundläggande demokratiska värderingar och 
mänskliga rättigheter kommer till uttryck i praktisk handling. 

Vidare ska lärarna ha kompetens och samverka med varandra, för att genom till exempel 
erfarenhetsutbyte utveckla skolans undervisning. Centrala stödfunktioner som skolbibliotek, 
elevhälsa och studie- och yrkesvägledning används aktivt i utbildningen, för att stödja och 
främja elevernas utveckling mot de nationella målen. Skolan ska således inte bara ha tillgång till 
dessa funktioner, utan de ska kontinuerligt användas i undervisning och övrig skolverksamhet. 

Skolinspektionen 
Box 23069, 104 35 Stockholm 

Sida 229 av 239



Beslut 

2017-06-13 
3 (3) 

Dnr 43-2015:9463 

Bedömning av brist 

Skolinspektionen konstaterade i tidigare beslut att Lekebergs kommun inte 
uppfyllde författningskraven avseende att: 

• Den studie- och yrkesorienterande verksamheten tillgodoser elevernas 
behov av vägledning inför elevernas val av framtida utbildnings- och 
yrkesverksamhet. (2 kap. 29 § skollagen; Lgy 11,2 Övergripande mål 
och riktlinjer, 2.4 Utbildningsval - arbete och samhällsliv, 2.6 Rektorns 
ansvar) 

Det har vid uppföljningen av tillsynen inte framkommit annat än att Lekebergs 
kommun avhjälpt denna brist. 

Motivering 

Skolinspektionen bedömer mot bakgrund av de uppgifter som redovisats att 
Lekebergs kommun har vidtagit sådana åtgärder att den påtalade bristen i 
Gymnasieutbildningen i Lekeberg har avhjälpts. 

På Skolinspektionens vägnar 

Carin Ho z 
Enhetschef/Beslutsfattare 

Gun Bystedt-Nordqvist 
Undervisningsråd/Föredragande 
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Uppföljning av tillsyn i Lekebergs kommun 
Skolinspektionen genomförde tillsyn av Lekebergs kommun under hösten 
2016. Skolinspektionen fattade den 27 februari 2017 beslut efter tillsyn för 
vuxenutbildning. Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning av de brister 
som framkom i detta beslut. Uppföljningen bygger på en redovisning av 
vidtagna åtgärder som Lekebergs kommun inkom med den 22 maj 2017. 

Sammanfattning av avhjälpta brister 

Arbetsområde Skolinspektionens 
bedömning 

r"111" 2. Utveckling av utbildningen i vuxenutbildningen 

Huvudmannen följer upp resultat inom 
utbildningen, och dokumenterar denna 
uppföljning. 

Brist avhjälpt 

Utifrån en analys av det som framkommer i 
uppföljningen beslutar huvudmannen om och 
genomför nödvändiga utvecklingsåtgärder, och 
dokumenterar dessa. 

Brist avhjälpt 

I 

Huvudmannen ser till att nödvändiga åtgärder 
vidtas om det vid uppföljning, genom klagomål 
eller på annat sätt kommer fram att det finns 
brister i verksamheten. 

Brist avhjälpt 

Skolinspektionens beslut 
Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen av vuxenutbildning i Lekebergs 
kommun. 

Avhjälpta brister i verksamheten 

Utveckling av utbildningen i vuxenutbildningen 
Huvudmannen och hemkommunen ska arbeta kontinuerligt och långsiktigt för att utveckla och 
förbättra vuxenutbildningen, i syfte att främja ökad likvärdighet och kvalitet. I detta arbete ingår 
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att huvudmannen skaffar sig kunskap om nuläget inom väsentliga områden, oavsett om 
verksamheten bedrivs i egen regi eller av annan anordnare. Nulägesbilden bör beskrivas utifrån 
det syfte och uppdrag som kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna har: 
att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina 
kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att 
främja sin personliga utveckling. I det systematiska kvalitetsarbetet ingår också att följa upp de 
centrala förutsättningar som huvudmannen ger till vuxenutbildningen. Huvudmannen 
analyserar sedan orsakerna till bristande måluppfyllelse, resultat och förutsättningar, vilka 
förbättringsåtgärder som behövs samt vidtar dessa åtgärder. När huvudmannen formulerar 
nulägesbilden ska denna bygga på uppgifter som rektorerna och anordnarna tagit fram i sitt eget 
kvalitetsarbete, men också på uppgifter huvudmannen själv samlat in (exempelvis nationell 
statistik, tillsyns- och gransknings rapporter, anmälningar om kränkande behandling, 
klagomålshantering). Det ska därför finnas en koppling mellan huvudmannens kvalitetsarbete, 
och det kvalitetsarbete som rektorn bedriver under medverkan av lärare och elever i sin 
respektive verksamhet. Detta gäller även de verksamheter som bedrivs av annan aktör än 
hemkommunen. 

I arbetet med att utveckla utbildningen, så att den blir likvärdig och av god kvalitet, ingår även 
ett målinriktat arbete mot kränkande behandling och en behovsstyrd resursfördelning. 
Fördelningen av ekonomiska och personalmässiga resurser ska utgå från elevernas skiftande 
behov och förutsättningar, samt följas upp och utvärderas. Huvudmannen ska arbeta för att 
rektorn och skolpersonalen vid skolenheterna arbetar förebyggande och åtgärdande när det gäller 
kränkande behandling av elever. Huvudmannen ska också ha ett fungerande system för att ta 
emot anmälningar om kränkande behandling av elever. i de fallen utreds kränkningarna och 
åtgärdas vid behov. 

Arbetet granskas genom bedömning av fciljande faktorer: 

Bedömning av brist 

Skolinspektionen konstaterade i tidigare beslut att Lekebergs kommun inte 
uppfyllde författningskraven avseende att: 

• Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen, och dokumenterar 
denna uppföljning. (4 kap. 3 och 6 g skollagen) 

• Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar 
huvudmannen om och genomför nödvändiga utvecklingsåtgärder, och 
dokumenterar dessa. (4 kap. 3 och 6 g skollagen; Lvux 12, 1 
Utbildningens uppdrag och värdegrund, Utveckling av 
vuxenutbildningens verksamheter) 

• Huvudmannen ser till att nödvändiga åtgärder vidtas om det vid 
uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det 
finns brister i verksamheten. (4 kap. 7 § skollagen) 
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Det har vid uppföljningen av tillsynen inte framkommit annat än att Lekebergs 
kommun avhjälpt dessa brister. 

Motivering 

Skolinspektionen bedömer mot bakgrund av de uppgifter som redovisats att 
Lekebergs kommun har vidtagit sådana åtgärder att de påtalade bristerna i 
vuxenutbildningen har avhjälpts. 

På Skolinspektionens vägnar 
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Tjänsteskrivelse - Beslut om extra resebidrag efter dom 
från förvaltningsrätten

Ärendebeskrivning
En ansökan om extraresebidrag från 2016 avslogs med motiveringen att ansökan 
inkommit efter sista ansökningsdatum. Beslutet överklagades till 
Förvaltningsdomstolen i Karlstad som fastställde att beslutet avseende extra 
resebidrag skulle upphävas och ett nytt beslut i frågan fattas. 

Slutsats
Eftersom tidsaspekten kritiserades i domen då eleverna måste ha möjlighet att 
avsluta praktiken för att kunna skicka in intyg samt att kultur- oh bildningsnämnden 
visat en vilja att senarelägga ansökningstiden i och med de nya reglerna så anses 
ansökan ha inkommit inom rimlig tid och har därför bifallits. 

Den ansökande har meddelats och det korrekta bidraget har betalats ut. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anna Alkman
Handläggare
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Dnr: KUB 16-634

   

Tjänsteskrivelse – Rapportering av kränkande 
behandling och trakasserier

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden har efterfrågat en tydligare redovisning av kränkande 
behandling och trakasserier. Rektor och förskolechef ansvarar för att utredning och 
beslut kring en sådan händelse utreds och gör därefter en bedömning om barnet 
blivit utsatt för kränkande behandling/trakasserier. Rapporteringen ha under denna 
period även skett löpande till kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott.

Sedan förra redovisningen har 1 rapportering inkommit från Hidingeskolans 
förskoleklass/lillfritids. Från förskolorna har inga rapporteringar inkommit. 

Sammanställning av inkomna rapporter

Man har i fallet bedömt att kränkande behandling eller trakasserier har förekommit. 
En åtgärdsplan är fastställd och ärendet kan därför anses avslutat. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av kränkande behandling 
eller trakasserier för perioden 170517-170814

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Anna Alkman
Förvaltningschef Handläggare
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Dnr: KUB 17-657

   

Tjänsteskrivelse – Rapportering av frånvaro maj-
augusti 2017

Ärendebeskrivning
Samtliga rektorer ansvarar för att rapportera ogiltig och giltig frånvaro som till 
nämnden, enligt beslut i Kultur- och bildningsnämnden antagande av intern 
kontrollplan för 2017.

För perioden maj-augusti 2017 har rapportering gällande frånvaro inkommit för 
Lekebergsskolan 7-9. I övrigt har ingen giltig eller ogiltig frånvaro rapporterats samt 
ingen avsaknad av frånvaro meddelats. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av frånvaro för perioden 
maj-augusti 2017

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Anna Alkman
Förvaltningschef Handläggare
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