
Kallelse 2017-03-21

Kultur- och bildningsnämnden
Tid Plats
 13:00-16:30  Multen

Övriga
Kjell Edlund (S)
Maria Bäcklin, förvaltningschef
Daniel Eriksson, kultur- och fritidschef
Sandra Magnusson, Ekonom
Lennart M Pettersson (S)
Jette Bergström (S)
Berth Falk (S)
Anna Theodossiou, Utredningssekreterare

För att öka tillgängligheten vid kommunala arrangemang uppmanar Lekebergs kommun därför 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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Kallelse 2017-03-21

1 – Val av Justerare Föredragande  
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Kallelse 2017-03-21

2 – Årsredovisning för kultur- och 
bildningsnämnden 2016 
(KUB 16-619)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Genomgång av kultur- och fritidsdelen av årsredoviningen 2016

Förslag till beslut
Informationen läggs till handlingarna

Beslutsunderlag
 Verksamhetsberättelse för kultur- och bilningsnämnden 2016
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3 – Regler för arrangörsbidrag 
(KUB 17-172)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Bidragsformen arrangörsbidrag är historiskt sett inte ny i kommunen då det under flera år ingått i 
kultur- och bildningsnämndens delegationsordning för förvaltningen. Bidragsformen behöver dock 
tydliggöras och samtidigt synliggöras så att det blir möjligt för fler arrangörer/föreningar att göra 
verkstad av sina idéer.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar regler för arrangörsbidrag.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Regler för arrangörsbidrag
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4 – Slutrapport motionsspår 
(KUB 15-500)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden uppdrog 2016-10-25, §104, till förvaltningen att lämna slutrapport 
vid vårens första sammanträde 2017 samt att utreda ansvarsfrågan vid tillbud.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden 1. godkänner slutrapporten och finansieringen av åtgärdsplanens 
insatser år 1 genom en omfördelning i driftbudgeten. 2. återupptar ärendet i samband med 
nämndens budgetarbete inför 2018 och 2019, för att möjliggöra ett fullföljande av åtgärdsplanen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Slutrapport motionsspår
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5 – Återställning av skateramp 
(KUB 16-285)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Förvaltningen fick i uppdrag av kultur- och bildningsnämnden, 2016-10-25, § 105, att utreda 
återställande av en skateramp, ta fram finansieringsförslag samt undersöka sponsring.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden 1. återställer skaterampen 2018 enligt alternativ B under 
förutsättning att medel finns i budget 2. återupptar ärendet i samband med nämndens 
budgetarbete inför 2018

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Återställning av skateramp
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Kallelse 2017-03-21

6 – Motion från kommunfullmäktige - 
"Meröppet" bibliotek 
(KUB 17-243)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Motion från Kommunfullmäktige gällande Meröppet på biblioteket

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse från KF - Motion om Meröppet bibliotek
 Motion - "Meröppet" bibliotek
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Kallelse 2017-03-21

7 – Kulturpristagare 2017 
(KUB 16-745)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Varje år utser Kultur- och bildningsnämnden en Kulturpristagare. Sista nomineringsdag för 2017 var 
9 mars och 7 nomineringar har inkommit

Beslutsunderlag
 Kulturpristagare 2017
 Tidigare års nomineringar till Kulturpris 2000-2016
 Tidigare års kulturpristagare 2000-2016
 Borttagen på grund av PUL.
 Borttagen på grund av PUL.
 Borttagen på grund av PUL.
 Borttagen på grund av PUL.
 Borttagen på grund av PUL.
 Borttagen på grund av PUL.
 Borttagen på grund av PUL.
 Borttagen på grund av PUL.
 Borttagen på grund av PUL.
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Kallelse 2017-03-21

8 – Ungdomsledarpris 2017 
(KUB 16-746)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Varje år utser Kultur- och bildningsnämnden en Ungdomsledarpristagare. Sista nomineringsdag för 
2017 var 9 mars och 6 nomineringar har inkommit.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ungdomsledarpris 2017
 Tidigare års nomineringar av Ungdomsledarpris 2001-2016
 Tidigare års Ungdomsledarpristagare 2001-2016
 Borttagen på grund av PUL.
 Borttagen på grund av PUL.
 Borttagen på grund av PUL.
 Borttagen på grund av PUL.
 Borttagen på grund av PUL.
 Borttagen på grund av PUL.
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9 – Ekonomisk uppföljning per 28 februari 
2017 
(KUB 17-207)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat ekonomisk uppföljning per sista februari för kultur- och 
bildningsnämnden. Utfallet visar ett överskott för perioden på 7 069 tkr, vilket motsvarar en 
förbrukning av budget på 13 %. Riktvärdet för perioden är 17 % förbrukning av budgeten. Påpekas 
bör att flertalet stora fakturor avseende kostnader för interkommunala ersättningar för grundskola 
och gymnasieskola ej inkommit ännu motsvarande ca 3 500 tkr. Samt att de statliga bidrag som 
inkommit i början på året inte är periodiserade och motsvarar ca 1 700 tkr. När detta tas i 
beaktande blir förbrukningen procentuellt av budget ca 16 %.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per sista februari.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning per 28 februari 2017
 Uppföljning per slag Kub feb
 Ekonomisk uppföljning kub feb
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10 – Informationsärende - 
Skolinspektionens beslut efter tillsyn i 
Lekebergs kommun 
(KUB 16-584)

Föredragande  

Förslag till beslut
Informationen läggs till handlingarna

Beslutsunderlag
 Beslut för förskola efter tillsyn i Lekeberg
 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Lekeberg
 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Lekeberg
 Beslut för fritidshem efter tillsyn i Lekeberg
 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Lekebergs kommun
 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Lekebergs kommun
 Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i Lekebergs kommun
 Beslut för vuxen utbildning efter tillsyn i Lekebergs kommun
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Kallelse 2017-03-21

11 – Presentation av nyanställda inom 
Kultur- och bildningsförvaltningen 

Föredragande  
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Kallelse 2017-03-21

12 – Informationsärende - Lokaler Föredragande  

13 - Anmälningar för kännedom
Lista på meddelanden

 KUB 17-155-1 - Polisanmälan - Eldning utanför Lekebergsskolan
 KUB 16-400-11 - Avgörande från förvaltningsrätten i Karlstad
 KUB 17-223-4 - Inspektionsrapport Trollebo/Tomtebo
 KUB 17-223-3 - Inspektionsrapport Sörgården förskola
 KUB 17-223-2 - Inspektionsrapport Norrgårdens förskola
 KUB 17-223-1 - Inspektionsrapport Äppelblommans förskolan
 KUB 17-155-2 - Underrättelse om beslut till målsägande
 KUB 16-676-5 - Beslut - Förändrade taxor för barnomsorg i Lekebergs kommun
 KUB 15-71-10 - Expediering - Beslut Lekebergs kommuns biblioteksplan 2017-2019
 KUB 17-267-1 - Inspektionsrapport, Sörhult 1:208, Mullhyttans förskola, Lekebergs 

kommun, Dnr:2017-000202
 KUB 17-268-1 - Inspektionsrapport, Fjugesta 3:284 Tummeliten förskola, Lekebergs 

kommun, Dnr:2017-000213
 KUB 17-269-1 - Inspektionsrapport, Fjugesta 5:38 Växthuset Berga, Lekebergs kommun, 

Dnr:2017-000215
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14 – Rapportering av frånvaro januari – 
mars 2017 
(KUB 17-240)

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 
januari-mars 2017 har 1 rapport gällande frånvaro inkommit från Eva Broberg, rektor på 
Lekebergsskolan 7-9.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av frånvaro för perioden januari-mars 
2017.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av frånvaro
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15 – Tjänsteskrivelse – Rapportering av 
kränkande behandling och trakasserier 
(KUB 16-634)

Föredragande  

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 2 rapporteringar inkommit, 1 från 
Tulpanens skola samt 1 från Lekebergsskolan 7-9. Från förskolorna i Lekebergs kommun finns inget 
att inget att rapportera.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av kränkande behandling eller 
trakasserier för perioden 170107

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av kränkande behandling och trakasserier

16 - Redovisning av delegeringsbeslut
Delegationsbeslut

 KUB 16-688-26 - Anmälan av delegationsbeslut - Tillsvidareanställning
 KUB 17-81-3 - Delegationsbeslut - Uppsägning av avtal för utveckling och omförhandling
 KUB 17-139-2 - Delegationsbeslut - Tillsvidareanställning kulturutvecklare
 KUB 16-688-27 - Anmälan av delegationsbeslut - Förläggning av vistelsetid i förskola
 KUB 16-688-28 - Anmälan av delegationsbeslut - Förläggning av vistelsetid i förskola
 KUB 17-79-2 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 KUB 17-78-2 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 KUB 16-688-29 - Anmälan av delegationsbeslut - Entledigande på ansökan av den anställde 

samt ev. förkortning av uppsägningstiden
 KUB 17-250-3 - Delegeationsbeslut - Skolskjuts
 KUB 17-253-1 - Delegationsbeslut - Regional kulturskolesamordning
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17 – Förvaltningschefen informerar Föredragande  
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Årsredovisning för kultur- och 
bildningsnämnden 2016

2
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Årsredovisning för Lekebergs 
kommun 2016

Kultur- och bildningsnämnden
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1 Måluppfyllelse
1.1 Kultur- och bildningsförvaltningen 
Helhetsmässigt är måluppfyllelsen god och inom många områden ses en positiv 
utveckling. Begränsningen av antalet mål och indikatorer är positiv och förändringar i 
förfaringsätt och form i arbetet för delaktighet, kommunikation och systematik pågår 
intensivt.

Ambitionsnivån är hög och inom flera områden har dessa infriats. Områdena elever 
som tar del av kulturaktiviteter, utbudet av fritidsaktiviteter, resultaten i 
medarbetarundersökningen och elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla 
ämnen är exempel på bättre resultat än målvärden för året. Indikatorn att nämnden 
håller sin budgetram har uppnåtts, trots utmanade läge i inledningen av året med ett 
prognostiserats underskott.

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

Utgångsläge

Sedan många år tillbaka har förskolorna arbetat aktivt med normer och värden, 
trygghet och delaktighet. Arbetet har formaliserats i verksamhetsplaner, 
kvalitetsredovisningar och likabehandlingsplaner. När det gäller 
likabehandlingsplanerna var dessa i januari 2016 av varierande kvalitet och såg olika 
ut. Under året 2016 har ett stort arbete lagts ned i att hitta gemensamma former och 
skapa likvärdighet mellan kommunens förskolor.

Den viktigaste formen för föräldrainflytande är den dagliga kontakten när barnen och 
deras föräldrar kommer till förskolan. Förutom dessa personliga möten finns ett antal 
formella mötesformer där föräldrar ges möjlighet till samverkan.

Pedagogisk dokumentation som verktyg och arbetssätt, rekommenderat av 
Skolverket, tas barns inflytande och delaktighet tillvara i det vardagliga arbetet. 
Förskolorna har kommit olika långt i detta, men ett aktivt arbete pågår i alla 
verksamheter.

Planering och genomförande kopplat till forskning

Förskolan arbetar aktivt med att skapa trygghet och delaktighet i verksamheten, bl.a. 
i form av likabehandlíngsplaner, utvecklingssamtal och pedagogiska arbetsmaterial. 
Varje förskola har en ”pilot” som leder arbetet med likabehandlingsplanerna. Ett 
antal träffar för dessa piloter har genomförts under året. Alla förskolor har en aktuell 
gällande likabehandlingsplan och under hösten har arbete pågått med att kartlägga 
verksamheterna enligt trygghetsperspektivet. DOs Husmodell, observationer och 
barnintervjuer är de verktyg som använts vid dessa kartläggningar. Planering pågår 
för att piloterna ska få ytterligare utbildning inom området.

Inom kommunen pågår en utbildningssatsning i ICDP. All förskolepersonal är 
utbildad, dagbarnvårdare och några skolor kvarstår.

Varje dag sker kontakter mellan personal och föräldrar när barnen lämnas och 
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hämtas. De formella mötesformerna innebär att förskolan bjuder in till minst ett 
föräldramöte per läsår under september-oktober månad. Dessa möten leds av 
förskolans pedagoger. Inbjudan, som är öppen för alla, görs till minst ett föräldraråd 
per termin och förskoleområde. Mötet leds av förskolechefen och varje förskola 
representeras av en pedagog. Alla förskolor erbjuder utvecklingssamtal en gång per 
läsår, samt vid behov.

Under året har förskolecheferna haft med pedagogisk dokumentation som 
samtalspunkt vid löne- och utvecklingssamtal. Kompetensutveckling på detta område 
har skett genom litteraturstudier, reflekterande samtal, studiebesök på kommunens 
egna och andra förskolor samt att vi har ”övat och prövat”. Det kollegiala lärandet 
har medvetet använts som metod och medel för detta.

Helen Timperley m.fl. forskare har gjort en metastudie där de har identifierat ett 
antal faktorer som är viktiga för att fortbildningen ska påverka barns och elevers 
resultat:

 Fortbildningen varar en längre tid
 Medverkan av extern expertis
 Fortbildningen har stöd av förskolan/skolans ledning
 Tid för att processa ny information och kunskap
 Pedagogerna engageras i lärprocessen så att inlärningen går på djupet
 Pedagogerna blir utmanade i sina tidigare föreställningar
 Möjlighet att diskutera och reflektera

Förskolecheferna och arbetslagsledarna har tagit del av Per Kornhalls forskning om 
det kollegiala lärandet. Han menar att det är när erfarenheten prövas i kollegiala 
sammanhang som den blir ”beprövad erfarenhet” och vi tillsammans kan utveckla 
vår professionalism.

Uppföljning

Likabehandlingsplanerna som helhet följs upp varje läsår och revideras inför det nya 
läsåret. Barnintervjuer genomförs under vårterminen med förskolornas 5-åringar. På 
några förskolor återkommer dessa intervjuer två gånger per läsår.

Både ICDP och likabehandlingsplanen finns nu inlagda som en återkommande punkt 
på dagordningen för förskolornas arbetsplatsträffar. På ett systematiskt sätt 
fokuserar vi på en diskrimineringsgrund i taget. Vi använder observationer, intervjuer 
och kartläggningar som underlag för analys. Regelbundna samtal förs om hur vi 
arbetar förebyggande och främjande samt sätter in åtgärder när sådana behövs.

Till varje nämndsammanträde redovisas antal ärenden av trakasserier och kränkande 
behandling.

Föräldramöten, föräldraråd och utvecklingssamtal följs upp efter att de är 
genomförda.

När den pedagogiska dokumentationen används aktivt och medvetet är den till sin 
natur en kontinuerlig uppföljning, där analys och reflektion görs kontinuerligt av barn 
och pedagoger tillsammans.
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Resultat

Genom likabehandlingsplanepiloternas arbete, användandet av DO:s mall, 
aktualisering vid APT och andra möten kan vi se att medvetenheten och förståelsen 
för likabehandlingsarbetet har ökat. Det gäller såväl rutiner, skyldigheter, 
arbetsmetoder och förhållningssätt. Arbetet blir allt mer strukturerat, sker med 
större systematik och kopplas ihop med det systematiska kvalitetsarbetet och den 
pedagogiska dokumentationen. Därmed har likvärdigheten och kvaliteten ökat på 
kommunens förskolor.

Under året har några få anmälningar om kränkningar eller trakasserier gjorts till 
nämnden.

När det gäller satsningen på ICDP är resultatet ännu osäkert.

Föräldramöten och utvecklingssamtal är välbesökta och genomförda enligt gjord 
planering. Föräldraråd är genomförda enligt plan i Hidinge/Lanna och Mullhyttan. I 
Fjugesta blev höstens föräldraråd inställt p.g.a. sjukdom. När det gäller föräldraråden 
är uppslutningen och intresset mycket varierande.

Genom observationer och reflekterande samtal ses ett tydligt resultat, där den 
pedagogiska dokumentationen blir ett alltmer medvetet sätt att arbeta för att 
säkerställa barnens trygghet och delaktighet.

Analys och lärdomar kopplat till forskning

ICDP är ett förhållningssätt förankrat i modern forskning om samspel människor 
emellan. Den teoretiska basen för detta vägledande samspel är utvecklingspsykologi 
och teorier om samspel och lärande.

Kommunen har satsat stort på detta och arbetet har pågått över lång tid. Samtal förs 
om en fortsatt och utökad satsning. En stor andel av personalgruppen har lyft fram 
detta som något mycket positivt som man vill hålla fast vid.

När det gäller satsningen på ICDP ser vi dock ännu inga tydliga resultat och det är 
svårt att konkret kunna utläsa vad som orsakas av vad. Faktorer som kan påverka 
genomslagskraften är personalomsättning och förändringar i arbetslagens 
sammansättning samt att många vikarier i verksamheten inte tagit del av 
utbildningen. Alla skolledare har inte heller genomgått utbildningen. Vi kan dock inte 
heller säga att ICDP inte har påverkat i verksamheten, utan vad är hönan och vad är 
ägget?

Ytterligare funderingar som uppkommit i vår analys är om det hade varit av värde att 
vi som ledare gemensamt genomgått utbildningen först, och/eller deltagit i 
respektive förskolas utbildning. Som det varit hittills har förskole- och skolledningen 
samlat ingen reell delaktighet i vilka samtal som förts och på vilket sätt. Har det varit 
mer av förmedlingspedagogik än kollegialt lärande? Har för dåliga förutsättningar 
getts? För låga krav och förväntningar? Uppföljning? För få vägledare?

Sammantaget uppfattar vi ändå att pedagogerna har fått ytterligare verktyg att 
använda sig av. Genomslaget är större på de förskolor som har en utbildad vägledare 
inom personalgruppen. Dessa vägledare kan påminna och hålla ICDPs tankar levande. 
Cheferna är viktiga som föredömen, att medvetandegöra, påminna och själva agera i 

Page 23 of 204



7

enlighet med förhållningssättet. Det är viktigt att hålla i och hålla ut, fortsätta att 
utbilda och hålla det hela aktuellt genom uppföljningar och kontinuitet. Vi hänvisar 
återigen till Timperley och Kornhalls forskning om vad som är viktiga faktorer för att 
fortbildning ska ge genomslag och vara förankrad i beprövad erfarenhet.

Bara några få anmälningar om kränkande behandling har gjorts till nämnden. Är 
detta bra eller dåligt? Har vi ett så väl fungerande främjande och förebyggande 
arbete att inte kränkningar sker, eller missar vi eller underlåter att anmäla? Här 
behöver vi fortsatt föra samtal i våra verksamheter för att ta reda på orsaken och 
kunna förhålla oss till det. Tänkbar förklaring kan vara att ICDP trots allt fått ett 
genomslag i verksamheten.

Enligt skollagen är vi skyldiga att ha forum för samråd där barn och vårdnadshavare 
får information om beslut som kommer att fattas, samt ges möjlighet att komma 
med synpunkter. Inget står om hur frekventa dessa forum ska vara. I dess nuvarande 
form är uppslutningen ofta låg. Vi funderar på värdet av dessa möten, dess form och 
innehåll. Tankar finns om att hitta en annan form för samråd innan beslut fattas.

Sammanfattning och bedömning

Sammanfattningsvis kan vi 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.

 

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

Utgångsläge

Lärmiljöerna på förskolorna är stimulerande, utmanande, spännande och förändras 
över tid. Barnen berättar på ett sätt som gör att man förstår att de varit nyfikna och 
ställt frågor, utforskat och experimenterat. Personalen utgår från barnens intressen i 
val av teman och praktiskt utformande av lärmiljöerna.

Planering och genomförande kopplat till forskning

Förskolan arbetar aktivt med att skapa goda lärmiljöer. Personalen har utbildats 
genom föreläsningar, litteraturstudier samt kollegialt lärande. Ett antal pedagoger 
har genomgått olika vidareutbildningar såsom handledarutbildning, 
introduktionsutbildning för presumtiva skolledare, specialpedagogik för verksamma 
förskollärare, flerspråkighet i förskolan samt småbarnspedagogik. Genom att 
uppmuntra pedagogernas eget lärande skapas en lärande organisation på flera 
nivåer, och pedagogernas ökade medvetenhet och kunnande kommer barnen till del.

Med utgångspunkt i bl.a. Timperley och Kornhalls forskning om kollegialt lärande, 
och utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv startades under vårterminen 2016 ett 
nätverk som återkommande forum för kollegialt lärande. Varje grupp i nätverket 
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består av minst en pedagog/förskola och gruppen leds av en arbetslagsledare. 
Arbetslagsledarna är aktivt med och utformar innehåll, metoder och hur processerna 
ska fortgå. Innehållet fokuserar på pedagogisk dokumentation och lärmiljöer. 
Nätverksgrupperna har besökt varandras förskolor och gett feedback på specifika 
lärmiljöer samt reflekterat tillsammans hur man gå vidare i att utveckla dessa. 
Nätverksträffarna planeras till två träffar/termin under att antal år framöver. Vi 
planerar att fortsätta ge arbetslagsledarna utbildning i att leda samtal och få flera 
verktyg när det gäller att driva lärande processer.

Specialpedagogerna har under läsåret 15/16 påbörjat en kartläggning av förskolornas 
tillgänglighet genom SPSMs värderingsverktyg för tillgänglig utbildning.

Uppföljning

Barnintervjuer genomförs under vårterminen med förskolornas 5-åringar. På några 
förskolor återkommer dessa intervjuer två gånger per läsår.

Nätverksträffarna följs upp genom reflektion på gemensamma arbetslagsledarträffar 
och på arbetsplatsträffar.

När den pedagogiska dokumentationen används aktivt och medvetet är den till sin 
natur en kontinuerlig uppföljning, där analys och reflektion görs kontinuerligt av barn 
och pedagoger tillsammans.

Specialpedagogerna har efter sin kartläggning gett återkoppling till varje arbetslag.

Resultat

Det sker en fortsatt positiv utveckling i skapandet av goda lärmiljöer för barnen. Den 
fysiska miljön i förskolorna ändras kontinuerligt efter barnens lek, intresse och 
utforskande. Detta påverkar i sin tur barnens möjligheter till fortsatt utveckling och 
lärande. Barnen har visat att tillförandet av nytt material i t.ex. projekten har 
utmanat deras tankar och hjälpt dem att hitta nya frågeställningar.

Barnintervjuerna ger olika resultat, är ofta konkreta till sin karaktär och syftar på det 
som hänt alldeles nyligen. Flera förskolor har infört dokumentationsväggar. När barn 
och vuxna samlas framför dessa för gemensam reflektion blir svaren mer 
uttömmande och innehållsrika.

Specialpedagogernas kartläggning har gett en grund i hur varje förskola kan tänka i 
utformande av sina lärmiljöer. Den har utgjort en start för reflektion och samtal och 
en ökad medvetenhet om att lärmiljöer består av så mycket mer än material, såsom 
språk, omsorg och förhållningssätt.

Analys och lärdomar kopplat till forskning

När det gäller barnintervjuer handlar det om att som pedagog kunna tolka barnens 
svar, vilket ofta kan vara svårt. Att svaren i barnintervjuerna skiljer sig åt kan bero på 
att vuxna ställer frågorna på olika sätt. Några barn kan ha fått mer hjälp och 
stödfrågor för att kunna svara på ställd fråga. Att enbart utgå från svar på 
intervjufrågor när vi vill mäta ett resultat som anger att ”förskolan väcker nyfikenhet 
och lust att lära” kan vara vanskligt. Vi behöver utveckla och hitta fler indikatorer och 
metoder för att få en klarare bild av hur det faktiskt står till. Eftersom barnen 
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uttrycker sitt engagemang och sin delaktighet främst i leken (Eriksson 2014) så måste 
vi hitta andra sätt att mäta om barnen tycker att de är en del av en god och 
utvecklande lärmiljö. Detta kan t.ex. ske genom att göra observationer på barns lek 
samt utveckla intervjutekniken.

De fysiska aspekterna på lärmiljöer är förhålldevis enkla att ta till sig och utveckla, de 
emotionella och psykologiska aspekterna är svårare. Utan att glömma bort lärandet 
behöver vi i större utsträckning titta på lärmiljöerna med utgångspunkt i perspektiv 
såsom samspel, kommunikation och omsorg. Vi påminner oss om den trebenta pallen 
omsorg – utveckling – lärande, där alla delar är lika viktiga. Riddersporre och Bruce 
har nyligen kommit ut med en antologi som heter ”Omsorg i en förskola på 
vetenskaplig grund”. För att öka kunskapen planerar förskolechefer och 
arbetslagsledare att tillsammans läsa och bearbeta den. Boken tas sedan vidare till 
nätverksgrupperna.

Sammanfattning och bedömning

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.

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

Utgångsläge

Värdegrundsarbetet är ett ständigt pågående arbete och barnen upplevs över lag 
trygga och delaktiga i verksamheten. På Tulpanens skola gjordes en 
personalförstärkning i en av elevgrupperna för att ytterligare stärka för 
trygghetsskapandet.

Planering och genomförande kopplat till forskning

Ett aktivt värdegrundsarbete med trygghet och allas lika värde utifrån skolornas 
likabehandlingsplaner pågår, såsom fadderverksamhet, rastaktiviteter, elevråd, 
kompisveckor och temadagar.

Revidering och upprättande av nya likabehandlingsplaner har skett under våren med 
utgångspunkt i skolinspektionens Plan för skola.

Uppföljning

Kartläggning genomförs enligt rutinen och formen i likabehandlingsplanen.

Trygghetsenkäter redovisas till respektive trygghetsteam/likabehandlingsteam.

Resultat

Så gott som samtliga elever uppger att de trivs samt är trygga och känner delaktighet.
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Analys och lärdomar kopplat till forskning

Arbetet med den nya likabehandlingsplanen 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.

Sammanfattning och bedömning

Trots ett stort ökat elevantal i kommunen, främst på Tulpanens skola, har goda 
resultat framkommit i värdegrundsarbetet. Vikten av goda förberedelser samt 
elevhälsoteamens arbete i förskoleklasserna har varit viktiga delar i arbetet.

 

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

Utgångsläge

Vårterminen 2016 fanns 83 elever fördelade på tre skolor i kommunens 
förskoleklasser. Höstterminen 2016 ökade antalet elever kraftigt till 136 stycken, 
varav störst antal på Tulpanens skola med 84 elever.

Planering och genomförande kopplat till forskning

Pedagoger och lokaler liksom elevers inflytande och delaktighet är avgörande för en 
god lärmiljö.  I förskoleklasserna utgår pedagogerna från eleverna och tar tillvara på 
deras intressen för att skapa goda och utvecklande lärmiljöer.

Uppföljning

Kontinuerliga pedagogiska samtal förs både i respektive arbetslag och i det 
kommungemensamma nätverket, där stöd och utmaning av varandra ges för 
pedagogernas lärande.

Resultat

Eleverna ses i kreativa och goda lekar både inomhus och utomhus.

Analys och lärdomar kopplat till forskning

Enligt Vygotskis teorier är förmågan till kreativitet och föreställningsförmåga grunden 
till människans fortlevnad. En förutsättning för barns kreativitet är att de får 
möjlighet att erfara, leka och fantisera. Det kräver tid och medvetenhet hos varje 
pedagog för att vikten av lek och kreativa uttryck ska ges goda förutsättningar.

Sammanfattning och bedömning

Trots höstens utmaningar med många förskoleklasselever är upplevelsen att eleverna 
känner sig trygga, glada och delaktiga i sin lärmiljö.

 

Nämndmål: Eleverna når kunskapsmålen

Utgångsläge
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Tiden i förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt 
förbereda dem för fortsatt utbildning.

Planering och genomförande kopplat till forskning

Tematiskt arbetssätt med många uttryckssätt under hela året ger en variation i 
lärande. Vi utgår från barnens egna förmågor och intressen. Arbete med pedagogisk 
dokumentation har påbörjats.

Uppföljning

Vi följer elevernas lärande via kartläggning och observationer. Vi följer arbetet med 
den pedagogiska dokumentationen. Specialpedagog finns i en del fall med aktivt i 
verksamheten och fångar upp kunskapsutvecklingen tidigare än förut.

Resultat

Vid uppföljningarna ser vi en god utveckling vad det gäller elevernas kunskaper, 
Pedagogerna både stöttar och utmanar på ett mer aktivt sätt i och med den 
pedagogiska dokumentationen.

Vi uppmärksammar både särbegåvning och elever som ligger långt fram i 
kunskapsutvecklingen.

Ett område vi särskilt lyfter är matematik där vi sett en stor aktivitet i barns lärande.

Analys och lärdomar kopplat till forskning

Pedagogernas arbete med pedagogisk dokumentation har gett 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
Mattelyftet har stärkt, utvecklat och utmanat pedagogerna och de fick syn på hur 
kreativa de själva var i sin roll som pedagoger

Sammanfattning och bedömning

Trots många barn i förskoleklasserna så har arbetet flutit på bra. Vi har hög andel 
utbildade pedagoger. Både tidigare genomförda och pågående insatser vad det gäller 
kompetensutveckling ger tydliga avtryck.

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

Utgångsläge

Värdegrundsarbetet är ständigt pågående och eleverna uppfattades över lag trygga i 
sin skola.

Frågan om förändring av arbetet med "kryckor"(elevstödjare) diskuteras i 
trygghetsteamet på Lekebergsskolan 7-9. Syftet är att tydliggöra allas delaktighet 
kring bl.a. trygghet på skolan.

Schemalagd måltid infördes under ht-15 på Lekebergsskolan 7-9, där ett syfte var att 
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stärka den sociala gemenskapen och skapa trygghet kring måltiden. Insatsen 
utvärderades under vt-16 vid två tillfällen. Utvärderingen visade att de positiva 
effekterna övervägde och schemalagd måltid är fortsatt en främjande insats för bl.a. 
ökad trygghet.

Den lokala elevhälsan fortsätter arbeta enligt den struktur som bl.a. medger att alla 
ärenden går vi elevhälsan.

Planering och genomförande kopplat till forskning

Aktivt värdegrundsarbete med trygghet och allas lika värde pågår utifrån skolornas 
likabehandlingsplaner, såsom fadderverksamhet, rastaktiviteter, elevråd, 
kompisveckor och temadagar.

Revidering och upprättande av nya likabehandlingsplaner har skett under våren med 
utgångspunkt i skolinspektionens Plan for skola. 
Trygghetsteamen/Likabehandlingsgruppen träffas regelbundet och arbetar utifrån 
skolans uppdrag att samtliga elever och personal ska vara delaktiga i arbetet mot 
kränkande behandling och diskriminering.

Den lokala elevhälsas arbete förläggs till stående bokningsbara tider för elever, 
vårdnadshavare och personal samt regelbundna tider för enbart elevhälsan. Olika 
insatser planeras av elevhälsan så som t.ex. klasskartläggning, utredning vid 
misstanke om kränkande behandling eller diskriminering. En del av elevhälsans 
aktiviteter sker i enlighet med likabehandlingsplanens olika främjande- och 
förebyggande insatser.

När det gäller schemalagda måltider på Lekebergsskolan 7-9 planeras dessa vid 
schemaläggning samt kopplas till ansvarig lärare. Insatsen baseras på skolverkets 
egna studier.

"Kryckornas" roll (elevstödjarna) förändrades för att istället arbeta med främjande 
aktiviteter på skolan, elever för årskurserna 8 och 9 ansvarade för detta arbete ht-16. 
Ytterligare aktiviteter som planerades för ht-16 var bl.a. ”No Hate i skolan” där 
eleverna jobbar med skolans likabehandlingsplan samt att få kunskap om och på 
olika sätt arbeta kring diskriminering och kränkningar, vilket genomfördes under 
november. "Kryckorna" (elevstödjarna) genomförde en ”Snällkalender” under 
december månad med olika främjande uppdrag.

Uppföljning

Kartläggning enligt rutinerna och tillvägagångssätt i likabehandlingsplanerna.

Trygghetsenkäter redovisas till respektive trygghetsteam.

Schemalagd måltid på Lekebergsskolan 7-9 har utvärderats genom enkäter under 
vårterminen 2016. Fortsatt uppföljning har skett via klassråd och matråd.

"Kryckornas" främjande arbete på Lekebergsskolan 7-9 kommer att följas upp i 
januari samt maj 2017.

Den lokala elevhälsan följer upp olika utredningar och insatser kontinuerligt.

Resultat
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Så gott som samtliga elever i skolorna uppger att de trivs samt är trygga och känner 
delaktighet.

Enkätundersökning bland elever i årskurs 8 vt-16 visar att 67 % anser att det stämmer 
helt och hållet samt 27 % att det stämmer ganska bra vad gäller att känna sig trygg i 
skolan. Elevernas delaktighet i samma enkät visade att 31 % upplever att det 
stämmer helt och hållet att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter och 51 % att det 
stämmer ganska bra. Vid jämförelse mellan flickors och pojkars svar är den enda 
stora skillnaden att 14 % av flickorna anser det stämmer helt och hållet att lärarna tar 
hänsyn till deras åsikter, medan det bland pojkar var 43 %.

Schemalagd måltid på Lekebergsskolan 7-9 har visat sig ge positiva effekter såsom en 
lugnare miljö och bättre sammanhållning i klassen. Det kan dock vara trångt i 
matsalen vissa tider och då blir det svårt för enskilda klasser att kunna sitta 
tillsammans.

Elevhälsan har en god helhetsbild över trygghet och delaktighet och en god möjlighet 
att leda arbetet i dessa frågor.

Analys och lärdomar kopplat till forskning

Arbetet med de nya likabehandlingsplanerna har gett alla, såväl pedagoger som 
elever en fördjupad förståelse för allas lika värde. Värdegrundsarbetet är en 
förutsättning för fungerande socialt samspel och lärande. Främjande och 
förebyggande insatser är avgörande för ett gott resultat enligt forskning, bland annat 
genom elevhälsoteamen.

Den lokala elevhälsans arbete medför en helhetssyn och en kunskap om situationen 
på skolan. De olika verktygen så som klassanalyser och klasskartläggningar ihop med 
ärenden vid misstanke om kränkande behandling och/eller diskriminering medför 
även det att elevhälsan kan sätta in olika typer av insatser för att öka elevernas 
trygghet och delaktighet.

Trots att det har varit flera nya lärare, tillförordnad rektor under ht-16 och en 
omorganisation kring hantering av dessa frågor så har arbetet utvecklats i förväntad 
riktning på Lekebergsskolan 7-9.

Enkäten visar att en hög andel av eleverna i årkurs 8 känner sig trygga och delaktiga, 
vilket är en betydelsefull faktor för att individen ska kunna utveckla sina kunskaper 
och förmågor. Att andelen flickor som upplever att lärarna tar hänsyn till deras 
åsikter är betydligt lägre jämfört med pojkarna kan tyda på att pojkarna tillåts ta en 
större verbal plats i klassrummet, vilket bör uppmärksammas i arbetet kring 
jämställdhet och likabehandling.

De schemalagda måltiderna på Lekebergsskolan 7-9 är inne på andra året och 
implanteringen har i stort sett genomförts. I takt med ökat elevantal kommer det 
dock att bli svårt att tillgodose behovet av en lugn och trygg måltid då det redan idag 
är ont om platser.

Sammanfattning och bedömning

Trots ett stort ökat elevantal i kommunen, störst på Tulpanen, har goda resultat i 
värdegrundsarbetet framkommit. De förändringar som genomförts och genomförs 
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stärker möjligheterna för eleverna att känna sig trygga på skolorna. Elevernas 
delaktighet i detta arbete har även det stärkts i och med utformandet av de nya 
likabehandlingsplanerna och elevernas arbete med densamma samt "kryckornas" 
främjande arbete på Lekebergsskolan 7-9.

De kartläggningar som elevhälsan gjort visar att eleverna känner sig trygga och 
delaktig 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.

 

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

Utgångsläge

I en god och utvecklande lärmiljö finns goda relationer mellan lärare och elever, 
medvetenhet samt vilja och tid för lärare att följa upp och skapa förutsättningar för 
eleverna i sitt lärande men även för att bekräfta och stötta individen.

De fysiska liksom de digitala lärmiljöerna varierar stort inom kommunen. Andelen 
lärare med legitimation och behörighet är hög.

Lekebergsskolan 7-9 har valt, utifrån ovanstående beskrivning, att fortsatt prioritera 
arbetet med mindre storlek men istället flera klasser. Vid höstterminens start var 
därför skolan fyr-parallellig i årskurserna 7 och 8 med tre klasser i årskurs 9 med 
klasstorlekar kring 20-24 elever per klass.

Som ett led i att ytterligare utveckla arbetet med formativ bedömning och därmed 
stärka en god och utvecklande lärmiljö stod Lekebergsskolan 7-9 i inledningen av 
2016 i upptakten till ett treårigt projekt, Bedömning för lärande, BFL. I detta ingår 
även ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, delvis utifrån att verksamheten 
under vt-16 tog emot fler nyanlända elever.

Dessa utvecklingsområden har även identifierats i den gemensamma långsiktiga 
utvecklingsprocessen.

Planering och genomförande kopplat till forskning

Pedagoger och lokaler liksom elevers inflytande och delaktighet är avgörande för en 
god lärmiljö.
Verktyget Infomentor bedöms bidra till att eleverna blir mer delaktiga. SPSMs 
verktyg, Date används i vårt kontinuerliga arbete med lärmiljöerna.

Utbildning av handledare samt uppstart av projektet under vårterminen 2016 
genomfördes på Lekebergsskolan 7-9. Arbetet sker med hjälp av en lärmodul och 
handledare där lärarna träffas regelbundet och arbetar med olika strategier, metoder 
och förhållningssätt, både genom att pröva med eleverna samt reflektera och 
utveckla sitt lärande gemensamt i gruppen. (Skolverket; Formativ bedömning – en 
översikt) Vid inledningen av ht-16 gjordes en omstart för att nytillkomna lärare 
snabbt skulle komma in i utvecklingsarbetet kring BFL.

Page 31 of 204



15

Uppföljning

Vi följer upp genom olika enkäter och kartläggningar. Detta sker även via infomentor 
och lokala elevhälsans arbete.

Arbetet med BFL på Lekebergsskolan 7-9 följs upp vid varje träff, var femte vecka. 
Under vt-17 kommer första året att följas upp genom utvärdering av elever och 
lärare.

Resultat

Pedagogernas bemötande är gott och eleverna har på olika sätt inflytande i sitt 
lärande, bl.a. genom olika elevaktiva arbetssätt. Den digitala miljön har prioriterats 
olika både vad gäller skolor och arbetslag samt att lärarnas digitala kompetens är 
väldigt olika.

När det gäller en god och utvecklande lärmiljö kan man utifrån enkäten som 
genomfördes av elever i årskurs 8 identifiera följande frågeställningar som på olika 
sätt kännetecknar detta:

Nyfikenhet och lust att lära, 6 % upplever att detta stämmer helt och hållet och 43 % 
att det stämmer ganska bra.

Vet vad jag ska kunna, 20 % upplever att detta stämmer helt och hållet och 63 % att 
det stämmer ganska bra.

Får hjälp när jag behöver, 46 % upplever att det stämmer helt och hållet och 44 % att 
det stämmer ganska bra

Vet hur det går i skolan, 35 % upplever att det stämmer helt och hållet och 49 % att 
det stämmer ganska bra

Lärarna har höga förväntningar, 60 % upplever att det stämmer helt och hållet och 
35 % att det stämmer ganska bra

Flickor och pojkar har svarat ganska lika, störst skillnad återfinns i frågan kring lusten 
att lära där flickor till 48 % upplever att det stämmer helt och motsvarande siffra 
bland pojkar endast är 10 %. Däremot är det samstämmigt kring upplevelsen av att 
det stämmer ganska bra, flickor 38 % och pojkar 39 %.

När det gäller arbetet med BFL på Lekebergsskolan 7-9 kännetecknas det främst av 
att olika metoder etc. prövas och diskuteras av lärarna och i detta ligger vilket utfall 
detta ger för undervisningens alla aspekter.

Analys och lärdomar kopplat till forskning

Som helhet vid utvärdering och analys ses att det formativa arbetssättet har 
utvecklats olika långt, men är ett långsiktigt utvecklingsarbete som kommer att 
fortsätta på alla skolor.

Ett medvetet arbete med BFL görs än så länge främst på Lekebergsskolan 7-9, vilket 
avser att ytterligare förstärka den goda lärmiljön. Forskning visar att detta är viktiga 
framgångsfaktorer samt att eleverna känner att lärarna har höga förväntningar är 
mycket positivt.
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Ett gemensamt behov att arbeta med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt har 
också identifierats.

Den digitala miljön behöver utvecklas på alla sätt både vad gäller material och 
kompetens. När det gäller vissa läroplansmål krävs digital kompetens hos eleverna, 
varför den digitala satsningen är nödvändig.

Sammanfattning och bedömning

Eleverna befinner sig överlag i goda lärmiljöer. Utvecklingsområden är fortsatt 
lokaler, uppdatering av lärmiljöer vad gäller t.ex. digital teknik, formativa arbetssätt, 
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt arbete med ICDP, vägledande 
samspel.

Arbetet med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för att skapa en god 
lärmiljö för våra nyanlända elever kommer att kräva en bredare och mer fördjupad 
förståelse utifrån deras specifika förutsättningar. Att komma in i skolan vid 13-15 års 
ålder, med ibland mycket ringa skolbakgrund, ställer oerhörda krav på de eleverna 
och skolan för att de ska kunna nå målen. Hur arbetet sker behöver tydliggöras inför 
kommande läsår, helst i ett kommunövergripande perspektiv. Forskning visar att 
dessa elever löper stor risk att inte klara utbildningen och komma ut i 
arbetsmarknaden.

 

Nämndmål: Eleverna når kunskapsmålen

Utgångsläge 

Elevhälsans arbete i samarbete med pedagogerna gör att vi känner till behov som 
finns i våra elevgrupper, vilket i sin tur gör prognoserna ganska tillförlitliga.

Betygen för årskurs 9 ht-15 visade att 95 % av de betyg som sattes gällde 
betygsstegen E-A. Störst andel sattes på betygssteget E där nästan 40 % av betygen 
hamnade. 34 % av de satta betygen låg mellan betygsstegen C-A. Målsättningen är 
att på sikt öka andelen satta betyg på de högre betygsstegen. 4,77 % av betygen 
gällde F.

Planering och genomförande kopplat till forskning

En god och utvecklande lärandemiljö med goda pedagoger gör att eleverna utvecklas 
efter sin förmåga. Då eleverna riskerar att inte nå målen görs kartläggningar och stöd 
sätts in.

På Lekebergsskolan 7-9 sker ämneskonferenser två ggr/termin; innehåll och 
bedömning samt analys av underlag och utfall av prov eller uppgifter görs (kopplat 
med arbetet med BFL) och elevhälsan följer upp omdömen, betyg, ämnesprov samt 
om en elev riskerar att inte nå målen.

Uppföljning

Det nyutformade gemensamma årshjulet innebär regelbunden uppföljning av 
elevernas kunskaper och sociala utveckling där elevhälsans alla delar ingår i arbetet.

Exempelvis följer den lokala elevhälsan på Lekebergsskolan 7-9 upp omdömen inför 
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utvecklingssamtalen, vt och ht och kan initiera insatser utifrån detta vid behov. Om 
en elev riskerar att inte nå kunskapsmålen informeras elevhälsan samt 
vårdnadshavare omgående. Plan upprättas för att eleven ska nå målen. Vid 
terminsbetyg och slutbetyg analyseras resultaten och även här sätts olika åtgärder in 
utifrån behov.

Resultaten av nationella proven analyseras av lärarna/ämneslärarna samt av 
elevhälsan.

Resultat

Förutom denna samlade resultatredovisning för läsåret 2015-2016 har varje enskild 
skolenhet redovisat resultat av nationella prov och betyg i de enskilda rapporterna 
för läsåret.

Årskurs 3: Det är en relativ hög andel elever som missar ett eller flera delprov i de 
nationella proven i årskurs 3. Det handlar dock ofta om något enskilt område som 
behöver repeteras och det är en hög andel elever som når de samlade 
kunskapskraven i svenska och matematik för årskursen.

Årkurs 6: Andelen elever som når godkänt betyg i ämnena svenska, matematik och 
engelska är 95,6%.

Årskurs 9: Andelen elever som är behöriga till yrkesförberedande program är 85,7 %, 
att jämföra med föregående år som var 92 %. Andelen elever som uppnått målen i 
alla ämnen är 82,1 %, vilket är en höjning i jämförelse med föregående läsår som då 
var 76,6 %. Meritvärdet för läsåret 15/16 var 206,4 (exklusive språkval) eller 211,5 
(inklusive språkval) Detta kan jämföras med läsåret 2014/2015 då meritvärdet var 
212,9 (exklusive språkval) eller 219 (inklusive språkval). 86 % var behöriga för 
nationellt program.

Betygsresultaten för årskurs 6 ht-16 är goda. I engelska är det 90 % som når 
kunskapsmålen, matematik 92 % och i svenska är det 96 % som når målen. De elever 
som inte nått målen har åtgärdsprogram och får särskilt stöd. En positiv progression 
ses i deras lärande. 

Bland eleverna i årskurs 9 ht-16 var 28 % av de satta betygen betyget E, 46 % av 
betygen C-A och 5 % betyget F.

Analys och lärdomar kopplat till forskning

Årshjulet är känt i skolorna. Elevhälsans alla delar följer, leder och medverkar i 
skolans kunskapsutveckling tillsammans med pedagogerna.

Vid jämförelse mellan de olika årgångarna och fördelning av betygen i årskurs 9 visar 
det en ökad spridning mot de högre betygsstegen. När det gäller betyget F är det 
dock fortsatt samma andel som får det betyget.

Sammanfattning och bedömning

Alla pedagogers kompetens tas till vara i olika pedagogiska forum, ett kollegialt 
lärande.

Elevhälsans aktiva arbete tillsammans med pedagogerna gör att de elever som har 
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behov av stöd/utmaningar fångas upp.

Det är vanskligt att jämföra olika elevers resultat men över en längre tid kan man dra 
ytterligare slutsatser kring hur väl arbetet lyckas. Resultaten visar 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.

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

Utgångsläge

Elevgruppen är liten och omfattar från hösten 2016 förutom grundsärskola även 
inriktningen träningsskola. Eleverna uppfattas trygga med varandra.

Planering och genomförande kopplat till forskning

Ett aktivt värdegrundsarbete med trygghet och allas lika värde utifrån skolornas 
likabehandlingsplan pågår såsom fadderverksamhet, rastaktiviteter, elevråd, 
kompisveckor och temadagar.

Revidering och upprättande av ny likabehandlingsplan har skett under våren med 
utspunkt i Skolinspektionens Plan för skola.

Uppföljning

Kartläggningar görs enligt likabehandlingsplanen och trygghetsenkäter redovisas till 
trygghetsteamet.

Resultat

Så gott som samtliga uppger att de trivs samt är trygga och känner delaktighet.

Analys och lärdomar kopplat till forskning

Arbetet med den nya likabehandlingsplanen 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, bland annat genom 
elevhälsoteamet.

Sammanfattning och bedömning

Trots höstens utökning av grundsärskolan med ytterligare elever inom inriktningen 
träningsskola framkommer goda resultat i värdegrundsarbetet. Vikten av goda 
förberedelser samt elevhälsoteamets arbete har varit viktiga bitar i arbetet.

 

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

Elevgruppen i grundsärskolan är liten med en stor spännvidd i åldrar, vilket ställer 
stora krav på den pedagogiska miljön.

Planering och genomförande kopplat till forskning

Specialpedagog och resurslärare arbetar framgångsrikt med tematiskt arbete. Alla 
elever bidrar utifrån sina förutsättningar på ett gott sätt. Verksamhetsbesök och 
orientering i samhället utvecklar verksamheten. Dokumentation, inflytande och 
lärande är nära förknippat med varandra i ett utvecklingsarbete. Pedagogerna och 
lokalerna, liksom elevers inflytande och delaktighet är avgörande för en god lärmiljö.

Uppföljning

Uppföljning görs via enkäter och kartläggningar enligt uppgjort årshjul och plan. 
Kontinuerligt samarbete med habiliteringen finns.

Resultat

Pedagogernas bemötande är gott och eleverna utvecklas positivt. Det tematiska 
arbetet dokumenteras och elevernas inflytande är stort.

Analys och lärdomar kopplat till forskning

Arbetet präglas av ett formativt arbetssätt. Särskolans lokaler används till fullo även 
om de inte är optimala. Hela skolan används och samarbete med en av Örebros 
särskolor utvecklas positivt.
Gränser mellan grundsärskola och träningsskola tangerar varandra och vi öppnade 
hösten 2016 även inriktningen träningsskola för årskurserna 1-6.

Sammanfattning och bedömning

Bedömningen är att särskolans arbete är mycket god. Närmiljön är viktig och den 
digitala miljön likaså.
Skolans fysiska miljö behöver utvecklas liksom undervisningsmiljöns alla delar.

 

Nämndmål: Eleverna når kunskapsmålen

Utgångsläge
Elevgruppen är liten och individerna utvecklas utifrån var och ens förutsättningar.

Planering och genomförande kopplat till forskning

En god och utvecklande lärande miljö med goda pedagoger gör att eleverna utvecklas 
positivt utifrån den egna förmågan.

Uppföljning

Uppföljning av elevernas kunskapsutveckling sker kontinuerligt och efter uppgjord 
plan. Lärare i särskolan deltar i konferenser och bedömningar. 

Resultat

Elev som gick i aktuell årskurs för att få betyg fick det. 
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Analys och lärdomar kopplat till forskning

Årshjulet fungerar. Särskolans pedagoger har haft regelbunden handledning med 
elevhälsan.

Sammanfattning och bedömning

Elevhälsans aktiva arbete gör att svåra dilemman fångas upp och man hjälps åt i alla 
frågor. I svårare utmaningar tas även stöd av SPSM. Alla pedagogers kompetens tas 
till vara i olika pedagogiska forum.

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

Utgångsläge

Många av kommunens elever i förskoleklass till årskurs 3 är inskrivna i 
fritidshemmen. När det gäller de något äldre eleverna varierar antalet.

Planering och genomförande kopplat till forskning

Ett aktivt värdegrundsarbete med trygghet och allas lika värde utifrån skolornas 
likabehandlingsplan såsom fadderverksamhet, rastaktiviteter, elevråd, kompisveckor, 
temadagar pågår.

Revidering och upprättande av nya likabehandlingsplaner har skett under våren med 
utgångspunkt i Skolinspektionens Plan för skola.

Uppföljning

Kartläggningar genomförs enligt likabehandlingsplanen och trygghetsenkäter 
redovisas till respektive trygghetsteam.

Resultat

Så gott som samtliga elever uppger att de trivs samt är trygga och känner delaktighet.

Analys och lärdomar kopplat till forskning

Arbetet med den nya likabehandlingsplanen 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, bland annat genom 
elevhälsoteamen.

Sammanfattning och bedömning

Trots ett stort ökat elevantal i kommunen, framkommer goda resultat i 
värdegrundsarbetet. Vikten av goda förberedelser samt elevhälsoteamens arbete har 
varit viktiga delar i arbetet.

 

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

Utgångsläge

Pedagogerna och lokalerna, liksom elevers inflytande och delaktighet är avgörande 
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för en god lärmiljö. I fritidshemmen utgår pedagogerna från eleverna och tar tillvara 
på deras intressen för att skapa goda och utvecklande lärmiljöer som komplement 
och i samspel för lärande.

Planering och genomförande kopplat till forskning

Enligt Vygotskis teorier är förmågan till kreativitet och föreställningsförmåga grunden 
till människans fortlevnad. En förutsättning för barns kreativitet är att de får 
möjlighet att erfara, leka och fantisera. Det innebär att det kräver tid för lek och 
kreativa uttryck och en medvetenhet om vikten av detta hos varje pedagog. Speciellt 
värdefull är utomhusmiljön, dels för dess kreativa möjligheter, naturens läkande kraft 
samt ett sätt att erbjuda möjlighet till rörelse i annars trånga lokaler.

Uppföljning

Kontinuerliga, pedagogiska samtal förs både i de nära arbetslagen och i det 
kommungemensamma nätverket där man utmanar och stödjer varandra i ett 
pedagogiskt utbyte och lärande. Det kollegiala lärandet är särskilt viktig eftersom det 
är en brist på fritidspedagoger i vår kommun.

Resultat

Kreativa och goda lekar bland eleverna är en stor del av verksamheten både inomhus 
och utomhus.

Analys och lärdomar kopplat till forskning

Fritidshemmens lärmiljöer utmanas av att det råder en brist på fritidspedagoger och 
ändamålsenliga lokaler.

Sammanfattning och bedömning

Kvalitén på kommunens fritidshem är god utifrån de förutsättningar som finns. 
Arbetet att fortsatt hålla fokus på utvecklingen behöver hållas i och nätverket är en 
bra förutsättning för ett likvärdigt utvecklingsarbete.

 

Nämndmål: Eleverna når kunskapsmålen

Utgångsläge

Fritidshemmets uppdrag är att, förutom att erbjuda eleverna en meningsfull fritid, i 
samverkan med skolan fördjupa och bredda elevernas kunskaper utifrån barnens 
intressen.

Planering och genomförande kopplat till forskning

Fritidspedagogerna finns med i skolan som ett komplement till skolans verksamhet. 
Det sker genom FA verksamhet, del av arbete i klass samt fritidshemmets egen 
verksamhet. Den bygger på elevernas inflytande och intressen som komplement till 
skola och förskoleklass.

Uppföljning
Enkäter och kartläggningar genomförs enligt utformad plan och årshjul.

Resultat
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Det kommungemensamma nätverket för samtliga fritidshem har fortsatt sitt arbete 
för att höja kvalitén samt skapa grundläggande likvärdighet för de olika 
verksamheterna. På varje fritidshem förs även samtal utifrån de nygjorda tilläggen 
och förtydligandena i läroplanen.

Analys och lärdomar kopplat till forskning

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 har höjt fritidshemmens arbete, status och likvärdighet.

Sammanfattning och bedömning

Fritidshemmens arbete har lyfts och det är viktigt att följa utvecklingen. Vi behöver 
arbeta för att anställa flera fritidspedagoger samt utveckla fritidshemmets lokaler 
både vad gäller utrymmen och lärmiljöer.

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

Utgångsläge

I januari 2016 bestod gymnasiet av en elevgrupp på 12 elever inom ramen för 
språkintroduktionen (SPRI) samt ca 5 elever inom andra inriktningar inom 
introduktionsprogrammet (IM). Undervisningstiden på SPRI bestod fram till 
sportlovet, endast av två timmars undervisning två dagar i veckan. Fr.o.m. vecka 9 
startade undervisningen på heltid, måndag till fredag kl. 8.30–14.30 med fyra lärare. 
En av lärarna var närvarande hela dagarna. De andra vissa dagar och timmar. 
Undervisningen handlade främst om svenska grund samt grundläggande 
samhällsorientering. Under våren ökade elevantalet allt eftersom för att till i juni vara 
ca 24 elever. Etniciteter i gruppen har varit blandade och ungdomar med olika 
studiebakgrund finns inom SPRI. Samtliga elever inom introduktionsprogrammet har 
en individuell studieplan som eleven själv kan påverka. Under våren fanns inget 
elevhälsoteam (EHT) på IM och skolan saknade också en likabehandlingsplan.

Planering och genomförande kopplat till forskning

En likabehandlingsplan har skrivits och en trygghetsenkät har genomförts. En del av 
enkäten var inriktad på trygghet och trivsel samt trygga och otrygga platser. Den 
andra delen handlade om trakasserier och kränkande behandling. Ett trygghetsteam 
skapades under hösten och de har tagit fram ytterligare en enkät som ska 
genomföras med eleverna i början av januari 2017.

Vid terminens start diskuterade lärarna och eleverna gemensamma regler i skolan. 
Detta i syfte att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö.

Under senhösten formades ett lokalt elevhälsoteam, EHT bestående av bitr. rektor, 
kurator och skolsköterska. Teamet har möte en gång i veckan och ska bland annat 
hantera frågor kring elevernas trygghet.

Uppföljning

Utvärderingarna av de två första enkäterna visade att de allra flesta trivdes och 

Page 39 of 204



23

kände sig trygga på skolan och i gruppen. Ett fåtal kränkningsärenden har behandlats 
och utretts inom EHT. Detta har inneburit att ett antal åtgärdsplaner har skapats för 
att motverka fortsatta kränkningar.

Resultat

Det framkom i enkäterna att det fanns några otrygga platser i den fysiska skolmiljön. 
Ett uppehållsrum med ej full insyn och något mörk belysning upplevdes som otrygg, 
vilket nu är åtgärdat. En dörr i anslutning till toaletterna har tagits bort för att 
förbättra elevernas känsla av trygghet. Pingisrummet upplevdes som otryggt, då det 
ligger mer undanskymt från övrig verksamhet. Vidare städas inte rummet 
regelbundet. Ett arbete pågår för att åtgärda bristerna som finns kvar i lokalerna.

Analys och lärdomar kopplat till forskning

En välkomnande, ren, trevlig och öppen fysisk miljö höjer den upplevda tryggheten 
för både personal och elever. Enkäten var viktig för att identifiera de otrygga 
miljöerna och det understryker betydelsen av att göra undersökningar fortlöpande av 
hur eleverna upplever tryggheten på skolan.

Sammanfattning och bedömning

Trygghetsundersökningarna som gjorts under höstterminen visar att på det stora 
hela upplever eleverna en stor trygghet i skolan. Även lärarna känner sig trygga i 
miljön. Det har förekommit ett fåtal incidenter elever emellan som dock har kunnat 
redas ut. Med tanke på elevernas olika bakgrunder och erfarenheter, samt det 
faktum att de dagligen lever så tätt inpå varandra, både i skolan och utanför skoltid, 
upplever pedagogerna en trygghet. EHT och trygghetstemat har gett strukturer och 
forum för utvecklingsarbetet kring frågor gällande delaktighet och trygghet.

 

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. Med andra ord 
finns det mycket varierande förkunskaper bland eleverna på SPRI. De allra flesta 
påvisar en stor motivation till att gå i skolan och att lära sig. Eleverna på de andra 
inriktningarna inom IM har varierande grad av studiesvårigheter, vilket i vissa fall kan 
var kopplade till neuropsykiatriska funktionshinder. ( se redovisningen gällande 
Kommunens aktivitetsansvar)

Planering och genomförande kopplat till forskning

Verksamheten har sedan starten, i januari 2016 byggts upp successivt. Från att 
eleverna i början endast läste två ämnen, läser de idag sju, bestående av svenska, 
matematik, bild, musik, hemkunskap, idrott och samhällsorientering. Några elever 
studerar även engelska.

Eleverna läser på olika kunskapsnivåer utifrån sina förkunskaper och de resultat de 
uppvisar. Målet för eleverna är att de ska klara betyg på årskurs 9 nivå för att sedan 
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söka nationellt program på gymnasiet. Eleverna har en god möjlighet att påverka sin 
egen studietakt och utveckling. Det finns stor möjlighet till samverkan mellan 
eleverna där de t.ex. hjälper varandra och därmed skapar en utvecklande studiemiljö. 
Detta skapar en miljö där de lär sig att ta eget ansvar och utvecklar ett större 
självförtroende. En negativ följd av detta är att det pratas mycket ibland på andra 
språk än svenska. Andra elever blir störda och vill att endast svenska ska användas av 
samtliga, vilket har framkommit på en del utvecklingssamtal. Bland eleverna finns en 
stor efterfrågan om undervisning i modersmål och studiehandledning på modersmål, 
något som har funnits tidigare i varierade grad.

Uppföljning

För att stärka lärmiljön och elevernas kunskapsutveckling behöver flera ämnen finnas 
på schemat. Modersmålsundervisningen är viktig för eleverna och skulle vara 
ytterligare ett ämne att lägga till utbildningen som skulle öka möjligheterna för 
eleverna att nå behörigheten att söka nationella program inom gymnasieskolan. 
Studiehandledningen på modersmål är också viktig inte minst för de elever som har 
svag utveckling i svenska språket.

Resultat

Som resultat av detta pågår ett arbete för att inför modersmål på schemat i de 
största språken. Studiehandledare med inriktning dari och arabiska kommer att 
finnas på plats när vårterminen startar i januari 2017. Fortsatta ansträngningar 
kommer att göras för att införa studiehandledning på flera språk. Naturorienterande 
ämnen kommer att erbjudas från vårterminen, vilket innebär att de finns ytterligare 
tre ämnen på schemat, biologi, fysik och kemi. Det kommer att öka möjligheterna för 
eleverna att bli behöriga till nationella program.

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.

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.

 

Nämndmål: Eleverna når kunskapsmålen

Utgångsläge

Alla elever på SPRI läser enligt en individuell studieplan, vilket innebär att det inte 
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 
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tillsammans i helgrupp har varje elev möjlighet att prestera efter sin egen förmåga. 
Ett tydligt exempel är idrott. De studerar mot målen i årskurs 3, 6 och 9.

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. Förutom lärarna jobbar en resursperson 
på SPRI som har erfarenhet av att jobba med nyanlända elever, en viktig faktor i 
sammanhanget.

Uppföljning

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 analysernas. Minst en gång 
per termin genomför mentorerna utvecklingssamtal med varje elev där resultat- och 
kunskapsutveckling utvärderas.

Resultat

I svenska arbetar de flesta eleverna fortfarande mot olika mål. Det finns tre olika 
nivågrupper. En del är fortfarande kvar på nivå årskurs 3 eller lägre, andra på väg mot 
årskurs 6 och några få har möjlighet att uppnå betyg för årskurs 9. En elev har redan 
betyg i svenska som andraspråk.

I matematik är det nivåuppdelat i tre grupper. En grupp mot årskurs 3 eller lägre, 
årskurs 6 och en större grupp som arbetar mot betyg för årskurs 9 under vårterminen 
2017.

I de praktiska ämnena idrott, bild, musik och hemkunskap arbetar eleverna efter 
egen förmåga. I de flesta praktiska ämnen är det ett realistiskt mål att ett flertal av 
eleverna kommer att uppnå godkänt betyg för årskurs 9 inom ett par terminer. Just 
nu är det inte möjligt för någon att uppnå betyg då inte alla momenten ännu kunnat 
genomföras. Detta för att de endast läst de praktiska ämnena i en termin. Tre av 
eleverna gick ut årskurs 9 våren 2016 och började i verksamheten på hösten. Av 
dessa elever har två betyg i bild, en i idrott, två i musik, en i matematik.

Analys och lärdomar kopplat till forskning

Det pedagogerna uppmärksammat är att det är viktigt att påbörja flera ämnen 
parallellt med undervisningen i svenska. Eleverna lär sig svenska även i de andra 
ämnena. Viktigt med hänsyn till att målet är så pass högt: eleverna ska uppnå 8 alt. 
12 betyg på årskurs 9 nivå.

Vi konstaterar också att det är en fördel att påbörja ämnen där kunskapen är något 
sånär universell. Det märks tydligt i t.ex. matematik där eleverna har förkunskap från 
sina studier i hemlandet. Dels kan de även inhämta kunskap på sitt modersmål. 
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Därför är det i framtiden viktigt att eleverna kommer igång med NO ämnen.

Sammanfattning och bedömning

Sammanfattningsvis kan sägas att utökningen av ämnesutbudet som planeras är 
väsentlig för resultatutvecklingen och vi behöver göra ytterligare ansträngningar för 
att öka utbudet än mer. Satsningarna på modersmål och studiehandledning som 
nämns tidigare är också viktiga faktorer för att förbättra resultaten. Resurser måste 
till för att alla moment i de praktiska ämnena ska kunna genomföras inom en snar 
framtid.

1.8 Kommunens aktivitetsansvar
Nämndmål: Eleverna känner sig trygga och delaktiga i sin skolverksamhet

Utgångsläge

Då all planering är individuell och bygger på en överenskommelse utifrån en 
kartläggning över mål, behov och förväntningar ungdomen har, är det inga 
svårigheter att uppnå nämndens mål gällande delaktighet och trygghet under KAA. 
Däremot är det många som hamnar under KAA p.g.a. att de inte känt sig trygga eller 
delaktiga under skolgången på ett nationellt program. Övergången, vid avhopp från 
ett nationellt program tills KAA ansvarige får kännedom och kontakt med ungdomen, 
är dessvärre inte alltid optimal. Ett bättre förebyggande arbete och snabb 
kommunikation mellan KAA och gymnasieskolorna behövs för att fånga upp 
ungdomarna i tid innan de hamnar i ett utanförskap. Genom att säkra övergången vid 
studieavbrott samt ha fungerande rutiner för en god kommunikation mellan samtliga 
berörda aktörer kring ungdomen, säkerställer vi att samtliga elever känner sig trygga 
och delaktiga.

Planering och genomförande kopplat till forskning

Att tidigt sätta in stödinsatser kan vara avgörande i en ung människas liv och 
utvecklingsprocess. Samhällets insatser för ungdomar som varken arbetar eller 
studerar ska sättas in så snabbt som möjligt. Insatserna ska vara lätta att förstå och 
det ska vara lätt att hitta rätt i utbudet av erbjudanden och stöd. Ungdomar som 
omfattas av KAA är en heterogen grupp med många olika behov. Därför bör 
kommunerna utforma individuellt anpassade åtgärder där utgångspunkten är utifrån 
den ungas förutsättningar, behov och önskemål. Kommunen behöver regelbundet 
under hela året följa upp och erbjuda lämpliga, flexibla åtgärder. Vidare är det av vikt 
att ungdomarna inte bollas mellan olika myndigheter, utan samverkan inom 
kommunen och mellan myndigheter är önskvärt. Åtgärderna ska i första hand syfta 
till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta utbildning.

Uppföljning

En aktiv uppföljning sker genom att aktivitetsansvarig rektor samt samordnare för 
KAA kontinuerligt går igenom de behov och insatser som berör ungdomarna. En 
uppföljning av dokumenterade insatser sker under halvårsbasis till SCB och ansvarig 
nämnd.

Resultat
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Alla ungdomar har inte kunnat kontaktas skyndsamt då KAA ansvarig inte alltid fått 
information om ett studieavbrott. De ungdomar som inte uppnår examensbevis utan 
studiebevis, har vi i dagsläget ingen kännedom om. Det har inte funnits förankrade 
rutiner för ett snabbt informationsflöde mellan syv, KAA ansvarig samt berörda 
gymnasieskolor. Gymnasieskolorna har inte varit säkra på vem kontakten i 
hemkommunen är. Vi har heller inte kunnat erbjuda de ungdomar som står längst 
från arbete och utbildning, ett anpassat alternativ på stödinsats t ex en 
dagverksamhet, för att bryta isolering.

KAA har varit med och ingått i en samverkansgrupp mellan Arbetsmarknads- och 
integrationsenheten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Socialtjänsten och 
vården (Vägvisaren). Genom Vägvisaren kan ungdomen snabbt få råd och stöttning 
från flera aktörer på en och samma gång. Kommunen har även grundat ett 
förvaltningsöverskridande samarbete mellan AMI, KAA samt Vård och Omsorg för att 
kunna erbjuda fler individuella insatser. Under februari 2017 kommer en anpassad 
verksamhet att starta upp och erbjudas i Kastanjens lokaler.

Analys och lärdomar kopplat till forskning

Det är av yttersta vikt att det finns förutsättningar och förankrade rutiner för 
samverkan mellan olika aktörer. Detta för att kunna hjälpa ungdomen på bästa sätt. 
Kommunen behöver även se över sina rutiner kring tillvägagångssätt i kontakten med 
ungdomar utifrån deras situation och behov.

Sammanfattning och bedömning

Det är uppmärksammat vad som behöver omstruktureras i handlingsplanen för KAA 
och det finns en tydlig plan för att skapa ändamålsenliga rutiner för att ta emot 
information om ungdomar som berörs av KAA. Tillvägagångssätten har utökats för att 
komma i kontakt med ungdomar inom sociala medier. Ett kommunikationsmedel 
som ungdomar idag använder sig av i större utsträckning.

Samverkansprojekten har skapat goda relationer mellan KAA samt AF, AMI och övriga 
aktörer och förenklar kontakten kring samordnade insatser. Då AF inte längre 
kommer att ha mottagning i Lekebergs kommun kommer arbetet med att ha en 
kontaktperson för frågor relaterade till KAA att försvåras.

 

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 vara 
att leda tillbaka ungdomen till studier. Många av ungdomarna som hoppar av en 
gymnasieutbildning uttrycker en negativ bild eller upplevelse från sina tidigare 
studier.

Planering och genomförande kopplat till forskning

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för ungdomars framtida möjligheter. 
Ungdomar som aldrig har påbörjat eller avslutat sin gymnasieutbildning riskerar i 
många fall att hamna i en utsatt situation. Detta kan leda till arbetslöshet eller 
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svårigheter att komma vidare i utbildning. Det är hemkommunen som har det 
övergripande ansvaret för ungdomar under 20 år och är skyldig att erbjuda de unga 
gymnasial utbildning fram till det första kalenderhalvåret de fyller 20 år. Stödinsatser 
ska ges men också ska olika utbildningsalternativ erbjudas för de ungdomar som har 
behov av detta. Utgångspunkten för stöd och insatser ska ske utifrån ungdomens 
behov, förutsättningar och mål och inte utifrån organisering av den offentliga 
verksamheten. Genom att följa bestämmelser och råd kan alla elevers möjligheter att 
fullfölja en utbildning främjas. Att skapa en god relation och en trygg studiemiljö är 
av yttersta vikt för lärandet. Studie- och yrkesvägledning likt elevhälsa är två viktiga 
faktorer för elevens välbefinnande och rättighet.

Uppföljning

Kommunen erbjuder ungdomar under KAA att återuppta sina studier på något av de 
fyra introduktionsprogrammen. En individuell anpassad planering utgår ifrån elevens 
behov, mål och förutsättningar. IM i Lekeberg är en liten gymnasieskola där stor 
möjlighet till anpassningar finns och där relationsskapande aktiviteter står i centrum. 
Möjlighet finns att kombinera studier med praktik eller att enbart ha praktik på 
schemat. Ett elevhälsoteam bestående av specialpedagog, kurator samt biträdande 
rektor och skolsköterska arbetar aktivt med uppföljning. Studie- och yrkesvägledning 
ingår som en naturlig del i undervisningen.

Resultat

Då flertalet av de ungdomar som registreras under KAA har en negativ upplevelse av 
sin tidigare skolgång i bagaget är det svårt att motivera dem till studier. 
Relationsskapande aktiviteter och täta kontakter är ett måste och tidskrävande. 
Flertalet ungdomar har neuropsykiatriska funktionshinder och en överlämning mellan 
avlämnande skola, vårdinsats och mottagare är ett måste. Detta har inte fungerat 
optimalt då många gymnasieskolor inte kontaktar hemkommunen vid studieavbrott 
eller hög frånvaro, vilket försvårar att ungdomen får rätt stöd och insats från KAA. 
Dessutom hamnar gruppen ungdomar, som inte vill återuppta sina studier på ett 
introduktionsprogram, utan kontakt med elevhälsa och måste vända sig till extern 
vårdaktör för att få hjälp. Den gruppen ungdomar som trots anpassningar väljer att 
avvisa studier på ett av våra introduktionsprogram vägleds mot studier på 
folkhögskola (allmän linje), Komvux eller distansstudier via annan uppdragsgivare.

Analys och lärdomar kopplat till forskning

Ändamålsenliga rutiner för en god kommunikation mellan hemkommunen och 
huvudmannen (skola) då problem uppstår (upprepad frånvaro etc.) kan förhindra att 
många ungdomar hamnar i ett utanförskap utan sysselsättning. Genom att ha rutiner 
kring detta underlättas hemkommunens förutsättningar för att förbereda olika 
insatser vid eventuella avhopp. Kontakten med gymnasieskolorna behöver ses över 
och stötta upp innan ett avhopp sker. God studie- och yrkesvägledning inför 
gymnasieval är viktigt för att minska eventuella framtida avhopp, men också för att 
ungdomen ska känna till alternativa utbildningsvägar samt vägen till arbete och egen 
försörjning. Elevhälsa som rådgivande och stöttande funktion vid uppföljning av 
ungdom behövs även för de ungdomar som väljer att ej återuppta sina studier. 
Motiverande samtal är tidskrävande, men en viktig komponent för att etablera en 
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relation och också för att förändra ungdomens bild av utbildning.

Sammanfattning och bedömning

En stor del av uppdraget inom KAA utgör att skapa en relation med ungdomen, men 
också att motivera vederbörande att återuppta sina studier. Detta är mycket 
tidskrävande och kräver täta kontakter och uppföljningar samt studiebesök och 
”prova-på dagar”. Vägen tillbaka till studier för en ungdom som har en negativ 
upplevelse av tidigare skolgång kan vara lång och vederbörande behöver stöttning 
och stödjande insatser för att göra detta möjligt. Samverkansprojekten KAA ingår i är 
ett led i att samordna och effektivisera stödjande insatser och rätt kompetens. Ett 
elevhälsoteam som rådgivande funktion skulle effektivisera och förbättra arbetet 
ytterligare.

 

Nämndmål: Eleverna når kunskapsmålen

Utgångsläge

Ungdomar som väljer att avbryta sina gymnasiestudier eller går från skolår 9 till ett 
introduktionsprogram har inte nått kunskapsmålen. Elever som kommer från 
grundskolan läser upp sin behörighet på något av våra introduktionsprogram för att 
kunna läsa vidare på ett nationellt gymnasieprogram. De ungdomar som väljer att 
avbryta sina gymnasiestudier och väljer att skriva in sig på något av våra 
introduktionsprogram har ej uppnått kursmålen i flertalet kurser på tidigare 
gymnasieprogram. Flertalet elever som går från grundskolan till våra 
introduktionsprogram når 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. En övergång, vilken är syftet med ett introduktionsprogram.

Planering och genomförande kopplat till forskning

En god studiemiljö och goda relationer är en optimal lärandemiljö. Miljön gör inte 
bara eleven delaktig utan utmanar och stimulerar. För att en god studiemiljö ska 
uppnås för en ungdom med negativa upplevelser av skolan krävs det i många fall en 
hel del extra anpassningar och rätt förutsättningar för att kunna anpassa 
undervisningen efter elevens behov. Lärarens kompetens, förmåga och engagemang 
är enligt svensk och internationell forskning de undervisningsrelaterade faktorer som 
i högst grad påverkar elevers resultat. Att anpassa innehåll och metod i 
undervisningen efter elevens förutsättningar är ett måste för att nå goda resultat. 
Kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare under utbildningens gång gynnar i stort 
denna elevgrupp.

Uppföljning

Uppföljning av de ungdomar som läser på introduktionsprogram på annan ort har vi 
ingen ändamålsenlig rutin kring. De ungdomar som går från grundskola till något av 
hemkommunens introduktionsprogram följs enkelt upp på nära håll då KAA ansvarig 
också är samordnare för introduktionsprogrammen i Lekeberg. Elevkonferenser med 
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EHT hålls minst en gång per månad med uppföljning av elevens situation. De 
ungdomar som väljer att inte återuppta sina studier på ett introduktionsprogram har 
av uppenbara skäl svårare att nå några kunskapsmål. Dessa följs upp genom en 
kartläggning och plan vars syfte är att så småningom återgå till studier. Kontinuerlig 
uppföljning sker tillsammans med ungdomen och i vissa fall praktikhandledaren och 
vårdnadshavare.

Resultat

Resultaten för den grupp ungdomar som läser upp sin behörighet efter grundskolan, 
på något av våra introduktionsprogram, är mycket tillfredsställande. Majoriteten trivs 
och når behörighet till nationellt program. Däremot, de som hoppar av ett 
gymnasieprogram p.g.a. andra skäl än ”felval” är svårare att motivera tillbaka till 
studier.

Analys och lärdomar kopplat till forskning

Relationen är viktig för att få en ungdom i sysselsättning och för att bygga upp en god 
relation krävs tid och engagemang. Gott engagemang ger resultat om än dock en del 
resultat visar sig långt efter genomförda insatser. En god samverkan kring ungdomen 
stärker också skyddet mot utanförskap. En aktiv elevhälsa insatt i ungdomens 
situation kan fungera som en rådgivande funktion och stötta och vägleda under 
arbetets gång.

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. Tillgång till en 
rådgivande funktion, EHT med psykologkompetens, och andra externa aktörer är av 
vikt för att samla en så bred kompetens som möjligt kring ungdomen och för att i 
möjligaste mån förhindra utanförskap. Snabba insatser är a och o och devisen ”en 
dag i utanförskap är en dag för mycket” är en god ledstjärna. Syftet på kort sikt, att 
återinföra ungdomen i en meningsfull sysselsättning, kan på lång sikt kan leda till att 
vederbörande återupptar sina studier. Studiebesök, vägledning, täta kontakter och 
uppföljning krävs för detta. En budget för cafébesök och annat vore att föredra för 
att underlätta för relationsskapande aktiviteter. Då insatserna är tidskrävande, men 
också kompetens- och erfarenhetskrävande krävs det att KAA samverkar med aktörer 
både inom kommunen, men också andra myndigheter. Samarbete med AMI gällande 
praktik och andra motivationshöjande insatser är ovärderliga i detta sammanhang. 
En omvärldsspaning och kontakt med KAA i andra kommuner i länet är också ett led i 
att höja kompetensen i verksamheten, men också att upprätta goda relationer och 
utbyta erfarenheter.

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

Utgångsläge

Sedan januari 2016 har personalen på SFI förändrats vid ett par tillfällen, så bilden av 
verksamheten då är delvis hypotetisk och baserad på dokumentation från den tiden.
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I början av år 2016 var elevantalet något lägre än det är för närvarande. Under våren 
tillkom ett antal nya, några avslutade sina studier och ytterligare ett antal hade av 
olika anledningar begränsad närvaro under perioder, vilket gav en genomsnittlig 
närvaro bland terminens totalt 28 inskrivna elever på ca 208h (= ungefär 56 % av 
terminens ordinarie undervisningstid). Således var gruppstorlekarna något 
begränsade med ett antal elever som kom varje dag och som på så vis utgjorde 
”kärntrupp”, samt ett antal elever som hade mer sporadisk närvaro.

Under året har eleverna utökats med fler personer som klassas som flyktingar och 
som i och med det följer 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 ger vid handen att elevgruppen har vuxit, 
både i antal och procentuellt, under året.

Etniciteten i grupperna har varit blandad, med övervägande del syrier, men även med 
deltagare från Kongo, Sydsudan, Eritrea, Turkiet, Tyskland, Polen, Litauen, 
Filippinerna och Thailand.

Under år 2016 har det skett personalbyten vid ett par tillfällen.

Vid en utvärdering efter vårterminen 2016 framgick att deltagarna trivdes bra på SFI. 
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 året

Planering och genomförande kopplat till forskning

År 2010 genomförde Skolinspektionen en granskning (2010:7) av hur 
svenskundervisningen för invandrare formas efter deltagarnas förutsättningar. 
Denna granskning genomfördes i 25 kommuner och baseras på intervjuer med 370 
elever, intervjuer av ett antal politiker verksamhetsansvariga, lärare, rektorer, 
representanter för Arbetsförmedlingen och socialtjänsten samt på dokument från 
kommuner och anordnare. Granskningen visar att elevernas inflytande över och 
delaktighet i undervisningen är av mycket stor vikt. Eleverna tycker i stor utsträckning 
att undervisningen är av god kvalitet. Vidare poängteras vikten av ett gott samarbete 
med Arbetsförmedlingen och att relevanta praktikplatser kan anordnas. Dessa 
praktikplatser ska vara sådana att de främjar språkutvecklingen eller har koppling till 
den yrkesbana eleven har tänkt sig, det är först då som praktiken känns meningsfull. 
Samtliga elever har en etableringsplan och många har eller har haft praktik. Hur viktig 
praktiken är för elevernas språkutveckling märks tydligt i klassrummet. Under hösten 
har arbetslagsarbetet på SFI blivit mer strukturerat. Arbetslaget samlas en gång i 
veckan under ledning av bitr. rektor.

Uppföljning

Arbetslaget har jobbat 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 kommer att vara 
klar i början av januari 2017. Diskussioner har inletts med arbetsförmedlingen och 
AMI för att få till ett bättre samarbete kring praktikplatser.

Resultat
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21 elever av 33 har svarat på enkäten. Resultatet av enkäten visar att eleverna 
upplever en hög grad av trygghet i skolan, hela 95 % av de svarande uppger att de 
känner sig helt trygga på skolan. Ingen av de svarande uppger att de blivit utsatta för 
kränkande behandling. 95 % av eleverna tycker att personalens bemötande är 
mycket bra, en elev har inte svarat på frågan. När det gäller trivselfrågan är mönstret 
detsamma, 95 % trivs mycket bra och en elev har inte svarat på frågan. Alla de 
svarande eleverna upplever att studieron är mycket bra.

Enkäten visar alltså att en stor majoritet av de svarande inte känner sig 
diskriminerade eller har blivit utsatta för kränkning i skolan. Enkäten var språkligt 
utformad på lättläst svenska, men det går inte att utesluta att vissa elever inte har 
förstått frågorna fullt ut. En brist är att bortfallet är ca 37 % av det totala elevantalet, 
mest på grund av att en del elever endast deltar sporadiskt i undervisningen. Enkäten 
genomfördes vid ett tillfälle, vilket gör att de frånvarande inte fick möjligheten att 
svara. För att råda bot på detta avses att genomföra enkäter vid flera tillfällen.

Analys och lärdomar kopplat till forskning

Elevernas delaktighet och trygghet är viktiga faktorer för att de ska lyckas med sina 
studier. Arbetslaget kommer att jobba vidare med dessa frågor och 
likabehandlingsplanen kommer att vara ett viktigt verktyg i det arbetet.

Sammanfattning och bedömning

Under våren kommer ett tätare samarbete med arbetsförmedlingen och AMI att ske 
för att säkerställa att alla eleverna har någon form av praktik. En praktik som ska vara 
relevant för språkutvecklingen. Det fortsatta arbetet med likabehandlingsplanen 
kommer att involvera eleverna vilket bör stärka deras känsla av delaktighet.

 

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. Det 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 kursdeltagare. Det förekommer 
således ingen nivågruppering i nuläget, utan samtliga kurser (A, B, C, D) kan finnas 
representerade i en och samma grupp. Detta innebär vissa fördelar, såsom att de 
som är nybörjare kan få lite hjälp framåt av de som har relativt goda kunskaper, men 
även nackdelar, såsom att det medför svårigheter i att hitta gemensamma aktiviteter 
som är av relevans för hela gruppen och som alla kan delta i på ett givande sätt.

Att grupperna är blandade innebär också att det till stor del handlar om självstudier, 
där var och en tar ett stort ansvar för de egna studierna. På så vis blir elevernas 
progression även avhängig av individuell studieteknik och inre motivation.

Planering och genomförande kopplat till forskning
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En nyare granskningsrapport från Skolinspektionen (2011:6) av 35 huvudmän visar 
att det finns stora svårigheter att individanpassa undervisningen, något som vi också 
upplever och under hösten har det diskuterats i arbetslaget. Flexibilitet har varit stor 
för individanpassningen av undervisningen.

Uppföljning

Planering pågår för att införa en viss grad av nivågruppering under våren 2017. 
Tanken är att de elever som har en minst skolbakgrund och svårast att tillgodogöra 
sig undervisningen ska i gå i en egen grupp som placeras inom AMI:s lokaler. För att 
öka lärartätheten kommer ytterligare en lärare att börja undervisa på SFI i januari.

Resultat 

Att peka på konkreta resultat i dagsläget är svårt. De planerade åtgärderna är i sin 
linda och utvärderingen kommer att ske löpande av arbetslaget under våren.

Analys och lärdomar kopplat till forskning

Pedagogerna tror att en nivågruppering har fler fördelar än nackdelar. Med ökade 
lärarresurser och en egen grupp kan nybörjarna få mer hjälp och nivån på 
undervisningen kan öka i gruppen för dem som kommit längre i språkutvecklingen.

Sammanfattning och bedömning

Sammanfattningsvis kan sägas att vi behöver ha ett fortsatt fokus på att utveckla 
lärmiljön. Inte minst gäller det användningen av IT i undervisningen. 
Arbetslagsarbetet har fått tydligare strukturer och vi har tätare utvärderingar av 
lärmiljön än tidigare, något som borgar för en fortsatt god utveckling.

 

Nämndmål: Eleverna når kunskapsmålen

Utgångsläge

Alla kursdeltagare på SFI läser enligt en individuell studieplan, vilket innebär att det 
inte finns någon formell begränsning för hur lång tid man har på sig för en given kurs. 
Den enda begränsningen är den 2-årsperiod som alla har rätt till SFI-undervisning och 
som de som uppbär etableringsersättning har rätt till. Utöver det kan man få så 
mycket tid man behöver för att läsa in de kunskaper som krävs av kursen och för att 
studera till det nationella provet i vederbörande kurs. Antalet elever har ökat 
successivt under året och den övervägande delen har en bristfällig skolbakgrund. Den 
bilden avviker från hur det varit tidigare år på SFI, då bestod elevgruppen främst av 
arbetskraftsinvandrare med relativt hög utbildningsnivå.

Planering och genomförande kopplat till forskning

Undervisningen följer kursplanerna för SFI som innefattar de fem aspekterna, 
hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig 
färdighet. 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 
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förutsättningar är viktigt för elevernas resultatutveckling inte minst med tanke på 
SFI- elevernas varierade studiebakgrund. Under höstterminen 2016 har samtliga 
elever som skrivit nationella prov i olika kurser klarat proven med godkända resultat.

Uppföljning

Resultaten varierar stort bland eleverna. Vissa eleverna har klarat kurserna på kort 
tid och andra har stora svårigheter att nå målen. Skolinspektionen skriver att 
undervisningen ska anpassas efter elevens individuella behov och önskemål i så stor 
utsträckning som möjligt och att detta medför ett gott studieresultat. Att anpassa 
undervisningen efter eleverna har varit den ständiga strävan.

Resultat

De allra flesta av eleverna klarar A-kursen, vilket innebär att de kan alfabetet, kan 
fylla i personuppgifter och skriva av en text. Muntligt kan de enkla ord och fraser. 
Vissa elever har tillräckliga förkunskaper för att börja direkt på B-kursen och de klarar 
oftast kursen relativt snabbt, men för många andra elever kan det ta mycket lång tid. 
Elever med god skolbakgrund och studievana klara oftast betyg i kurs C och en del 
fortsätter till kurs D. C-kursen ger analysförmåga och en djupare kunskap i det 
svenska språket. D-kurs breddar vokabulären och krävs ofta för att komma in på 
Komvux.

Analys och lärdomar kopplat till forskning

Många elever är nya och läser på A eller B- nivå vilket är mer resurskrävande än 
senare nivåer. Det innebär att det finns en risk för att elever med akademisk 
bakgrund eller studievana från hemlandet lämnas själva. När fokus ligger på 
nybörjarna påverkar det progressionen i undervisningen på ett negativt sätt.

Sammanfattning och bedömning

En ökad nivågruppering ska troligtvis förbättra resultaten. Ett utökat och bättre 
samarbete med AMI och AF kommer förhoppningsvis resultera i flera och bättre 
praktikplatser, något som kommer att gagna resultatutvecklingen. Förstärkningarna 
på lärarsidan kommer att vara viktig för alla elevers resultat, även för dem med god 
skolbakgrund från hemlandet.

1.10 Kultur- och fritidsavdelningen
Nämndmål: Medborgarna ska kunna ta del av levande, kvalitativ och varierat kultur- 
och fritidsutbud samt ges förutsättningar att själva ägna sig åt skapande verksamhet

Nämndmål: I alla beslut, all utbildning och annan verksamhet ska barns och ungas 
bästa vara utgångspunkt

Utgångsläge

Inför 2016 stod flera strategiska utvecklingsfrågor på kultur- och fritidsavdelningens 
agenda såsom kulturhus, biblioteksplan och nya föreningsbidragsregler. En struktur 
för dialog och möten på avdelningen hade initierats liksom en genomlysning och 
förändring av funktioner och arbetsfördelning i förhållande till dagens mål, krav och 
uppdrag. Allt för att skapa bättre förutsättningar. Vidare var ännu ej verkställda 
beslut och ett tydliggörande av rutiner och avtal samt förväntningar från medborgare 
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och föreningslivet frågor att handha och arbeta vidare med liksom de interna 
förvaltningsövergripande dialogerna.

Föreningslivet var aktivt och engagerat inom kultur/idrott/fritid medan närvaron av 
den professionella kulturen identifierades som låg. Det är positivt för människor i alla 
åldrar att vara föreningsaktiva, att kunna skapa, vara aktiva och ingå i sociala 
sammanhang, men för att skapa en attraktiv kommun behövs även professionen. Att 
synliggöra och främja både professionell verksamhet och amatörverksamhet 
bedömdes därför vara viktigt under året.

Planering och genomförande kopplat till forskning

Biblioteket inkl. läslustarbetet 

Introduktion av ny läslustbibliotekarie har genomförts. En omorganisation har gjorts 
av arbetsuppgifter på biblioteket samt utökning av en tjänst som resulterat i tre 
heltidstjänster (bibliotekarier). Det möjliggör god service och hög kvalitet på 
verksamheten.

Under hösten ändrade biblioteket sina öppettider så att det nu är öppet två kvällar i 
veckan till kl.18 istället för en kväll till kl. 19. (Den sista timmen mellan kl. 18-19 hade 
väldigt få besök.)

En arbetsgrupp har under året arbetat fram ett förslag till "Biblioteksplan 2017-
2019". Barn och unga är en viktig och prioriterad grupp. Planen har antagits av kultur- 
och bildningsnämnden och gått vidare till kommunfullmäktige.

En bibliotekarie har medverkat på det kommunala tillgänglighetsrådets möte och 
informerat om medier och teknik anpassade till olika funktionshinder och medier för 
personer med andra modersmål än svenska.

Petra Trobäck, som är kunnig i frågor kring biblioteksinredning och användande hade 
en föreläsning för personalen som en start till arbetet med planeringen av de 
utökade biblioteks-/kulturhuslokalerna. Syftet var att inspireras till att skapa ett 
attraktivt kulturhus och bibliotek för alla.

Datastugor, drop-in hjälp, i samverkan med ABF har skett vid åtta tillfällen. Syftet var 
att öka den digitala delaktigheten i samhället.

Bibliotekets läslustarbete för barn och unga

Avslutning för styrgruppen för läslust och lanserandet av två nya nätverk för läslust 
har genomförts, i enlighet med förvaltningsledningsgruppens beslut.

Alla 5-åringar i förskolornas och dagbarnvårdarnas barngrupper har varit på 
biblioteket på en enkel biblioteksintroduktion och en sagostund. Syftet var att alla 
barn ska få ett garanterat besök på biblioteket innan de börjar förskoleklass.

Under våren ordnade biblioteket författarbesök för årskurs 2 och under hösten för 
årskurs 5.

Sommarläsklubben Äventyrsläsarna har för två olika ålderskategorier haft tre träffar 
var med olika bokaktiviteter. Skrivarverkstad för barn mellan 6-12 år har också ägt 
rum.
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Läslustbibliotekarien tog emot 41 skolklasser och förskoleklasser på biblioteket under 
våren samt 30 klassbesök med bokprat och sju besök för förskoleklasser med 
biblioteksvisning och sagostunder under hösten.

Bibliotekarier har besökt familjecentralen och träffat daglediga föräldrar och deras 
barn. Besök av föräldragrupp från BVC för information om vad biblioteket kan 
erbjuda barn och föräldrar.

Arbetet med inköp av barnböcker på andra språk för att tillgodose en ökad 
efterfrågan, har fortsatt under året. Lån kompletteras av depositioner från 
Internationella biblioteket för de språk där det är möjligt. Biblioteksintroduktioner för 
SFI och för Språkintroduktion (gymnasieskolan) har genomförts där eleverna får 
information om bibliotekets tjänster, boktips och egna lånekort.

Kulturskolan

Kulturskolan i Lekeberg drivs av Kulturskolan i Örebro kommun enligt avtal. Under 
året har Lekeberg haft närmare 100 aktiviteter (platser) inom bild, dans, teater och 
musik samtidigt som det finns 25 barn i kö. Efterfrågan har ökat. Undervisning sker 
på samtliga skolor i kommunen. Kulturskolan i Lekeberg har mött en publik på 2300 
st. genom uppspel på bl.a. alla skolor, en del skolavslutningar och inom 
äldreomsorgen. Samverkan sker även med det lokala kulturlivet, länets kulturskolor 
och kyrkans musikskola. Lekebergs elever ingår även i Örebro kulturskolas större 
konserter/föreställningar/utställningar såsom t.ex. den årliga bildutställningen och 
den årliga dansföreställningen på Hjalmar Bergmanteatern.

Avtalet löper ut under våren 2017, varpå arbetet med en upphandling inletts inför 
höstterminens start.

KomTek

Under våren genomfördes fyra kvällskurser med en ny programmering i LeGo, WeDo 
2.0. KomTek deltog med lovaktiviteter. Under hösten genomfördes fyra kvällskurser, 
varav en ny kurs i programmering i EV3. Grupperna var inte fullsatta.

KomTek-Aktiviteter har även arrangerats för skollediga barn under loven. 

Naturskolan

Under våren genomfördes olika aktiviteter för bl.a. skolorna. Under hösten 
efterfrågades Naturskolan endast en gång. De flesta aktiviteter är riktade mot 
förskole- eller skolklasser eller för hela avdelningar.

Aktiviteter har även arrangerats för skollediga barn under loven.

Annan kulturverksamhet för barn och unga

Studiefrämjandet erbjuder musikkurser på Musikhuset för barn och unga i 
kommunen. Årsrapport väntas inkomma inom kort.

Fritidsgårdsverksamheten

Fritidsgården i Fjugesta har arbetat med att tänka bredd i vardagsutbud och 
aktiviteter utifrån målgrupp. Möjligheten för fritidsgården att låna musiksalen på 
skolan har skapat ett ännu bredare utbud för barnen. Även rutiner kring kiosk och 
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kassa har utvecklats.

Planeringen av en ny fritidsgård i Hidinge har fortsatt i dialog med bl.a. rektor och 
fritidshemspersonal på Hidinge skola. Nya fritidsledare har rekryterats.

Samtal har ägt rum med den föreningsdrivna fritidsgården i Mullhyttan kring 
omförhandling av avtal, för att vara mer i nuet, samt samtal kring barn, bemötande 
och ledare. De samtalen fortsätter.

Kultur, generellt

(Här ingår kulturlyft, professionell kultur, kultur i skolan, kulturmiljö, 
programverksamhet, konstnärlig utsmyckning, föreningslivet, bidrag, kulturpris och 
lotterihandläggning.)

Kultur- och fritidsavdelningen har medverkat på Sannamarken med personal, 
information om avdelningens breda verksamhet och försäljning av bl.a. böcker.

För första gången genomfördes även den väl etablerade Kulturnatten i Örebro även i 
Lekeberg, i samverkan med föreningslivet.

Kultur i skolan-verksamheten har under året utvecklats och ökat. En ny 
förvaltningsgemensam organisation har sjösatts bestående av ett nätverk för kultur i 
förskola/skola med ombud och delat ledarskap. En förvaltningsövergripande 
inspirations- och planeringsdag för kultur och läslust genomfördes i början av hösten. 
Avdelningen deltar aktivt i Region Örebro läns arbete med den regionala 
kulturplanen, framförallt avseende målet att skapa en regional kulturgaranti och 
ökad rörlighet för den professionella kulturen/institutionerna.

En välbesökt konsthantverkssalong i samverkan med gruppen för konst i Lekeberg 
har genomförts.

Kulturveckan har genomförts traditionsenligt. Tankar finns kring en förändring och 
utveckling.

En remissversion av nya föreningsbidragsregler arbetades fram och antogs av 
nämnden. Två nya bidragsformer, Utvecklingsbidrag samt Bidrag för lokala 
mötesplatser och kulturcentrum, har arbetats fram och antagits av nämnden under 
året.

Konstnärlig gestaltning på förskolan Äventyret i Fjugesta genomfördes. Ett avtal om 
konstnärlig gestaltning av ny förskola i Hidinge/Lanna har tecknas med professionell 
konstnär. Avdelningen fick även ett nytt uppdrag om konstnärlig gestaltning 
avseende nya gruppboendet i Fjugesta.

Kulturpriset delades ut till Ann-Britt Hedman Karlsson i Tångeråsa bygdeförening.

Fritid och idrott, generellt

(Här ingår anläggningar, lovverksamhet, simskola, lokalbokning, föreningsliv, bidrag 
och ungdomsledarpris.)

Flera av avdelningens verksamheter har deltagit med aktiviteter under loven för 
skollediga barn, t.ex. kan nämnas dagkollo, drop-in-verksamhet, berättande, 
högläsning, utställning, naturskolevandringar och öppet hus på KomTek. 
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Föreningslivet deltar också med aktiviteter.

Simskolan genomfördes, enligt överenskommelse, med arrendatorn på Sannabadet. 
Antalet anmälda simskoleelever ökade jämfört med föregående år.

Gränsdragningen mellan bokningsansvar respektive lokalansvar har tydliggjorts i 
förhållandet mellan skolorna och kultur- och fritidsavdelningen.

En rutin och organisation för ”låsjour” har arbetats fram av avdelningen, i dialog med 
Kommunfastigheter. Syftet är att minimera risken att föreningar m.fl. inte kan 
komma in på bokad tid p.g.a. att kommunens låssystem inte fungerar.

Arbetet med att etablera en fritidsbank i Lekeberg har fortsatt i dialog med Örebro 
läns idrottsförbund och föreningar. En fritidsbank är en plats där man kan låna sport- 
och fritidsprylar kostnadsfritt, som när man lånar en bok på biblioteket.

Ungdomsledarpriset delades ut till Mats Jakobsson i Fjugesta IF.

Anläggningar: Säkerheten har höjts vid Lanna badgruva för att minska rasrisken. Berg 
har rensats från lösa block och staket har satts upp/kompletterats. Utvecklingsplanen 
som togs fram efter medborgarsamråd är genomförd. Bristande underhåll av t.ex. 
skateramp i Fjugesta och omklädningshytterna vid Brogalandet har medfört att de 
rivits under året. Toaletter och bryggor vid badplatserna har identifierats vara i behov 
av restauration. En långsiktig åtgärdsplan för motionsspåren i Fjugesta och 
Mullhyttan har påbörjats. Tills den planen är klar utförs inga större insatser.

Uppföljning

Uppföljning av mål, verksamhet och aktiviteter sker regelbundet på de månatliga 
arbetsplatsträffarna (APT) som är ett forum för bl.a. dialog och verksamhets- och 
kvalitetsutveckling. Uppföljning och dialog sker även kontinuerligt på enskilda 
planeringssamtal (PS) mellan medarbetare och chef. De olika verksamheterna har 
därutöver egna verksamhetsmöten (VM) där fokus ligger på operativt och dagligt 
arbete kopplat till en långsiktig utveckling.

Resultat

Medborgarna kan ta del av ett levande, kvalitativt och varierat kultur- och 
fritidsutbud. Avdelningen prioriterar barn och unga och strävar efter att i beslut utgå 
ifrån deras bästa. Kultur och fritid engagerar och är en kraft att räkna med. Fler 
aktiviteter har ägt rum och andra har utvecklats. Bedömningen blir därför att 
avdelningen uppfyller nämndmålen, även om indikatorerna för biblioteket inte når 
målvärdena. Mötesstrukturen med APT, PS och VM skapar en tydlig och trygg 
arbetsgång där frågorna ständigt är aktuella och följs upp kontinuerligt.

En bibliotekarietjänst har utökats till heltid samtidigt som en genomlysning av bl.a. 
kultur- och fritidssekretartjänsten och verksamhetsledar-/naturpedogogtjänsten 
resulterat i två nya tjänster som kultur- respektive fritidsutvecklare. Det skapar bättre 
förutsättningar för att stärka och främja kultur, idrott, fritid och föreningsliv i 
kommunen.

Att synas på Instagram och Facebook har synliggjort verksamheten samt underlättat 
kommunikation och marknadsföring.
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Analys och lärdomar kopplat till forskning

Att etablera ett kulturhus, ta fram nya föreningsbidragsregler och att främja den 
professionella kulturen är bara några exempel på kultur- och fritidsfrågornas 
strategiska och viktiga plats ur ett kommungemensamt och förvaltningsövergripande 
perspektiv. Insatserna gör Lekebergs kommun till en mer attraktiv plats att bo och 
leva i, vilket bekräftas i en rapport från Myndigheten för tillväxtpolitiska 
utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys. Rapporten visar att kultur gör skillnad och 
är en viktig faktor för orters och kommuners attraktivitet (rapportens titel är "Kultur 
gör skillnad! Livskraft och attraktivitet – om kulturens betydelse i Sveriges gles- och 
landsbygder"). Att kunna ta del av ett levande och varierat kulturutbud, liksom att 
själv ha möjlighet att ägna sig åt skapande verksamhet, kan vara avgörande för 
människors benägenhet att besöka en plats, att flytta in och att stanna kvar. 
Myndigheten har även i flera tidigare rapporter kunnat konstatera att attraktivitet 
inte bara handlar om arbetstillfällen, bostäder, kommunikationer och kommunal 
basservice. Fritidsaktiviteter och kultur, föreningsliv och mötesplatser har också stor 
betydelse.

Olika förmågor tränas i hjärnan, vad man än gör. Det är därför viktigt att göra många 
saker. Om hjärnan ska vara aktiv och ta till sig information behöver den variation och 
aktivitet, t.ex. dans, musik och idrott. Det är en del av processen att lära i livet. 
Utifrån kunskaper skapar man nya kunskaper och det kräver kreativitet. Fler exempel 
finns som visar att när barn tränar på musik så förbättras deras arbetsminne. De blir 
bättre på att hålla flera saker i huvudet samtidigt, och det har stor betydelse för 
deras förmåga inte bara att sjunga och spela, utan att lära sig en rad andra saker. Det 
är därför inte förvånande att en del studier visat att barn som aktivt ägnar sig åt 
musik klarar skolan bättre än andra barn.

På webbsidorna Den kulturella hjärnan (kulturellahjarnan.se) och Nordisk 
kunskapsbank om kultur och hälsa (kulturochhalsa.org) finns flera studier/rapporter 
som stärker kulturen/fritidens/naturens roll i samhället, i skolan, i livet med mera. 
Som exempel kan nämnas en rad välgjorda vetenskapliga undersökningar som visar 
att naturmiljöer påverkar vår hjärna på mycket hälsosammare sätt än stadsmiljöer, 
att musikträning utvecklar hjärnans förmåga att hantera språk samt att så fort man 
börjar spela och träna musik skapas nya kopplingar i hjärnan. Nämligen mellan den 
del som har hand om hörselintryck (”hörselcentrum”) och de som sköter motorik i 
fingrarna. Att körsång gör att man blir gladare och på bättre humör är välkänt vid det 
här laget. Det beror bland annat på att musik man gillar får en att frisläppa 
signalämnet dopamin, som stimulerar kroppens belöningssystem. Vidare vet man 
från flera studier, bland annat en svensk, att körsång gör att man bildar mer oxytocin, 
som gör oss mer sociala och mer benägna att knyta kontaktar.

Sammanfattning och bedömning

Kultur- och fritidsavdelningen bedöms ha bättre anpassade förutsättningar idag att 
klara målen och ännu bättre efter rekrytering av fritidsutvecklare och förändring av 
tjänst till kulturutvecklare.

Avdelningen arbetar målmedvetet med sitt grunduppdrag och samverkar bl.a. med 
andra kommunala verksamheter och det civila samhället för att uppnå målen. 
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Gränsdragningar och tydliggöranden behöver dock fortfarande göras. Att en 
kommungemensam projektarbetsmodell införs är viktigt för dialogen. Det är viktigt 
att ta tillvara på den kompetens och positiva kraft som finns, att tid och energi riktas 
framåt för utveckling och förändring.
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2 Uppföljning av mål
Bedömning av måluppfyllelse
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.

2.1 Nämndmål

Nämndmål Kom-
mentar Indikator Kommentar Utfall 2016 Målvärde 2016 Måluppfyllelse

Antalet 
biblioteks-
besökare

Färre 
skolklasser har 
besökt 
biblioteket. 
Under hösten 
har biblioteket 
haft öppet två 
kvällar istället 
för en som 
tidigare. Det har 
inte fått tänkt 
effekt ännu. I 
vår utökas 
öppet-tiderna 
med fredag 
förmiddag.

36 652 40 000 92%

Antalet boklån Utlån (ej endast 
boklån). En 
vattenläcka 
med en 
restaurations-
period på fem 
månader 
drabbade 
deckar-
litteraturen, 
som är den 
populäraste 
genren. Färre 
skolklasser har 
besökt 
biblioteket 
under året.

45 294 50 600 90%

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

Andelen 
elever som tar 

Kultur i skolan-
arbetet har varit 

80% 40% 200%
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Nämndmål Kom-
mentar Indikator Kommentar Utfall 2016 Målvärde 2016 Måluppfyllelse

del av kultur-
aktiviteter 
genom medel 
för kultur i 
skolan

framgångsrikt 
under året. 
Många elever 
har upplevt 
professionell 
kultur.

Andelen 
tjänste-
skrivelser till 
politiken med 
analys av 
barn-
perspektiv för 
besluts-
fattande

50% 100% 50%

Andelen 
personal som 
anger att 
barn-
perspektivet 
prioriterats i 
besluts-
fattandet som 
hen själv varit 
del i att 
påverka

Prövande har 
gjorts av 
mätnings-form, 
men fungerade 
inte väl. 
Indikatorn tas 
därför bort till 
2017.

Utbudet i 
form av antal 
och variation 
av fritids-
aktiviteter 
som erbjuds 
inom förening
sliv, idrott och 
kultur för en 
meningsfull 
fritid

Utbudet i form 
av antalet 
varianter av 
fritidsaktiviteter 
i kommunen, 
enligt en 
struktur 
framtagen av 
kultur- och 
fritids-
avdelningen.

36 32 106%

I alla beslut, all 
utbildning och 
annan verksamhet 
ska barns och ungas 
bästa vara 
utgångspunkt

Antalet 
rutiner som 
utformats och 
aktivt används 
för intern 
samordning i 
enskilda 
ärenden enligt 
Social-

Omorganisation 
genomfördes 
vid 
halvårsskiftet, 
vilket innebär 
att Barn- och 
familjeavdelning
en från den 1 
juli 2016 ingår i 
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Nämndmål Kom-
mentar Indikator Kommentar Utfall 2016 Målvärde 2016 Måluppfyllelse

styrelsens 
Helhetssyn 
och 
Samverkan

socialförvaltning
en.

Andelen barn 
som känner 
sig trygga

Mäts genom 
intervju med 
förskolans 5-
åringar i maj 
månad.

90% 100% 93%

Andelen 
elever som 
känner sig 
trygga

93% 100% 93%

Antalet 
inrapport-
erade 
kränknings-
ärenden 
utifrån Skollag 
6 kap, 10 §

45 30 117

Antalet 
förskole-
verksamheter 
som har 
forum för 
samråd enligt 
Skollag 4 kap

100% 100% 100%

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

Antalet 
skolverksam-
heter som har 
forum för 
samråd enligt 
Skollag 4 kap

100% 100% 100%

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

Mäts genom 
intervju med 
förskolans 5-
åringar i maj 
månad.

90% öka från 97% 93%Barnen och 
eleverna är en del 
av en god och 
utvecklande lärmiljö

Andelen 
elever som 
anger att 
skolan väcker 
nyfikenhet 

59% öka från 59% 100%
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Nämndmål Kom-
mentar Indikator Kommentar Utfall 2016 Målvärde 2016 Måluppfyllelse

och lust att 
lära

Eleverna når 
kunskapsmålen

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

50% 50% 100%

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

70% 90% 78%

Nöjd-Region-
Index

66% 70% 94%

Värde 
medarbetarun
dersökningen 
(medel)

4,02 3,19 126,02%

Sjukfrånvaro 6,56% 5,6% 100%

Nämnderna 
och styrelsen 
håller sin 
budgetram

55 tkr 0 tkr 100%

El-
förbrukningen 
i kommunens 
fastigheter

0 MVh 2 795 MVh 100 %

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

62% Öka från 75% 83%
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Nämndmål Kom-
mentar Indikator Kommentar Utfall 2016 Målvärde 2016 Måluppfyllelse

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

96% öka från 97% 99%

Elever i åk. 9 
som uppnått 
kunskaps-
kraven i alla 
ämnen

82,1% öka från 76,6% 107%

Elever i åk. 9 
som är 
behöriga till 
ett 
yrkesprogram

91,5% öka från 93,1% 98%
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3 Verksamhet
3.1 Kultur- och bildningsförvaltningen 
Sammanfattningsvis har 2016 innehållsligt inneburit att mycket tid och fokus ägnats 
åt

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

 arbete för att budgetmässigt komma inom tilldelad ram
 rekrytering av personal
 arbete med lokaler på kort och lång sikt
 formande av bedömningsnivåer som är verksamhetsnära utifrån kommunens 

lönekriterier
 att ansöka, utforma och genomföra lärarlönelyftet  
 regelbunden tillsyn av Skolinspektionen
 att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet                                                                       

Den långsiktiga gemensamma utvecklingsprocessen inom förskola och skola har all 
personal och nämndens politiker medverkat i under tre halvdagar. Utifrån 
verksamhetskartläggning och bearbetning av densamma har ett fåtal fokusområden 
prioriterats för fortsatt planering och genomförande i organisationen.

I inledningen av 2016 prognostiserades ett underskott på ca.4 miljoner och ett 
mycket stort arbete gjordes under våren för att besluta och därefter genomföra 
åtgärder för en budget inom ram. Med stort ansvarstagande och idogt arbete i alla 
verksamheter har det utmanade arbetet gett ett mycket gott resultat, ekonomin är i 
balans vid slutet av året.

Löpande under året har det funnits behov av rekrytering av personal inom olika 
yrkeskategorier. Det är ett utmanade arbete, då vissa kompetenser är mycket svåra 
att rekrytera. Det är även svårigheter med tillgången av vikarier, vilket gör 
arbetssituationen extra ansträngd vid sjukfrånvaroperioder.

Tillgången av lokaler är ansträngd främst i Fjugesta. Planering och åtgärder kortsiktigt 
har pågått under året främst vad gäller lösningar för förskolan, yngre elever inom 
skolan samt SFI. I Hidinge/Lanna pågår byggnationen av en fyra-avdelningsförskola 
som planeras öppna i augusti 2017. Långsiktigt pågår fortsatt skolprojektet gällande 
ev. F-9 skola i Fjugesta. Beslut inför 2017 har tagits att utforma "kulturhus" i 
kommunhusets bottenplan.

Utifrån de kommungemensamma lönekriterierna som utformades hösten 2015 så 
bearbetade förvaltningsledningsgruppen i dialog med de fackliga ombuden och vid 
remissförfarande i verksamheterna bedömningsnivåerna till lönekriterierna för att 
göra dem mer verksamhetsnära. Dessa fastställdes inför löneöversynen i inledningen 
av 2016.

Lärarlönelyftet är en statlig satsning som startade 2016 för att skolhuvudmän ska 
kunna ge löneökning till särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och 
fritidspedagoger för att därigenom bidra till en ökad kvalitet i undervisningen, till 
förbättrade kunskapsresultat och till verksamhetsutveckling i övrigt. Bidragsramen 
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för Lekebergs kommun är 1 750 000 kronor för hösten 2016 och våren 2017. I 
Lekebergs kommun har utformningen av Lärarlönelyftet utifrån den statliga 
förordningen och föreskrifterna samt Skolverkets information framarbetats i 
förvaltningsledningsgruppen i samverkan med facken och genom information till 
nämndens politiker under inledningen av höstterminen. Bidraget sprids till så många 
som möjligt enligt vad som är tillåtet. Lönepåslagets varaktighet är så länge riktat 
statligt bidrag ges. Det finns generella och specifika kriterier. För att få ta del av 
Lärarlönelyftet ska man uppfylla samtliga generella kriterier. Definitioner/Exempel till 
de specifika kriterierna har utformats. Det är skolhuvudmannen genom 
förskolechef/rektor som gör bedömningen vilka, utifrån de generella och specifika 
kriterierna, som ska få löneökningen.

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att 
den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att 
bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når 
minst godkänt i alla ämnen. Tillsynen görs vart tredje år. All skolverksamhet som en 
viss huvudman ansvarar för ingår i tillsynen. I månadsskiftet november/ december 
genomförde skolinspektionen tillsynen i Lekebergs kommun med fokus 
skolhuvudmannanivå och gymnasieskolan. Huvudmannen får ett tillsynsbeslut för de 
verksamheter som huvudmannen ansvarar för, vilket i inledningen av 2017 inte 
kommit ännu.

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.

3.2 Förskola
I förskolan finns en väl upparbetad organisation där förskolechefer tillsammans med 
förskolans arbetslagsledare driver och utvecklar verksamheten. Arbetslagsledarna är 
de som dagligen finns närvarande på förskolorna och står för kontinuitet och att vara 
bärare av förskolornas vision och uppdrag. Ett långsiktigt arbete för likvärdighet och 
pedagogisk medvetenhet pågår på olika plan och på olika sätt. Här är förskolans alla 
medarbetare, barnteamet, team förskolechefer och långsiktigheten i det 
systematiska kvalitetsarbetet viktiga faktorer.

Under året har förskolorna tagit emot fler barn än tidigare från andra kulturer och 
med annat modersmål. Främst har de nyanlända kommit från länder utanför EU, men 
en ökning har också skett av så kallad arbetskraftsinvandring. Bland förskolans barn 
talas nu ett tiotal olika språk.

Utvecklingsområden som förskolan arbetat extra med detta år är:

·Kollegialt lärande i form av nätverksgrupper med fokus på lärmiljöer

 Flerspråkighet i förskolan
 Portfolio (ett sätt att följa varje barns eget lärande)
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 Pedagogisk dokumentation
 Framtagande av gemensam struktur för det systematiska kvalitetsarbetet

Under vårterminen kom Skolverkets rapport ”Barngruppers storlek i förskolan, en 
kartläggning av aktuell pedagogisk, utvecklingspsykologisk och socialpsykologisk 
forskning”. Staten erbjöd samtidigt möjlighet att söka statsbidrag för att minska eller 
undvika en utökning av barngruppernas storlek. Tack vare tillgång på lediga lokaler i 
Mullhyttan och Hidinge/Lanna kunde förskolorna där omorganiseras och vi erhöll 
statsbidrag.

En rolig happening väl värd att nämnas är förskolornas deltagande i 
Förskolebiennalen. Två arbetslag representerade Lekebergs kommun och föreläste 
om sitt sätt att arbeta med barns inflytande respektive uppstart av ny förskola. 
Biennalen är en återkommande konferens som anordnas av Linköpings universitet 
vart annat år. Konferensen besöks av deltagare från hela Mellansverige.

Projektet övningsförskola är nu inne på sitt tredje år. Under höstterminen tog 
förskolorna emot ett tiotal studenter, vilket var fler än tidigare. Detta är en del i det 
långsiktiga arbetet för fortsatt rekrytering av behörig personal, samtidigt som 
deltagandet i projektet ökar pedagogernas kompetens genom vidareutbildning och 
deltagande i seminarier.

Årets utmaningar har varit

 Rekrytering
 Tillgång/brist på vikarier vid korttidsfrånvaro
 Reduceringsarbete och konsekvenser för berörd personal
 Omorganisation i personalgrupper
 Lärarlönelyftet
 Lokaler

Utmaningarna är stora och kommer fortsätta att kräva både tid och arbete. Lokaler 
är en ständig fråga, liksom förändringar i barnantal. Tillgång på behörig personal och 
konkurrens från övriga kommuner gör personalförsörjningen framöver vansklig. Lön 
och anställningsvillkor blir ett starkt konkurrensmedel. Detta gäller både 
tillsvidareanställd personal och korttidsanställd.

3.3  Förskoleklass
Förskoleklasser finns på tre av kommunens skolor: Mullhyttans skola, Hidinge skola 
samt Tulpanens skola. Vårterminen 2016 var det sammanlagda antalet 83 elever, för 
att till höstterminen 2016 öka till 136 elever.

Samtliga pedagoger i förskoleklasserna är lärare för tidiga åldrar eller 
förskoleklasslärare, vilket ger goda förutsättningar till att verksamheterna bedrivs 
med kvalitet kopplat till forskning. Att idrottsläraren ansvarar för idrottstimmar för 
förskoleklasseleverna upplevs som en kvalitetsökning samt en god introduktion inför 
årskurs 1.

På Tulpanens skola togs det största antalet elever emot, 84 förskoleklassbarn som 
delades i fyra förskoleklasser. Trots att det stora antalet elever till förskoleklass 
ställde verksamheterna inför utmaningar, såsom lokaler och pedagoger, har det ändå 
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fungerat väl gällande trivsel och trygghet. Att kunna ge eleverna en god och 
utvecklande lärmiljö, är främst på Tulpanens skola den största och svåraste delen, då 
såväl lokalernas utformning samt antalet barn på liten yta skapar svårigheter.

I de trygghetsenkäter som genomförts i verksamheterna uppger så gott som alla att 
de känner sig trygga och delaktiga i sin verksamhet. Sammanfattande kan vi se att 
eleverna trivs och känner sig trygga i sina grupper, utvecklas både socialt och 
kunskapsmässigt samt hanterar sin skolsituation väl trots trångboddhet till viss del.

Förskoleklasserna använder sig dagligen utav utomhusmiljön för att på ett didaktiskt 
sätt utveckla och främja kunskapsutveckling och motorik.

På Tulpanens skola har samtliga förskoleklasser en idrottstimme i veckan som leds av 
idrottsläraren från och med höstterminen 2016.

Hösten 2016 startades en kommungemensam nätverksgrupp för förskoleklasslärare 
där ett gemensamt lärande och diskussioner kring uppdraget förs i förhållande till 
aktuell forskning och egna verksamheten.

3.4 Grundskola
Utvecklingsarbetet i skolan har fortsatt haft stort fokus på ökad måluppfyllelse. 
Utvecklingsarbetet sker i samtliga verksamheter med rektor som pedagogisk ledare 
tillsammans med den lokala elevhälsan och personalen. Resultaten i juni visade på 
god måluppfyllelse.

Under året har timplanerna reviderats och justerats till en kommungemensam 
timplan för att trygga likvärdigheten i kommunens olika skolverksamheter.

Rektorer har funnits i de olika verksamheterna, men vissa förändringar har skett 
under året gällande tjänster och personer. Till följd av detta har det periodvis 
förändrats i ledningsorganisationen, dels med tillfälliga lösningar och dels med nya 
personer på de olika rektorsuppdragen.

För att säkerställa kvalitén och likvärdigheten vid övergångar mellan olika 
skolor/skolformer i kommunen har samtliga övergångsplaner reviderats och 
kompletterats där det förut saknats.

Gällande trygghet och trivsel visar verksamheterna på goda resultat i de olika 
avstämningarna, såsom trivselenkäter och vid utvecklingssamtal.

I februari 2016 startades en kommungemensam förberedelseklass för nyanlända 
elever i årskurserna 1-6 som är placerad vid Tulpanens skola. Elevantalet på 
Lekebergsskolan 7-9 ökar åter beroende på större barnkullar samt även tillskott av 
nyanlända ungdomar. Prognosen visar att elevantalet kommer att fortsätta öka vilket 
kommer att ställa krav på ökad tillgång till lokaler. Idag används del av skolans 
utrymme för SFI. På skolan finns även en förberedelseklass vars arbete dels handlar 
om kartläggning, personalen följer de nyanlända eleverna i deras respektive klasser 
samt undervisar i svenska som andra språk. Behovet av modersmålslärare och 
studiehandledare är oerhört viktigt att vi inom kort lyckas möta för att elever med 
andra modersmål ska kunna tillgodogöra sig undervisningen och på sikt bli behöriga 
för nationella program samt komma ut i arbete som vuxna. Rekrytering har under 
året tagit stort utrymme då det är svårt att finna behöriga pedagoger, men även 
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vikarier. För att det goda arbetet som görs idag kring bl.a. trygghet och delaktighet, 
goda lärandemiljöer och måluppfyllelse ska fortsätta i rätt riktning kommer vår 
förmåga att rekrytera ha stor betydelse.

3.5 Grundsärskola
Under vårterminen fanns fem elever i grundsärskolan. Spännvidden i åldrar liksom 
mognadsnivå var ganska stor. En elev skulle därför må bra av att ha kontakt med 
jämnåriga elever och det arbetades för att ett samarbete med Örebro skulle gå i lås. 
Örebro har haft svårt att erbjuda platser i särskolan till närliggande kommuner. Den 
egna verksamheten erbjuder både grundsärskola och inriktning träningsskola åk 1-6 i 
och med skolstart hösten 2016.

Det är ett tätt samarbete mellan träningsskolan och grundsärskoledelen. Det är också 
ett bra samarbete med hela skolan.

Träningsskolan har behörig specialpedagog, men det saknas formell kompetens av 
behörig lärare för undervisning i grundsärskolan.

3.6 Fritidshem
Antalet barn inskrivna i fritidshem har ökat i kommunens verksamheter.

Det kommungemensamma nätverket för samtliga fritidshem har fortsatt sitt arbete 
för att höja kvalitén samt skapa grundläggande likvärdighet för de olika 
verksamheterna. På varje fritidshem förs även samtal utifrån de nytillkomna tilläggen 
och förtydligandena i läroplanen.

3.7 Gymnasieskola - Introduktionsprogram
På Lekebergs gymnasieskola finns introduktionsprogram(IM) med fyra inriktningar. 
Inga nationella program erbjuds, utan dessa läses i andra kommuner. Antalet elever 
är ca 35 stycken och den största inriktningen är Språkintroduktion(SPRI) med ca 30 
elever. Övriga elever studerar på inriktningarna individuellt alternativ och 
yrkesintroduktion. Syftet med introduktionsprogrammet är att eleven ska uppnå 
behörighet för att kunna söka yrkesprogram eller till ett högskoleförberedande 
program inom gymnasieskolan. SPRI startades under vårterminen 2016 i samband 
med den stora flyktinginvandringen till Sverige och kommunen. SPRI är under 
uppbyggnad sedan i våras och en del bitar har fallit på plats under hösten, 
exempelvis har ett elevhälsoteam inrättats. Lärartätheten är relativt god och från vt 
2017 kommer eleverna kunna läsa flera ämnen på SPRI . Tidigare hade kommunen 
ett samarbete med Örebro kommun gällande modersmål och studiehandledning på 
modersmål, men Örebro kommun kan inte längre bistå andra kommuner med detta. 
Avsaknaden av modersmålsundervisning och studiehandledning är naturligtvis en 
brist ur ett elevperspektiv och kommunen har vissa skyldigheter enligt skollagen och 
gymnasieförordningen. Det pågår ett arbete för att komma till rätta med dessa 
brister, vilket hittills har resulterat i att studiehandledning i de största språken 
kommer att kunna erbjudas från starten av vt 2017. Ansträngningarna att få till 
modersmålsundervisning och studiehandledning på flera språk kommer att fortsätta 
och det är av största vikt att kommunen ger resurser till detta.
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3.8 Kommunens aktivitetsansvar
Enligt skollagen 29 kap. 9§ ska en hemkommun hålla sig informerad om vilka 
ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret samt erbjuda lämpliga individuella 
åtgärder. Aktivitetsansvaret omfattar de ungdomar som ej har fyllt 20 år, är 
folkbokförda i kommunen och som ej har genomfört eller genomför 
gymnasieutbildning på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller 
motsvarande utbildning. De som har fullföljt en gymnasieutbildning men ej uppnått 
examensbevis, står också under aktivitetsansvaret. I första hand ska åtgärderna 
motivera den enskilde mot studier. Kommunen ska dokumentera sina insatser. På 
delegation från rektor är biträdande rektor för Lekebergs gymnasieskola 
aktivitetsansvarig. Aktivitetsansvarig rektor säkerställer arbetet tillsammans med 
samordnaren för det kommunala aktivitetsansvaret.

3.9 Vuxenutbildning
Vuxenutbildningen som bedrivs i egen regi i kommunen är Svenska För Invandrare 
(SFI). När det gäller utbildningar av annat slag inom vuxenutbildningen köper 
kommunen platser av andra kommuner eller andra externa aktörer. Under 2016 har 
ca 80 personer i kommunen läst på distans eller studerat på andra orter inom 
vuxenutbildningen.

SFI har funnits i kommunen under ett antal år men i blygsam skala. Dock förändrades 
bilden under 2016 i samband med den ökade flyktinginvandringen vilket har 
inneburit att elevantalet har ökat och att det i dagsläget inte kan erbjudas plats till 
alla sökande. Den sökande som stått längst i kön har gjort det i ca 4 månader, vilket 
gör att vi inte lever upp till lagens krav. I skrivandes stund studerar 33 elever inom SFI 
och 16 sökande står i kö.

För att klara det ökande elevantalet har lärarresurser tillförts verksamheten och 
planering pågår för att starta ytterligare en undervisningsgrupp för att korta kötiden. 
Den nya undervisningsgruppen planeras att starta under februari-mars 2017 i AMI:s 
lokaler. SFI samarbetar tätt med AMI och placeringen av den nya gruppen i deras 
lokaler ska göra att eleverna lättar ska integreras i AMI:s verksamhet med 
praktikplatser och andra arbetsmarknadsåtgärder.

Staten har förändrat vissa regelverk när det gäller statsbidragsansökningar för olika 
former av vuxenutbildning. Det innebär att det finns ett krav på samverkan med 
andra kommuner för att få del av statsbidragen. Vår kommun kommer att ingå i en 
grupp bestående av kommunerna Örebro, Kumla, Karlskoga och Degerfors där 
samarbetet kommer att utvecklas vidare under 2017 och syftet är att öka utbudet av 
vuxenutbildning.

3.10 Kultur- och fritid
Kulturmiljöprogram 

Lekebergs första kulturmiljöprogram har antagits av kommunfullmäktige. 
Kulturmiljöprogrammet försöker beskriva den historiska framväxten av det område 
som idag är Lekebergs kommun och ge en bild av de delar av kommunen som ska 
betraktas som särskilt kulturhistoriskt värdefulla.
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Konsumentrådgivning 

Avdelningen svarar för kommunens konsumentrådgivning. Genom avtal med 
Karlskoga kommun tillhandahåller de kvalificerade konsumentvägledartjänster till 
medborgare i Lekebergs kommun. Avtalet har omförhandlats under året.

Biblioteket, övrigt 

Örebro rättighetscenter, som jobbar mot diskriminering, har funnits tillhanda för 
frågor och råd under ett par timmar, fem torsdagar under hösten.

Statistik: 322 fjärrlån från andra bibliotek gjordes under året. Samtidigt lånade 
biblioteket ut 118 exemplar till andra bibliotek i länet och landet. 14 talbokslåntagare 
var aktiva under året. 450 talböcker lånades ut till dem (enligt § 17 
Upphovsrättslagen). Registrerade låntagare för egen nedladdning: 16 vuxna och 5 
barn. Egen nedladdning från Legimus: 110 av vuxna låntagare, 18 av barn.

Konstnärlig gestaltning 

Arbetet med utplacering av konst i kommunens lokaler har utökats.
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4 Ekonomi

 Kultur- och bildningsnämnden Budget 
2016 Tkr Utfall 2016 Tkr Avvikelse 

2016 Tkr

Gemensam verksamhet 20 422 19 613 809

Förskolan 52 312 49 141 3 172

Grundskolan 82 062 82 779 -717

Gymnasieskolan 25 814 26 537 -723

Vuxenutbildning 1 168 924 245

Barn- och familjeavdelningen 5 811 8 491 -2 680

Kultur- och fritidsverksamhet 7 570 7 620 -50

SUMMA 195 159 195 104 55

Det ekonomiska resultatet för Kultur- och bildningsnämnden 2016 uppgår till 
+ 55 tkr.

Överskott finns inom den gemensamma administrationen, förskolan samt 
vuxenutbildningen. Underskott finns inom grundskola, interkommunala ersättningar, 
gymnasieskola, barn- och familj (Socialtjänsten) samt inom kultur- och fritids 
området. I början av året fattades beslut om ett antal effektiviseringsåtgärder för att 
nämnden skulle klara att hålla sin budgetram på grund av prognostiserade 
underskott, främst inom barn- och familj.

 Gemensamt + 809 tkr

Här ligger kostnader för den gemensamma administrationen, nämnden samt 
interkommunala ersättningar för barnomsorg och grundskola. De interkommunala 
redovisar underskott främst på grund av att köp av externa platser inom förskola, 
grundskola och grundsärskola överstiger budget. Samt att försäljningen av platser till 
andra kommuner varit lägre under året än beräknat. Även nämnden har ett litet 
underskott på 80 tkr dels på grund av flera extrainsatta sammanträden och 
utbildningar under året samt att budgeten för arvoden inte räknats upp efter den 
verkliga kostnadsbilden. Den gemensamma administrationen redovisar dock totalt 
sett ett överskott för året som beror på beslutade besparingsåtgärder tidigare under 
året och att budget för måluppfyllelse är orörd för att hålla nere underskottet för 
hela nämnden.

Förskolan + 3 172 tkr

Del av överskottet inom förskolan beror på besparingsåtgärder som beslutats tidigare 
under året som gäller nedläggning av nattomsorg, en dagbarnvårdare samt mindre 
medel till kompetensutveckling för personalen. Förskolan har även ansökt och blivit 

Page 70 of 204



54

beviljade ett statsbidrag för att kunna behålla nuvarande storlek på barngrupper. 
Ovan åtgärder genererar ett plus på 1 450 tkr. Förskolan prognostiserar ytterligare 
överskott på 1 722 tkr utöver de besparingar som gjorts under året. Detta beror på 
svårigheten att få tag i förskollärare, vilket gör att personal som inte har formell 
kompetens används i verksamheterna och då till en lägre kostnad. I Lanna/Hidinge 
har även bemanningen kunnat hållas nere, då det har varit färre barntimmar än 
beräknat i budget. Vakanser av kökspersonal genererar också ett litet överskott.

 Grundskolan - 717 tkr

Underskottet inom grundskolan beror på utökning av personal på fritidshemmet i 
Hidinge, då det sker en större ökning av antalet barn än beräknat. Elevhälsans budget 
är ej i balans när det gäller kostnader för köp av skolpsykolog och skolläkare. Att ha 
skolläkare är lagstadgat och nu har ett nytt avtal träffats med läkare för att kunna 
uppfylla lagkravet. Lekebergsskolan 4-6 har underskott på grund av för hög 
personalbemanning mot budget och där är åtgärder vidtagna, men de kommer inte 
ge helårseffekt förrän 2017. Inom grundsärskolan har en träningsskola startats upp 
under året, medel för denna verksamhet finns inte med i årets budget utan blir ett 
underskott i år.

Tidigare beslutade besparingsåtgärder på driftskostnader i grundskolan har 
verkställts under året och bidragit till att minska det totala underskottet.

Gymnasieskolan - 723 tkr

Underskottet beror på att kostnaden för köp av gymnasieplatser överstiger budget, 
flera elever än budgeterat.

Vuxenutbildning + 245 tkr 

Överskott då verksamheten sökt och beviljats statsbidrag som ej budgeterats.

Barn- och familjeavdelningen - 2 680 tkr 

Verksamheten flyttades över till vård- och omsorgsnämnden från och med 1/7 och 
resultatet som presenteras här är det underskott som kultur- och 
bildningsförvaltningen får bära. Underskottet beror på höga kostnader inom LSS 
boende och korttidsvård. Budgeten för LSS-boende täcker inte 1/4 del av ett ärende. 
I dagsläget är det tre ärenden. Även inom familjehemsvården överskrids budgeten, 
både vad gäller kommunens egna uppdragstagare och för köp av placering. Budgeten 
för kontaktpersoner inom LSS överskrids. Detta trots att alla beslut inte kunnat 
verkställas.

Kultur- och fritid - 50 tkr 

Reduceringsuppdraget under året innebar att kostnaderna skulle minskas med 
230 tkr genom att effektivisera KomTek och Naturskolan och att inte etablera 
spontanidrottsplatser. Det reduceringsuppdraget har verkställts.

De kostnadsmässigt stora insatserna för att öka säkerheten vid Lanna badgruva 
finansierades dels av det som återstod av skogsförsäljningen (för ett par år sedan) 
och dels av medel i avdelningens totala budget, då budgeten för badgruvan inte täckt 
hela summan.
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Budgeten för verksamheterna fritidsgården i Mullhyttan och kulturskolan har inte 
motsvarat de faktiska kostnaderna, som enligt avtal med bägge aktörerna höjs 
årligen.

4.1  Investeringar

Investeringsprojekt KUB 2016 Budget 
2016 Utfall 2016 Avvikelse 

2016

Näridrottsplats 1 439 0 1 439

Inventarier KUB 650 596 54

Ny förskola Fjugesta 200 42 158

Lanna Badgruva 0 409 -409

Summa 2 289 1 047 1 242

Näridrottsplats ingick i besparingsåtgärderna 2016 och ingen idrottsplats har 
etablerats.

Investeringsbudgeten för ny förskola Fjugesta avser Äventyret och konstnärlig 
gestaltning.

Stora åtgärder har under året skett vid Lanna badgruva för att åtgärda rasrisken. 
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Tjänsteskrivelse 2017-03-08 1 (2)

Dnr: KUB 17-172

Tjänsteskrivelse – Regler för arrangörsbidrag
   

Ärendebeskrivning
Bidragsformen arrangörsbidrag är historiskt sett inte ny i kommunen då det under 
flera år ingått i kultur- och bildningsnämndens delegationsordning för förvaltningen. 
Bidragsformen behöver dock tydliggöras och samtidigt synliggöras så att det blir 
möjligt för fler arrangörer/föreningar att göra verkstad av sina idéer.

1 Bakgrund
Arrangemang inom kultur-, idrotts- och fritidsområdet är en viktig del för 
kommunens attraktivitet, för folkhälsan och för nämndmålet att medborgarna ska 
kunna ta del av ett levande, kvalitativt och varierat kultur- och fritidsutbud samt ges 
förutsättningar att själva ägna sig åt skapande verksamhet. Det stärker även 
arrangörers/föreningars kreativitet och entreprenörskap.

Bidragsformen arrangörsbidrag är historiskt sett inte ny i kommunen då det under 
flera år ingått i kultur- och bildningsnämndens delegationsordning för förvaltningen. 
Bidragsformen behöver tydliggöras och samtidigt synliggöras så att det blir möjligt 
för fler arrangörer/aktörer att göra verkstad av sina idéer. Det i sin tur ställer krav på 
ett regelverk.

2 Analys
Bedömningen är att det fortfarande ryms inom befintlig ekonomisk ram för bidrag. 
En effekt av att regler antas och sedan synliggörs kan bli att antal ansökningar ökar 
vilket gör att budgeten på sikt kan behöva utökas.

Regler
Kommunens villkor för bidrag ligger till grund även för denna bidragsform och styr 
handläggning och beslut. Nya förslag är nu ute på remiss med en tillhörande 
värdegrund.

Vem kan söka? Arrangörsbidrag kan sökas av förening för ett kultur-, idrotts- eller 
fritidsarrangemang. Föreningar som har sin huvudsakliga verksamhet i Lekebergs 
kommun kan söka. Bidrag för samma arrangemang kan sökas max tre gånger (efter 
det bedöms det övergå till drift av verksamhet).

Hur söker man? Bidraget söks på särskild blankett. Vid behov kan beloppet betalas ut 
i förskott. Om arrangemanget ställs in ska hela beloppet återbetalas. Bidrag kan ej 
sökas retroaktivt. I samband med marknadsföring ska det framgå att Lekebergs 
kommun är bidragsgivare.

Vad kan man söka för? Bidrag kan sökas för ett nytt arrangemang eller för ett 
arrangemang med ett nytt innehåll, inte för drift av verksamhet (ett redan flerårigt 
pågående/återkommande arrangemang bedöms vara drift av verksamhet). 
Arrangemanget ska vara öppet för alla (åldersgräns får förekomma) och genomföras i 
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Lekebergs kommun. Arrangemanget ska vara fritt från alkohol, narkotika, droger och 
tobak. Det går ej att söka enbart för inköp av material.

När söker man? Bidraget kan sökas löpande under året.

3 Slutsats
Regler behöver antas och synliggöras så att det blir tydligt att kommunen vill 
möjliggöra en utveckling av arrangemang inom kultur, idrott och fritid samt främja 
kreativitet och entreprenörskap.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar regler för arrangörsbidrag. 

LEKEBERGS KOMMUN
Maria Bäcklin Daniel Eriksson
Förvaltningschef Handläggare/kultur- och fritidschef
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Dnr: KUB 15-500

Tjänsteskrivelse – Slutrapport motionsspår
   

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden uppdrog 2016-10-25, §104, till förvaltningen att lämna 
slutrapport vid vårens första sammanträde 2017 samt att utreda ansvarsfrågan vid 
tillbud.

1 Bakgrund
De båda motionsspåren i Mullhyttan och Fjugesta är i behov av kraftigt underhåll.

2 Analys
Treårig åtgärdsplan
Kostnaderna är preliminära.

År 1 (2017) – Markbeläggning i Mullhyttan, 350-400 tkr. 20 stolpar och armaturer 
(LED) byts ut i Mullhyttan, 200 tkr. 25 stolpar och armaturer (LED) byts ut i Fjugesta, 
400 tkr.

År 2 (2018) – Markbeläggning i Fjugesta, 450-500 tkr. 20 stolpar och armaturer (LED) 
byts ut i Mullhyttan, 200 tkr. 25 stolpar och armaturer (LED) byts ut i Fjugesta, 400 
tkr.

År 3 (2019) – 20 stolpar och armaturer (LED) byts ut i Mullhyttan, 200 tkr. 25 stolpar 
och armaturer (LED) byts ut i Fjugesta, 400 tkr.

Investeringen år 1 finansieras genom en omfördelning av medel i driftbudgeten. Som 
exempel kan nämnas att 45 000 kr motsvarar en investeringsutgift på 880 000 kr 
(avskrivningstid 20 år). Det innebär att driftbudgeten inför år 2 o.s.v. är lägre. För att 
inte driftbudgeten ska urholkas på sikt behöver den stärkas upp fr.o.m. 2018 med 
tanke på driftskostnader såsom tjänster och material (el borträknat). 

Ansvarsfrågan vid tillbud
I dialog med kommunens försäkringsrådgivare Söderberg & Partners konstateras att 
motionerande/promenad etc. sker på egen risk och eget ansvar. Benbrott, stukningar 
och liknande handlar oftast om rena olycksfall och för detta kan kommunen inte bli 
ansvarig.

Om en olycka inträffar i spåret så kan skadan prövas i kommunens ansvarsförsäkring. 
Det behöver då konstateras att kommunen varit vårdslös. Ett exempel kan vara om 
ett överfall sker i spåret och det visar sig att belysningen inte fungerat på länge. 
Bedömningen är att det kan prövas men det är långsökt att kommunen fälls. Det är 
en annan sak om kommunen placerat ut utrustning (t.ex. utegym) som brister i 
hållbarhet samt att det går att identifiera ett bristande underhåll.

Kommunens olycksfallsförsäkring gäller för olycksfall och de försäkrade 
grupper/personer som anges, oavsett på vilken plats skadan äger rum. Även privat 
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försäkring gäller ifall man skadar sig/är med om ett olycksfall. Kommunanställda 
omfattas av en arbetsskadeförsäkring om det är i arbetet man motionerar.

I förebyggande syfte har förvaltningen skyltat upp med information om att man 
gärna ska motionera tillsammans med någon, att snubbelrisk råder på delar av 
spåret, att man inte ska röra nedfallen ledning och att spåret kommer att förbättras 
samt hur man lämnar synpunkter.

3 Slutsats
Åtgärderna år 1 finansieras av en omfördelning av driftbudgeten, men år 2 och 3 
behöver budgeten stärkas upp för att åtgärdsplanen ska kunna fullföljas och 
driftbudgeten inte urholkas. 

Vad gäller försäkringsfrågan så sker motionerande/promenader på egen risk. Om en 
olycka inträffar i spåret så kan skadan prövas i kommunens ansvarsförsäkring. Det 
behöver då konstateras att kommunen varit vårdslös.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden
1. godkänner slutrapporten och finansieringen av åtgärdsplanens insatser år 1 genom 
    en omfördelning i driftbudgeten.
2. återupptar ärendet i samband med nämndens budgetarbete inför 2018 och 2019, 
    för att möjliggöra ett fullföljande av åtgärdsplanen.

LEKEBERGS KOMMUN

Maria Bäcklin Daniel Eriksson
Förvaltningschef Handläggare/kultur- och fritidschef
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Dnr: KUB 16-285

Tjänsteskrivelse - Återställning av skateramp
   

Ärendebeskrivning
Förvaltningen fick i uppdrag av kultur- och bildningsnämnden, 2016-10-25, 
§ 105, att utreda återställande av en skateramp, ta fram finansieringsförslag samt 
undersöka sponsring.

1 Bakgrund
Att etablera en skatepark inkl. plats för cykel och graffitivägg samt plats för att köra 
med radiostyrda bilar och flygplan, grundar sig på ett medborgarförslag.

2 Analys
Återställande av skateramp
Alternativ A)
En skateramp (”U”), mellan 200 tkr och 350 tkr exkl. moms. Kostnad tillkommer för 
bygglov, arbete på plats med samt gjutet fundament, då rampen är för tung för att 
placeras på gräs. De kostnaderna uppgår till mellan 130 tkr (gjutna fundament) till 
450 tkr (gjuten platta).

Alternativ B)
Skaterampen återställs med några mindre ramper (moduler) i olika utföranden. 
Skatemodulerna monteras med en liten svetsning och eventuellt en gjutning. 
Svetsningen går enkelt att skära upp och samma sak gäller gjutningen. Modulerna är 
därför mobila med rätt verktyg samt vajerlyft som monteras på ovansidan och 
maskin att lyfta med. De kan alltså placeras på en plats för att sedan flyttas.

Finansieringsförslag (internbudgetarbetet). Avskrivningstid 20 år.
Vid en investering på 100 tkr blir kapitalkostnaden ca 5 100 kr/år i 20 år.

Undersökning av sponsring
Efter tidigare konsultation med förbundsjurist på SKL konstaterar förvaltningen att 
det inte finns några generella hinder för sponsring av kommunal verksamhet och för 
en kommun att ta emot sponsorbidrag för en verksamhet. Däremot bör man inte ta 
emot sponsring för genomförande av något som ännu inte är beslutat (för att 
undvika ekonomiska påtryckningar). Med tanke på det sistnämnda har inte 
förvaltningen gått vidare med att undersöka sponsring.

3 Slutsats
Vid en investering på 100 tkr blir kapitalkostnaden ca 5 100 kr/år i 20 år. Det 
tillsammans med medel för skötsel och underhåll behöver avsättas i driftbudgeten. 
Förvaltningens bedömning är att det tidigast är möjligt inför 2018 och att en rimlig 
totalsumma är 8 000 – 10 000 kr inkl. kapitalkostnad, skötsel och underhåll.

Page 80 of 204



Tjänsteskrivelse 2017-02-22 2 (2)

Dnr: KUB 16-285

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden
1. återställer skaterampen 2018 enligt alternativ B under förutsättning att medel 
    finns i budget
2. återupptar ärendet i samband med nämndens budgetarbete inför 2018 

LEKEBERGS KOMMUN

Maria Bäcklin Daniel Eriksson
Förvaltningschef Handläggare/kultur- och fritidschef
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Dnr: KS 16-694

Klicka här för att skriva ärenderubrik.
   

Ärendebeskrivning
Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen har inkommit med en motion som 
föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om att införa ett så kallat ”meröppet 
bibliotek”. 

Motionen föreslås överlämnas till Kultur- och bildningsnämnden för beredning och 
framtagande förslag till svar. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till Kultur- och bildningsnämnden för 
beredning. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson SYSTEM
Kommundirektör Administrativ chef
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Protokoll 2017-02-27

Kommunfullmäktige
Tid Plats
18:30-19:30 Hidinge skola  

Övriga

Ej tjänstgörande ersättare
Leif Göransson (C)
Sören Fagerstedt (KD)
Lena Fagerstedt (KD)
Elin Nilsson (L)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)

Beslutande ledamöter
Britt Åhsling (M) (vice ordförande)
Jette Bergström (S) (2:e vice ordförande)
Amanda Höjer (C) (ordförande)
Wendla Thorstensson (C)
Charlotta Englund (C)
Astrid Söderquist (C)
Conny Boman (C)
Annica Zetterholm (C)
Liselotte Laurén (C)
Håkan Söderman (M)
John Hägglöf (M)
Linnéa Hägglöf (M)
Jonas Hansen (KD)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Eva Blomqvist (L)
Pia Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Lennart M Pettersson (S)
Lars-Gunnar Forsberg (S)
Ewonne Granberg (S)
Michael Larsson (S)
Kenneth Hagström (S)
Mikael Bergdahl (S)
Margareta Carlsson (V)
Gerry Milton (SD)
Ulla Kristina Fintling (C)  ersätter Peter Sahlqvist 
(C)
Eva Bonnevier (C)  ersätter Kent Runesson (C)
Christina Haraldsson-Pålsson (M)  ersätter Jonas 
Hellberg (M)
Mait Edlund (S)  ersätter Anette Bergdahl (S)
Olle Leijonborg (FL)  ersätter Kerstin Leijonborg 
(FL)
Maria Larsson (FL)  ersätter Johnolov Ohlsson 
(FL)
Jorma Keskitalo (SD)
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Protokoll 2017-02-27

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Protokollet innehåller paragraferna §12

Ordförande _________________________________________________________________
Amanda Höjer (C)

Justerare _________________________________________________________________
Maria Larsson (FL) Lennart M Pettersson (S)

Sekreterare _________________________________________________________________
Gustav Olofsson
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Protokoll 2017-02-27

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2017-02-27

Datum för överklagan 2017-03-08 till och med 2017-03-29

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gustav Olofsson
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Protokoll 2017-02-27

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§12 - Anmälan av ny motion - "Meröppet" bibliotek (KS 16-694)
Ärendebeskrivning
Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen har inkommit med en motion som föreslår att 
kommunfullmäktige ska besluta om att införa ett så kallat ”meröppet bibliotek”. Motionen föreslås 
överlämnas till Kultur- och bildningsnämnden för beredning och framtagande förslag till svar.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till Kultur- och bildningsnämnden för beredning.

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till Kultur- och bildningsnämnden för beredning.

Beslutsunderlag
 Motion - Meröppet bibliotek - (KS 16-694-1)
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Kulturpristagare 2017
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Dnr: KUB 16-745

Tjänsteskrivelse – Kulturpristagare 2017
   

Ärendebeskrivning
Varje år utser Kultur- och bildningsnämnden en Kulturpristagare.
Sista nomineringsdag för 2017 var 9 mars och 7 nomineringar har inkommit

Beslutsunderlag
Nominering av Kulturpris till:
Jan-Olof Malm
Dag Stranneby
Anders Ekstrand
Lekebergs Revysällskap
Ingrid Thorin
Museiföreningen Örebro-Svartå järnväg – Svartåbanans vänner (mfÖrSJ)
Sture och Marianne Lundqvist

*Sammanställning av föregående års Kulturpristagare 2000-2016
*Sammanställning av tidigares års nomineringar av Kulturpris 2000-2016
*Statuter för Lekebergs kommuns Kulturpris och Ungdomsledarpris

Förslag till beslut
Klicka här för att skriva förslag till beslut.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Karin Adolfsson
Förvaltningschef Handläggare
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Tidigare års nomineringar till Kulturpris 2000-2016

Nedan listas de personer/föreningar som nominerats tidigare år, men som ej erhållit 
pris.

Namn Nomineringsår

Lars Eric Lood (avliden) 2000, 2005
Kjell Helgesson 2001, 2013
Arne Rudström 2002
Leif Bertilsson 2006
Henry Gustafsson (avliden) 2007, 2008
Saga Molin (avliden) 2008
Lisbeth Axelsson och Rolf Jansson 2009
Jan-Olof Malm 2008, 2011, 2012
Sofia Sundström 2008
Arne Upling 2010
Berit Ydreborg 2009
Museiföreningen Örebro-Svartå järnväg – 2010, 2011
Svartåbanans vänner (mfÖrSJ)
Jan Myrtorp 2012
Sven Söderström 2012
Lars Litzén 2013
Lennart Jinnestrand 2013
Sten-Göran Thorell 2013
Lars-Inge Larsson 2014
Ulla-Britt Sätter 2014
Ingrid Thorin 2014
Holger och Dennis Örtenmalm 2015
Kerstin Johansson 2015
Lekebergs Revysällskap 2016
Dag Stranneby 2016
Kerstin Pettersson 2016
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Tidigare års kulturpristagare 2000-2016

Nedan listas de personer/föreningar som erhållit Kulturpris 2000-2016

2000: Sigurd Paulsson

2001: Lennart Ericson

2002: Folke Larsson

2003: Gunilla Pihlblad

2004: Wivianne Högman

2005: Maj Fryxell

2006: Ragnar Andersson

2007: Bertil Seeger

2008: Kjell Edlund

2009: Inger Jansson

2010: Rolf Jansson

2011: Maria Sundström

2012: Anders Ekstrand

2013: Måna Berger

2014: Sören Klingnéus

2015: Mullhyttans bygdeförening

2016: Anne-Britt Hedman Karlsson 
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Dnr: KUB 16-746

Tjänsteskrivelse – Ungdomsledarpris 2017
   

Ärendebeskrivning
Varje år utser Kultur- och bildningsnämnden en Ungdomsledarpristagare. 
Sista nomineringsdag för 2017 var 9 mars och 6 nomineringar har inkommit.

Beslutsunderlag
*Nominering av Ungdomsledarpris till:
Mats Jonsson, Mullhyttans IF
Camilla Jarleskog, Lekebergs IF
Niklas Viktorsson, Lekebergs IF
Christian Nyström, Lekebergs IF
Glenn Jarleskog, Lekebergs IF
Kent Andersson, Gropens IF

*Sammanställning av föregående års Ungdomsledarpristagare 2001-2016
*Sammanställning av tidigare års nomineringar av Ungdomsledarpris 2001-2016
*Statuter för Lekebergs kommuns kulturpris och ungdomsledarpris

Förslag till beslut
Klicka här för att skriva förslag till beslut.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Karin Adolfsson
Förvaltningschef Handläggare
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Tidigare års nomineringar av Ungdomsledarpris 2001-
2016

Nedan listas de personer/föreningar som nominerats tidigare år, men som ej erhållit 
pris

Namn Nomineringsår   Aktiv* 

Jimmy Wallin, Fjugesta IF 2010 Nej
Mats Jakobsson (Johansson), Fjugesta IF 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Ja
Wollrath Ivarsson, Fjugesta Pistolskyttekl. 2001, 2005 Ja
Per-Arne Gustavsson, Edsberg 2003, 2005 Vet ej
Janne Borg, Tångeds IF 2005 Vet ej
Ewa-Britt Fahlström, Lekebergs 
Innebandyförening 2005,2006 Nej
Marie Larsson, Bengtsgården, Fjugesta 2007 Vet ej
Jorun Knutson, Kvistbro Skytteförening 2008 Vet ej
Jan Ericsson, Fjugesta IF 2009 Vet ej
Bengt Torege, Lekebergs IF 2009 Vet ej
Thomas Lindlöf, Fjugesta IF 2011 Ja
Håkan Zetterholm, Lekebergs
Innebandyförening 2011 Nej
Mats Jonsson, Mullhyttans IF 2012, 2013, 2016 Ja
Niklas Godlund, Lekebergs 
Innebandyförening 2012 Nej
Irene Haglund, Knista församling 2013 Vet ej
Niklas Viktorsson, Lekebergs IF, 
Lekebergs Innebandyför. 2013, 2014, 2016

Ja
Conny Boman, Hackvads Baptistungdom 2013 Ja
Kim Palmroth, Lekebergs 
Innebandyförening (numera i Gropens IF) 2013 Nej/Ja
Agne Björklund, Studiefrämjandet,
(Musikhuset) 2014 Ja
Felicia Birgersson, Fjugesta IF 2015, 2016 Vet ej
Jonas Svensson, Fjugesta IF 2015 Ja
Oscar Söderman, Lekebergs IF 2016 vet ej
Erik Lannhard, Lekebergs IF 2016 Ja
Camilla Palm, Lekebergskyrkan 2016 Vet ej
Katarina Berisson, Lekebergs IF 2016 Ja

* med reservation för eventuella felaktigheter
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Tidigare års Ungdomsledarpristagare 2001-2016

Nedan listas de personer/föreningar som erhållit Ungdomsledarepris 2001-2015

2001: Börje Gustafsson, Tångeds IF
2002: Raimo Kankaanpää, Fjugesta IF handboll
2003: Jonas Hansen, Lekebergskyrkan
2004: Ulf Viktorsson, Lekebergs Innebandy
2005: Kenneth Hagström, OK Letstigen och Fjugesta IF 
2006: Lotta Appelros, Fjugesta IF, handboll
2007: Björn Johansson, Kvistbro skytteförening
2008: Michael Larsson och Kristin Andersson, Fjugesta Motorsällskap
2009: Carina Arvidsson, Lekebergs IF
2010: Mikael Johansson, Salemförsamlingen
2011: Roland Andersson, Hackvads Baptistförsamling
2012: Johan Gunnarsson, Lekebergs IF
2013: Marihelen Forsberg, Lekebergskyrkans ungdom
2014: Emma Edman, Mullhyttans IF
2015: Elisabeth Brånsgård, Lekebergs Revysällskap
2016: Mats Jakobsson, Fjugesta IF
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Dnr: KUB 17-207

Tjänsteskrivelse – ekonomisk uppföljning per 28 
februari 2017
   

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat ekonomisk uppföljning per sista februari för 
kultur- och bildningsnämnden. Utfallet visar ett överskott för perioden på 7 069 tkr, 
vilket motsvarar en förbrukning av budget på 13 %. Riktvärdet för perioden är 17 % 
förbrukning av budgeten. Påpekas bör att flertalet stora fakturor avseende kostnader 
för interkommunala ersättningar för grundskola och gymnasieskola ej inkommit ännu 
motsvarande ca 3 500 tkr. Samt att de statliga bidrag som inkommit i början på året 
inte är periodiserade och motsvarar ca 1 700 tkr. När detta tas i beaktande blir 
förbrukningen procentuellt av budget ca 16 %. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per sista februari. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Sandra Magnusson
Förvaltningschef Förvaltningsekonom
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Kod ANSVAR
VERKSAMHET
SLAG

Ack Redovisning

Jan 17 - Feb 17

Ack Budget Ack Avvikelse Årsbudget Avvikelse 
mot årsbudget

ANSVAR
200000     KULTUR- OCH BILDNINGSCHEF 2 304 133 8 025 330 5 721 197 48 151 982 45 847 849
VERKSAMHET
10000000   NÄMND- OCH STYRELSEV-HET 90 406 120 667 30 261 724 000 633 594
SLAG
401000     ARVODEN TILL FÖRTROEND 67 237 77 167 9 929 463 000 395 763
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 864 00 -864 00 -864
411100     PO-PÅLÄGG 21 458 27 667 6 209 166 000 144 542
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 00 1 667 1 667 10 000 10 000
453100     BILERS. SKATTEFRI 622 00 -622 00 -622
454600     KURSER 00 8 333 8 333 50 000 50 000
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 225 00 -225 00 -225
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 00 5 833 5 833 35 000 35 000
VERKSAMHET
41000000   FÖRSKOLA 1-5 ÅR -459 164 -515 667 -56 503 -3 094 000 -2 634 836
SLAG
315100     BARNOMSORGSAVG -467 093 -527 333 -60 240 -3 164 000 -2 696 907
469810     ÅTERBET BO-AVG 1 929 00 -1 929 00 -1 929
472500     VÅRDNADSBIDRAG 6 000 11 667 5 667 70 000 64 000
VERKSAMHET
41050000   FÖRSKOLA, ANDRA KOMMUNER 83 829 201 133 117 304 1 206 800 1 122 971
SLAG
314100     FÖRS VHT ANNAN KOMMUN 00 -36 667 -36 667 -220 000 -220 000
315100     BARNOMSORGSAVG -85 815 -83 333 2 481 -500 000 -414 185
356000     MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT -1 686 -16 667 -14 981 -100 000 -98 314
462000     KÖP AV BO- OCH SKPLATSER 00 337 800 337 800 2 026 800 2 026 800
462100     KÖP HUV,VHT,FÖR O STIFT 95 880 00 -95 880 00 -95 880
462300     KÖP HUV.VHT,ÖVR FÖRETAG 75 450 00 -75 450 00 -75 450
VERKSAMHET
41100000   PEDAGOGISK OMSORG -38 669 -19 167 19 502 -115 000 -76 331
SLAG
315100     BARNOMSORGSAVG -38 669 -19 167 19 502 -115 000 -76 331

LEKEBERGS KOMMUN
2017-03-02 14:28
Sida
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Kod ANSVAR
VERKSAMHET
SLAG

Ack Redovisning

Jan 17 - Feb 17

Ack Budget Ack Avvikelse Årsbudget Avvikelse 
mot årsbudget

VERKSAMHET
42000000   INTEGR.FRTHEM O FÖR.KLASS -318 532 -327 667 -9 134 -1 966 000 -1 647 468
SLAG
315100     BARNOMSORGSAVG -318 532 -327 667 -9 134 -1 966 000 -1 647 468
VERKSAMHET
42040000   LANNA/HIDINGE FRITIDSHEM -465 00 465 00 465
SLAG
315100     BARNOMSORGSAVG -465 00 465 00 465
VERKSAMHET
42050000   FRITIDSHEM, ANDRA KOMM. -257 403 -236 667 20 736 -1 420 000 -1 162 598
SLAG
314100     FÖRS VHT ANNAN KOMMUN 00 -25 000 -25 000 -150 000 -150 000
315100     BARNOMSORGSAVG -283 338 -233 333 50 004 -1 400 000 -1 116 663
356000     MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT 00 -3 333 -3 333 -20 000 -20 000
462000     KÖP AV BO- OCH SKPLATSER 00 25 000 25 000 150 000 150 000
462100     KÖP HUV,VHT,FÖR O STIFT 25 935 00 -25 935 00 -25 935
VERKSAMHET
42100000   FRTHEM SKOLBARN 9 -12 ÅR -29 469 -64 500 -35 031 -387 000 -357 531
SLAG
315100     BARNOMSORGSAVG -29 469 -64 500 -35 031 -387 000 -357 531
VERKSAMHET
43150000   F-KLASS, ANDRA KOMMUNER 23 232 16 667 -6 565 100 000 76 768
SLAG
314100     FÖRS VHT ANNAN KOMMUN 00 -33 333 -33 333 -200 000 -200 000
462000     KÖP AV BO- OCH SKPLATSER 00 50 000 50 000 300 000 300 000
462100     KÖP HUV,VHT,FÖR O STIFT 23 232 00 -23 232 00 -23 232
VERKSAMHET
43250000   GRUNDSKOLA, ANDRA KOMM. 270 547 662 500 391 953 3 975 000 3 704 453
SLAG
314100     FÖRS VHT ANNAN KOMMUN -22 218 -127 500 -105 282 -765 000 -742 782
356000     MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT 00 -43 333 -43 333 -260 000 -260 000
462000     KÖP AV BO- OCH SKPLATSER 00 833 333 833 333 5 000 000 5 000 000

LEKEBERGS KOMMUN
2017-03-02 14:28
Sida
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Kod ANSVAR
VERKSAMHET
SLAG

Ack Redovisning

Jan 17 - Feb 17

Ack Budget Ack Avvikelse Årsbudget Avvikelse 
mot årsbudget

462100     KÖP HUV,VHT,FÖR O STIFT 292 765 00 -292 765 00 -292 765
VERKSAMHET
43290000   GEM INT/KOSTN, GRUNDSKOLA 835 758 1 083 333 247 576 6 500 000 5 664 242
SLAG
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 11 309 00 -11 309 00 -11 309
464400     SKOLSKJUTSAR 824 449 1 083 333 258 885 6 500 000 5 675 551
VERKSAMHET
43291000   GEM ELEVASS PLAC BARN 00 83 333 83 333 500 000 500 000
SLAG
462000     KÖP AV BO- OCH SKPLATSER 00 83 333 83 333 500 000 500 000
VERKSAMHET
43292000   FÖRSTELÄRARE 00 16 833 16 833 101 000 101 000
SLAG
310000     AVG, TAXOR OCH ERSÄTTN 00 -27 500 -27 500 -165 000 -165 000
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 00 32 000 32 000 192 000 192 000
411100     PO-PÅLÄGG 00 12 333 12 333 74 000 74 000
VERKSAMHET
43310000   GRUNDSÄRSKOLA, 1-9 99 477 294 333 194 856 1 766 000 1 666 523
SLAG
462000     KÖP AV BO- OCH SKPLATSER 00 257 667 257 667 1 546 000 1 546 000
462500     KÖP HUV.VHT,LANDSTING 99 127 00 -99 127 00 -99 127
464400     SKOLSKJUTSAR 350 36 667 36 317 220 000 219 650
VERKSAMHET
43410000   GYMNASIESKOLA 667 054 3 622 167 2 955 112 21 733 000 21 065 946
SLAG
356000     MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT -22 521 -48 333 -25 812 -290 000 -267 479
462000     KÖP AV BO- OCH SKPLATSER 00 3 487 167 3 487 167 20 923 000 20 923 000
462300     KÖP HUV.VHT,ÖVR FÖRETAG 645 605 00 -645 605 00 -645 605
462400     KÖP HUV.VHT,KOM O KOM.FÖR 13 450 00 -13 450 00 -13 450
462500     KÖP HUV.VHT,LANDSTING 30 520 00 -30 520 00 -30 520
464400     SKOLSKJUTSAR 00 183 333 183 333 1 100 000 1 100 000
VERKSAMHET

LEKEBERGS KOMMUN
2017-03-02 14:28
Sida
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Kod ANSVAR
VERKSAMHET
SLAG

Ack Redovisning

Jan 17 - Feb 17

Ack Budget Ack Avvikelse Årsbudget Avvikelse 
mot årsbudget

43411000   INACKORDERINGSBIDRAG 10 833 26 667 15 834 160 000 149 167
SLAG
472400     BIDRAG TILL PRIVATPERSON 10 833 26 667 15 834 160 000 149 167
VERKSAMHET
43412000   RESEBIDRAG 00 5 000 5 000 30 000 30 000
SLAG
472400     BIDRAG TILL PRIVATPERSON 00 5 000 5 000 30 000 30 000
VERKSAMHET
43510000   GYMNASIESÄRSKOLA 25 895 327 833 301 938 1 967 000 1 941 105
SLAG
356000     MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT 00 -4 167 -4 167 -25 000 -25 000
462000     KÖP AV BO- OCH SKPLATSER 00 273 667 273 667 1 642 000 1 642 000
464400     SKOLSKJUTSAR 25 895 58 333 32 438 350 000 324 105
VERKSAMHET
49100000   FÖRVALTNINGSGEM. VHT 404 194 1 674 364 1 270 169 10 046 182 9 641 988
SLAG
309000     ÖVRIG FÖRSÄLJNING -400 00 400 00 400
314000     FÖRS AV VHT KOM O LANDST -27 334 00 27 334 00 27 334
331000     SPECIALDESTIN. STATSBID -616 335 00 616 335 00 616 335
335000     DRIFTBIDRAG FRÅN STATEN -706 977 -252 933 454 044 -1 517 600 -810 623
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 1 291 948 1 134 049 -157 899 6 804 295 5 512 347
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 9 711 00 -9 711 00 -9 711
409100     SEM.LÖNESKULDENS FÖRÄND 00 43 333 43 333 260 000 260 000
411100     PO-PÅLÄGG 459 852 436 167 -23 685 2 617 000 2 157 149
422300     DATORER OCH BASUTRUSTNING -203 653 00 203 653 00 203 653
440000     ÖVRIGT MATERIAL 3 625 36 167 32 541 217 000 213 375
447000     KONTORSMTRL T EX KUVERT 3 571 00 -3 571 00 -3 571
448000     ÖVRIGT MTRL 408 00 -408 00 -408
453100     BILERS. SKATTEFRI 1 203 00 -1 203 00 -1 203
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLDA, 683 00 -683 00 -683
454600     KURSER 00 12 000 12 000 72 000 72 000
455000     DATABEHANDLING 00 37 833 37 833 227 000 227 000
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455110     LICENSER 148 004 00 -148 004 00 -148 004
455200     VERKSAMHETSSYSTEM 00 47 333 47 333 284 000 284 000
456100     MEDLEMSAVGIFTER 500 00 -500 00 -500
458000     SOCIAL SAMVARO 3 044 00 -3 044 00 -3 044
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 2 600 00 -2 600 00 -2 600
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 00 86 667 86 667 520 000 520 000
463000     KONSULTATIONER 00 16 667 16 667 100 000 100 000
466400     SERVICEAVTAL 00 8 000 8 000 48 000 48 000
467100     EL 3 658 2 833 -824 17 000 13 342
469200     LOKALVÅRD 7 333 7 333 00 44 000 36 667
493000     KAPITALKOSTNADER 22 755 30 500 7 745 183 000 160 245
493100     REINVESTERINGSANSLAG 00 28 415 28 415 170 487 170 487
VERKSAMHET
49150000   ICDP 00 20 000 20 000 120 000 120 000
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 00 3 000 3 000 18 000 18 000
411100     PO-PÅLÄGG 00 1 167 1 167 7 000 7 000
440000     ÖVRIGT MATERIAL 00 1 667 1 667 10 000 10 000
454600     KURSER 00 1 667 1 667 10 000 10 000
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 00 12 500 12 500 75 000 75 000
VERKSAMHET
49400000   PERSONALFÖRST, ENSK BARN 870 704 1 008 500 137 797 6 051 000 5 180 297
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 625 312 728 333 103 021 4 370 000 3 744 688
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 1 678 00 -1 678 00 -1 678
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 727 00 -727 00 -727
411100     PO-PÅLÄGG 241 590 280 167 38 577 1 681 000 1 439 410
453100     BILERS. SKATTEFRI 779 00 -779 00 -779
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLDA, 442 00 -442 00 -442
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 176 00 -176 00 -176
VERKSAMHET
49600000   FACKLIG VERKSAMHET 15 510 25 667 10 157 154 000 138 490
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SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 11 139 15 500 4 361 93 000 81 861
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 63 00 -63 00 -63
411100     PO-PÅLÄGG 4 308 6 000 1 692 36 000 31 692
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 00 4 167 4 167 25 000 25 000
VERKSAMHET
51321000   UNGDOMSFRITIDS 10 396 00 -10 396 00 -10 396
SLAG
464400     SKOLSKJUTSAR 10 396 00 -10 396 00 -10 396
ANSVAR
201000     REKTOR 7-9 4 713 576 3 915 900 -797 676 23 495 400 18 781 824
VERKSAMHET
34013000   BOLLHALLEN 112 180 86 353 -25 828 518 116 405 936
SLAG
321000     BOSTADS O. LOKALHYROR 00 -7 500 -7 500 -45 000 -45 000
466100     LOKALHYROR 91 680 73 353 -18 328 440 116 348 436
468100     VAKTMÄSTARTJÄNSTER 5 500 5 500 00 33 000 27 500
469200     LOKALVÅRD 15 000 15 000 00 90 000 75 000
VERKSAMHET
43241100   LEKEBERGSSK., UNDERVISN. 2 211 814 1 955 000 -256 814 11 730 000 9 518 186
SLAG
309000     ÖVRIG FÖRSÄLJNING -200 00 200 00 200
338100     LÖNEBIDRAG FRÅN AMS -6 400 00 6 400 00 6 400
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 1 505 738 1 336 833 -168 904 8 021 000 6 515 262
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 38 665 00 -38 665 00 -38 665
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 1 997 00 -1 997 00 -1 997
403034     FYLLNADSTID ERS 1 000 00 -1 000 00 -1 000
411100     PO-PÅLÄGG 595 566 514 167 -81 399 3 085 000 2 489 434
441000     UNDERVISNINGSMATERIAL 38 561 104 000 65 439 624 000 585 439
444000     LIVSMEDEL 5 797 00 -5 797 00 -5 797
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 253 00 -253 00 -253
448600     DATATILLBEHÖR 4 344 00 -4 344 00 -4 344
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453100     BILERS. SKATTEFRI 1 998 00 -1 998 00 -1 998
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLDA, 1 134 00 -1 134 00 -1 134
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 14 129 00 -14 129 00 -14 129
459100     REPARATION AV INVENTARI 9 233 00 -9 233 00 -9 233
VERKSAMHET
43241200   LEKEB.SK GEM ADM 7-9 1 111 916 1 107 047 -4 869 6 642 284 5 530 368
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 62 119 71 000 8 881 426 000 363 881
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 2 062 00 -2 062 00 -2 062
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 123 00 -123 00 -123
411100     PO-PÅLÄGG 24 731 27 333 2 602 164 000 139 269
431000     BYGGN MTRL 1 770 00 -1 770 00 -1 770
440000     ÖVRIGT MATERIAL 00 33 000 33 000 198 000 198 000
441000     UNDERVISNINGSMATERIAL 2 677 00 -2 677 00 -2 677
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 1 293 00 -1 293 00 -1 293
447000     KONTORSMTRL T EX KUVERT 465 00 -465 00 -465
448000     ÖVRIGT MTRL 1 599 00 -1 599 00 -1 599
448200     ARBETSKLÄDER 2 384 00 -2 384 00 -2 384
448600     DATATILLBEHÖR 9 426 00 -9 426 00 -9 426
451100     TELEAVGIFTER FAST TELEFON 232 00 -232 00 -232
451200     TELEAVG FÖR MOBILTELEFON 4 037 00 -4 037 00 -4 037
454600     KURSER 23 076 10 333 -12 742 62 000 38 924
455210     SERVICE O UNDERHÅLLSAVTAL 4 895 00 -4 895 00 -4 895
458000     SOCIAL SAMVARO 2 535 00 -2 535 00 -2 535
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 1 019 00 -1 019 00 -1 019
466100     LOKALHYROR 783 327 784 147 821 4 704 884 3 921 557
468100     VAKTMÄSTARTJÄNSTER 53 500 53 500 00 321 000 267 500
469200     LOKALVÅRD 125 001 125 000 -1 750 000 624 999
469510     LARMABONNEMANG 4 080 1 167 -2 913 7 000 2 920
493000     KAPITALKOSTNADER 1 566 1 567 1 9 400 7 835
VERKSAMHET
43241300   LEKEBERGSSK., SKOLBIBL. 2 448 16 667 14 219 100 000 97 552
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SLAG
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 2 448 16 667 14 219 100 000 97 552
VERKSAMHET
43241400   LEKEBERGSSK., SKOLFRI.LED 00 28 167 28 167 169 000 169 000
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 00 20 333 20 333 122 000 122 000
411100     PO-PÅLÄGG 00 7 833 7 833 47 000 47 000
VERKSAMHET
43241500   LEKEBERGSSK., SYV 59 459 56 833 -2 625 341 000 281 541
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 42 029 31 167 -10 862 187 000 144 971
411100     PO-PÅLÄGG 16 164 12 000 -4 164 72 000 55 836
440000     ÖVRIGT MATERIAL 00 833 833 5 000 5 000
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 916 00 -916 00 -916
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 00 5 000 5 000 30 000 30 000
464400     SKOLSKJUTSAR 00 5 833 5 833 35 000 35 000
472000     BIDR. TILL FÖRENINGAR MFL 00 2 000 2 000 12 000 12 000
472400     BIDRAG TILL PRIVATPERSON 350 00 -350 00 -350
VERKSAMHET
43241800   PROFIL 34 241 49 167 14 926 295 000 260 759
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 23 200 23 500 300 141 000 117 800
411100     PO-PÅLÄGG 8 923 9 000 77 54 000 45 077
440000     ÖVRIGT MATERIAL 00 16 667 16 667 100 000 100 000
441000     UNDERVISNINGSMATERIAL 2 118 00 -2 118 00 -2 118
VERKSAMHET
43241900   SOMMARSKOLA 00 16 667 16 667 100 000 100 000
SLAG
440000     ÖVRIGT MATERIAL 00 16 667 16 667 100 000 100 000
VERKSAMHET
43242000   SKOLDATATEK 115 392 188 333 72 941 1 130 000 1 014 608
SLAG
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403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 82 044 81 833 -211 491 000 408 956
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 306 00 -306 00 -306
411100     PO-PÅLÄGG 31 672 31 500 -172 189 000 157 328
440000     ÖVRIGT MATERIAL 00 41 667 41 667 250 000 250 000
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 345 00 -345 00 -345
451200     TELEAVG FÖR MOBILTELEFON 1 025 00 -1 025 00 -1 025
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 00 33 333 33 333 200 000 200 000
VERKSAMHET
43410000   GYMNASIESKOLA 189 089 228 333 39 245 1 370 000 1 180 912
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 110 148 123 833 13 686 743 000 632 852
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 3 454 00 -3 454 00 -3 454
411100     PO-PÅLÄGG 43 786 47 667 3 880 286 000 242 214
440000     ÖVRIGT MATERIAL 00 4 167 4 167 25 000 25 000
441000     UNDERVISNINGSMATERIAL 127 5 000 4 873 30 000 29 873
444000     LIVSMEDEL 2 394 00 -2 394 00 -2 394
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 675 2 500 1 826 15 000 14 326
447000     KONTORSMTRL T EX KUVERT 00 833 833 5 000 5 000
448000     ÖVRIGT MTRL 1 579 00 -1 579 00 -1 579
451200     TELEAVG FÖR MOBILTELEFON 571 00 -571 00 -571
453100     BILERS. SKATTEFRI 437 00 -437 00 -437
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLDA, 248 00 -248 00 -248
454600     KURSER 00 1 833 1 833 11 000 11 000
458000     SOCIAL SAMVARO 612 2 000 1 389 12 000 11 389
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 10 240 00 -10 240 00 -10 240
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 00 6 500 6 500 39 000 39 000
466100     LOKALHYROR 00 21 333 21 333 128 000 128 000
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 2 489 00 -2 489 00 -2 489
469200     LOKALVÅRD 11 000 11 000 00 66 000 55 000
472400     BIDRAG TILL PRIVATPERSON 1 330 1 667 337 10 000 8 670
VERKSAMHET
44100000   GRUNDL. VUXENUTB (1-9) 1 000 59 500 58 500 357 000 356 000
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SLAG
462000     KÖP AV BO- OCH SKPLATSER 00 58 500 58 500 351 000 351 000
469200     LOKALVÅRD 1 000 1 000 00 6 000 5 000
VERKSAMHET
44140000   YRKESVUX 27 581 00 -27 581 00 -27 581
SLAG
356000     MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT -949 00 949 00 949
462000     KÖP AV BO- OCH SKPLATSER 28 530 00 -28 530 00 -28 530
VERKSAMHET
44200000   GYMNASIAL VUXENUTBILDNING 31 966 58 667 26 701 352 000 320 034
SLAG
356000     MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT -300 00 300 00 300
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 12 252 12 333 81 74 000 61 748
411100     PO-PÅLÄGG 4 712 4 667 -45 28 000 23 288
448000     ÖVRIGT MTRL 57 00 -57 00 -57
455110     LICENSER 6 495 00 -6 495 00 -6 495
462000     KÖP AV BO- OCH SKPLATSER 8 750 41 667 32 917 250 000 241 250
VERKSAMHET
45100000   SFI 217 544 65 167 -152 378 391 000 173 456
SLAG
335500     MIGRATIONSVERKET 00 -55 833 -55 833 -335 000 -335 000
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 142 490 87 333 -55 157 524 000 381 510
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 2 168 00 -2 168 00 -2 168
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 1 607 00 -1 607 00 -1 607
411100     PO-PÅLÄGG 56 254 33 667 -22 587 202 000 145 747
422300     DATORER OCH BASUTRUSTNING 5 795 00 -5 795 00 -5 795
441000     UNDERVISNINGSMATERIAL 8 660 00 -8 660 00 -8 660
444000     LIVSMEDEL 397 00 -397 00 -397
451200     TELEAVG FÖR MOBILTELEFON 175 00 -175 00 -175
VERKSAMHET
45101000   SPRÅKINTRODUKTION GYMNASI 450 805 00 -450 805 00 -450 805
SLAG
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335500     MIGRATIONSVERKET 00 -443 667 -443 667 -2 662 000 -2 662 000
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 252 639 293 167 40 527 1 759 000 1 506 361
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 4 494 00 -4 494 00 -4 494
411100     PO-PÅLÄGG 98 894 112 833 13 940 677 000 578 106
431000     BYGGN MTRL 2 891 00 -2 891 00 -2 891
441000     UNDERVISNINGSMATERIAL 14 197 00 -14 197 00 -14 197
444000     LIVSMEDEL 5 306 00 -5 306 00 -5 306
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 268 00 -268 00 -268
448000     ÖVRIGT MTRL 1 500 00 -1 500 00 -1 500
453900     ÖVRIGA RESOR 657 00 -657 00 -657
454600     KURSER 1 542 00 -1 542 00 -1 542
458000     SOCIAL SAMVARO 612 00 -612 00 -612
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 21 012 00 -21 012 00 -21 012
463500     TOLKUPPDRAG 12 470 00 -12 470 00 -12 470
464000     TRANSPORTER 2 000 00 -2 000 00 -2 000
466100     LOKALHYROR 20 000 27 833 7 833 167 000 147 000
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 2 488 00 -2 488 00 -2 488
469200     LOKALVÅRD 9 833 9 833 00 59 000 49 167
VERKSAMHET
60030000   FLYKTINGVERKSAMHET SKOLA 148 142 00 -148 142 00 -148 142
SLAG
335500     MIGRATIONSVERKET 00 -197 500 -197 500 -1 185 000 -1 185 000
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 106 035 142 667 36 632 856 000 749 965
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR -2 021 00 2 021 00 2 021
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 1 707 00 -1 707 00 -1 707
411100     PO-PÅLÄGG 40 660 54 833 14 173 329 000 288 340
451200     TELEAVG FÖR MOBILTELEFON 567 00 -567 00 -567
463500     TOLKUPPDRAG 1 194 00 -1 194 00 -1 194
ANSVAR
202000     REKTOR FJUGESTA F-2 2 910 939 2 508 667 -402 273 15 052 000 12 141 061
VERKSAMHET
42010000   FRITIDS RÖNNEN, EKEN FJUG 878 471 779 167 -99 304 4 675 000 3 796 529
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SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 509 886 470 333 -39 552 2 822 000 2 312 114
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 20 531 00 -20 531 00 -20 531
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 1 910 00 -1 910 00 -1 910
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR1+2) 2 085 00 -2 085 00 -2 085
403032     ÖVERTID KVAL ERS 884 00 -884 00 -884
403034     FYLLNADSTID ERS 4 042 00 -4 042 00 -4 042
411100     PO-PÅLÄGG 207 429 180 833 -26 596 1 085 000 877 571
440000     ÖVRIGT MATERIAL 00 18 000 18 000 108 000 108 000
441000     UNDERVISNINGSMATERIAL 1 578 10 667 9 089 64 000 62 422
444000     LIVSMEDEL 317 00 -317 00 -317
444100     KÖP CENTRALKÖK 5 500 00 -5 500 00 -5 500
454600     KURSER 2 225 4 667 2 442 28 000 25 775
466100     LOKALHYROR 85 751 58 333 -27 417 350 000 264 249
469200     LOKALVÅRD 36 334 36 333 00 218 000 181 666
VERKSAMHET
42120000   FRITIDSKLUBB GROTTAN 87 412 00 -87 412 00 -87 412
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 60 635 00 -60 635 00 -60 635
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 754 00 -754 00 -754
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 1 513 00 -1 513 00 -1 513
411100     PO-PÅLÄGG 24 216 00 -24 216 00 -24 216
453100     BILERS. SKATTEFRI 111 00 -111 00 -111
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLDA, 63 00 -63 00 -63
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 120 00 -120 00 -120
VERKSAMHET
43110000   F-KLASS, TULPANEN 459 061 366 000 -93 061 2 196 000 1 736 939
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 264 679 231 667 -33 012 1 390 000 1 125 321
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 20 425 00 -20 425 00 -20 425
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 4 724 00 -4 724 00 -4 724
403034     FYLLNADSTID ERS 127 00 -127 00 -127
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411100     PO-PÅLÄGG 111 517 89 167 -22 350 535 000 423 484
440000     ÖVRIGT MATERIAL 00 9 333 9 333 56 000 56 000
441000     UNDERVISNINGSMATERIAL 1 679 11 333 9 654 68 000 66 321
444000     LIVSMEDEL 752 00 -752 00 -752
454600     KURSER 1 112 2 000 888 12 000 10 888
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 123 00 -123 00 -123
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 00 -15 833 -15 833 -95 000 -95 000
466100     LOKALHYROR 44 590 29 000 -15 590 174 000 129 410
469200     LOKALVÅRD 9 333 9 333 00 56 000 46 667
VERKSAMHET
43211100   TULPANENS SK, UNDERVISN. 1 090 633 1 050 167 -40 467 6 301 000 5 210 367
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 744 194 720 667 -23 527 4 324 000 3 579 806
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 6 486 00 -6 486 00 -6 486
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 8 550 00 -8 550 00 -8 550
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR1+2) 120 00 -120 00 -120
403032     ÖVERTID KVAL ERS 3 375 00 -3 375 00 -3 375
403034     FYLLNADSTID ERS 957 00 -957 00 -957
411100     PO-PÅLÄGG 310 182 277 167 -33 015 1 663 000 1 352 818
441000     UNDERVISNINGSMATERIAL 7 863 52 333 44 471 314 000 306 138
444000     LIVSMEDEL 69 00 -69 00 -69
444100     KÖP CENTRALKÖK 3 208 00 -3 208 00 -3 208
448000     ÖVRIGT MTRL 220 00 -220 00 -220
453100     BILERS. SKATTEFRI 111 00 -111 00 -111
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLDA, 63 00 -63 00 -63
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 5 236 00 -5 236 00 -5 236
VERKSAMHET
43211200   TULPANENS SK, GEM. ADM. 313 179 309 167 -4 012 1 855 000 1 541 821
SLAG
422400     INKÖP AV INVENT MÖBLER MM 6 272 00 -6 272 00 -6 272
431000     BYGGN MTRL 2 085 00 -2 085 00 -2 085
440000     ÖVRIGT MATERIAL 00 35 000 35 000 210 000 210 000
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444100     KÖP CENTRALKÖK 963 00 -963 00 -963
448000     ÖVRIGT MTRL 3 068 00 -3 068 00 -3 068
451200     TELEAVG FÖR MOBILTELEFON 4 757 00 -4 757 00 -4 757
454600     KURSER 1 529 5 833 4 304 35 000 33 471
458000     SOCIAL SAMVARO 5 687 00 -5 687 00 -5 687
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 3 600 00 -3 600 00 -3 600
466100     LOKALHYROR 193 551 175 833 -17 718 1 055 000 861 449
468100     VAKTMÄSTARTJÄNSTER 26 334 26 333 00 158 000 131 667
469200     LOKALVÅRD 65 334 65 333 -1 392 000 326 666
469510     LARMABONNEMANG 00 833 833 5 000 5 000
VERKSAMHET
43211300   TULPANENS SK, SKOLBIBL. 421 4 167 3 746 25 000 24 579
SLAG
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 421 4 167 3 746 25 000 24 579
VERKSAMHET
43231100   LEKEBERGSSK., UNDERVISN. 00 00 00 00 00
SLAG
VERKSAMHET
43320000   TRÄNINGSSKOLA 00 00 00 00 00
SLAG
VERKSAMHET
44200000   GYMNASIAL VUXENUTBILDNING 7 238 00 -7 238 00 -7 238
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 5 228 00 -5 228 00 -5 228
411100     PO-PÅLÄGG 2 011 00 -2 011 00 -2 011
VERKSAMHET
60030000   FLYKTINGVERKSAMHET SKOLA 74 524 00 -74 524 00 -74 524
SLAG
335500     MIGRATIONSVERKET 00 -76 167 -76 167 -457 000 -457 000
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 52 111 55 000 2 889 330 000 277 889
411100     PO-PÅLÄGG 20 042 21 167 1 125 127 000 106 958
441000     UNDERVISNINGSMATERIAL 478 00 -478 00 -478
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453900     ÖVRIGA RESOR 657 00 -657 00 -657
463500     TOLKUPPDRAG 1 236 00 -1 236 00 -1 236
ANSVAR
203000     REKTOR FJUGESTA 3-6 1 896 525 2 063 467 166 942 12 380 800 10 484 275
VERKSAMHET
34013000   BOLLHALLEN 112 180 86 353 -25 828 518 116 405 936
SLAG
321000     BOSTADS O. LOKALHYROR 00 -7 500 -7 500 -45 000 -45 000
466100     LOKALHYROR 91 680 73 353 -18 328 440 116 348 436
468100     VAKTMÄSTARTJÄNSTER 5 500 5 500 00 33 000 27 500
469200     LOKALVÅRD 15 000 15 000 00 90 000 75 000
VERKSAMHET
42120000   FRITIDSKLUBB GROTTAN 128 328 203 333 75 005 1 220 000 1 091 672
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 44 183 100 167 55 984 601 000 556 817
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 1 459 00 -1 459 00 -1 459
411100     PO-PÅLÄGG 17 554 38 500 20 946 231 000 213 446
422900     ÖVRIGA INVENTARIER 1 784 00 -1 784 00 -1 784
440000     ÖVRIGT MATERIAL 00 4 167 4 167 25 000 25 000
441000     UNDERVISNINGSMATERIAL 00 2 500 2 500 15 000 15 000
444000     LIVSMEDEL 964 00 -964 00 -964
454600     KURSER 00 1 000 1 000 6 000 6 000
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 5 454 00 -5 454 00 -5 454
466100     LOKALHYROR 51 432 51 500 68 309 000 257 568
469200     LOKALVÅRD 5 500 5 500 00 33 000 27 500
VERKSAMHET
43231100   LEKEBERGSSK., UNDERVISN. 966 008 1 032 583 66 575 6 195 500 5 229 492
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 668 027 714 000 45 973 4 284 000 3 615 973
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 3 358 00 -3 358 00 -3 358
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 6 387 00 -6 387 00 -6 387
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR1+2) 4 751 00 -4 751 00 -4 751
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403032     ÖVERTID KVAL ERS 487 00 -487 00 -487
403034     FYLLNADSTID ERS 3 191 00 -3 191 00 -3 191
411100     PO-PÅLÄGG 263 913 274 667 10 754 1 648 000 1 384 087
441000     UNDERVISNINGSMATERIAL 7 892 43 000 35 108 258 000 250 108
444000     LIVSMEDEL 1 660 00 -1 660 00 -1 660
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 5 431 00 -5 431 00 -5 431
493000     KAPITALKOSTNADER 911 917 6 5 500 4 589
VERKSAMHET
43231200   LEKEB.SK. GEM.ADM. 4-6 361 249 384 197 22 949 2 305 184 1 943 935
SLAG
338100     LÖNEBIDRAG FRÅN AMS -20 486 00 20 486 00 20 486
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 33 062 15 833 -17 229 95 000 61 938
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 2 095 00 -2 095 00 -2 095
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 311 00 -311 00 -311
411100     PO-PÅLÄGG 13 641 6 167 -7 474 37 000 23 359
431000     BYGGN MTRL 971 00 -971 00 -971
440000     ÖVRIGT MATERIAL 00 28 000 28 000 168 000 168 000
444000     LIVSMEDEL 749 00 -749 00 -749
444100     KÖP CENTRALKÖK 578 00 -578 00 -578
448000     ÖVRIGT MTRL 635 00 -635 00 -635
448600     DATATILLBEHÖR 699 00 -699 00 -699
451200     TELEAVG FÖR MOBILTELEFON 2 278 00 -2 278 00 -2 278
454600     KURSER 637 5 667 5 030 34 000 33 363
458000     SOCIAL SAMVARO 3 081 00 -3 081 00 -3 081
466100     LOKALHYROR 225 870 226 147 277 1 356 884 1 131 014
468100     VAKTMÄSTARTJÄNSTER 25 834 25 833 00 155 000 129 167
469200     LOKALVÅRD 74 501 74 500 -1 447 000 372 499
469500     LARMUTRYCKNING -5 250 00 5 250 00 5 250
493000     KAPITALKOSTNADER 2 044 2 050 6 12 300 10 256
VERKSAMHET
43231300   LEKEBERGSSK., SKOLBIBL. 5 116 10 167 5 051 61 000 55 884
SLAG
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446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 5 116 10 167 5 051 61 000 55 884
VERKSAMHET
43241200   LEKEB.SK GEM ADM 7-9 00 00 00 00 00
SLAG
VERKSAMHET
43310000   GRUNDSÄRSKOLA, 1-9 171 986 181 833 9 847 1 091 000 919 014
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 116 810 128 167 11 356 769 000 652 190
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 2 196 00 -2 196 00 -2 196
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 1 263 00 -1 263 00 -1 263
403034     FYLLNADSTID ERS 1 001 00 -1 001 00 -1 001
411100     PO-PÅLÄGG 46 689 49 333 2 645 296 000 249 311
441000     UNDERVISNINGSMATERIAL 3 150 2 500 -650 15 000 11 850
451200     TELEAVG FÖR MOBILTELEFON 530 00 -530 00 -530
453100     BILERS. SKATTEFRI 222 00 -222 00 -222
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLDA, 126 00 -126 00 -126
454600     KURSER 00 1 000 1 000 6 000 6 000
464400     SKOLSKJUTSAR 00 833 833 5 000 5 000
VERKSAMHET
43320000   TRÄNINGSSKOLA 144 901 165 000 20 099 990 000 845 099
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 93 936 102 333 8 398 614 000 520 064
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 2 240 00 -2 240 00 -2 240
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 51 00 -51 00 -51
411100     PO-PÅLÄGG 37 009 39 333 2 325 236 000 198 991
440000     ÖVRIGT MATERIAL 00 10 000 10 000 60 000 60 000
441000     UNDERVISNINGSMATERIAL 00 3 333 3 333 20 000 20 000
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 395 00 -395 00 -395
454600     KURSER 00 3 333 3 333 20 000 20 000
464000     TRANSPORTER 00 6 667 6 667 40 000 40 000
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 11 270 00 -11 270 00 -11 270
VERKSAMHET
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60030000   FLYKTINGVERKSAMHET SKOLA 6 757 00 -6 757 00 -6 757
SLAG
441000     UNDERVISNINGSMATERIAL 1 444 00 -1 444 00 -1 444
463500     TOLKUPPDRAG 5 313 00 -5 313 00 -5 313
ANSVAR
204000     TEAMANSVARIG FSK FJUGESTA 2 251 008 2 338 667 87 658 14 032 000 11 780 992
VERKSAMHET
41001000   Gem adm fsk Fjugesta omr 108 294 164 833 56 539 989 000 880 706
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 45 000 56 333 11 333 338 000 293 000
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 52 00 -52 00 -52
411100     PO-PÅLÄGG 17 338 21 667 4 329 130 000 112 662
440000     ÖVRIGT MATERIAL 00 15 500 15 500 93 000 93 000
441000     UNDERVISNINGSMATERIAL 713 00 -713 00 -713
444100     KÖP CENTRALKÖK 191 00 -191 00 -191
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 1 532 00 -1 532 00 -1 532
447000     KONTORSMTRL T EX KUVERT 1 710 00 -1 710 00 -1 710
448000     ÖVRIGT MTRL 6 506 00 -6 506 00 -6 506
451200     TELEAVG FÖR MOBILTELEFON 753 00 -753 00 -753
453100     BILERS. SKATTEFRI 50 00 -50 00 -50
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLDA, 28 00 -28 00 -28
453900     ÖVRIGA RESOR 1 003 00 -1 003 00 -1 003
454600     KURSER 380 44 500 44 120 267 000 266 620
458000     SOCIAL SAMVARO 3 505 00 -3 505 00 -3 505
468100     VAKTMÄSTARTJÄNSTER 23 000 23 000 00 138 000 115 000
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 2 505 00 -2 505 00 -2 505
469200     LOKALVÅRD 3 833 3 833 00 23 000 19 167
492100     RÄNTEKOSTNADER 197 00 -197 00 -197
VERKSAMHET
41002000   Gem adm fsk Mullhyttan 1 108 00 -1 108 00 -1 108
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 800 00 -800 00 -800
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411100     PO-PÅLÄGG 308 00 -308 00 -308
VERKSAMHET
41020000   TULPANEN 418 902 371 333 -47 569 2 228 000 1 809 098
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 227 055 193 667 -33 389 1 162 000 934 945
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 396 00 -396 00 -396
411100     PO-PÅLÄGG 87 478 74 500 -12 978 447 000 359 522
441000     UNDERVISNINGSMATERIAL 00 2 833 2 833 17 000 17 000
448000     ÖVRIGT MTRL 2 064 00 -2 064 00 -2 064
448100     LEK./ REKLAM,/ SLÖJD OC 1 508 00 -1 508 00 -1 508
466100     LOKALHYROR 79 401 79 333 -68 476 000 396 599
469200     LOKALVÅRD 21 000 21 000 00 126 000 105 000
VERKSAMHET
41080000   SKATTKISTAN 613 021 596 667 -16 355 3 580 000 2 966 979
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 348 655 351 333 2 678 2 108 000 1 759 345
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 16 476 00 -16 476 00 -16 476
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 332 00 -332 00 -332
403032     ÖVERTID KVAL ERS 170 00 -170 00 -170
403034     FYLLNADSTID ERS 1 356 00 -1 356 00 -1 356
411100     PO-PÅLÄGG 141 144 135 167 -5 977 811 000 669 856
441000     UNDERVISNINGSMATERIAL 00 5 667 5 667 34 000 34 000
444000     LIVSMEDEL 35 00 -35 00 -35
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 353 00 -353 00 -353
448000     ÖVRIGT MTRL 250 00 -250 00 -250
448100     LEK./ REKLAM,/ SLÖJD OC 2 222 00 -2 222 00 -2 222
466100     LOKALHYROR 78 781 78 667 -114 472 000 393 220
467100     EL 3 083 5 667 2 584 34 000 30 918
469200     LOKALVÅRD 20 167 20 167 00 121 000 100 833
VERKSAMHET
41085000   ÄVENTYRET 855 381 941 667 86 285 5 650 000 4 794 619
SLAG
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403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 419 511 508 167 88 656 3 049 000 2 629 489
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 22 986 00 -22 986 00 -22 986
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 537 00 -537 00 -537
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR1+2) 123 00 -123 00 -123
403032     ÖVERTID KVAL ERS 469 00 -469 00 -469
403034     FYLLNADSTID ERS 5 235 00 -5 235 00 -5 235
411100     PO-PÅLÄGG 172 632 195 500 22 868 1 173 000 1 000 368
431000     BYGGN MTRL 580 00 -580 00 -580
440000     ÖVRIGT MATERIAL 2 340 00 -2 340 00 -2 340
441000     UNDERVISNINGSMATERIAL 00 8 500 8 500 51 000 51 000
444000     LIVSMEDEL 125 00 -125 00 -125
448000     ÖVRIGT MTRL 1 490 00 -1 490 00 -1 490
466100     LOKALHYROR 207 626 207 833 208 1 247 000 1 039 374
468100     VAKTMÄSTARTJÄNSTER 5 667 5 667 00 34 000 28 333
469200     LOKALVÅRD 13 333 13 333 00 80 000 66 667
493000     KAPITALKOSTNADER 2 728 2 667 -61 16 000 13 272
VERKSAMHET
41900000   GEM.KOSTN.O.INT,BO,FÖRSK 56 154 00 -56 154 00 -56 154
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 32 506 00 -32 506 00 -32 506
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 1 678 00 -1 678 00 -1 678
411100     PO-PÅLÄGG 13 147 00 -13 147 00 -13 147
448000     ÖVRIGT MTRL 7 485 00 -7 485 00 -7 485
467100     EL 1 338 00 -1 338 00 -1 338
VERKSAMHET
49100000   FÖRVALTNINGSGEM. VHT 198 148 264 167 66 019 1 585 000 1 386 852
SLAG
319000     ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN 00 -5 167 -5 167 -31 000 -31 000
338100     LÖNEBIDRAG FRÅN AMS -82 822 00 82 822 00 82 822
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 164 221 172 167 7 946 1 033 000 868 779
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 11 255 00 -11 255 00 -11 255
403034     FYLLNADSTID ERS 423 00 -423 00 -423
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411100     PO-PÅLÄGG 67 651 66 333 -1 318 398 000 330 349
440000     ÖVRIGT MATERIAL 00 2 000 2 000 12 000 12 000
444100     KÖP CENTRALKÖK 3 341 00 -3 341 00 -3 341
451000     TELE 00 333 333 2 000 2 000
466100     LOKALHYROR 29 078 20 667 -8 412 124 000 94 922
467100     EL 00 2 833 2 833 17 000 17 000
469200     LOKALVÅRD 5 000 5 000 00 30 000 25 000
ANSVAR
204100     FSK CHEF HIDINGE/LANNA 2 875 896 3 556 592 680 696 21 339 552 18 463 656
VERKSAMHET
41040000   GEMENSAMT LANNA/HIDINGE 210 310 162 058 -48 253 972 347 762 037
SLAG
432000     JÄRN. STÅL O. METALLVAR 72 00 -72 00 -72
440000     ÖVRIGT MATERIAL 00 18 583 18 583 111 500 111 500
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 4 828 00 -4 828 00 -4 828
447000     KONTORSMTRL T EX KUVERT 1 710 00 -1 710 00 -1 710
448000     ÖVRIGT MTRL 358 00 -358 00 -358
448600     DATATILLBEHÖR 4 754 00 -4 754 00 -4 754
451000     TELE 5 348 00 -5 348 00 -5 348
451200     TELEAVG FÖR MOBILTELEFON 649 00 -649 00 -649
454600     KURSER 380 00 -380 00 -380
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 00 4 000 4 000 24 000 24 000
466100     LOKALHYROR 74 711 00 -74 711 00 -74 711
468100     VAKTMÄSTARTJÄNSTER 7 500 7 500 00 45 000 37 500
469200     LOKALVÅRD 110 001 110 000 -1 660 000 549 999
493000     KAPITALKOSTNADER 00 21 975 21 975 131 847 131 847
VERKSAMHET
41042000   TOMTEBO 90 056 156 667 66 610 940 000 849 944
SLAG
331000     SPECIALDESTIN. STATSBID -101 120 00 101 120 00 101 120
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 128 805 97 167 -31 638 583 000 454 196
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 6 527 00 -6 527 00 -6 527

LEKEBERGS KOMMUN
2017-03-02 14:28
Sida

Page 118 of 204



Kod ANSVAR
VERKSAMHET
SLAG

Ack Redovisning

Jan 17 - Feb 17

Ack Budget Ack Avvikelse Årsbudget Avvikelse 
mot årsbudget

403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR1+2) 1 777 00 -1 777 00 -1 777
411100     PO-PÅLÄGG 52 732 37 333 -15 399 224 000 171 268
441000     UNDERVISNINGSMATERIAL 1 336 2 000 664 12 000 10 664
466100     LOKALHYROR 00 15 500 15 500 93 000 93 000
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 00 4 667 4 667 28 000 28 000
VERKSAMHET
41043000   TROLLEBO 144 138 152 500 8 362 915 000 770 862
SLAG
331000     SPECIALDESTIN. STATSBID -101 120 00 101 120 00 101 120
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 149 248 93 833 -55 415 563 000 413 752
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 11 285 00 -11 285 00 -11 285
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 1 753 00 -1 753 00 -1 753
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR1+2) 385 00 -385 00 -385
403032     ÖVERTID KVAL ERS 14 007 00 -14 007 00 -14 007
411100     PO-PÅLÄGG 67 950 36 167 -31 783 217 000 149 050
441000     UNDERVISNINGSMATERIAL 630 2 333 1 703 14 000 13 370
466100     LOKALHYROR 00 15 500 15 500 93 000 93 000
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 00 4 667 4 667 28 000 28 000
VERKSAMHET
41044000   NORRGÅRDEN 916 261 967 700 51 440 5 806 200 4 889 940
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 447 377 530 167 82 790 3 181 000 2 733 624
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 24 667 00 -24 667 00 -24 667
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 359 00 -359 00 -359
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR1+2) 1 141 00 -1 141 00 -1 141
403032     ÖVERTID KVAL ERS 16 984 00 -16 984 00 -16 984
403034     FYLLNADSTID ERS 2 814 00 -2 814 00 -2 814
411100     PO-PÅLÄGG 189 805 203 833 14 028 1 223 000 1 033 195
431000     BYGGN MTRL 220 00 -220 00 -220
441000     UNDERVISNINGSMATERIAL 7 362 8 500 1 138 51 000 43 638
448000     ÖVRIGT MTRL 86 00 -86 00 -86
453100     BILERS. SKATTEFRI 303 00 -303 00 -303
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453200     BILERS. AB- ANSTÄLLDA, 172 00 -172 00 -172
466100     LOKALHYROR 224 971 225 200 229 1 351 200 1 126 229
VERKSAMHET
41045000   SÖRGÅRDEN 780 311 992 167 211 856 5 953 000 5 172 690
SLAG
331000     SPECIALDESTIN. STATSBID -225 895 00 225 895 00 225 895
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 494 207 539 333 45 127 3 236 000 2 741 793
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 28 371 00 -28 371 00 -28 371
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 1 848 00 -1 848 00 -1 848
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR1+2) 3 632 00 -3 632 00 -3 632
403032     ÖVERTID KVAL ERS 6 452 00 -6 452 00 -6 452
403034     FYLLNADSTID ERS 15 277 00 -15 277 00 -15 277
411100     PO-PÅLÄGG 211 456 207 500 -3 956 1 245 000 1 033 545
441000     UNDERVISNINGSMATERIAL 5 508 8 500 2 992 51 000 45 492
448000     ÖVRIGT MTRL 1 914 00 -1 914 00 -1 914
448600     DATATILLBEHÖR 901 00 -901 00 -901
453100     BILERS. SKATTEFRI 37 00 -37 00 -37
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLDA, 21 00 -21 00 -21
466100     LOKALHYROR 236 584 236 833 249 1 421 000 1 184 416
VERKSAMHET
41046000   ÄPPELBLOMMAN 697 277 417 917 -279 360 2 507 500 1 810 223
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 389 516 226 667 -162 849 1 360 000 970 484
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 16 822 00 -16 822 00 -16 822
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 739 00 -739 00 -739
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR1+2) 465 00 -465 00 -465
403032     ÖVERTID KVAL ERS 1 904 00 -1 904 00 -1 904
411100     PO-PÅLÄGG 157 574 87 167 -70 407 523 000 365 427
441000     UNDERVISNINGSMATERIAL 5 750 7 083 1 333 42 500 36 750
453100     BILERS. SKATTEFRI 463 00 -463 00 -463
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLDA, 263 00 -263 00 -263
466100     LOKALHYROR 80 450 53 667 -26 783 322 000 241 551
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469200     LOKALVÅRD 43 334 43 333 00 260 000 216 666
VERKSAMHET
41047000   LÄRKAN 00 707 584 707 584 4 245 505 4 245 505
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 00 405 014 405 014 2 430 082 2 430 082
411100     PO-PÅLÄGG 00 155 737 155 737 934 423 934 423
466100     LOKALHYROR 00 146 833 146 833 881 000 881 000
VERKSAMHET
49100000   FÖRVALTNINGSGEM. VHT 37 544 00 -37 544 00 -37 544
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 14 236 00 -14 236 00 -14 236
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 607 00 -607 00 -607
403034     FYLLNADSTID ERS 2 520 00 -2 520 00 -2 520
411100     PO-PÅLÄGG 6 678 00 -6 678 00 -6 678
437000     KEMISKA PRODUKTER 293 00 -293 00 -293
444100     KÖP CENTRALKÖK 13 210 00 -13 210 00 -13 210
ANSVAR
204200     FSK CHEF MULLH/FJUGESTA 2 843 927 2 998 667 154 740 17 992 000 15 148 074
VERKSAMHET
41002000   Gem adm fsk Mullhyttan 23 544 6 167 -17 377 37 000 13 456
SLAG
440000     ÖVRIGT MATERIAL 6 361 6 167 -194 37 000 30 639
441000     UNDERVISNINGSMATERIAL 1 139 00 -1 139 00 -1 139
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 2 412 00 -2 412 00 -2 412
451000     TELE 7 250 00 -7 250 00 -7 250
454600     KURSER 1 000 00 -1 000 00 -1 000
455210     SERVICE O UNDERHÅLLSAVTAL 1 482 00 -1 482 00 -1 482
458000     SOCIAL SAMVARO 3 900 00 -3 900 00 -3 900
VERKSAMHET
41010000   TUMMELITEN 759 539 766 833 7 294 4 601 000 3 841 461
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 424 827 477 000 52 173 2 862 000 2 437 173
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403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 35 573 00 -35 573 00 -35 573
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 742 00 -742 00 -742
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR1+2) 210 00 -210 00 -210
403034     FYLLNADSTID ERS 26 00 -26 00 -26
411100     PO-PÅLÄGG 177 445 183 333 5 888 1 100 000 922 555
422400     INKÖP AV INVENT MÖBLER MM 8 860 00 -8 860 00 -8 860
422600     KÖKSUTR, EX SPISAR,KYLSK 410 00 -410 00 -410
432000     JÄRN. STÅL O. METALLVAR 31 00 -31 00 -31
440000     ÖVRIGT MATERIAL 00 1 500 1 500 9 000 9 000
441000     UNDERVISNINGSMATERIAL 00 8 500 8 500 51 000 51 000
444000     LIVSMEDEL 265 00 -265 00 -265
445100     HYGIENART 2 541 00 -2 541 00 -2 541
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 396 00 -396 00 -396
448000     ÖVRIGT MTRL 1 794 00 -1 794 00 -1 794
448100     LEK./ REKLAM,/ SLÖJD OC 10 092 00 -10 092 00 -10 092
466100     LOKALHYROR 74 829 75 000 171 450 000 375 171
469200     LOKALVÅRD 21 500 21 500 00 129 000 107 500
VERKSAMHET
41030000   MULLHYTTAN FÖRSKOLA 782 080 1 005 233 223 153 6 031 400 5 249 320
SLAG
331000     SPECIALDESTIN. STATSBID -225 895 00 225 895 00 225 895
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 533 704 544 000 10 296 3 264 000 2 730 296
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 7 671 00 -7 671 00 -7 671
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 1 074 00 -1 074 00 -1 074
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR1+2) 241 00 -241 00 -241
403032     ÖVERTID KVAL ERS 153 00 -153 00 -153
403034     FYLLNADSTID ERS 5 831 00 -5 831 00 -5 831
411100     PO-PÅLÄGG 211 064 209 167 -1 897 1 255 000 1 043 936
440000     ÖVRIGT MATERIAL 00 2 667 2 667 16 000 16 000
441000     UNDERVISNINGSMATERIAL 00 11 333 11 333 68 000 68 000
444000     LIVSMEDEL 495 00 -495 00 -495
448000     ÖVRIGT MTRL 2 030 00 -2 030 00 -2 030
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453100     BILERS. SKATTEFRI 204 00 -204 00 -204
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLDA, 116 00 -116 00 -116
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 737 00 -737 00 -737
466100     LOKALHYROR 171 183 164 083 -7 100 984 500 813 317
469200     LOKALVÅRD 36 834 36 833 00 221 000 184 166
469510     LARMABONNEMANG 00 500 500 3 000 3 000
493000     KAPITALKOSTNADER 36 642 36 650 9 219 900 183 259
VERKSAMHET
41070000   VÄXTHUSET BERGA FÖRSK 970 480 974 150 3 670 5 844 900 4 874 420
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 484 428 523 167 38 739 3 139 000 2 654 573
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 29 804 00 -29 804 00 -29 804
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 1 092 00 -1 092 00 -1 092
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR1+2) 348 00 -348 00 -348
403034     FYLLNADSTID ERS 778 00 -778 00 -778
411100     PO-PÅLÄGG 198 626 201 167 2 540 1 207 000 1 008 374
422600     KÖKSUTR, EX SPISAR,KYLSK 749 00 -749 00 -749
440000     ÖVRIGT MATERIAL 00 1 000 1 000 6 000 6 000
441000     UNDERVISNINGSMATERIAL 1 073 8 500 7 427 51 000 49 927
448000     ÖVRIGT MTRL 6 107 00 -6 107 00 -6 107
448100     LEK./ REKLAM,/ SLÖJD OC 8 258 00 -8 258 00 -8 258
466100     LOKALHYROR 218 898 219 167 269 1 315 000 1 096 102
469200     LOKALVÅRD 18 667 18 667 00 112 000 93 333
469510     LARMABONNEMANG 00 833 833 5 000 5 000
493000     KAPITALKOSTNADER 1 654 1 650 -4 9 900 8 246
VERKSAMHET
41100000   PEDAGOGISK OMSORG 00 00 00 00 00
SLAG
VERKSAMHET
41110000   FJUGESTA 278 615 246 283 -32 332 1 477 700 1 199 085
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 145 703 145 333 -369 872 000 726 298
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403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 830 00 -830 00 -830
411100     PO-PÅLÄGG 56 357 55 833 -523 335 000 278 643
440000     ÖVRIGT MATERIAL 00 833 833 5 000 5 000
441000     UNDERVISNINGSMATERIAL 1 936 2 833 897 17 000 15 064
444000     LIVSMEDEL 578 00 -578 00 -578
448000     ÖVRIGT MTRL 109 00 -109 00 -109
454600     KURSER 380 00 -380 00 -380
466100     LOKALHYROR 49 562 16 450 -33 112 98 700 49 138
469700     OMKOSTNADSERSÄTTNING 23 160 25 000 1 840 150 000 126 840
VERKSAMHET
49100000   FÖRVALTNINGSGEM. VHT 1 677 00 -1 677 00 -1 677
SLAG
437000     KEMISKA PRODUKTER 351 00 -351 00 -351
444100     KÖP CENTRALKÖK 1 326 00 -1 326 00 -1 326
VERKSAMHET
60030000   FLYKTINGVERKSAMHET SKOLA 27 991 00 -27 991 00 -27 991
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 20 216 00 -20 216 00 -20 216
411100     PO-PÅLÄGG 7 775 00 -7 775 00 -7 775
ANSVAR
205000     REKTOR SKOLA MULLHYTTAN 1 814 710 1 799 483 -15 227 10 796 900 8 982 190
VERKSAMHET
42030000   FRITIDSHEM TALLBACKEN 247 341 254 667 7 326 1 528 000 1 280 659
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 164 738 164 500 -238 987 000 822 262
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 590 00 -590 00 -590
411100     PO-PÅLÄGG 63 585 63 333 -252 380 000 316 415
440000     ÖVRIGT MATERIAL 00 333 333 2 000 2 000
441000     UNDERVISNINGSMATERIAL 00 6 000 6 000 36 000 36 000
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 12 928 00 -12 928 00 -12 928
466100     LOKALHYROR 00 15 000 15 000 90 000 90 000
469200     LOKALVÅRD 5 500 5 500 00 33 000 27 500
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VERKSAMHET
42040000   LANNA/HIDINGE FRITIDSHEM 00 00 00 00 00
SLAG
VERKSAMHET
43130000   F-KLASS EKORREN 115 752 106 833 -8 919 641 000 525 248
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 83 600 63 333 -20 266 380 000 296 400
411100     PO-PÅLÄGG 32 153 24 333 -7 819 146 000 113 848
440000     ÖVRIGT MATERIAL 00 667 667 4 000 4 000
441000     UNDERVISNINGSMATERIAL 00 3 833 3 833 23 000 23 000
466100     LOKALHYROR 00 14 667 14 667 88 000 88 000
VERKSAMHET
43223100   MULLHYTTANS SK,UNDERVISN. 623 306 630 633 7 327 3 783 800 3 160 494
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 432 430 427 500 -4 930 2 565 000 2 132 570
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 1 341 00 -1 341 00 -1 341
403034     FYLLNADSTID ERS 2 060 00 -2 060 00 -2 060
411100     PO-PÅLÄGG 179 801 164 500 -15 301 987 000 807 199
441000     UNDERVISNINGSMATERIAL 4 374 33 667 29 293 202 000 197 626
444000     LIVSMEDEL 1 070 00 -1 070 00 -1 070
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 565 00 -565 00 -565
453100     BILERS. SKATTEFRI 383 00 -383 00 -383
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLDA, 217 00 -217 00 -217
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 606 00 -606 00 -606
464400     SKOLSKJUTSAR 00 4 500 4 500 27 000 27 000
493000     KAPITALKOSTNADER 459 467 8 2 800 2 342
VERKSAMHET
43223200   MULLHYTTANS SK,GEM.ADM. 336 846 300 917 -35 929 1 805 500 1 468 654
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 4 516 00 -4 516 00 -4 516
411100     PO-PÅLÄGG 1 737 00 -1 737 00 -1 737
431000     BYGGN MTRL 3 113 00 -3 113 00 -3 113
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440000     ÖVRIGT MATERIAL 00 18 667 18 667 112 000 112 000
447000     KONTORSMTRL T EX KUVERT 8 162 00 -8 162 00 -8 162
448000     ÖVRIGT MTRL 484 00 -484 00 -484
454600     KURSER 2 446 5 667 3 220 34 000 31 554
458000     SOCIAL SAMVARO 983 00 -983 00 -983
464000     TRANSPORTER 1 060 00 -1 060 00 -1 060
466100     LOKALHYROR 217 093 187 650 -29 443 1 125 900 908 807
468100     VAKTMÄSTARTJÄNSTER 26 334 26 333 00 158 000 131 667
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 9 151 00 -9 151 00 -9 151
469200     LOKALVÅRD 61 001 61 000 -1 366 000 305 000
469510     LARMABONNEMANG 00 833 833 5 000 5 000
493000     KAPITALKOSTNADER 767 767 00 4 600 3 834
VERKSAMHET
43223300   MULLHYTTANS SK, SKOLBIBL. 3 533 5 000 1 467 30 000 26 467
SLAG
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 3 533 5 000 1 467 30 000 26 467
VERKSAMHET
49300000   BARN O ELEVHÄLSOTEAM 487 932 501 433 13 501 3 008 600 2 520 668
SLAG
356000     MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT -4 930 00 4 930 00 4 930
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 283 742 269 833 -13 909 1 619 000 1 335 258
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 3 672 00 -3 672 00 -3 672
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 132 00 -132 00 -132
411100     PO-PÅLÄGG 111 273 103 833 -7 440 623 000 511 727
440000     ÖVRIGT MATERIAL 9 130 6 667 -2 463 40 000 30 870
451000     TELE 00 5 000 5 000 30 000 30 000
451200     TELEAVG FÖR MOBILTELEFON 647 00 -647 00 -647
453000     BILERS O. RESOR 00 5 000 5 000 30 000 30 000
453100     BILERS. SKATTEFRI 3 128 00 -3 128 00 -3 128
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLDA, 1 776 00 -1 776 00 -1 776
454600     KURSER 00 6 667 6 667 40 000 40 000
458000     SOCIAL SAMVARO 991 00 -991 00 -991
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459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 329 00 -329 00 -329
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 00 3 333 3 333 20 000 20 000
463000     KONSULTATIONER 76 945 100 000 23 055 600 000 523 055
493000     KAPITALKOSTNADER 1 097 1 100 3 6 600 5 503
VERKSAMHET
49400000   PERSONALFÖRST, ENSK BARN 00 00 00 00 00
SLAG
ANSVAR
206000     REKTOR SKOL HIDINGE/LANNA 3 716 635 3 766 469 49 834 22 598 816 18 882 181
VERKSAMHET
42040000   LANNA/HIDINGE FRITIDSHEM 527 629 606 500 78 871 3 639 000 3 111 371
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 358 620 332 333 -26 287 1 994 000 1 635 380
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 13 481 00 -13 481 00 -13 481
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 415 00 -415 00 -415
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR1+2) 301 00 -301 00 -301
403034     FYLLNADSTID ERS 1 517 00 -1 517 00 -1 517
411100     PO-PÅLÄGG 143 969 137 500 -6 469 825 000 681 031
440000     ÖVRIGT MATERIAL 00 13 333 13 333 80 000 80 000
441000     UNDERVISNINGSMATERIAL 322 8 000 7 678 48 000 47 678
444100     KÖP CENTRALKÖK 3 130 00 -3 130 00 -3 130
448000     ÖVRIGT MTRL 515 00 -515 00 -515
448600     DATATILLBEHÖR 359 00 -359 00 -359
454600     KURSER 00 3 500 3 500 21 000 21 000
466100     LOKALHYROR 00 106 833 106 833 641 000 641 000
469200     LOKALVÅRD 5 000 5 000 00 30 000 25 000
VERKSAMHET
43140000   F-KLASS, ÄPPELGÅRDEN 207 451 221 500 14 049 1 329 000 1 121 549
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 142 565 149 667 7 102 898 000 755 435
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 6 290 00 -6 290 00 -6 290
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR1+2) 339 00 -339 00 -339
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403034     FYLLNADSTID ERS 452 00 -452 00 -452
411100     PO-PÅLÄGG 57 554 57 500 -54 345 000 287 446
440000     ÖVRIGT MATERIAL 00 5 500 5 500 33 000 33 000
441000     UNDERVISNINGSMATERIAL 251 6 833 6 582 41 000 40 749
454600     KURSER 00 1 167 1 167 7 000 7 000
469510     LARMABONNEMANG 00 833 833 5 000 5 000
VERKSAMHET
43224100   HIDINGE SKOLA, UNDERVISN. 1 049 446 1 088 833 39 387 6 533 000 5 483 554
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 718 992 751 500 32 508 4 509 000 3 790 008
403010     AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR 7 820 00 -7 820 00 -7 820
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 91 00 -91 00 -91
403034     FYLLNADSTID ERS 12 405 00 -12 405 00 -12 405
411100     PO-PÅLÄGG 297 017 289 000 -8 017 1 734 000 1 436 984
441000     UNDERVISNINGSMATERIAL 10 556 48 333 37 778 290 000 279 444
444000     LIVSMEDEL 856 00 -856 00 -856
448000     ÖVRIGT MTRL 315 00 -315 00 -315
453100     BILERS. SKATTEFRI 879 00 -879 00 -879
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLDA, 499 00 -499 00 -499
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 17 00 -17 00 -17
VERKSAMHET
43224200   HIDINGE SKOLA, GEM.ADM. 1 931 826 1 844 636 -87 190 11 067 816 9 135 990
SLAG
309000     ÖVRIG FÖRSÄLJNING -2 500 00 2 500 00 2 500
430000     ANLÄGGNINGSMATERIAL 10 520 00 -10 520 00 -10 520
431000     BYGGN MTRL 1 540 00 -1 540 00 -1 540
440000     ÖVRIGT MATERIAL 00 31 833 31 833 191 000 191 000
441000     UNDERVISNINGSMATERIAL 88 00 -88 00 -88
444000     LIVSMEDEL 499 00 -499 00 -499
451200     TELEAVG FÖR MOBILTELEFON 2 788 00 -2 788 00 -2 788
454600     KURSER 00 5 833 5 833 35 000 35 000
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 2 417 00 -2 417 00 -2 417
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460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 00 -3 747 -3 747 -22 484 -22 484
464000     TRANSPORTER 1 060 00 -1 060 00 -1 060
466100     LOKALHYROR 1 592 838 1 487 500 -105 338 8 925 000 7 332 163
468100     VAKTMÄSTARTJÄNSTER 54 334 54 333 00 326 000 271 666
469200     LOKALVÅRD 115 834 115 833 -1 695 000 579 166
469510     LARMABONNEMANG 00 833 833 5 000 5 000
493000     KAPITALKOSTNADER 152 409 152 217 -192 913 300 760 891
VERKSAMHET
43224300   HIDINGE SKOLA, SKOLBIBL. 283 5 000 4 717 30 000 29 717
SLAG
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 283 5 000 4 717 30 000 29 717
ANSVAR
209000     KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 501 288 1 215 758 714 470 7 294 550 6 793 262
VERKSAMHET
22500000   KONSUMENTVERKSAMHET 3 645 1 667 -1 978 10 000 6 355
SLAG
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 3 645 1 667 -1 978 10 000 6 355
VERKSAMHET
30000000   ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET -40 325 5 000 45 325 30 000 70 325
SLAG
319000     ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN -50 000 00 50 000 00 50 000
422900     ÖVRIGA INVENTARIER 6 500 00 -6 500 00 -6 500
448120     TRÄ O. METALL 1 175 00 -1 175 00 -1 175
472000     BIDR. TILL FÖRENINGAR MFL 2 000 3 333 1 333 20 000 18 000
473000     PREMIER & STIPENDIER 00 1 667 1 667 10 000 10 000
VERKSAMHET
30010000   KOMTEK/NATURSKOLAN 53 507 109 283 55 776 655 700 602 193
SLAG
335000     DRIFTBIDRAG FRÅN STATEN -10 066 00 10 066 00 10 066
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 40 226 43 000 2 775 258 000 217 775
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 648 00 -648 00 -648
411100     PO-PÅLÄGG 15 720 16 500 780 99 000 83 280

LEKEBERGS KOMMUN
2017-03-02 14:28
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Kod ANSVAR
VERKSAMHET
SLAG

Ack Redovisning

Jan 17 - Feb 17

Ack Budget Ack Avvikelse Årsbudget Avvikelse 
mot årsbudget

456000     ANNONSER.REKLAM 6 616 00 -6 616 00 -6 616
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 363 00 -363 00 -363
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 00 33 333 33 333 200 000 200 000
466100     LOKALHYROR 00 16 450 16 450 98 700 98 700
VERKSAMHET
31000000   ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 4 048 18 600 14 552 111 600 107 552
SLAG
405000     UPPDRAGSTAGARE 1 000 00 -1 000 00 -1 000
411100     PO-PÅLÄGG 314 00 -314 00 -314
444000     LIVSMEDEL 527 00 -527 00 -527
453100     BILERS. SKATTEFRI 481 00 -481 00 -481
456000     ANNONSER.REKLAM 1 635 00 -1 635 00 -1 635
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 00 13 500 13 500 81 000 81 000
472000     BIDR. TILL FÖRENINGAR MFL 00 3 333 3 333 20 000 20 000
473000     PREMIER & STIPENDIER 00 1 667 1 667 10 000 10 000
493000     KAPITALKOSTNADER 91 100 9 600 509
VERKSAMHET
31020000   KULTURMILJÖ 1 661 00 -1 661 00 -1 661
SLAG
467400     RENHÅLLNING 1 661 00 -1 661 00 -1 661
VERKSAMHET
31030000   SKAPANDE SKOLA -111 031 00 111 031 00 111 031
SLAG
331000     SPECIALDESTIN. STATSBID -110 221 00 110 221 00 110 221
356000     MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT -810 00 810 00 810
VERKSAMHET
31040000   KULTUR I SKOLAN 2 226 3 167 941 19 000 16 774
SLAG
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 1 567 2 333 766 14 000 12 433
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 40 00 -40 00 -40
411100     PO-PÅLÄGG 618 833 215 5 000 4 382
VERKSAMHET

LEKEBERGS KOMMUN
2017-03-02 14:28
Sida
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Kod ANSVAR
VERKSAMHET
SLAG

Ack Redovisning

Jan 17 - Feb 17

Ack Budget Ack Avvikelse Årsbudget Avvikelse 
mot årsbudget

32010000   LEKEBERGS BIBLIOTEK 432 249 444 225 11 976 2 665 350 2 233 101
SLAG
319000     ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN 00 -5 000 -5 000 -30 000 -30 000
319800     MEDDELANDEAVGIFT 50 00 -50 00 -50
319900     PÅMINNELSE- O. KRAVAVG. 255 00 -255 00 -255
331000     SPECIALDESTIN. STATSBID -30 909 00 30 909 00 30 909
338100     LÖNEBIDRAG FRÅN AMS -23 980 00 23 980 00 23 980
339000     ÖVRIGA BIDRAG -2 420 00 2 420 00 2 420
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 183 051 175 333 -7 718 1 052 000 868 949
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 130 00 -130 00 -130
411100     PO-PÅLÄGG 70 531 67 500 -3 031 405 000 334 469
440000     ÖVRIGT MATERIAL 9 399 7 500 -1 899 45 000 35 601
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 104 704 71 333 -33 370 428 000 323 296
446100     ELEKTRONISKA MEDIA 5 659 00 -5 659 00 -5 659
451200     TELEAVG FÖR MOBILTELEFON 836 00 -836 00 -836
453000     BILERS O. RESOR 00 1 333 1 333 8 000 8 000
453100     BILERS. SKATTEFRI 268 00 -268 00 -268
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLDA, 152 00 -152 00 -152
453300     BILERS.ARVODESANST,  S 68 00 -68 00 -68
454600     KURSER 00 3 333 3 333 20 000 20 000
455110     LICENSER 65 515 19 167 -46 348 115 000 49 485
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 669 00 -669 00 -669
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 24 973 5 167 -19 806 31 000 6 027
466100     LOKALHYROR 00 62 333 62 333 374 000 374 000
467100     EL 13 240 6 500 -6 740 39 000 25 760
469200     LOKALVÅRD 9 667 9 667 00 58 000 48 333
493000     KAPITALKOSTNADER 391 20 058 19 668 120 350 119 959
VERKSAMHET
33000000   KULTURSKOLA 00 100 000 100 000 600 000 600 000
SLAG
319000     ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN 00 -23 333 -23 333 -140 000 -140 000
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 00 123 333 123 333 740 000 740 000

LEKEBERGS KOMMUN
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Kod ANSVAR
VERKSAMHET
SLAG

Ack Redovisning

Jan 17 - Feb 17

Ack Budget Ack Avvikelse Årsbudget Avvikelse 
mot årsbudget

VERKSAMHET
34011000   SJÖBAD 2 185 19 350 17 166 116 100 113 916
SLAG
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 00 12 500 12 500 75 000 75 000
466200     MARKHYROR 00 4 667 4 667 28 000 28 000
493000     KAPITALKOSTNADER 2 185 2 183 -1 13 100 10 916
VERKSAMHET
34011400   LANNA BADGRUVA -16 324 59 100 75 424 354 600 370 924
SLAG
319000     ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN -55 700 00 55 700 00 55 700
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 00 18 333 18 333 110 000 110 000
493000     KAPITALKOSTNADER 39 376 40 767 1 391 244 600 205 224
VERKSAMHET
34012000   ÖVRIGA ANLÄGGNINGAR 00 5 000 5 000 30 000 30 000
SLAG
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 00 5 000 5 000 30 000 30 000
VERKSAMHET
34013000   BOLLHALLEN 00 00 00 00 00
SLAG
VERKSAMHET
34014000   MOTIONSSPÅR 20 323 20 200 -123 121 200 100 877
SLAG
440000     ÖVRIGT MATERIAL 00 7 333 7 333 44 000 44 000
448000     ÖVRIGT MTRL 12 860 00 -12 860 00 -12 860
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 00 6 833 6 833 41 000 41 000
467100     EL 4 274 4 500 226 27 000 22 726
467400     RENHÅLLNING 1 661 00 -1 661 00 -1 661
493000     KAPITALKOSTNADER 1 528 1 533 5 9 200 7 672
VERKSAMHET
34015100   SANNABADET, SIMSKOLA 00 2 500 2 500 15 000 15 000
SLAG
319000     ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN 00 -5 000 -5 000 -30 000 -30 000

LEKEBERGS KOMMUN
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Kod ANSVAR
VERKSAMHET
SLAG

Ack Redovisning

Jan 17 - Feb 17

Ack Budget Ack Avvikelse Årsbudget Avvikelse 
mot årsbudget

440000     ÖVRIGT MATERIAL 00 7 500 7 500 45 000 45 000
VERKSAMHET
34016000   SPONTANIDROTTSPLATS 12 601 31 500 18 899 189 000 176 399
SLAG
440000     ÖVRIGT MATERIAL 00 5 000 5 000 30 000 30 000
493000     KAPITALKOSTNADER 12 601 26 500 13 899 159 000 146 399
VERKSAMHET
34021000   SIXTORP -29 524 00 29 524 00 29 524
SLAG
339000     ÖVRIGA BIDRAG -29 524 00 29 524 00 29 524
VERKSAMHET
34030000   PARK OCH VAKTMÄSTERI 00 16 667 16 667 100 000 100 000
SLAG
460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 00 16 667 16 667 100 000 100 000
VERKSAMHET
35010000   FRITIDSGÅRDEN 79 305 73 000 -6 305 438 000 358 695
SLAG
309000     ÖVRIG FÖRSÄLJNING -4 416 00 4 416 00 4 416
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 16 403 22 333 5 931 134 000 117 597
403020     AB-AVTALET, OB (GR1+2) 3 534 00 -3 534 00 -3 534
411100     PO-PÅLÄGG 7 668 8 667 999 52 000 44 332
440000     ÖVRIGT MATERIAL 559 25 000 24 442 150 000 149 442
444000     LIVSMEDEL 5 788 00 -5 788 00 -5 788
448000     ÖVRIGT MTRL 7 225 00 -7 225 00 -7 225
448100     LEK./ REKLAM,/ SLÖJD OC 36 478 00 -36 478 00 -36 478
451200     TELEAVG FÖR MOBILTELEFON 819 00 -819 00 -819
454600     KURSER 00 1 667 1 667 10 000 10 000
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 5 250 00 -5 250 00 -5 250
472000     BIDR. TILL FÖRENINGAR MFL 00 15 333 15 333 92 000 92 000
VERKSAMHET
36000000   STÖD TILL STUDIEORGANIS 00 66 667 66 667 400 000 400 000
SLAG

LEKEBERGS KOMMUN
2017-03-02 14:28
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Kod ANSVAR
VERKSAMHET
SLAG

Ack Redovisning

Jan 17 - Feb 17

Ack Budget Ack Avvikelse Årsbudget Avvikelse 
mot årsbudget

460000     ÖVRIGA TJÄNSTER 00 8 333 8 333 50 000 50 000
472000     BIDR. TILL FÖRENINGAR MFL 00 58 333 58 333 350 000 350 000
VERKSAMHET
37010000   00 00 00 00 00
SLAG
VERKSAMHET
37060000   FÖRENINGSBIDRAG 00 83 333 83 333 500 000 500 000
SLAG
472000     BIDR. TILL FÖRENINGAR MFL 00 83 333 83 333 500 000 500 000
VERKSAMHET
39010000   KULTUR O FRITID, GEM 98 525 119 833 21 308 719 000 620 475
SLAG
319000     ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN -300 00 300 00 300
403000     AB-AVTALET INKL SEMLÖN 66 426 82 333 15 907 494 000 427 574
403030     AB-AVTALET,ÖVERT.(GR1+2) 190 00 -190 00 -190
403032     ÖVERTID KVAL ERS 1 690 00 -1 690 00 -1 690
403034     FYLLNADSTID ERS 42 00 -42 00 -42
411100     PO-PÅLÄGG 26 321 31 667 5 346 190 000 163 679
440000     ÖVRIGT MATERIAL 00 5 833 5 833 35 000 35 000
446000     BÖCKER O. TIDNINGAR 244 00 -244 00 -244
448000     ÖVRIGT MTRL 130 00 -130 00 -130
451200     TELEAVG FÖR MOBILTELEFON 208 00 -208 00 -208
453100     BILERS. SKATTEFRI 155 00 -155 00 -155
453200     BILERS. AB- ANSTÄLLDA, 88 00 -88 00 -88
454600     KURSER 1 600 00 -1 600 00 -1 600
456000     ANNONSER.REKLAM 536 00 -536 00 -536
459000     ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 195 00 -195 00 -195
469000     ÖVRIGA TJÄNSTER 1 000 00 -1 000 00 -1 000
VERKSAMHET
39030000   SAMLINGSLOKALER -11 783 36 667 48 449 220 000 231 783
SLAG
440000     ÖVRIGT MATERIAL 00 33 333 33 333 200 000 200 000
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Kod ANSVAR
VERKSAMHET
SLAG

Ack Redovisning

Jan 17 - Feb 17

Ack Budget Ack Avvikelse Årsbudget Avvikelse 
mot årsbudget

448000     ÖVRIGT MTRL -11 783 00 11 783 00 11 783
466100     LOKALHYROR 00 3 333 3 333 20 000 20 000
Totaler 25 828 638 32 189 000 6 360 362 193 134 000 167 305 362
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Månad 2
Februari Riktpunkt 16,7%
2017 Utfall 13,0%

Kultur- och bildningsnämnden Budget Utfall Procent Avvikelse
helår period förbrukat period

Gemensam verksamhet 24 262 1 600 7% 2 443

Förskolan 53 364 7 943 15% 951

Grundskolan 81 854 13 905 17% -263

Gymnasieskolan 25 260 893 4% 3 317

Vuxenutbildning 1 100 278 25% -95

Kultur- och fritidsverksamhet 7 295 501 7% 714

SUMMA 193 134 25 120 13% 7 069

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde  (tkr)

Fakturor interkommunalt grundskola (224 tkr)  saknas i perioden. Statsbidrag lågstadiesatsning och 
fritidshemssatsning ligger med i januaris utfall under gemensamt       
(1 293 tkr) men avser hela vt. 

Förskolan har statsbidrag för mindre barngrupper om totalt 440 tkr i februari. Avser vt 17. Samt budget 
för Lärkan som inte utnyttjas än (700 tkr).

Grundskolans underskott beror på bollhallen och att hyran inte är periodiserad för kv 1, samt att 
Tulpanens skola och 7-9 ligger högt i perosnalkostnader. Förskoleklass i Mullhyttan och på Tulpanens 
skola har också lite högre personalkostnader för perioden. 

För gymnasiet saknas fakturor för perioden motsvarande 3 000 tkr. 

Vuxenutbildning redovisar ett underskott för perioden då intäkter från migrationsverket avseende SFI 
inte är uppbokade ännu. 

KoF har många verksamheter som inte har jämn kostnadsfördelning under året utan vissa kostnader 
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Förskolan har statsbidrag för mindre barngrupper om totalt 440 tkr i februari. Avser vt 17. Samt budget 
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KULTUR- OCH BILDNING REDOVISNING 2017 tkr

Förvaltningsgemensamt uppföljning (interkommunala ersättningar och ledningsstab)
Ansvar: 2

Riktpunkt: 16,7% Feb 2

Utfall: 4,8%

Kod Verksamhet Januari Februari

S:a 

period Procent

Budget 

helår

Budget 

period

Avvikelse 

period

VERKSAMHET

100       POLITISK VERKSAMHET 47,1 43,3 90,4 12,49% 724 121 30

410       DAGHEM 1-5 ÅR -131,3 -244,1 -375,4 19,89% -1 887 -315 61

411       FAMILJEDAGHEM 1-5 ÅR -19 -19,6 -38,6 33,57% -115 -19 19

420       FRITIDSHEM 6-10 ÅR -269,9 -306,5 -576,4 17,02% -3 386 -564 12

421       FRITIDSKLUBB 10-12 ÅR -15,1 -14,4 -29,5 7,62% -387 -65 -35 

431 FÖRSKOLEKLASS 23,2 0 23,2 23,20% 100 17 -7 

432       GRUNDSKOLA 939,5 166,8 1 106,3 9,99% 11 076 1 846 740

433       OBLIGATORISK SÄRSKOLA 42,8 56,6 99,4 5,63% 1 766 294 195

434       GYMNASIESKOLA 88,8 589,1 677,9 3,09% 21 923 3 654 2 976

435       GYMNASIESÄRSKOLA 25,5 0,4 25,9 1,32% 1 967 328 302

491       GEM INT/KOSTN PEDAG.VHT -582,2 986,4 404,2 3,98% 10 166 1 694 1 290

494 PERSONALFÖRST. SÄRSK. STÖD 398,7 472 870,7 14,39% 6 051 1 009 138

496       FACKLIG VERKSAMHET 7,3 8,2 15,5 10,06% 154 26 10

513       INSATSER ENLIGT LSS 10,4 0 10,4 0 0 -10 

Totaler 565,8 1 738,2 2 304,0 4,78% 48 152 8 025 5 721

Utfallet i perioden visar en avvikele med  + 5 721 tkr. 
Fakturor interkommunalt grundskola (224 tkr) och gymnasiet (3 000 tkr) är ej med i periodens utfall.  Statsbidrag 
lågstadiesatsning och fritidshemssatsning ligger med i januaris utfall under gemensamma intäkter/kostnader  (1 293 
tkr) men avser hela vt. 
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KULTUR- OCH BILDNING REDOVISNING 2017 tkr

Förskolan uppföljning
Ansvar: 204-2042

Riktpunkt: 16,7% Feb 2

Utfall: 14,9%

Kod Verksamhet Januari Februari S:a period Procent Budget helår

Budget 

period

Avvikelse i 

pengar

VERKSAMHET

41001000  Gem adm fsk Fjugesta omr 50,8 57,5 108,3 10,95% 989 165 57

41002000  Gem adm fsk Mullhyttan 12,5 12,1 24,6 66,49% 37 6 -18 

41010000  TUMMELITEN 381,8 377,7 759,5 16,51% 4601 767 7

41020000  TULPANEN 201,7 217,2 418,9 18,80% 2228 371 -48 

41030000  MULLHYTTAN FÖRSKOLA 258,6 523,5 782,1 12,97% 6031,4 1 005 223

41040000  GEMENSAMT LANNA/HIDINGE 98 112,3 210,3 21,63% 972,3 162 -48 

41042000  TOMTEBO -14 104 90,0 9,57% 940 157 67

41043000  TROLLEBO 22,7 121,4 144,1 15,75% 915 153 8

41044000  NORRGÅRDEN 467,3 449 916,3 15,78% 5806,2 968 51

41045000  SÖRGÅRDEN 277,5 502,8 780,3 13,11% 5953 992 212

41046000  ÄPPELBLOMMAN 401,6 295,6 697,2 27,80% 2507,5 418 -279 

41047000 LÄRKAN 0,0 4245,5 708 708

41070000  VÄXTHUSET BERGA FÖRSK 514,3 456,2 970,5 16,60% 5844,9 974 4

41080000  SKATTKISTAN 297,8 315,2 613,0 17,12% 3580 597 -16 

41085000  ÄVENTYRET 437,6 417,8 855,4 15,14% 5650 942 86

41110000  FJUGESTA 114,6 164 278,6 18,85% 1477,7 246 -32 

41900000  GEM.KOSTN.O.INT,BO,FÖRSK 21,7 34,5 56,2 #DIVISION/0! 0 0 -56 

49100000  FÖRVALTNINGSGEM. VHT 177,5 59,8 237,3 14,97% 1585 264 27

60030000  FLYKTINGVERKSAMHET SKOLA 13,1 14,9 28,0 -28 

Totaler 3 722,0 4 220,6 7 942,6 14,88% 53 364 8 894 951

Obs! Flyktingmottagande är ej medräknat i totaler. Kostnader täcks av återsökta medel från Migrationsverket. 

Utfallet visar en avvikelse med + 951 tkr för perioden. 

Lanna och Mullhyttan har statsbidrag för mindre barngrupper om totalt 440 tkr i februari. Avser vt 17. 
Budget Lärkan är periodiserad över hela året men inga kostnader är bokförda ännu.
Äppelblomman har högre bemanning under första halvåret, eftersom budgeten är periodiserad jämnt över året ska utfallet 
jämnas ut med en lägre bemaning till hösten. 
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KULTUR- OCH BILDNING REDOVISNING 2017 tkr

Grundskola uppföljning
Ansvar: 201-203, 205-206

Riktpunkt: 16,7% Feb 2

Utfall: 17,0%

Kod Verksamhet Januari Februari S:a period Procent

Budget 

helår

Budget 

period

Avvikelse 

period

VERKSAMHET

340 BOLLHALLEN 130,6 93,8 224,4 37,65% 596 99 -125 

420       FRITIDSHEM 6-10 ÅR 867,1 786,3 1 653,4 16,80% 9 842 1 640 -13 

421       FRITIDSKLUBB 10-12 ÅR 130,6 85,1 215,7 17,68% 1 220 203 -12 

431       FÖRSKOLEKLASS 416,7 365,5 782,2 18,78% 4 166 694 -88 

432       GRUNDSKOLA 5083,9 5133,2 10 217,1 16,77% 60 940 10 157 -60 

433       OBLIGATORISK SÄRSKOLA inkl träningsskola 122,6 194,2 316,8 15,22% 2 081 347 30

434       GYMNASIESKOLA 125,7 63,4 189,1 13,80% 1 370 228 39

441       GRUNDL VUXENUTB(1-9) 24,3 4,3 28,6 8,01% 357 60 31

442       GYMN. VUXENUTB, PÅB.UTB 15,8 23,4 39,2 11,14% 352 59 19

451       SFI 103,4 114,1 217,5 55,63% 391 65 -152 

493       STÖDTEAM 188,7 299,2 487,9 16,22% 3 009 501 14

600       FLYKTINGMOTTAGANDE 121,6 107,8 229,4

Totaler 7 209,4 7 162,5 14 371,9 17,04% 84 324 14 054 -318 

Obs! Flyktingmottagande är ej medräknat i totaler. Kostnader täcks av återsökta medel från Migrationsverket. 

Utfallet visar en avvikelse i perioden med - 318 tkr
Underskottet på bollhallen beror på ej periodiserad hyra första kv, samt att ingen hyra för uthyrning är fakturerad 
ännu. Underskottet på SFI kommer rätta upp sig när intäkt från Migrationspengar bokas upp. 

Förskoleklass: underskott på förskoleklass när det gäller personal i Mulhyttan och på Tulpanen.
Grundskola: Tulpanen och 7-9 har höga personalkostnader i perioden. 
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Informationsärende - 
Skolinspektionens beslut efter 

tillsyn i Lekebergs kommun

10

KUB 16-584
   

Page 141 of 204



Page 142 of 204



Page 143 of 204



Page 144 of 204



Page 145 of 204



Page 146 of 204



Page 147 of 204



Page 148 of 204



Page 149 of 204



Page 150 of 204



Page 151 of 204



Page 152 of 204



Page 153 of 204



Page 154 of 204



Page 155 of 204



Page 156 of 204



Page 157 of 204



Page 158 of 204



Page 159 of 204



Page 160 of 204



Page 161 of 204



Page 162 of 204



Page 163 of 204



Page 164 of 204



Page 165 of 204



Page 166 of 204



Page 167 of 204



Page 168 of 204



Page 169 of 204



Page 170 of 204



Page 171 of 204



Page 172 of 204



Page 173 of 204



Page 174 of 204



Page 175 of 204



Page 176 of 204



Page 177 of 204



Page 178 of 204



Page 179 of 204



Page 180 of 204



Page 181 of 204



Page 182 of 204



Page 183 of 204



Page 184 of 204



Page 185 of 204



Page 186 of 204



Page 187 of 204



Beslut 

2017-02-27 

Dnr 43-2015:9470 
Sik,or spektionen 

Lekebergs kommun 

Information.lekeberg@lekeberg.se  

Beslut för 
vuxenutbildning 

efter tillsyn i Lekebergs kommun 

Skolinspektionen 
Box 330, 581 03 Linköping 
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Skolinspektionen 
Beslut 

2017-02-27 
2 (7) 

Dnr 43-2015:9470 

Tillsyn i Lekebergs kommun 
Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Lekebergs kommun under Hösten 2016. Till-
synen har avsett det samlade ansvarstagandet för utbildningen inom skolformen vux-
enutbildning. 

Måluppfyllelse och resultat 
Resultat från distansutbildningen följs upp på individnivå av studie- och yrkesvägleda-
ren. Huvudmannen efterfrågar ingen uppföljning av uppdragsutbildningen. Beträf-
fande den del av vuxenutbildningen som kommunen bedriver i egen regi saknas in-
formation om verksamhetens resultat och uppföljning. 

Översikt över konstaterade brister i verksamheterna 

Skolinspektionens ingripanden 

Område 	 Typ av ingripande 
Senaste datum för 
redovisning 

Förutsättningar för utbildningen 
i vuxenutbildningen 

IjIgk'n bli Si Lousbiy) Li(3 

Utveckling av utbildningen i 	1 	i_, 
vuxenutbildningen 

2017-05-26 

Sammanfattande bedömning 
Skolinspektionens tillsyn visar att huvudmannen behöver formulera prioriterade mål 
för uppföljning och analysera resultat av vuxenutbildningen. Vidare behöver huvud-
mannen dokumentera och planera det systematiska kvalitetsarbetet för att utveckla 
verksamheten. 

Skolinspektionens beslut 

Föreläggande 
Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Lekebergs 
korrunun att senast den 26 maj 2017 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De 
vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas till Skolinspektionen. 

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 
att huvudmannen skaffar sig kunskap om nuläget inom väsentliga områden, oavsett om verk-
samheten bedrivs i egen regi eller av annan anordnare. Nulägesbilden bör beskrivas utifrån det 
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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 
granskningsrapporter, 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. Fördel-
ningen 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 anmäl-
ningar om kränkande behandling av elever. i de fallen utreds kränkningarna och åtgärdas vid 
behov. 

Arbetet granskas genom bedömning av följande faktorer: 

Bedömning av brist 

Skolinspektionen konstaterar att Lekebergs kommun inte uppfyller 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 huvudman-
nen om och genomför nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar 
dessa. (4 kap. 3 och 6 §§ skollagen; Lvux 12, 1 Utbildningens uppdrag och värde-
grund, 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 verksam-
heten. (4 kap. 7 § skollagen) 

Åtgärder 

Skolinspektionen bedömer att följande åtgärder behöver vidtas för att avhjälpa bristen. 
Bristen kan dock avhjälpas även på annat sätt. 

— Behöver följa upp och dokumentera resultat och måluppfyllelse inom utbild-
ningen. 

Analysera och identifiera förbättringsområden utifrån verksamhetens förutsätt-
ningar. 
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— Planera och genomföra förbättringsinsatserna för verksamhetens prioriterade 
områden. 

Motivering till bedömning av brist 

Skolinspektionen bedömer att huvudmannen inte i tillräcklig utsträckning följer upp, 
analyserar och dokumenterar vuxenutbildningens resultat för att kunna vidta nödvän-
diga utvecklingsåtgärder. Det saknas information om resultat och uppföljning av Leke-
bergs kommuns vuxenutbildning. 

Enligt skollagen ska huvudmannen systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp 
och utveckla utbildningen. Det systematiska kvalitetsarbetet ska även dokumenteras. 
Huvudmannen ska om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt finns 
brister i verksamheter se till att nödvändiga åtgärder vidtas. 

Av ingivna dokument och intervjuer med huvudmannens representanter för förvalt-
ning och nämnd framgår att det saknas information om vuxenutbildningens verksam-
het vad avser resultat och uppföljning. Lekebergs kommun har nyligen anställt en bi-
trädande rektor för vuxenutbildningen som kommer att arbeta utefter kommunens 
gemensamma systematiska kvalitetsarbete. Det finns en viss uppföljning för elever som 
går distansutbildning, där studie- och yrkesvägledare följer upp resultat med eleverna 
genom vägledningssamtal. I intervjuer med rektor och studie- och yrkesvägledare 
framgår att huvudmannen inte efterfrågar någon uppföljning av uppdragsutbildning-
en. 

Representant för förvaltningen uppger att vuxenutbildningen ska ingå i kommunens 
kvalitetsarbetes process. Det har huvudmarmen dock ännu inte hunnit med, eftersom 
fokus främst har varit på förskola och grundskola. Lekebergs kommun genomför en 
omorganisation, där en ny rektor kommer att anställas från 1 mars 2017 och som får 
ansvar för grundskolan (årskurs 7-9), gymnasiet och vuxenutbildningen. Den nyligen 
anställde biträdande rektorn kommer ha ett särskilt ansvar för gymnasiet och vuxenut-
bildningen. Tidigare har vuxenutbildningen handlats upp av annan kommun och där-
för har det endast skett uppföljning av resultat på individnivå, där studie- och yrkes-
vägledare har informerat eleverna. Det har inte skett någon systematisk uppföljning av 
vuxenutbildningens verksamhet av huvudmannen. 

Enligt intervjuer med kultur- och bildningsnämnden har Lekebergs vuxenutbildningen 
under en kort tid, gått från en liten verksamhet med få elever till en mer omfattande 
verksamhet. Enligt nämnden har målet varit att forma verksamheten och vart efter ska 
huvudman formulera specifika mål för vuxenutbildningen. Nämnden inväntar den nya 
rektorn som kommer att tillträda i mars 2017, då det kommer att sättas upp mål för 
vuxenutbildningen. 

Motivering till föreläggande som ingripande 

Då verksamheten vid vuxenutbildningen i Lekebergs kommun inte uppfyller de krav 
som ställs i författningarna, föreligger skäl att förelägga Lekebergs kommun att fullgöra 
sina skyldigheter och vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna. 
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Övriga arbetsområden 

Bedömning 

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen uppfyller författ-
ningarnas krav avseende följande: 

Förutsättningar för utbildningen i vuxenutbildningen 

Vuxenutbildningen består av två skolformer: kommunal vuxenutbildning och särskild utbild-
ning för vuxna. Kommunal vuxenutbildning bedrivs på grundläggande nivå, på gymnasial nivå 
och i svenska för invandrare. Särskild utbildning för vuxna bedrivs på grundläggande nivå och 
på gymnasial nivå. Hemkommunen ska informera, nå ut till och motivera de elever som har rätt 
till kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna och sedan erbjuda denna 
utbildning till dem som önskar delta i den. Andra förutsättningar för vuxenutbildningen är att 
hemkommunen ser till att vissa grundläggande krav på till exempel utbud och omfattning upp-
fylls, vare sig det sker i egen regi, på entreprenad eller i annan kommun. Därutöver ska respek-
tive huvudman även se till att vissa grundläggande krav uppfylls, till exempel att det finns 
sådan utbildning och kompetens hos rektorer och övrig skolpersonal, så att de kan leda och bed-
riva utbildningen på ett professionellt sätt. 

På Skolinspektionens vägnar 

• 

r-- 
Carin Holtz 
Beslutsfattare 

Annika Jervgren 
Föredragande 

Bilagor 
Bilaga 1: Allmänt om tillsynen 
Bilaga 2: Fakta om Lekebergs kommun 
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Allmänt om tillsynen 
Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att 
den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra 
till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst 
godkänt i alla ärmen. 

Skolinspektionen granskar alla huvudmän, vilket innebär alla kommuner, utbildnings-
företag och andra organisationer som driver skolverksamhet. Tillsynen görs vart tredje 
år. All skolverksamhet som en viss huvudman ansvarar för ingår i tillsynen. Det hand-
lar om förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, grund- och gyn-inasie-
särskola, vuxenutbildning, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. 

Alla skolenheter ingår i tillsynen. Skolinspektionen prioriterar att besöka de skolor där 
en hög andel elever riskerar att inte få den utbildning de har rätt till. Det innebär att vi 
kan stanna längre på dessa skolenheter under själva tillsynsbesöket, men också att vi 
bättre kan följa upp att eventuella brister åtgärdas och ge råd och vägledning. 

Skolinspektionen bedömer om, och i sådana fall på vilket sätt, den granskade verksam-
heten inte uppfyller de regler som gäller. Myndighetens granskning utgår bland annat 
från skollagen, förordningar och läroplaner. Bestämmelser som verksamheterna är 
skyldiga att följa. 

När Skolinspektionen har tagit in tillräcklig information gör myndigheten en bedöm-
ning av om verksamheten lever upp till de lagar och regler som finns för verksamheten. 
Alla huvudmän får ett tillsynsbeslut för de verksamheter som huvudmannen ansvarar 
för. Dessutom får de skolenheter där Skolinspektionen fördjupat tillsynen och gjort 
tillsynsbesök ett eget beslut, som bara handlar om den.skolenheten. 

Skolinspektionen fattar också enskilda beslut avseende huvudmannens ansvartagande 
över de skolformer som huvudmannen ansvarar för. 

Innan ett beslut fastställs ges alltid huvudmännen möjlighet att ta del av och lämna 
synpunkter på de sakuppgifter som Skolinspektion grundar sina bedömningar på. 

I de fall Skolinspektionen funnit brister har huvudmannen ansvar för att komma till-
rätta med bristerna. Huvudmannen ska också redovisa de åtgärder som har vidtagits i 
för att åtgärda bristerna. För att följa upp huvudmännens arbete kan flera besök eller 
andra kontakter bli aktuella då Skolinspektionen också vill se effekter av de åtgärder 
som vidtas. 

Mera information om den regelbundna tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats 
www.skolinspektionen.se  under fliken Inspektion. 
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Fakta om Lekebergs kommun 
Kommunens vuxenutbildning finns under kultur- och bildningsnämnden och motsva-
rande förvaltning. Förvaltningens arbete leds av en förvaltningschef. Vuxenutbildning-
en leds av en rektor. Vuxenutbildningen bedrivs i såväl egen regi som på entreprenad 
där utbildning köps upp av närliggande kommuner. 

Antalet studerande på den kommunala vuxenutbildning hösten 2016 är 82 studerande. 
Varav det är 33 elever som studerar inom utbildning i svenska för invandrare och en 
elev i särskild utbildning för vuxna i kommunens regi. Övriga 43 elever erhåller utbild-
ning av externa utförare. 
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Tjänsteskrivelse – Rapportering av frånvaro januari – 
mars 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 januari-mars 2017 har 1 rapport gällande frånvaro inkommit från Eva 
Broberg, rektor på Lekebergsskolan 7-9.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av frånvaro för perioden 
januari-mars 2017.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Anna Theodossiou
Förvaltningschef 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 2 rapporteringar inkommit, 1 från Tulpanens skola 
samt 1 från Lekebergsskolan 7-9. Från förskolorna i Lekebergs kommun finns inget att 
inget att rapportera.

Sammanställning av inkomna rapporter

I båda fallen har man bedömt att kränkande behandling eller trakasserier har 
förekommit. Åtgärdsplaner är planerade och ärendet kan därför anses avslutat. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av kränkande behandling 
eller trakasserier för perioden 170107-170314

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Anna Theodossiou
Förvaltningschef Handläggare
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