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Datum 
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Kultur- och utbildningsnämnden 

kallas härmed till sammanträde onsdagen den 04 april 2018 kl. 13:00 i C-
salen, Folkets hus för att behandla följande ärenden: 

Ärende Anteckningar Sida 

1.  Fastställande av dagordning och val av justerare 
Dnr 6066  

  

2.  Information från facklig samverkan 
Dnr 5278  

  

3.  Månadsuppföljning 2018 
Dnr 00009-2018  

  

4.  Bokslut 2017 
Dnr 00018-2018  

  

5.  Internkontroll 2017 
Dnr 00096-2016  

  

6.  Internkontroll 2018 
Dnr 00023-2018  

  

7.  Genomlysning av grundskolan avseende av 
kostnadsnivåer och kvalitet 
Dnr 00096-2017  

  

8.  Patientsäkerhetsberättelse 2017 
Dnr 00024-2018  

  

9.  Biblioteksplan, kulturchef Sofia Luthman ca 14:00 
Dnr 00022-2018  

  

10.  Uppföljning av fritidsgårdens omfattning 
Dnr 00094-2017  

  

11.  Anpassning till den nya dataskyddsförordningen 
(GDPR) och val av dataskyddsombud 
Dnr 00020-2018  

  

12.  Handlingsplan kopplad till kommunens rökpolicy 
Dnr 00121-2017  

  

13.  Förvaltningsuppdrag 
Dnr 00017-2018  

  

14.  Jubileum Oedheim 2018 Inbjudan till jubileumshelg 
Dnr 00070-2017  

  

15.  Delegeringsbeslut 2018 
Dnr 00003-2018  
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Ärende Anteckningar Sida 

16.  Handlingar och rapporter för kännedom 
Dnr 6142  

  

 
Kim Bäckström 
ordförande 

Mirja Hakkarainen 
sekreterare 

 

Om något saknas i handlingarna kontakta sekreteraren. 
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 Kultur- och utbildningsnämnden 

 

Månadsuppföljning mars 2018 

Förslag till beslut 

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner månadsuppföljningen mars 2018 

vilken innebär en prognos på ett nollresultat för helåret.  

Sammanfattning av ärendet 

Den utökade kostnaden för skolskjuts beräknas bli ett underskott men då det 

finns en hel del oklarheter om hur mycket bidrag vi kommer att få, dels från 

Skolverket och dels från Migrationsverket, så är den totala prognosen för helår 

ännu oviss.  

Driftskostnader tkr 

Ansvar  Budget    Utfall  Prognos 

Centralt    54 416     7 384              0      

Skoladministrationen     2 245        486              0  

Grundskolan F-9   79 906   17 074         -150  

Förskolan    37 594     9 250              0  

Elevhälsa/skolhälsa     4 117        694          150  

Kultur- och fritid     6 856     1 077              0 

Summa   185 134   35 965              0 

 

Förvaltningens centrala ansvar har kostnaderna för ledning, kost, hyra, städ, 

skolskjuts samt interkommunala medel. Det är skolskjutskostnaden som 

fortfarande är en mycket större kostnad än vad vi räknade med sen nya avtal med 

Länstrafiken Region Örebro Län trädde i kraft från och med skolstarten 

höstterminen 2016.  Prognostiserar ett nollresultat baserat på beviljade 

statsbidrag som vi inte blir återbetalningsskyldiga på. 

 

Skoladministrationen prognostiserar ett nollresultat, ser inga avvikelser i 

dagsläget. 

 

Särskild undervisningsgrupp prognostiserar ett nollresultat, ser inga avvikelser i 

dagsläget. 



Degerfors kommun 
Datum 

2018-03-28 
  

  
Sida 

2(5) 

 

 

 

Studiehandledningen prognostiserar ett nollresultat, ser inga avvikelser i 

dagsläget. 

 

Grundskolans ansvar åk F-6 visar på underskott på de flesta skolorna på grund 

av extra resurser. Men tack vare statsbidrag så pekar prognosen mot ett 

nollresultat. 

 

Grundskolans ansvar åk 7-9 har installerat kameraövervakning i skolans 

korridorer för att säkerställa elevernas trygghet. Denna kostnad finns ingen 

budget för och kan därför i dagsläget peka mot ett underskott om 150 tkr. 

 

Förskolans ansvar prognostiserar ett nollresultat, ser inga avvikelser i dagsläget. 

 

Elevhälsans och skolhälsovårdens ansvar kan tack vare otillsatta tjänster under 

året visa på en prognos som pekar mot ett överskott om 150 tkr. 

 

Ansvaret för kulturverksamhet har budgeterat för helår för datoriseringen av 

skolbiblioteken men kommer troligtvis igång med det arbetet efter sommaren, 

vilket kan ge ett mindre överskott. Då det är oklart med föreningsbidragen så kan 

den komma till användning. Total prognos pekar mot ett nollresultat. 

 

 

Investeringar 

Ansvar  Budget             Utfall  Prognos 

Grundskolan F-9     2 050        139            0  

Förskolan         525        114            0  

Elevhälsa/skolhälsa        125            0            0 

Kultur- och fritid        100        110         -10 

Summa      2 800        363         -10 

 

Önskade ombudgeteringar från 2017 till 2018 är inte gjorda ännu. 

Verksamheterna räknar med att investeringar ska vara gjorda under året. 

Renoveringar på skolorna sker under skolloven.  

 

 

 

 

Statsbidrag 

Nya sökta statsbidrag från och med 1 januari 2018.  
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SÖKTA STATSBIDRAG     

     

Förvaltning: 
KUN     

Namn Sökt hos Sökt period 
Sökt 

belopp 
Enligt beslut          

SUMMA 2018 
Kvalitetssäkrande åtgärder Skolverket 2018 327 114 327 114 
Specialped. för lärande Skolverket 2018-2019 861 900 430 950 
Läslyftet i förskolan Skolverket 2018-2019 255 000 127 500 
Skapande skola Statens kulturråd 2018-2019 ? 0 
Specialped. elevhälsan Skolverket 2018 87 900 0 
Omsorg på obekväm tid Skolverket 2018 198 504 198 504 
Karriärtjänster Skolverket vt. 2018 467 500 0 
Karriärtjänster Skolverket 2018-2019 935 000 467 500 
Lovskola Skolverket 2018 ? 0 
Mindre barngrupper Skolverket 2018-2019 2 510 000 0 
Entreprenörskap i skolan Skolverket 2018-2019 40 000 0 
Stora Vallahallen golv Boverket 2018 337 250 0 
Guldgruvans förskole gård Boverket 2018 75 514 0 
Strömtorpsskolan id-hall Boverket 2018 131 450 0 
Svartå skola omkl.rum Boverket 2018 80 000 0 
Parkskolan ventilation Boverket 2018 118 000 0 
Rödluvans förskole gård Boverket 2018 70 679 0 
Stora Vallaskolan elevhälsa Boverket 2018 31 250 0 

KUN TOTALT     6 527 061 1 551 568 

Sökta bidrag för Skapande skola och Lovskola visar inte beloppet i ansökan. 

Vissa beslutade bidrag utbetalas först efter inlämnad redovisning. 

 

Sjukfrånvaro 

Alla jämförelser är för samma period från varje år. 

 

KUN:s totala sjukfrånvaro i % har ökat de fem senaste åren. Lägsta noteringen 

på 2,84 % var augusti år 2010.  
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2018 börjar i stort sett som tidigare år. För grundskola och förskola är det 

vanligast att frånvaron är störst under första och fjärde kvartalet. Jämförelsen per 

månad mellan åren visar på viss minskning för både årskurs 7-9 och årskurs F-6. 

Den genomsnittliga % per år är för perioden januari till och med februari. 

 
Staplarna per år är för januari till och med februari enligt tabellen ovan. 

 

Sjukfrånvaro KUN i % av arbetstiden per ansvar
%

Ansvar januari februari mars april maj juni juli augusti septemberoktober november december

% i 

genomsnitt År

Sum Förskola 2018 8,71 12,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,37 2018

Sum Förskola 2017 8,15 9,40 9,33 9,47 8,92 6,75 5,63 8,21 9,35 9,57 10,45 10,47 8,78 2017

Sum Förskola 2016 8,35 12,36 9,12 9,32 8,27 8,26 5,69 8,61 8,59 8,34 11,43 10,51 10,36 2016

Sum RO 7-9 2018 7,71 8,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,15 2018

Sum RO 7-9 2017 9,33 9,63 9,88 8,19 8,31 4,92 0,00 4,20 8,43 7,88 6,93 7,25 9,48 2017

Sum RO 7-9 2016 8,71 9,65 7,47 7,69 7,57 8,97 12,25 5,13 7,14 8,68 12,11 8,15 9,18 2016

Sum RO F-6 2018 5,56 7,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,74 2018

Sum RO F-6 2017 5,53 9,14 6,61 5,99 5,79 3,67 0,00 6,36 8,59 7,31 7,54 7,55 7,34 2017

Sum RO F-6 2016 7,16 10,89 9,64 7,25 7,82 7,13 4,20 2,84 6,07 7,17 6,48 3,94 9,03 2016

Sum Övriga 2018 4,97 6,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,54 2018

Sum Övriga 2017 12,78 9,65 10,07 3,39 7,15 6,09 4,77 4,95 3,91 4,52 5,06 3,74 11,22 2017

Sum Övriga 2016 3,48 5,13 4,97 6,89 2,47 2,75 1,56 4,81 4,80 7,71 5,78 11,12 4,30 2016

KUN TOTALT 2018 6,88 8,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,93 2018

KUN TOTALT 2017 7,83 9,49 8,28 7,11 7,24 5,41 3,45 6,51 8,09 7,62 7,99 7,90 8,66 2017

KUN TOTALT 2016 7,56 10,50 8,58 8,02 7,51 7,53 5,40 5,66 7,09 8,02 9,34 7,59 9,03 2016

Innehåller ALL personal, dvs även långtidssjuka. Innehåller ENDAST sjukfrånvaro.
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Uppgifterna för januari-februari 2018 visar att kortfrånvaron ökat vilket är 

normalt för den här tiden på året. Men antalet långtidssjukskrivna personer har 

minskat dels tack vare omplaceringar och hjälp från Varnumhälsan. Jämfört med 

samma tid 2016 så har antalet långtidssjukskrivna personer minskat med 7 

personer. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 mars 2018. 

Beslut ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Pirjo Lepistö 

Förvaltningsekonom KUN  
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Bokslut 2017 

Förslag till beslut 
1. Antar förslag till bokslutet som presenterat i bilaga Bokslut 2017 

2. Äskar hos kommunfullmäktige att ej förbrukade investeringsmedel om 
511 tkr ska överföras till 2018 enligt förslag i bilaga Bokslut 2017.  

Ärendet 
Kultur- och utbildningsförvaltningen har sammanställt kultur- och 
utbildningsnämndens bokslut för 2017. Nämndens mål att alla elever minst ska 
ha godkänt i alla ämnen har inte uppnåtts. Dock har måluppfyllelsen avseende 
kommunens prioriterade mål att alla elever ska kunna läsa vidare på nationellt 
program på gymnasieskolan ökat. 

Förvaltningen lämnar ett ekonomiskt överskott om ca 1,8 mkr. Anledningen till 
överskottet är framför allt de många statsbidragen som utbetalats, där det varit 
oklart långt in i december om erhållna bidrag skulle få behållas fullt ut.  

Investeringsmedel som ej förbrukats under 2017 önskas överförda till 2018. 
Det handlar om tjänster som inte kunnat utföras av olika orsaker och om 
leveransproblem hos leverantör. Vidare beskrivet i bilagan Bokslut 2017.
   

               

Anna-Lena Sandell 
Förvaltningschef 

Bilaga 
Bokslut 2017 
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 Bokslut 2017 Kultur- och utbildningsnämnden 
Kultur- och utbildningsnämndens uppdrag indelas i två ansvarsområden. Kultur- och fritidsområdet 
omfattar musikskola, bibliotek, fritidsgård, visst föreningsstöd och allmänkultur. Utbildningsområdet 
omfattar förskoleverksamhet, öppen förskola/familjecentral, pedagogisk omsorg på obekväm tid, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola samt elevhälsa. 

Degerfors kommuns vision 

En lättbodd kommun med goda och hållbara livsvillkor. 

Degerfors kommuns strategiska inriktning 

Kommunfullmäktigen har med utgångspunkt i visionen ”En lättbodd kommun med goda och hållbara 
livsvillkor” beslutat om den strategiska inriktningen som beskriver vilka målområden som ska utvecklas 
och förbättras i kommunkoncernen. 

Av samtliga målområden så prioriteras tre målområden mer än andra: 

 Degerfors måste bryta den negativa befolkningstrenden 

 Alla elever ska ha behörighet att kunna söka vidare till ett nationellt program på gymnasiet 

 Alla större beslut, som kommunfullmäktige fattar under mandatperioden ska vara utformade så 
att de två ovan prioriterade målen för perioden beaktas. Dessa, och andra mål, ska förverkligas 
samtidigt som kommunens ekonomi ska vara i balans. 

Under 2017 har den strategiska inriktningen reviderats och en modell för uppföljning av 
kommunfullmäktiges mål har arbetats fram. Syftet har varit att få en tydligare uppföljning från 2018. 

Att vända befolkningstrenden 

Sedan några år tillbaka har befolkningstrenden vänt uppåt i kommunen. Genom ett bra mottagande 
kommer fler att stanna kvar i kommunen och bidra till dess utveckling. 

Näringslivet växer och diversifieras 

Kommunkoncernens huvudsakliga uppgift i tillväxtfrågor är att ge goda förutsättningar för näringslivet 
att utvecklas, differentieras och expandera. Viktigt är att stimulera innovationer och entreprenörskap, 
jobba för nya etableringar samt verka för att befintliga företag utvecklas och stannar kvar.  

Ökande befolkning i bra boende miljö 

Degerfors utveckling är beroende av dess invånare. En växande befolkning innebär möjlighet till fortsatt 
utveckling och tryggad framtid. Goda kommunikationer, bra infrastruktur, god tillgång till bra bostäder, 
bra markberedskap och en attraktiv stadsmiljö lockar allt fler att bosätta sig i Degerfors. 

Goda livsvillkor genom hela livet 

Skolan är grunden för Degerfors framtida kompetensförsörjning, för hela samhällets utveckling och inte 
minst för enskilda individers möjlighet till ett bra liv. Barn och unga ska få en gedigen grundutbildning 
som lockar till kunskapsfördjupning, fritt från könstraditionellt tänkande.  

Genom arbetet i Degerforsmodellen stärks samverkan mellan kommunens olika verksam-heter som 
berör barn och ungdomar. Degerforsmodellen har utvecklats ytterligare under året. De tidigare 
arbetssätten i samverkan med förskola och skola; IOR och Pinocchio har kompletterats med SIG (Social 
insatsgrupp) där grundskolans år 7-9, gymnasieskolan och polisen samverkar med IFOs barn och 
ungdomsgrupp. En försöksverksamhet har startat som finansieras genom den sociala 
investeringsfonden. Det finns flera skäl till ställningstagandet att kunskapslyft för barn och unga är ett 
avgörande utvecklingsområde. Det är ett område där vi i dag inte har den nivå och utveckling som säker-
ställer en god framtid för människor i vår kommun. Utbildning och kunskap är en viktig bakomliggande 
faktor för att nå en bättre folkhälsa. Det finns också en koppling mellan kunskap och demokrati. 
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Ett jämställt Degerfors med berikande mångfald 

Jämställdhet och mångfald är en grundläggande rättighet och en strategisk fråga för Degerfors kommun. 
Jämställdhet och mångfald är en självklar del av kommunens personalpolitik och en kvalitetsfråga då det 
gäller kommunens tjänster. 

 alla människor har lika värde oavsett, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk till-
hörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.  

 en jämn fördelning av makt och inflytande för kvinnor och män.  

 främja att alla individer har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga 
områden i livet. 

Stimulerande fritid och god folkhälsa 

En livsstil med goda vanor och stimulerande fritid bidrar till god folkhälsa. Kommunkoncernen har ett 
ansvar för att skapa goda förutsättningar och att ge möjligheter till detta. 

Ett aktivt och rikt kulturliv 

Degerfors ska bedriva en aktivt och rikt kulturliv, med kreativa mötesplatser och upplevelser som berör. 
Kultur betyder mycket för en kom-muns dragningskraft och möjlighet att utvecklas. Därför behöver 
samspelet mellan kultur och andra samhällsområden fördjupas. Kulturen är en viktig del i det långsiktiga 
folkhälsoarbetet. Kulturell kompetens ska tas tillvara i den kon-kreta samhällsplaneringen. 

God tillgänglighet 

Den fysiska miljön, med allmänna lokaler, gaturum och trafik samt den kommunala servicen ska vara 
välkomnande samt anpassas till kommuninvånares behov i alla åldrar. God tillgänglighet innebär också 
anpassade öppettider, snabba svarstider, e-tjänster samt insyn i beslut och verksamheter. God tillgäng-
lighet handlar dessutom om goda kunskaper och gott bemötande hos medarbetare.  

En god miljö 

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 
Utgångspunkten för arbetet är den miljöpåverkan som naturen tål och anger det tillstånd för den lokala 
miljön som miljöarbetet ska sikta mot. 

Ekonomi i balans 

Kommunens ekonomi ska vara i balans. Det är viktigt att ha balans mellan kostnader och intäkter på 
såväl lång som kort sikt. En långsiktig planering och ansvarsfull hushållning ger möjlighet till offensiva 
satsningar i en stark ekonomi och goda förutsättningar att klara lågkonjunktur. Varje beslut om en 
investering ska kopplas till de driftskostnader som investeringen medför i framtiden. 

Effektiv organisation 

Kommunkoncernens verksamhet består huvudsakligen av tjänsteproduktion. Det betyder att alla med-
arbetares kompetens och insatser i arbetet är en avgörande framgångsfaktor för Degerfors utveckling. 
För att utveckla en effektiv organisation krävs att uppdrag, ansvar och befogenheter är tydliga och 
kommunicerade. En effektiv organisation är en förutsättning för att kommuninvånarnas pengar, kom-
munalskatten, ska användas på bästa sätt. 

Delaktiga och engagerade kommuninvånare 

Kommunkoncernen ska ha en snabb handläggning av medborgarförslag och alla förslag ska behandlas 
respektfullt. Välinformerade och delaktiga invånare är Degerfors bästa ambassadörer. 
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Samverkan 

Kommunkoncernen ska verka för samverkan som är utvecklande och god för inblandade parter. Sådan 
samverkan främjar kommunens utveckling, möjliggör en ökad kvalitet och ett effektivare arbetssätt. 
Samverkan ska ske såväl internt, inom kommunens förvaltningsorganisation och mellan tjänstemän och 
politiker som externt med andra kommuner och organisationer. 

Kompetensförsörjning 

Våra kommuninvånare ska mötas av kompetenta medarbetare som är stolta över sitt yrke och det arbete 
vi utför. Med rätt kompetens kan kommunen erbjuda kommuninvånarna kvalitativa tjänster med en god 
och effektiv service som överträffar förväntningarna. Med rätt kompetens skapas förutsättningar för 
utveckling i organisationen på både lång och kort sikt. För att attrahera arbetskraft är faktorer som en 
trygg anställning, en rättvis lön, meningsfulla arbets-uppgifter, bra ledarskap, möjlighet att påverka sin 
arbetssituation, rimlig arbetsbelastning och möjlighet till utveckling av betydelse.  

Kommunen ska ta tillvara på de anställdas erfarenheter och kunskaper. Kommunens medarbetare 
förväntas delta i utvecklingsarbete där strävan efter största möjliga medborgarnytta och effektivt 
arbetssätt är i fokus. 

Effektiva arbetsmetoder 

Arbetsgivaren ska utveckla arbetssätt för effektiva tjänster med hög kvalitet och största möjliga medbor-
garnytta genom att systematiskt planera, utföra, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Genom 
processinriktning, kvalitetssäkring och helhetssyn ska kommunen skapa mervärde för invånarna. 

 

Kultur- och utbildningsnämndens mål 2017 
Kultur- och utbildningsnämnden har inför 2017 formulerat sitt övergripande mål som att alla elever ska 
minst vara godkända i alla ämnen. Till detta kommer kommunens prioriterade mål att alla elever ska 
vara behöriga till nationellt program på gymnasiet. Måluppfyllelsen vad gäller behörigheten till 
nationellt program på gymnasiet ökade under 2017 och stannade på en mycket hög nivå. 
Måluppfyllelsen vad gäller minst godkänt i alla ämnen sjönk dock. Detsamma gjorde meritvärdena.  
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Årets verksamhet  
Under 2017 har en hel del saker hänt som till exempel: 

 En omorganisation gjordes i samband med att en skolledartjänst blev vakant. I ledningen för 

grundskola/särskola/fritidshem finns nu totalt fyra rektorer med fyra biträdande rektorer, vilket 

förbättrat arbetsmiljön. 

 Studiehandledning/modersmål finns i ökad omfattning 

 Läslyftet har startat upp även inom förskolans verksamhet 

 Ytterligare en specialpedagog har anställts inom förskolans verksamhet 

 Utökning av en bibliotekarie på biblioteket och då också utökade öppettider 

 Fritidsgården flyttade till centrum och fick namnet Centrumgården 
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Verksamhetsmått/Nyckeltal - Kvalitetsmått 
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Sjukstatistik 

 

KUN:s totala sjukfrånvaro i % per månad de senaste tre åren. Toppen är de första månaderna varje år. 
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2017 börjar med ett flertal sjukfrånvarande personal bland övriga verksamheter. Frånvaron fortsätter att 
sjunka för personalen på årskurs F-6, men även totalt KUN så är genomsnittet lägre än tidigare år. 
Gruppen ”Övriga” består av relativt få personer vilket gör att förändrad frånvaro hos någon slår igenom 
fort. 

 

 

 

Staplar enligt tabellen ovan. 

Sjukfrånvaro KUN i % av arbetstiden per ansvar
%

Ansvar januari februari mars april maj juni juli augusti septemberoktober november december

% i 

genomsnitt År

Sum Förskola 2017 8,15 9,40 9,33 9,47 8,92 6,75 5,63 8,21 9,35 9,57 10,45 10,47 8,81 2017

Sum Förskola 2016 8,35 12,36 9,12 9,32 8,27 8,26 5,69 8,61 8,59 8,34 11,43 10,51 9,07 2016

Sum Förskola 2015 8,21 9,50 10,25 9,60 6,60 6,60 5,52 6,16 10,87 10,78 10,55 9,19 8,65 2015

Sum RO 7-9 2017 9,33 9,63 9,88 8,19 8,31 4,92 0,00 4,20 8,43 7,88 6,93 7,25 7,72 2017

Sum RO 7-9 2016 8,71 9,65 7,47 7,69 7,57 8,97 12,25 5,13 7,14 8,68 12,11 8,15 8,30 2016

Sum RO 7-9 2015 5,15 8,51 8,87 4,36 4,07 4,22 28,57 5,27 8,73 7,32 7,11 8,82 6,58 2015

Sum RO F-6 2017 5,53 9,14 6,61 5,99 5,79 3,67 0,00 6,36 8,59 7,31 7,54 7,55 6,73 2017

Sum RO F-6 2016 7,16 10,89 9,64 7,25 7,82 7,13 4,20 2,84 6,07 7,17 6,48 3,94 6,94 2016

Sum RO F-6 2015 8,96 10,59 10,28 9,69 8,93 10,96 13,39 4,93 6,83 6,73 8,36 7,44 8,52 2015

Sum Övriga 2017 12,78 9,65 10,07 3,39 7,15 6,09 4,77 4,95 3,91 4,52 5,06 3,74 6,34 2017

Sum Övriga 2016 3,48 5,13 4,97 6,89 2,47 2,75 1,56 4,81 4,80 7,71 5,78 11,12 5,12 2016

Sum Övriga 2015 5,69 5,43 8,04 6,56 3,93 1,93 0,57 3,11 3,52 3,07 3,56 3,20 4,05 2015

KUN TOTALT 2017 7,83 9,49 8,28 7,11 7,24 5,41 3,45 6,51 8,09 7,62 7,99 7,90 7,24 2017

KUN TOTALT 2016 7,56 10,50 8,58 8,02 7,51 7,53 5,40 5,66 7,09 8,02 9,34 7,59 7,73 2016

KUN TOTALT 2015 7,79 9,30 9,63 8,22 6,46 7,05 7,16 5,49 8,23 7,77 8,33 8,09 7,79 2015

Innehåller ALL personal, dvs även långtidssjuka. Innehåller ENDAST sjukfrånvaro.
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Staplarna visar på att de korta sjukfrånvarorna har ökat jämfört med tidigare år medan den långa 
frånvaron minskat.  

 

Framtiden  
I den förvaltningsövergripande kvalitetsrapport som görs efter varje läsårs slut togs nedanstående upp 
som viktiga punkter inför framtiden. De gäller fortfarande, även om mycket gjorts sedan dess. 

 Se över fritidshemmens organisering och storlek. 

 Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet framför allt vad gäller analysarbetet. 

 Förbättra övergångar mellan olika åldersstadier genom bättre samarbete i överlämningsarbetet. 

 Utvärdera likabehandlingsarbetet.  

 Öka samverkan mellan all personal på enheten för att stärka likabehandlingsarbetet och 

värdegrunden. Detta innefattar även personal från andra förvaltningar som finns inom kultur- 

och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Det är också önskvärt med större kollegialt 

lärande mellan enheterna avseende likabehandlingsarbetet. 

 Utveckla inkluderingen/tillgängligheten i undervisningen på samtliga enheter så att alla elever ges 

möjlighet att nå kunskapsmålen. 

 Utveckla arbetet med studiehandledning och modersmålsundervisning ytterligare. 

 Utveckla föräldraskapsstödet tillsammans med övriga aktörer. 

  

1 2-14 15-59 60-90 91- övrigt

2017 10,1% 29,5% 14,9% 3,4% 42,1% 0,0%

2016 8,1% 22,1% 12,2% 3,0% 54,5% 0,0%

2015 7,7% 22,7% 17,4% 7,9% 44,3% 0,0%
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Årets resultat hela förvaltningen 

Ekonomiskt utfall 

Tkr        Utfall               Budget       Resultat 

INTÄKTER -22 121,3   -16 312,5  5 808,8 
KOSTNADER för arbetskraft 138 652,4 138 695,3     42,9 
KOSTNADER övrig verksamhet   63 161,9 59 141,5 -4 020,4 
Totalt  179 693,0 181 524,3 1 831,3 

Ekonomiskt utfall per verksamhetsområde 

Verksamhet Redovisning Årsbudget Resultat 

Kultur-och utbildningsnämnd 649 671 22 

Kulturverksamhet 1 678 1 530 -148 

Biblioteksverksamhet 2 715 3 146 431 

Musikskola o kulturskola 3 775 3 646 -129 

Idrotts- och fritidsanläggningar 15 15 0 

Fritidsgårdar 1 281 973 -308 

Interkommunala intäkter -1 139 -425 714 

Interkommunala kostnader 6 275 5 470 -805 

Hyreskostnader 17 312 17 295 -17 

Städ 6 056 5 939 -117 

Skolskjuts 7 502 5 710 -1 792 

Kost 13 707 13 695 -12 

Förskola 39 040 38 579 -461 

Fritidshem 5 730 4 842 -888 

Förskoleklass 3 011 3 262 251 

Grundskola 66 604 71 174 4 570 

Grundsärskola 3 902 3 832 -70 

Övergripande KUN 1 580 2 170 590 

Totaler 179 693 181 524 1 831 

Notera att ovanstående siffror är uppdelade på verksamhetsområden, inte ansvarsområden. Det område 
som enskilt står för den störta delen av överskottet är grundskolan. Orsak till det stora överskottet där 
är bl.a. att skolan erhållit mer statsbidrag än budgeterats. Dessutom var ersättningen avseende nyanlända 
barn och elever lägre budgeterad än den erhållna ersättningen vilket ytterligare ökade det positiva 
resultatet.  

Centralt 

Förvaltningschef – övergripande 
Det centrala ansvaret innehåller arvoden för nämndens politiker samt löner, fortbildning och hälsovård 
för de ansvariga cheferna inom förvaltningen. Årets resultat för det centrala ansvaret visar ett överskott 
om 2 237 tkr som till största delen kommer från statsbidrag och vakanser.  

Förvaltningsekonom 
Detta ansvarsområde inom förvaltningsledningen visar på underskott med 1 979 tkr. Ansvarsområdet 
innehåller interkommunala kostnader och intäkter, kost, städ, hyror samt skolskjutsar som är fasta 
kostnader som inte kan påverkas i alltför stor utsträckning. Under verksamhetsåret har det flaggats för 
att kostnaderna för skolskjuts överstiger budget vilket till slut blev ett underskott om 1 792 tkr. 
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Årets resultat 

Ekonomiskt utfall 

Tkr     Utfall          Budget Resultat 

INTÄKTER    -4 948,0     -2 966,5 1 981,5 
KOSTNADER för arbetskraft   9 152,6     10 121,6      969,0 
KOSTNADER övrig verksamhet      761,7        813,2     51,5 
Interkommunal ersättning 6 275,5 5 470,0  -805,5 
Kost 13 707,1   13 695,0     -12,1 
Städ   6 056,1     5 939,0       -117,1 
Skolskjuts   7 502,0     5 710,0     -1 792,0 
Hyror 17 311,7   17 295,0 -16,7 
Totalt Förvaltningsledning  55 818,7 56 077,3 258,6 
 

Skoladministrationsenheten 

Den Skoladministrativa enheten startade upp 2010-08-01. Det är en enhet där skolans och förskolans 
administrativa personal arbetar med skoladministrativa uppgifter som är av förvaltningsövergripande ka-
raktär. Gruppen består from 2011-01-01 av fem personer med en sammanlagd ssg 4,5 och från 2018-02-
01 är den utökad till ssg 4,75. Enhetens arbetsuppgifter består bl. a i handläggning av samtliga placeringar 
av barn/elever inom förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola/grundsärskola. Vi sköter 
elevregistret via IT-systemet Procapita. Det ligger till grund för edWise, ett webbaserat IT-verktyg där 
lärare rapporterar elevnärvaro, betygsättning, skriver elevomdömen, föräldrainloggning etc. En person 
har för kultur- och utbildningsförvaltningen utsetts till kontaktperson för PUL, vilket innebär att 
rapportera förvaltningens register som hanterar personuppgifter till datainspektionen. Två personer ingår 
i förvaltningens och kommunens IT-råd. 

Enheten sköter också handläggning av skolskjutsfrågor, yttranden och handläggning av interkommunalt 
placerade barn/elever, vikarieanskaffning, registrering av lärarlegitimationer, kontering och granskning 
av förvaltningens fakturor, rapportering till SCB, support och utbildning i edWise till verksamhetens 
personalgrupper, förvaltningens diarium, uppdateringar av blanketter mm. 

Årets verksamhet  

Med tanke på den nya dataskyddsförordningen har vi blivit mera uppmärksamma på vår hantering av 
personuppgifter. Vi har varit med på workshop ang. informationssäkerhetsfrågor. Vi har startat en 
översyn i våra system vad gäller roller och behörigheter. Vi har införskaffat och börjat använda ett 
Gallringsprogram till barn- och elevregistret, Procapita. Vi jobbar mycket med GDPR (General Data 
Protection Regulation). Under året bytte kommunen personuppgiftsombud, vilket medförde att alla 
personregister som vi förvaltningen rapporterat att vi har, måste göras om och rapporteras in i ett annat 
datasystem. Skolskjutshandläggare och chef för skoladministration har deltagit i en endagars kurs i 
skolskjutshandläggning. Vi har tillsammans med förskolecheferna uppdaterat Riktlinjer och avgifter för 
förskola och fritidshem i Degerfors kommun. I samband med våra nya skolskjutsleverantör, länstrafiken, 
har vi haft arbete med att få fördelning av arbetsuppgifter mellan oss att fungera. Kommunen har ett 
tillköp av administrativa tjänster som avser planering och administration av skolskjutsar.  

Arbete med att befästa det nya arbetssättet gällande bemanningen pågår fortfarande. Problemen som 
uppstod i kommunen i samband med införandet av det nya ekonomisystemet har medfört en hel del 
extra arbete för skoladministrationen. Våra egna fakturor skickades inte heller ut i rätt tid. Vi har inte 
kunnat sköta vår egen kravhantering avseende förskole- och fritidshemsavgifter sedan april – 17. 

Måluppfyllelse  
Vi arbetar gentemot kommunens vision, ”En lättbodd kommun med goda och hållbara livsvillkor” och 
strategiska inriktning genom att jobba effektivt och leverera service både till förvaltningen och till våra 
kommuninnevånare i tid inom angivna ekonomiska ramar. Vi sköter den förvaltningsövergripande 
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administrationen för förskolor, fritidshem, grund- och särskola utifrån de styrdokument som gäller för 
förvaltningens verksamheter. Vår målsättning är att vara så tillgängliga för allmänheten och 
verksamheterna som möjligt utifrån de resurser vi har. 

Årets resultat 

Ekonomiskt utfall 

Tkr    Utfall        Budget            Resultat 

INTÄKTER 0,0         0,0          0,0 
KOSTNADER för arbetskraft 1 527,6   1 645,5      117,9 
KOSTNADER övrig verksamhet    466,9      427,0       -39,9 
Totalt Skoladministration  1 994,5 2 072,5 78,0 

Kommentar till budgetavvikelsen 
Ett litet överskott på löner beroende av att vi aldrig har vikarier vid frånvaro.  

Framtiden  
En översyn/genomgång av vårt elevregistersystem behöver göras. Frågan om e-förvaltning ligger på 
kommunstyrelsenivå. Arbetet med hanteringen kommer sannolikt att kräva tid och pengar på 
förvaltningsnivå.  

Arbetet med att inventera förvaltningens personregister inför den nya Dataskyddsförordningen fortgår. 
De frågor som är sammankopplade med den nya förordningen vad gäller behörighetstilldelning, 
gallringsplaner, säkerhetsklassning av information, samtycken, etc. kommer vi att fortsätta jobba med. 

 

Förskoleverksamheten 

Årets verksamhet 
Verksamheten har under året omfattat förskola 1-5 år, allmän förskola 3-5 år, pedagogisk omsorg på 
obekväm arbetstid ålder 1-12 år samt öppen förskola/familjecentral. Förskolans verksamhet är uppdelad 
i tre områden med sammanlagt 27 avdelningar fördelade på 10 enheter.  

I januari rekryterades ytterligare en specialpedagog till verksamheten. 

Under året har vi upprättat lokaler där förskolechefer och specialpedagogerna har sina kontor. 

En förskolechef går åk 3 på rektorsutbildningen och en annan har påbörjat åk 1. 

På grund av ett högt antal barn under våren 2017 har två extra avdelningar varit i bruk, Tallmon i Åtorp 
samt Guldgruvan 4 i Degerfors. Tallmon har även haft verksamhet under hösten. Guldgruvan 4 stängdes 
under hösten och en ombyggnation på Rödluvans förskola i Strömtorp påbörjades. Anledningen är att 
det är i Strömtorp det nu är kö samt fler av de barn som ska ha plats redan har syskon på Rödluvan/ 
Skogsdungen. Detta medför till att Degerfors ska vara en lättbodd kommun. Den nya avdelningen, 
Vargen, kommer att vara permanent från 2018. Antalet barn ska uppgå till 10 och personaltätheten ssg 
2,0. 

Vi har börja använda oss av en lärplattform, Unikum. Vårt huvudsakliga syfte är att den ska underlätta 
dokumentationen i vårt systematiska kvalitetsarbete samt vara ett bra verktyg i informationen som vi 
tilldelar våra vårdnadshavare. Samtliga pedagoger är utbildade i användandet av Unikum och har i slutet 
på 2017 kopplat på de första vårdnadshavarna. 

Måluppfyllelse 
Målsättningen att alla barn skall beredas plats inom förskolan inom fyra månader, har uppfyllts. Att hålla 
ner barnantalet till ett snitt på 17 barn har också lyckats. Även detta är av stor vikt i kommunens strävan 
om att vara en lättbodd kommun.  
Prioriterade mål är följande: 
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 Normer och värden, avdelningarna har arbetat utifrån mål som baserats på kartläggning som 

görs varje höst av barngruppen. Målen handlar företrädelsevis om respekt och trygghet. 

 Utveckling och lärande, Språk: Läslyftet i förskolan. 

 Utveckling och lärande. Matematik: Varje förskola valde ett eget mål utifrån de mål som står 
under rubriken matematik i läroplanen. 

I detta arbete har en god måluppfyllelse uppnåtts. 

Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet med uppföljning, analys och förbättring 
I lärgrupper och andra tillfällen har fördjupningar gjorts om vad analys innebär och vilka metoder 
förskolan kan använda för bästa resultat. Pedagogerna har fått förutsättningar till att ha reflektionstid 
med sina arbetslag, där syftet är att de ska analysera över hur barnen mottagit den undervisning och det 
lärande som erbjudits i verksamheten. I kvalitetsrapporten framgår att många förskolor filmar 
lärsituationer med barnen och tittar sen tillsammans med arbetslaget och barnen på vad det var i sättet 
att undervisa som gjorde att det blev bra eller mindre bra undervisning. Att intervjua barnen och då 
använda sig av så kallade öppna frågor är också något som används. Pedagogerna känner att de ökar sin 
förståelse för vad en analys är och framför allt betydelsen av att göra en sådan. 

2017 var första året som statsbidrag för läslyftet för förskolan kunde sökas. Bidraget har använts till en 
kompetensutvecklingsinsats för förskollärare som bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare. 
Det syftar till att ge förskollärare utvecklade möjligheter att utmana och stimulera barns språk-, läs- och 
skrivutveckling samt ta tillvara barns intresse för texter, bilder och skriftspråk. Då det visat sig att 
elevernas resultat i svenska sjunker så får betydelsen av att väcka lusten till att läsa och skriva i förskolan 
en allt större betydelse. Detta ses vara ett viktigt led i arbetet med att alla elever ska ha behörighet att 
kunna söka vidare till ett nationellt program på gymnasiet. 

Förbättra övergångar mellan olika åldersstadier genom bättre samarbete i övergångarna 
En årsplan med fasta datum för överlämningssamtal, besök för blivande sexåringar i respektive 
förskoleklass, föräldramöten på skolorna, gemensamt utskick om vilken förskoleklass barnen erbjuds 
samt ett gemensamt utskick till alla vårdnadshavare angående föräldramötet de inbjuds till i maj månad. 

Träffar mellan pedagoger i förskola och förskoleklass där förskolan berättar om sitt arbete i 
verksamheten. Meningen är att få kunskap om varandras verksamheter och hur förskolan arbetat med 
barnen och på vilken kunskapsnivå de ligger för att förskoleklassen ska kunna ta över där förskolan slutar. 

Utvärdera likabehandlingsarbetet 
Halvårsvis utvärderas likabehandlingsplanen på varje förskoleavdelning. Arbetet är en del av det 
prioriterade målet om normer och värden. Mycket tid och kraft läggs på detta mål för att de övriga 
prioriterade målen också ska generera i ett lärande för barnen. De avdelningar som lagt mycket tid på att 
få till strukturen på avdelningen har tydligare kunnat se förbättring inom målområdet. 
Specialpedagogernas stöd har varit av stor betydelse. Viktiga faktorer i likabehandlingsarbetet är ord som 
att vara: förutseende, välorganiserade, närvarande samt struktur. 

Öka samverkan mellan all personal på enheten för att stärka likabehandlingsarbetet och värdegrunden. 
Detta innefattar även personal från andra förvaltningar som finns inom kultur- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområden. 

Cheferna har en mycket viktig roll. Under året har arbetet med enskilda arbetslag fått till ett bra samarbete 
och bra klimat. Att pedagogerna ska ha bra relationer med varandra är av stor vikt för en bra verksamhet. 
Även kommunikationen med socialförvaltningen då exempelvis socialtjänsten inbjuds till träffar där det 
ges möjlighet för pedagogerna att ställa frågor. Det finns ett bra samarbete med ansvariga chefer för kost 
och lokalvård om hur det fungerar i verksamheten.  

Gryningen i Karlskoga har vi ett nära och bra samarbete med. 
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Årets resultat 

Ekonomiskt utfall 

Tkr Utfall Budget Resultat 

INTÄKTER  -6 531,6  -5 910,0       621,6 
KOSTNADER för arbetskraft   40 905,3 40 080,6       -824,7 
KOSTNADER övrig verksamhet   2 368,5   2 112,2 -256,3 
Totalt Förskolan  36 742,2 36 282,8    -459,4 

Kommentar till budgetavvikelsen 
Förskolans ansvar har redovisat ett underskott om 459,4 tkr. Med anledning av ett stort antal barn som 
haft behov av extra stöd och vägledning så har resurskostnaden överskridits. Det fanns heller inte 
tillräcklig budget för kostnaderna till avdelningen Tallmon i Åtorp. Vikariekostnaderna var inte 
budgeterade. Statsbidrag och schablonintäkter för nyanlända har erhållits över budget. 

Investeringar 
Utemiljön har kompletterats på ett flertal förskolor med klätterställningar, solskydd över sandlådor, 
staket, markiser samt skyltar till de förskolor som saknade det. Två lekställningar har beställts i oktober 
men leverantören Hags har problem med tillverkningen och därför önskas kvarvarande medel för 
utemiljö, 100 tkr, överföras till 2018. 
Investeringar på innemiljö har gjorts på Rödluvan med nya golv samt ombyggnation på Guldgruvan och 
Villervalla. 

Framtiden 
Arbete med att diskutera nyheter i den reviderade läroplanen kommer att ske under 2018. 

I den reviderade läroplanen för förskolan ska det bli tydliga skrivningar om utbildning och undervisning. 
Det skrivs också in att utbildningen i förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla digital 
kompetens. Satsning på kompetensutveckling kring båda dessa begrepp kommer att göras i lärgrupperna 
men också genom att ta hit föreläsare med god kompetens i dessa. 

Förskolecheferna kommer att sträva efter att kunna vara mer ute på förskolorna då detta genererar i en 
utveckling i verksamheten. Att ta det pedagogiska ledarskapet upp ännu en nivå är något som i slutändan 
gynnar alla barn i förskolan. Ett tydligt ledarskap och en tydlig vision om vart vi är på väg är något som 
pedagogerna behöver och vill ha, detta ska fortsätta utvecklas och uppfyllas. 

Begreppet pedagogiskt ledarskap används av både Skolverket och Skolinspektionen som nyckelbegrepp 
för både rektorer och förskolechefer. 

Arbetet med att sänka antalet barn i grupperna är på mycket god väg och det verkar som att vi har goda 
förutsättningar att lyckas med det även under 2018-2019. 

Antalet förskolor är lagom stort och det gör att Guldgruvan 4 kan användas på våren då det kommer in 
fler barn och därmed hålla ett snitt om 17 barn på de övriga avdelningarna. 

Viss oro finns för att det blir allt svårare att rekrytera legitimerade förskollärare till verksamheten. 
Förskollärare är det yrke som det enligt en färsk rapport från arbetsförmedlingen kommer att vara störst 
brist på. 

Pedagogerna ute på förskolorna ska få förutsättningar att utföra sitt uppdrag, se till att de får rätt 
kompetensutveckling och därmed kan ge barnen på förskolan den utvecklande lustfyllda och trygga miljö 
som de har rätt till, är det som ska siktas på i detta nu och i framtiden. 
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 Grundskolan F – 6 Grundsärskolan 1 – 6  

Årets verksamhet 
Skolornas kvalitetsarbete är navet i verksamheterna och är nu väl inarbetat och följer upprättad 
kvalitetsplan. Det är utifrån systematiken i arbetet som verksamheten planeras och utvecklas utifrån 
kvalitetsrapporterna där skolornas resultat redovisas och analyseras som förbättringsområden tas fram 
för kommande läsår. Verksamheternas arbetsplaner upprättas vid läsårets början och följs kontinuerligt 
upp i arbetslagen. Förbättringsområden inför innevarande läsår för att nå kunskapskraven är arbetet med 
särskilt stöd, kommungemensamt arbete för att nå trygghet och studiero samt metoder för att analysera 
skolornas resultat. 

Kompetensutvecklingen har under året främst ägnats åt inkludering och att öka tillgängligheten inom 
grundskolans och särskolans verksamheter. Ett inkluderande arbetssätt främjar undervisningen för 
samtliga elever inte minst våra nyanlända samt elever med olika former av funktionsnedsättningar. Två 
pedagoger i klassrummet ökar möjligheterna till en individualiserad undervisning. Försteläraruppdraget, 
”inkludering” har under året arbetat med ledarskap i klassrummet. Ledarskapet i klassrummet är mycket 
viktigt för att undervisningen ska bli tillgänglig för alla elever. Läslyftet har under året arbetat med 
inriktning NO, och är även det ett uppdrag för förstelärare. Ett arbete som fortsätter under hela läsåret 
med avslut vårterminen 2018. Till största delen organiseras kompetensutvecklingen inom verksamheten 
på hemmaplan. Ofta kommer önskemål om kompentensutveckling i form av kurser som erbjuds från 
olika utbildningsföretag, vilket tyvärr sällan kan tillmötesgås på grund av kostnadsskäl. Under året har 
nya regler antagits inom förvaltningen som gör att vi har möjlighet att bevilja tjänstledighet med ett halvt 
löneavdrag om utbildningen är till gagn för kommunen. Det har inneburit att fyra pedagoger utbildar sig 
till specialpedagoger eller speciallärare inom grundskola eller träningsskola samt att en lärare höjt sin 
behörighet i engelska.  

Skoldatateket är en plattform för arbetet gentemot kommunens skolor och en viktig del i skolornas 
elevhälsoarbete. Det ger en ökad möjlighet till inkludering och en tillgänglig undervisning för fler elever.  
Ett nära samarbete med skolornas specialpedagoger är nödvändig för att eleverna ska kunna tillgodogöra 
sig de möjligheter kompensatoriska hjälpmedel ger. Det är en viktig insats för elever i behov av extra 
anpassningar eller särskilt stöd. En omorganisation har genomförts under året som innebär att en 
heltidstjänst IT-pedagog är vänd till fyra F-6-skolor samt årskurs 7-9 med 80 %. Resterande 20 % är 
IKT-knutet till hela kommunen. För att inte minska utrymmet för IT-pedagogen har 20 % lagts in i 
tjänsten som biträdande rektor på Parkskolan, med ett övergripande ansvar för Skoldatateket i 
kommunen. Arbetet med Skoldatateket är en framgångsfaktor i arbetet för ökad tillgänglighet i 
undervisningen. Framgången har av SPSM kopplats till den nära samverkan IT-pedagogen ska ha med 
elevhälsan och då främst specialpedagogerna.  

För att säkerställa ”Trygghet och studiero” har samtliga skolor upprättat likabehandlingsplaner för läsåret 
2017-2018, enligt skollagens krav. Under året har ett digitalt anmälningssystem avseende kränkningar 
tagits i bruk. Det kommer att vara en stor hjälp för skolornas likabehandlingsteam att följa upp och 
analysera vilka områden och situationer som är kritiska på våra skolor. Rättssäkerheten har ökat och 
huvudman får nu vetskap om de ärenden som anmälts omedelbart som anmälan görs och har därmed 
även möjlighet att kontrollera att ärenden utreds, följs upp och avslutas på ett korrekt sätt.   

Under hösten fick kommunen ett riktat statsbidrag som efter projektbeskrivning kunde rekvireras och 
innebar att genomförande av anställningsintervjuer och slutligen anställning av tre socialpedagoger. De 
kommer att arbeta på kommunens tre skolor som utifrån ett socioekonomiskt perspektiv, har störst 
behov av stöd till elever i skolsociala sammanhang. 

Tjänsten i förvaltningen som samordnare för nyanlända har avvecklats och arbetsuppgifterna fördelats 
på skolornas rektorsområden. Alla rektorsområden har nu heltidstjänster som biträdande rektorer. Det 
innebär att biträdande rektorerna har olika ansvarsområden. Parkskolan ansvarar för Skoldatatekets 
verksamhet och övergripande kompetensutveckling fritidshem. Bruksskolan ansvarar för nyanländas 
lärande inklusive studiehandledning och modersmålsundervisning. Strömtorps skola ansvarar för 



DEGERFORS KOMMUN 
 
Datum Bilaga 1 till: Sida 

Kultur- och utbildningsförvaltningen 2018-03-15 KUN 18-2018 17 (27) 

    

 

 

 
kommunens särskilda undervisningsgrupp. Ansvaret för verksamhetsförlagd utbildning, VFU, finns hos 
rektor på Parkskolan men kommer att finnas hos SYV när tjänsten återbesatts permanent.  

Under året har Svartå haft en stor inflyttning vilket påverkar organisationen av verksamheten i hög grad. 
Förändringar i en liten verksamhet är alltid svår att möta eftersom det inte finns några marginaler för 
samordningsvinster att utnyttja. De prognoser som föreligger utifrån de faktaupplysningar som finns i 
dagsläget visar inte på att utökningen kommer att vara konstant och påverka elevantalet för kommande 
läsår i de lägre åldrarna.  

Inför läsåret 2017-2018 fattades beslut om tidigare skolstart, klockan 07.40 i stället för 08.00 på Åtorps 
skola. Detta för att passa Länstrafikens turlistor. Förändringen innebar försämrade möjligheter till 
kollegial samverkan mellan skolorna. Forskning pekar även på att en tidigare skolstart inte är gynnsam 
för elevers måluppfyllelse.  

På fritidshemmen kan ses både ett ökat antal inskrivningar samt att vistelsetiden ökar för eleverna. Det 
gör att arbetsbelastningen ligger på en hög nivå. Det är viktigt att nyckeltalen för fritidshem ses över och 
att förvaltningen, som Skolinspektionen påpekat, ser över den resursfördelningsmodell som ska gälla för 
fritidshemmen och skolorna. 

Samarbetet med Karlstad Universitet genom RUC har möjliggjort en kompetenshöjande åtgärd för 
kommunens fritidspedagoger. Finansieringen har skett genom statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i 
fritidshemmet. Kompetensutvecklingen pågår nu för andra året i följd och samtliga kommunens 
fritidspedagoger har nu gått utbildningen. 

Personalbemanningen har utökats i de lägre årskurserna med hjälp av Lågstadiesatsningen. På grund av 
rekryteringssvårigheter har dock utökningen inte kunnat ske med den planerade kompetensen i form av 
speciallärare. Verksamheterna har använt statsbidraget till att tillsätta resurspedagoger till klasser där det 
finns elever med ett mer riktat enskilt stöd och som har beslut om enskild undervisning, särskild under-
visningsgrupp eller anpassad studiegång. Resurspedagogerna handleds i första hand av mentorerna i de 
klasser de arbetar. Även inom fritidshemmet har resurspedagoger kunnat tillsättas med statsbidrag, 
Fritidshemssatsningen. Har eleven behov av särskilt stöd inom skolans verksamhet så behöver ofta 
eleven det även inom fritidshemmets verksamhet. I arbetet med att fritidshemmet ska vara ett 
komplement till elevernas möjlighet att nå kunskapskraven är det ett utvecklingsområde inom arbetet 
med särskilt stöd att även fritidshemmets verksamhet omfattas.  

Försteläraruppdragen är en viktig del i utvecklingsarbetet på våra skolor och är nu inne på sitt andra år. 
Under tiden har uppdragen följts upp och förändrats både utifrån innehåll, behov, tjänstledigheter samt 
av att personal sökt och fått tjänster i andra kommuner. Under höstterminen följdes arbetet upp av 
rektorsgruppen och utifrån uppföljningen med förstelärarna har uppdragen reviderats och även 
förändrats och kommer att delges och diskuteras med uppdragstagarna i februari 2018. 
Försteläraruppdrag omfattar i dagsläget elva lärare, internationalisering, inkludering, NO, matematik och 
svenska.  

Utvecklingen av särskolans verksamhet har fortsatt under året för att möta upp de behov våra elever 
inom särskolan har. Antalet elever har ökat vilket huvudman har informerats om. Verksamheten 
utarbetar ett internkontrollsystem som ska säkerställa att elever som tas emot inom särskolans 
verksamhet görs på ett rättssäkert sätt. Antalet elever ökar inom verksamheten och under året har arbetats 
med att skärpa rutinerna med överlämnandet från förskola till förskoleklass för att minimera att elever 
kommer till verksamheten i brist på planering eller att vårdnadshavare söker sig till andra kommuner. 
Rektorsgruppen har ett nära samarbete vilket underlättar för både elever och vårdnadshavare när det 
kommer till svåra beslut om vilken skolform eleven ska tillhöra. Elevhälsan har under året 
kompetensutvecklats och ledningsgruppen om integrerade elevers rätt till planering och bedömning av 
undervisningen. I en kommun av Degerfors storlek är det viktigt att ha flexibla lösningar och kunna möta 
de behov som uppstår i verksamheten. 

Under året har en omorganisation genomförts på Parkskolan som har inneburit att särskolans verksamhet 
nu finns inom samma lokaler. Det är en framgångsfaktor för fortsatt arbetet i att utveckla verksamheten. 
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Det har även varit positivt för skolans verksamhet eftersom förskoleklassen nu har en möjlighet att 
samarbeta med skolan på ett bättre sätt som är en förutsättning nu när förskoleklassen är en obligatorisk 
verksamhet. 

Under ett antal år har det funnits individintegrerade elever på Stora Vallaskolan. Detta förändrades under 
föregående läsår och en grupp bildades även på Stora Vallaskolan. Att motta elever i åldersgruppen 13-
16 år måste ske individuellt utefter elevernas förmåga och förutsättningar. Idag finns högstadieelever på 
Parkskolan och den flexibiliteten är viktig att värna om. Utifrån elevens behov och förutsättningar 
beslutas tillsammans med vårdnadshavaren om var skolgången ska bedrivas. Ett utvecklingsområde är 
vägledningen till gymnasiesärskolan för våra elever. Särskolan behöver sin SYV från årskurs 1 eftersom 
acceptans- och förståelsetiden kan vara lång för både elev och vårdnadshavare.  

Idag finns elever som får sin undervisning på skolor belägna i andra kommuner än Degerfors. 
Vårdnadshavare har alltid en rätt att välja skola men vår målsättning måste vara att bedriva en så bra 
verksamhet att vårdnadshavare väljer Degerfors. Informationen till vårdnadshavare måste utvecklas och 
ett led är den reviderade överlämningsplan som ska förankras i verksamheterna. Det är en förutsättning 
för att verksamheten som ska möta eleven och huvudman som ska stå för kostnaderna inte ska råka ut 
för överraskande nyheter.  

Måluppfyllelse 
Vårt mål att nå kunskapskraven har inte uppfyllts. Fortsatt analys sker i den pedagogiska halvårsrapporten 
som sammanställs 2018-02-23. 

Andelen elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd är betydligt högre än rikssnittet vilket 
givetvis avspeglar sig i våra resultat. 

Fortsatt analys av läsårets resultat kommer göras under vårterminen då även de nationella proven resultat 
vägs in. Resultaten kommer att redovisas i verksamheternas kvalitetsrapport och kommer att ligga till 
grund för läsårsplaneringen 2018-2019.  

Årets resultat 

Ekonomiskt utfall 

Tkr     Utfall        Budget           Resultat 

INTÄKTER -8 116,4 -6 184,0      1 932,4 
KOSTNADER för arbetskraft 53 074,4 52 374,9 -699,5 
KOSTNADER övrig verksamhet   3 488,9   3 639,0     150,1 
Totalt Grundskola F-6 48 446,9 49 829,9       1 383,0  

Kommentar till budgetavvikelsen 
Totalt gör verksamheten ett överskott om 1 383,0 tkr. Överskottet går att hänföra till inkomna statsbidrag 
under året.  Utan statsbidrag så landar vi på -461,3 tkr. Bara statsbidraget på lågstadiesatsningen är nästan 
1 500 tkr. Här gjorde rekryteringssvårigheter att vi inte lyckades tillsätta speciallärare. Viss övrig personal 
har dock tillsatts till en lägre kostnad. Även ersättningen för nyanlända gav ett överskott. 

Verksamhetsmål/Nyckeltal 
Gällande nyckeltal har följts i tätortens skolor. I Svartå och Åtorp har inte nyckeltalen följts på grund av 

att enheterna är små. Nyckeltalen tar inte hänsyn till skolornas resursbehov utan grundas endast på 

elevantal. Enligt lagstiftning, sedan något år tillbaka, är både huvudman och rektor skyldiga att göra 

resursfördelning utifrån skolornas behov av undervisning till elever i behov av extra stöd, individuell 

anpassad undervisning. Det är viktigt att kommunen tar fram en resursfördelningsmodell som redan på 

kommunnivå tar hänsyn till kommunens socioekonomiska index. 

Investeringar 
Samtliga investeringar har inte helt genomförts under 2017. Kvarvarande medel på projekt om 
tillgänglighetsanpassning, kompensatoriska hjälpmedel samt idrottshallar önskas föras över från 2017 till 
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2018 för kommande lokalanpassningar. Då det funnits medel kvar på en del investeringsprojekt har dessa 
täckt projekt där kostnaden överstigit budgeten. Nya duschväggar har installerats samt ombyggnation för 
elevhälsans behov av rinnande vatten i skolsköterskans rum. Behovet av skolmöbler är fortsatt stort. 

Framtiden 
Enligt skollagen ska elever som har behov av det erbjudas studiehandledning och modersmål. Idag 
erbjuds eleverna studiehandledning i fem språk och modersmålsundervisning i ytterligare två språk. 
Lärare söks oavbrutet i ett av våra minoritetsspråk.  Vi kan förutse att det kommer även fortsättningsvis 
vara stort behov av såväl modersmålsundervisning, studiehandledning och svenska som andraspråk. 
Detta trots att invandringen delvis har avstannat. De nyanlända finns kvar i verksamheten och viss 
anhöriginvandring fortsätter. 

Förskoleklassens förändring av undervisningstid bör fortsätta till att omfatta verksamhet fem dagar i 
veckan kl. 08.00 – 13.00, vilket ytterligare skulle förbättra elevernas möjlighet att beredas möjlighet till 
förberedande inför grundskolan, både socialt och kunskapsmässigt. Från och med 2018 har beslut tagits 
om att förskoleklassens verksamhet är obligatorisk. Pedagogerna måste få kompetensutveckling för 
genomförandet av bedömningsstödet i svenska och matematik som även det är obligatoriskt från 2018. 
Arbetstiderna för pedagogerna behöver ses över vilket medför en organisatorisk utmaning. 

Anmälan till deltagande av Skolverkets kompetenshöjande insatser har genomförts. Det gäller 
Specialpedagoglyftet. Detta ligger i linje med F-6:s utvecklingsarbete kring inkludering med att göra 
undervisningen tillgänglig för alla. Inom både förskoleklass, skola och fritidshem ska arbetet fortsätta 
med inkluderande arbetssätt och kompetensutveckla personalen i språkutvecklande arbetssätt inom alla 
ämnen och i ledarskap i klassrummet.  

Arbetet med gemensamma ”Pedagogiska forum” för årskurs 1-9 kommer fortgå under året. Det är viktigt 
för att nå en samsyn och en röd tråd genom hela grundskolan. Att eleverna når kunskapskraven är vårt 
gemensamma ansvar från årskurs 1 till 9. Här kommer våra förstelärare att även fortsättningsvis ha en 
stor betydelse.  

Två pedagoger i klassrummet är en viktig komponent för att nå ökad måluppfyllelse. En stor del av våra 
elever är i behov av särskilt stöd vilket gör att vi inför kommande läsår kommer ha svårt att hålla oss 
inom framtagna nyckeltal för grundskolan. Enligt Skollagen ska resurs fördelas till elever i behov av stöd 
vilket en nyckeltalsmodell inte tar hänsyn till. 

Uppföljning och utvärderingen av vår ”Kommungemensamma särskilda undervisningsgrupp” pågår 
kontinuerligt. Höjer de våra elevers möjlighet att nå kunskapskraven eller ökar det risken för exkludering 
från sin undervisningsgrupp? Detta är några frågor vi måste ställa oss. 

Arbetsmiljön på Svartå skola och Björkens fritidshem är idag inte helt optimal. Det gäller både för elever 
och personal.  Ett litet antal personal ska dela på lika många arbetsuppgifter som förekommer på en 
större skola. Elevernas möjlighet att nå kunskapskraven kan vara i farozonen när man ser det ur 
möjligheten att bibehålla och rekrytera behörig personal till skolan.   

För att nå en högre måluppfyllelse i idrott för våra elever vill vi arbeta för att simundervisning påbörjas i 
de lägre årskurserna. En egen simhall för undervisning och rekreation skulle öka möjligheten för eleverna 
att nå kunskapskraven. I dagsläget är det svårt att få utökad tid i simhallen i Karlskoga där vi har avtal.  
Det skulle även påverka måluppfyllelsen i övriga ämnen eftersom mycket undervisningstid går åt när 
eleverna ska åka till Karlskoga för simundervisning. Både förskoleverksamhet samt äldreomsorg skulle 
kunna få stora fördelar av en bassäng till exempel i anslutning till Vallahallen. Simbassängen är prioriterad 
för undervisning och rehabilitering. 

Under fritidshemmens sommarverksamhet på Kvarnberg ska vi i schemaläggningen observera att 
ordinarie personal, om möjligt, alltid finns i organisationen. 

Vi ser att behovet av fler lösningar till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar. Elever 
med autistiska drag och elever med ADHD möts i samma klassrum tillsammans med klasskamrater med 
olika behov. Elevernas behov utifrån sina förmågor och förutsättningar ska leda till att de får möjlighet 
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att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Specialpedagoglyftet kommer vara en del i arbetet 
att NPF-säkra våra skolor samtidigt som förstelärarnas uppdrag och tvålärarsystemet är viktiga 
komponenter. 

Vårdnadshavare har i olika sammanhang uttryck ett önskemål om ”lovfritids”. Det skulle kunna vara ett 
sätt att minska elevgrupperna under ordinarie verksamhetstid och är en fråga, som verksamheten önskar 
utreda. 

Nationellt bygger mycket på att statsbidrag ska sökas för olika ”projekt”. Systemet med statsbidrag gör 
dock att långsiktigt tänkande missgynnas då möjligheten att söka vissa bidrag mer styr utvecklingen än 
vad de verkliga behoven gör. 

Samtliga tre F-6-skolor har platsbrist och elevbeläggningen är hög vilket leder till tuff arbetsbelastning 
för pedagogerna och brister i arbetsmiljön för både elever och personal. En större omorganisation med 
en nybyggnation av ett lärcenter i Degerfors kommun skulle leda till både mer flexibel organisation, 
mindre kostnader samt eventuellt ökade meritvärden. Andra kommuner i liknande storlek har med gott 
resultat byggt lärcenter, exempelvis Hällefors, Hagfors och Forshaga. 

Våra grannkommuner har genom lönesatsningar nått upp till vår kommuns lönenivå och vid rekrytering 
har vi svårt att matcha lönebud. Däremot har vår satsning med två pedagoger i klassrummet varit 
gynnsam i rekryteringen. De senaste årens lönesatsningar i vår kommun bör därför prioriteras att fortsätta 
kommande år. Inrättandet av förstelärare är positivt för kommunens skolutveckling, men får inte blandas 
ihop med löneutveckling, förstelärare ger ett lönepåslag under begränsad tid.  

Det nationella beslutet om en stadieindelad timplan innebär stora organisatoriska förändringar och 
därmed påverkas elevernas möjligheter att nå kunskapskraven. En samordning av kommunens skolor 
skulle förbättra möjligheten att upprätthålla, och även öka, kvalitén på vår verksamhet. Inför kommande 
läsår står vi inför en förändrad timplan och omorganisation kring moderna språk som kommer innebära 
ökade kostnader för verksamhetsresor och ökande personalkostnader. 

Särskolans verksamhet är en verksamhet som kräver ett stort mått av flexibilitet och kunskap att möta 
varje elev utifrån förmåga och förutsättningar. Mottagande av elever innebär ofta stora förändringar i 
behov av hjälpmedel samt omdisponeringar och förändringar i lokaler. Behörighetskravet inom särskolan 
är inte uppnått och rekrytering samt kompetensutveckling pågår i verksamheten. En viktig utgångspunkt 
är att varje elev ska ha möjlighet att få sin skolgång så nära hemmet som möjligt. Skolgång i andra 
kommuner bör undvikas utifrån att resorna innebär långa skoldagar för eleverna och riskerna för olyckor 
i trafiken ökar. Det innebär då att anpassningar måste göras både personalmässigt och lokalmässigt för 
att kunna möta upp de behov som finns hos den elev som har rätt till särskolans verksamhet.  

Utifrån kommunens socioekonomiska index har kommunen blivit tilldelade ett riktat statsbidrag, som 
förvaltningen rekvirerat utifrån ett arbete med socialpedagoger på tre av kommunens skolor. 
Statsbidraget är tilldelat för innevarande läsår och ska utvärderas vi läsårets slut utifrån vår 
projektbeskrivning. Socialpedagogerna ska arbeta i verksamheten med att stärka samverkan mellan hem 
och skola i arbetet med elever som befinner sig i en komplicerad skolsituation.  

 

Grundskolan årskurs 7-9 

Ansvarsområde: Stora Vallaskolan 7-9 

Årets verksamhet 
På pedagogsidan har det skett stora förändringar under 2017. Inför höstterminen 2017 behövdes en 
rekrytering av fyra pedagoger. Det gällde lärare i svenska som andra språk, två Ma/NO, Sv/En och 
spanska. Tyvärr kunde vi inte rekrytera legitimerade pedagoger utan fått anställa obehöriga för läsåret 
2017-2018. Under höstterminen 2017 slutade även en lärare i franska/engelska som delvis ersatts av 
obehörig lärare. I dag kan ses en annan rörelse på arbetsmarknaden för lärare vilket gör att vi är mycket 
oroade över att inte kunna rekrytera legitimerade pedagoger i den utsträckning som kommer att behövas 
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i framtiden. Detta kommer givetvis att påverka elevernas kunskapsinhämtning och i förlängningen deras 
måluppfyllelse och möjligheter till fortsatta studier. 

Under året har arbetet för ett systematiskt kvalitetsarbete i verksamheterna fortsatt. Det är ett långsiktigt 
utvecklingsarbete som ska säkerställa skolornas möjlighet att följa upp elevernas resultat och ge alla elever 
möjlighet att nå kunskapskraven. Fokus har under året legat på att pedagogiska planeringar ska ligga till 
grund för undervisningen i samtliga ämnen och att de skriftliga omdömena kontinuerligt skrivit in i 
skolans lärportal. Det kollegiala lärandet, har utvecklats i samband med genomförandet av matematik-
lyftet och läslyftet, är en viktig del för en likvärdig bedömning samt utvecklandet av framgångsrika 
undervisningsmetoder. Under höstterminen 2017 startade även specialpedagogiklyftet, vilket kommer att 
ha fokus på inkludering och tillgänglig skolmiljö för eleverna. 

Kompetensutvecklingen har under året främst ägnats åt inkludering inom grundskolans och särskolans 
verksamheter. Ett inkluderande arbetssätt främjar undervisningen för samtliga elever inte minst våra 
nyanlända elever samt elever med olika former av funktionsnedsättningar. Kommunens förstelärare är 
drivande i detta tillsammans med skolledning. 

Elevvårdsarbetet har varit utsatt för extra hårt tryck under 2017. Det ökade trycket har främst handlat 
om elevernas sociala situationer och för att öka elevers närvaro i skolan. Vi har under året märkt en 
markant skillnad i attityd och respekt mot både personal och elever. Detta är givetvis en stor fråga att 
jobba med för alla inom skolan men främst elevhälsan och skolans likabehandlingsråd/team. 

Under våren erbjöds elever som riskerade att inte nå målen att gå lovskola, (sportlov och påsklov), 4 
timmar/dag. Ca 70 elever utnyttjade möjligheterna till detta vilket också resulterade i att fler elever kom 
att klara målen till sommaren. 

Ökning av nyanlända elever har gjort att det blivit en utmaning att erbjuda optimala studieförhållanden 
och möta varje elev med adekvat stöd. Gruppens storlek, språkolikheter och tidigare skolgång och 
kunskapsnivå innebär en mycket komplex undervisningssituation. Studiehandledning har getts i betydligt 
större omfattning 2017 än tidigare år vilket visar sig för elevernas måluppfyllelse. En fortsatt satsning 
och utökning av studiehandledning på modersmål kommer ytterligare att förbättra elevernas 
måluppfyllelse. Eleverna inom dessa språkgrupper har även haft möjlighet till läxhjälp av 
studiehandledarna en eftermiddag i veckan efter skoldagen. Även detta ska ses som ett viktigt 
komplement till elevernas utveckling och möjligheter att ta till sig ordinarie undervisning. Inskolning i 
ordinarie klassundervisning är ett problemområde då det krävs tillräckliga kunskaper i svenska språket 
och stödresurser i samband med inkluderingsfasen för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. 
Studiehandledare och extra insatt personal har gjort att vi anser oss ha lyckats bra med att ge eleverna 
bra förutsättningar i sina studier. Alla elever som kommit har kartlagts enligt Skolverkets riktlinjer. 

Inom det pedagogiska området har arbetet med att integrera och inkludera nyanlända elever i 
grundskolan fortsatt. Detta har visat sig vara mycket framgångsrikt för elevernas sociala och pedagogiska 
utveckling. Detta har även visat sig i skolans resultat och måluppfyllelse men även i ökad behörighet till 
gymnasiet. 

En speciallärare finns i verksamheten vilket inte motsvarar behovet. Tjänsten är nyckeltalsberäknad vilket 
gör att personen inte kan verka som speciallärare fullt ut. 50 % av tjänsten är kopplad till ordinarie 
undervisning och resterande 50 % till speciallärarfunktionen. Under året har denna person även fått ökad 
undervisning i klass med anledning av vakanser vilket gjort att under höstterminen 2017 har skolan inte 
haft tillgång till någon speciallärare. 

Måluppfyllelse 
Med ovanstående redogörelse är arbetet inom verksamheten målmedvetet och konstruktivt för att på 
bästa sätt uppfylla de mål, beslut och krav som ställs på verksamheten från statligt och kommunalt håll. 

När det gäller kunskapsmålen, d.v.s. slutbetyg, så blev det inte en ökning av våra meritvärden som det 
varit de senaste sju året. Däremot nåddes den bästa siffran någonsin för andel behöriga elever till 



DEGERFORS KOMMUN 
 
Datum Bilaga 1 till: Sida 

Kultur- och utbildningsförvaltningen 2018-03-15 KUN 18-2018 22 (27) 

    

 

 

 
gymnasiet. Under 2017 har det fokuserats på analyser och förbättringsinsatser för att skapa bättre 
förutsättningar för en ökad måluppfyllelse. 

Vi har fortsatt stor tilltro de insatser och det förändrings-/utvecklingsarbete som pågår i verksamheten. 

 

Årets resultat 

Ekonomiskt utfall 

Tkr Utfall Budget Resultat 

INTÄKTER -2 066,5 -1 062,0 1 004,5 
KOSTNADER för arbetskraft 22 464,9 22 299,6 -165,3 
KOSTNADER övrig verksamhet   2 160,3   1 887,9 -272,4 
Totalt Grundskola 7-9 22 558,7 23 125,5 566,8 

Kommentarer till budgetavvikelser 
Totalt visar Stora Vallaskolans ansvarsområde ett resultat om 566,8 tkr. Budgeten har under året använts 
för bästa tänkbara sätt för verksamheten. Anledningen till överskottet är återhållsamhet, obehöriga 
vikarier, saknad SYV och lärare i svenska som andra språk, statsbidrag och ersättning för nyanlända. 

Fortbildning 
Det totala fortbildningsanslaget var 77 tkr. Detta var en liten ökning mot tidigare år. Det finns dock 
fortfarande ett stort behov av fortbildningsinsatser för enskilda lärare/ämnen för att hålla sig uppdaterad 
och kunna utveckla verksamheten/undervisningen och därmed bidra ytterligare till ökad måluppfyllelse.  

Fortbildningsinsatserna som genomförts har varit för att möta nya behov för elever i behov av särskilt 
stöd, matematik, generella ämnesfördjupningar, nyanländas lärande, inkluderingsarbete, betyg och be-
dömning, läsprojekt samt mentorsutbildning. Det pedagogerna efterfrågar mest är ämnesspecifika fort-
bildningsmöjligheter för att utvecklas inom sina ämnen. Ett inkluderande arbetssätt främjar undervis-
ningen för samtliga elever inte minst våra nyanlända elever samt elever med olika former av funktions-
nedsättningar. 

Det är absolut nödvändigt att fortsätta öka fortbildningsanslagen i framtiden om ökad måluppfyllelse ska 
nås. Bra fortbildningsmöjligheter visar även på god personalpolitik och en möjlighet att behålla duktiga 
medarbetare. 

Personal 
Anledning till vårt resultat är ökat antal resurspersoner för elever i behov av särskilt stöd, ökning av 
pedagoger för att möta våra nyanlända elevers behov av kartläggning och undervisning i svenska samt 
ett ökat behov av vikarier med anledning av ökad sjukfrånvaro.  

Läromedel 
Läromedelskontot uppvisar ett underskott med 12 tkr. Ämnesgrupperna har använt tilldelade medel på 
ett ansvarsfullt sätt. 

Investeringar 

Investeringarna visar på ett totalt överskott om 125 tkr. Då hantverkare inte varit tillgängliga under 
skolloven så har renoveringar i skolans lokaler inte kunnat genomföras. Medel från dessa projekt önskas 
överföras till 2018 då det även behövs medel till att renovera två salar som fått vattenskador.  

Framtid 
Under 2018 kommer vi fortsätta arbeta med våra utvecklingsområden som är ökad måluppfyllelse, betyg 
och bedömning, elever i behov av särskilt stöd och resursfördelning.  

Förändringar i personalgruppen 2018 förväntas. Två pensionsavgångar är aviserade inför läsåret 2018-
2019. Det finns ytterligare två personer som kanske kan komma att utnyttja sin möjlighet till pension 
tidigare än vid 65 års ålder. Tre personal har aviserat att gå ner i tid. En föräldraledig under våren 2018. 
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Flera av medarbetarna har meddelat att de söker tjänster närmare hemorten. Den rörelse vi ser bland 
pedagogerna gör att vi är mycket oroade inför framtiden gällande rekrytering av legitimerade pedagoger. 

Ett arbete med att ytterligare skapa goda förutsättningar för våra nyanlända elevers studiesituation är 
angeläget. Viktigt att ge våra elever tillräckligt stöd av studiehandledare för att nå måluppfyllelse. 

 

Särskild undervisningsgrupp och studiehandledare/modersmål 

Ansvarsområde grundskolan årskurs 1-9. Efter en omorganisation sommaren 2017 finns ansvaret för de 
båda verksamheterna inom grundskolans årskurs F-6 och finns därmed med i redovisningen under denna 
punkt. De ekonomiska delarna redovisas dock fortfarande separat eftersom budgeten är lagd så på helår. 

Årets resultat 

Ekonomiskt utfall särskild undervisningsgrupp 

Tkr Utfall Budget Resultat 

INTÄKTER         0,0         0,0           0,0  
KOSTNADER för arbetskraft  1 522,7         1 547,1  24,4 
KOSTNADER övrig verksamhet     23,2     20,0           -3,2  
Totalt 1 545,9 1 567,1   21,2 

Kommentarer till budgetavvikelser 
Resultatet för denna verksamhet håller budgeten då inga nämnvärda ändringar gjorts under året. 

Ekonomiskt utfall studiehandledare/modersmål 

Tkr Utfall Budget Resultat 

INTÄKTER         0,0         0,0           0,0  
KOSTNADER för arbetskraft  2 004,8         1 599,8  -405,0 
KOSTNADER övrig verksamhet (hyror) 22,5     25,0 2,5  
Totalt  2 027,3 1 624,8  -402,5 

Kommentarer till budgetavvikelser 
Resultatet för denna verksamhet har överskridits då den har utökats med personal. Ansvaret totala ger 
ett resultat med ett underskott om 381,3 tkr. Underskottet har hela tiden varit prognostiserat och 
medvetet då överskott funnits inom andra områden. Speciellt studiehandledning är ett mycket efterfrågat 
verktyg för nyanlända vilket bevisligen hjälper eleverna att komma in i skolarbetet betydligt snabbare. Vi 
är också skyldiga enligt skollagen att tillhandahålla studiehandledning motsvarande elevernas behov. 
 

Kulturområdet 

Kulturområdet omfattar bibliotek, musikskola, allmänkultur och från och med februari 2017 även 
fritidsgården i centrum, den så kallade Centrumgården. 

Årets verksamhet 

Bibliotek 
Inför årsskiftet 2017 så blev det klart att biblioteket fick utökat med en bibliotekarietjänst och 
rekryteringsarbetet pågick under våren. I juni började den nya bibliotekarien. Biblioteket har under året 
anordnat en rad aktiviteter, så som författarbesök, barnteater och filmvisningar. Bibliotekets sagoskog 
blev klar. Den finansierades med medel från Region Örebro Län och Degerfors kommun. I december 
blev det klart att biblioteket byter bibliotekssystem från Libra.se till Book-It. Antalet lån och besök på 
biblioteket ökade under 2017. Lånen ökade med 7 % jämfört med 2016 och antal lån/invånare var 2017 
5,8 stycken jämfört med 5,7 stycken 2016. 
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Musikskolan 
Musikskolan arrangerade som vanligt en rad uppskattade evenemang och deltog även i arrangemang som 

andra anordnade så som till exempel integrations- och kulturfestivalen ”Världen låter” i Karlskoga och 

”Barnkalaset” i Degerfors. Antalet elever har varit ganska jämt de senaste åren, men vi lockar fler att 

prova på tillfälliga aktiviteter än vad som gjorts tidigare. Under prova-på-kvällen kom det över 90 

personer, vilket var en dubblering mot föregående år. Erbjudna lovaktiviteter har också varit välbesökta. 

Skapande skola 
Arbetsgruppen för Skapande skola består av representanter från förskolan till årskurs 9, musikskola, 
bibliotek och rektorsgruppen. Syftet med gruppen är att få en helhetssyn på projekt finansierade med det 
statliga bidraget för Skapande skola, samt hjälpas åt med ansökan. Under 2017 har följande aktiviteter 
erbjudits: 

 Eleverna i årskurs 9 fick se musikalen ”Hair” på Göteborgsoperan. I samband med det besöket 

besökte de även Volvomuseet, Sjöfartsmuseet och Sjöhistoriska museet. Eleverna fick även se 

filmen ”Hair” på bio i Degerfors.  

 Eleverna i årskurs 5-6 fick se föreställningen ”Det farligaste som finns i Degerfors”. 

 Eleverna i årskurs F-3 fick besök av konstnären Marie Johansson Gadde, som genomförde 

Skapande skola-aktiviteter med dem. 

 Förskoleklasserna fick se föreställningen ”Barbie-Nils och pistolproblemet” och fick i samband 

med föreställningen varsin bok. 

 Årskurs 4 besökte Alfred Nobels Björkborn. Besöket som genomfördes under en heldag innebar 

att eleverna bland annat fick ta del av workshops i museets experimenthus ”Fiffiga huset”, samt 

en guidad visning på museet av ”Alfred Nobel”. 

 Årskurs 3 fick under våren en VIP-biovisning av filmen ”Zootropolis”. Då ingick även festis och 

popcorn. VIP-visningen fick de för att ett par elever i årskurs 3 på Bruksskolan genom att skriva 

brev till kulturchefen med önskan om skolbio drog igång tankarna på att varje år anordna skol-

biovisningar. 

 Årskurs 7 fick se teaterföreställningen ”Artikel 3”. 

 Författarbesök av Dan Höjer har genomförts i årskurs 2 och av Magnus Ljunggren i årskurs 5. 

 Under hösten genomfördes en filmfestival för alla elever i årskurs F-6. Årskurs F-2 såg 

”Husdjurens hemliga liv”, årskurs 3-4 såg ”Sing” och årskurs 5-6 såg ”Rum 213”. 

2017 fick Degerfors kommun pengar från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, 

för att arrangera sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar. Bland mycket annat arrangerades då 

sommarlovsbio varje fredag kl. 14 och Folkets hus-föreningen bjöd på popcorn. Utöver det åkte 

fritidsgården till Knapped och musikskolan hade sommaröppet på vissa av sina verksamheter. Bidraget 

fördelades både till kommunens egna verksamheter, såsom bibliotek, musikskola och fritidsgård inom 

kulturområdet och fritidshemmen inom skolområdet samt andra aktörer. Föreningslivet inbjöds att söka 

bidrag för arrangemang. 

Fritidsgården 

I februari invigdes den nya fritidsgården i Folkets hus lokaler. Under våren var den flitigt besökt och det 
anordnades en rad aktiviteter, exempelvis bakning, godisbingo, turneringar alla de slag, gokart med mera. 
Under sommaren erbjöd fritidsgården de som ville att få följa med till Knapped i Karlskoga. Under 
hösten utökades fritidsgården med 1,0 ssg och kunde därför hålla öppet fem dagar i veckan. Ett av målen 
med det var att undersöka vad ungdomarna i Degerfors vill göra. Trots att fritidsgården hölls mer öppen 
och trots att aktiviteter anordnades sjönk besöksantalet jämfört med våren. 
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Årets resultat 

Ekonomiskt utfall 

Tkr     Utfall Budget Resultat 

INTÄKTER -406,9   -190,0      216,9 
KOSTNADER för arbetskraft 5 015,0  5 244,7      229,7 
KOSTNADER övrig verksamhet  2 235,8  1 811,4     -424,4 
Totalt Kultur- Fritid/förening  6 843,9  6 866,1      22,2 

Kommentar till budgetavvikelsen 
Kultur- Fritid- Förening lämnar för 2017 ett överskott om 22,2 tkr. Resultatet beror dels på att den nya 
bibliotekarien inte trädde i tjänst förrän till sommaren 2017, kombinerat med att upphandlingen av nytt 
bibliotekssystem blev först klart i december vilket gör att kostnaden hamnar på 2018 i stället. Detta 
utjämnas av fritidsgårdens underskott på grund av kostnader för utökad tjänstgöringsgrad för personal 
för att kunna ha extraöppet under hösten. 

Investeringar 
Under året så har 30 tkr använts för att köpa nutidskonst till offentliga rum. Det blev tavlor av Stig 
Olsson. 

Framtid 
Det händer mycket på kulturområdet. En kulturskoleutredning är gjord, som utmynnat i skriften ”En 
inkluderande kulturskola på egen grund”. En nationell biblioteksstrategi är högaktuell. Kulturrådet har 
fått i uppdrag att genomföra en treårig satsning för att stärka biblioteksverksamheten i Sverige. Under 
2018-2020  kommer en satsning under namnet ”Stärkta bibliotek i hela landet”. Syftet är att öka utbudet 
och tillgängligheten till landets biblioteksverksamhet. Bibliotekens roll kommer att säkerligen förändras 
de kommande åren på grund av digitaliseringen och det kommer att ställa nya krav på kompetens, vilket 
behövs i åtanke vid framtida rekryteringar. Även musik- och kulturskolor har rekryteringsutmaningar då 
fokus på dagens musiklärarutbildning är klassundervisning i grundskola eller gymnasium. En kulturskole-
/musiklärarutbildning finns inte idag. Men i kulturskoleutredningen föreslås att nya utbildningar ska 
inrättas för att tillgodose det stora rekryteringsbehov som kommer att uppstå vid pensionsavgångar. 

 

Elevhälsa/Skolhälsovård 

Årets verksamhet 

Elevhälsan är en del i skolan för att alla elever lägst ska nå målen i samtliga ämnen. Elevhälsan har under 
2017 varit bemannade med medicinsk insats, psykosocial insats och psykologisk insats, fördelat på fyra 
rektorsområden. Även specialpedagogisk insats är del av elevhälsan men ingår i grundskolornas 
redovisningar ovan. 

Elevhälsans har under 2017 arbetat enligt måluppfyllelsen att tillgodose alla elevers behov av stöd, arbeta 
enligt KUN:s beslutade basprogram samt erbjudit alla elever i årskurs 2 och flickor årskurs 6 vaccination 
enligt det nationella vaccinationsprogrammet.  

Under 2017 har både en skolskötersketjänst och en skolkuratorstjänst varit vakant i perioder och framför 
allt skolkuratorstjänsten har besatts med vikarie. Fortfarande är det vakans på skolskötersketjänsten. Från 
oktober har vi en skolpsykolog på plats på halvtid som vi delar med gymnasienämnden i Karlskoga. 

Elevhälsan har en viktig uppgift att stödja alla elevers utveckling mot utbildningens mål. Socialstyrelsen 
och Skolverket betonar vikten av elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande insatser ur ett elevper-
spektiv.  
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Måluppfyllelse 

Elevhälsans medicinska insats (EMI) har som mål att bedriva elevhälsa på ett för verksamheten patient-
säkert sätt, samt att alla vaccinationer ska genomföras med hög patientsäkerhet och med hög kvalitet. 

Ett övergripande mål för EMI har varit att främja elevers lärande och utveckling. I Skollagen och So-
cialstyrelsen står det att elevhälsan har en viktig uppgift att stödja alla elevers utveckling mot utbild-
ningens mål. I elevhälsans arbete innefattas också förebyggande åtgärder. 

Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Att tillämpa evidensbaserad praktik innebär att medvetet och systematiskt använda den bästa 
tillgängliga kunskapen, tillsammans med den professionelles expertis, samt att utgå från den berörda ele-
vens situation, erfarenhet och önskemål för beslut om interventioner (insatser och åtgärder) till enskilda 
elever (6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen). 

Det krävs tillräckligt med resurser, kompetens och expertis för att säkerställa att elevhälsa bedrivs på ett 
patientsäkert sätt utifrån de mål som är gällande, samt att hänsyn tas till den befintliga budgeten.  

 

Årets resultat 

Ekonomiskt utfall 

Tkr  Utfall  Budget Resultat 

INTÄKTER -51,0          0,0 51,0 
KOSTNADER för arbetskraft  2 985,0    3 781,5       796,5 
KOSTNADER övrig verksamhet     780,7       296,6       -484,1 
Totalt Elevhälsa/Skolhälsovård  3 714,7    4 078,1       363,4 

Kommentarer till budgetavvikelsen 
Det ekonomiska utfallet för elevhälsan under 2017 visar på ett överskott om 363,4 tkr. Överskottet beror 
främst på vakanta tjänster. Tjänst som budgeterats som anställd arbetskraft har inte tillsatts helår och 
därmed finns kostnader för köpt tjänst. Delar av erhållet statsbidrag har överförts till 2018 då det kan bli 
återbetalningsskyldigt.  

Investeringar 
Upprustning av skolsköterskans rum på Parkskolan har utförts under året. 

Framtiden 
Det främsta målet för elevhälsan 2017 är att få komplett bemanning så att arbetet går att utföra enligt 
plan. När det finns vakanser måste av naturliga skäl det mest akuta utföras först och andra stora behov 
får stå tillbaka. 
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 Investeringar totalt 
PROJ UTFALL År BUDINV År Återstår  

2401 Tilläggsmodul 59 000 61 000 2 000 

2402 Upprustn Lokaler Elevhäls 52 523 50 000 -2 523 

2403 Möbler Till Musikskolan 43 862 50 000 6 138 

2405 Nutidskonst Offent Rum 30 000 60 000 30 000 

2407 Inv Träslöjd 220 050 250 000 29 951 

2408 Inv Textilslöjd 144 864 150 000 5 136 

2412 Skolmöbler 7-9 148 700 200 000 51 300 

2413 Renovering Personalrum 7-9 0 100 000 100 000 

2415 Renovering Biologisal 7-9 6 714 150 000 143 286 

2416 Komp Hjälpmedel Tränskolan 14 786 50 000 35 214 

2417 Komp Hjälpmedel 116 150 200 000 83 851 

2418 Tillgänglighetsanpassning 52 439 200 000 147 561 

2419 Idrottshallar F-6 63 143 100 000 36 857 

2426 Skolmöbler F-6 271 135 200 000 -71 135 

2429 Elevdatorer 148 545 150 000 1 455 

2430 Digital Utrustn Klassrum 138 312 139 000 688 

2443 Musikundervisning 105 095 325 000 219 905 

2444 Idrottsutrustning 0 40 000 40 000 

2480 Teknisk Utrustning 187 656 0 -187 656 

2483 Upprustn/Kompl Utemiljöer 235 877 279 600 43 723 

2484 Upprustn/Kompl Innemiljöer 294 512 300 000 5 488 

2485 Duschar På Grundskola 58 520 162 000 103 480 

2486 Ombyggnation Parkskolan 182 766 0 -182 766 

2487 Ombyggnation Bruksskolan 45 339 0 -45 339 

2488 Ombyggnation Strömtorpsskolan 85 000 0 -85 000 

  2 704 988 3 216 600 511 612 

Investeringar som önskas överföras till 2018 

Investeringar har av olika anledningar inte färdigställts under 2017 och förvaltningen önskar då ombud-
getering av dessa till 2018.  

Det gäller projekt Tillgänglighetsanpassning (2418) och projekt Kompensatoriska hjälpmedel 
träningsskolan (2416) kommer att behövas för inköp med tanke på elev med speciella behov som väntas 
under 2018. Parkskolan behöver tillgänglighetsanpassa lokalerna. Kvarvarande medel om 111 tkr 
respektive 30 tkr önskas ombudgeteras till 2018. 

Projekt Idrottshallar (2419) har beställt varor som kommer att levereras i början av 2018. Då stora brister 
har påtalats i skolornas idrottshallar vid besiktning under hösten 2017 så är det önskvärt att ombudgetera 
kvarvarande medel om 30 tkr till 2018. 

Projekt Renovering personalrum (2413) på Stora Vallaskolan om 100 tkr, samt projekt Renovering 
biologisal (2415) in 140 tkr, totalt 240 tkr önskas ombudgeteras till 2018, eftersom det inte funnits tillgång 
till hantverkare under den tid då skolan varit stängd. En del av dessa medel kan användas till vattenskador 
i två salar på Stora Vallaskolan som medför att dessa ska återställas under vårterminen 2018. 

Projekt Upprustning/komplettering utemiljöer (2483) har förskolan önskemål om ombudgetering av 
kvarvarande medel om 100 tkr till 2018. Detta eftersom det beställdes två lekställningar i oktober men 
som inte levererats då leverantören Hags har problem med tillverkningen. Totalt 511 tkr önskas 
ombudgeteras till 2018. 
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 Kultur- och utbildningsnämnden 

 

Internkontroll 2017 

Förslag till beslut 
Godkänner förvaltningens redovisning av internkontrollsområdena och lägger 
den till handlingarna.  

Ärendet 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade om internkontroll för 2017 enligt 
nedan: 

Antar att internkontroll för 2017 ska fokusera på två områden: 

1. Kontrollera att kränkningsanmälningar hanteras i enlighet med skollagens 
bestämmelser. 

2. Kontrollera att kommunens flextidsavtal efterlevs och följs upp. 

 

Avseende 2016 års internkontroll (dnr 114-2015) beslutade kultur- och 
utbildningsnämnden 2017-03-29 att denna skulle färdigställas under 
vårterminen 2017 avseende punkten som handlade om barn och elevers 
studiemiljö. Detta område skulle granskas som ett gemensamt uppdrag från 
KUN och Servicenämnden då vaktmästerifunktionen är organiserad under 
serviceförvaltningen. Att det inte blivit utfört under 2016 berodde främst på 
tidsbrist hos förvaltningscheferna. Detsamma har varit fallet under resterande 
del av 2017 och dessutom har det uppkommit ett nytt utrednings-/uppfölj-
ningsuppdrag avseende vaktmästeriorganisationen. Förvaltningen föreslår 
därför att internkontrollsuppdraget avslutas och får återkomma vid senare 
tillfälle om verksamheterna på nytt upplever att det behöver granskas. 

Kränkningsanmälningar 

Skollag 6 kap. 10§  

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling 

En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev 
anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig 
att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får 
kännedom om att ett barn anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband 
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med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig 
att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i 
förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande 
behandling i framtiden.  

Första stycket första och andra meningen ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller 
elev anser sig ha blivit utsatt trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i 
diskrimineringslagen (2008:567). 

För verksamheter som avses i 25 kap. och för fritidshem som inte är integrerade med en 
skolenhet eller förskoleenhet gäller första och andra stycket för den personal som 
huvudmannen utser. 

Sedan januari 2017 har förvaltningen ett dokumentationssystem, Digital Fox, 
där personal skriver i och anmäler de kränkningar/diskrimineringar som sker 
ute i verksamheterna. Genom Digital Fox kan personal lätt gå in via 
kommunens intranät och via ett digitalt formulär rapportera in det som 
inträffat. Formuläret hamnar direkt i respektive rektors/förskolechefs mail och 
även till förvaltningschef (huvudman). Rektor/ förskolechef utser i sin 
organisation vilka personer som ska utreda det aktuella ärendet. När 
utredningen är gjord så är det rektor/förskolechef som gör bedömningen att 
det aktuella ärendet kan avslutas. 

Det finns ett antal parametrar som går att få fram systemet. Uppgifter som var 
och när kränkningen inträffade, vilka som var inblandade, att föräldrar har 
informerats osv.  Det finns även ett ställningstagande där utredarna ska göra en 
bedömning om det inträffade var en kränkning och i så fall vilken typ av 
kränkning, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller annat. 

Utifrån det inrapporterade kan likabehandligsteamen få ut uppgifter om vilka 
typer av kränkningar som förekommer, var och när det händer, om vissa platser 
förekommer mer frekvent än andra osv. Det ger ett bra underlag för att planera 
hur det förebyggande arbetet mot kränkningar ska utformas. 

Det förvaltningen ser som ett utvecklingsområde är att verksamheterna 
behöver ett stöd i att göra bedömningen i om kräkning har förekommit eller 
inte. 

Utifrån skollagens krav på rapportering av kränkande behandling till 
rektor/förskolechef och huvudman och skyndsamma utredningar och åtgärder 
så klarar förvaltningen att hantera det. 

Efterlevnad av flextidsavtal 

23 personer inom kultur- och utbildningsförvaltningen har flextidsavtal. Det är 
huvudsakligen administrativ personaler och chefer. Flextiden ska stämmas av 
två gånger per år enligt riktlinjerna och detta är 31/8 och 31/1. Uppföljning har 
gjorts av samtliga 25 personers flextidsrapporter vid dessa två tillfällen. Av 
totalt 49 rapporter (en person började först efter augusti 2017) överstiger 5 st (3 
personer) den övre gränsen om 40 timmars flex. Av dessa är 2 nere inom 
gränsen månaden efter. Med samtliga med höga flextal förs en löpande diskus-
sion om uttag av flextid under löpande år. Timmar har inte strukits bort för 
någon. Ingen rapport uppvisade för mycket minustid (mer än -20 timmar). Det 
nya flextidsavtalet som gäller från 1 mars (framflyttat till 1 april pga bekymmer 
med systemet) är godkänd minustid sänkt till -10 timmar. 

Att personal jobbar för mycket är ett arbetsmiljömässigt problem. Vad gäller 
cheferna som har legat i överkant under en längre period har biträdande 
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rektorer tillsatts vilket varit positivt för deras arbetsmiljö och också flexkonto. 
För övriga med höga flextal handlar mycket om att de jobbar som om de gick 
under läraravtalet med 45,5 timmars arbetsvecka, vilket inte är orimligt då det är 
i den verksamheten de jobbar. Avstämningstillfällena är satta med hänsyn taget 
till att de flesta har möjlighet att plocka ut sin flex på sommaren och under 
jullov. Under tid som verksamheten är igång för fullt är det betydligt svårare att 
minska flextiden. 

De högsta cheferna inom förvaltningen förväntas gå över till förtroendetids-
avtal samtidigt som det nya flextidsavtalet träder ikraft och kommer därefter 
inte beröras av avstämningstidpunkterna. Däremot har förvaltningschefen 
fortfarande ansvar för deras arbetsmiljö vari mängden arbetstid ingår.  

   

               

Anna-Lena Sandell 
Förvaltningschef 
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 Kultur- och utbildningsnämnden 

 

Internkontroll 2017 

Förslag till beslut 
Antar att internkontroll för 2017 ska fokusera på två områden: 

1. Kontrollera att kränkningsanmälningar hanteras i enlighet med 
skollagens bestämmelser. 

2. Kontrollera att kommunens flextidsavtal efterlevs och följs upp. 

Ärendet 
Kultur- och utbildningsnämnden ska inför varje år besluta om vilka områden 
som särskilt ska vara föremål för internkontroll under året. Under 2016 har det 
arbetats intensivt med att hantera kränkningsärenden i enlighet med skollagens 
krav på rapportering och skyndsamhet. Inför nästa år har ett 
dokumentationssystem köpts in för att lättare få överblick på kränkningar. 

Kommunen har ett flextidsavtal som bitvis inte efterlevts fullt ut. Nu har detta 
åtgärdats och det kan vara lämpligt att under nästa år kontrollera att det både 
efterlevs och att uppföljning görs vid avstämningstidpunkterna.  

      

Anna-Lena Sandell 
Förvaltningschef 
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 Kultur- och utbildningsnämnden 

 

Internkontroll 2018 

Förslag till beslut 
Beslutar att internkontrollsområdena 2018 ska bestå av  

1. Kontroll av hantering av medborgarförslag och motioner 

2. Kontroll av redovisning av statsbidrag 

Ärendet 
Det finns anledning att följa upp hur hanteringen av medborgarförslag och 
motioner utförs i den kommunala processen. Både vad gäller tidsaspekt och 
huruvida de genomförs enligt beslut.  

Ett annat område som uppmärksammades i samband med granskningen av 
hanteringen av riktade statsbidrag som de förtroendevalda revisorerna hade 
initierat är hur återrapporteringen till nämnden sker. Detta är ett aktuellt 
område som är under utveckling och som är lämpligt som internkontroll-
område.   

               

Anna-Lena Sandell 
Förvaltningschef 
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 Kultur- och utbildningsnämnden 

 

Svar på slutrapport avseende kostnads- och 
kvalitetsanalys Degerfors kommun 

Förslag till beslut 
Inga förslag på åtgärder för att sänka kostnadsnivån inom grundskolan utan att 
det påverkar kvalitetsnivån finns att presentera. Degerfors har en hög andel 
elever i behov av särskilt stöd jämfört med andra kommuner och skolan är 
enligt skollagen ålagd att tillgodose alla elevers behov. Över tid förväntas 
särskilt stöd kunna ges inom ordinarie organisation i än större omfattning. Det 
är väsentligt att vara aktiv och söka tillgängliga statsbidrag så att påverkan på 
den egna kommunens budget avlastas så långt möjligt.   

Inledning 
Kultur- och utbildningsnämnden gav den 15 november 2017 kultur- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att sänka 
kostnadsnivån inom grundskolan utan att det påverkar kvalitetsnivån. Beslutet 
grundade sig på PWC:s Slutrapport Kostnads- och kvalitetsanalys Degerfors kommun. 
Vid en verksamhetsdag den 31 januari 2018 redovisade förvaltningen för 
nämnden sin bedömning av de olika punkterna revisorerna pekat på i sin 
rapport. Vid mötet deltog förutom förvaltningschef och ekonom också de fyra 
grundskolerektorerna.  

PWC rapporterar att Degerfors kommuns grundskoleverksamhet har en 
nettokostnadsavvikelse uppgående till 14,7% jämfört med snittet för alla 
kommuner i riket 2015, motsvarande 12,8 miljoner kronor. PWC har också 
tagit fram ett antal jämförelsekommuner (strukturellt jämförbara kommuner) som 
samtliga siffror jämförs med. Dessa är Bengtsfors, Eda, Emmaboda, Hofors, 
Smedjebacken, Norberg och Tanum. Degerfors nettokostnadsavvikelse jämfört 
med dessa jämförbara kommuner uppgår till 2%, eller 1,84 miljoner kronor.  

Det är framför allt utifrån jämförelse med de jämförbara kommunerna 
förvaltningen arbetat med svar på rapporten, om inte annat angivits.   

Ärendet 
I nedanstående redogörelse hänvisas till PWC-rapportens rekommendationer 
och medskick. 
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Grundlig genomlysning av bemanningen 

Bemanningen inom grundskolan baserar sig på nyckeltal. Dessa är 

 År 1-6, 8,51 lärare per 100 elever 

 År 7-9, 8,81 lärare per 100 elever 

 År 1-6 Åtorp/Svartå, 9,06 lärare per 100 elever 

I detta nyckeltal räknas all undervisande personal in. De funktioner på skolorna 
som inte ingår i nyckeltalet utan som ligger utanför är: 

 Specialpedagoger 

 IT-pedagog 

 SVA-Lärare (svenska som andraspråk) 

 Mottagningsenhetspersonal (förberedelsegrupp för nyanlända) 

 Tidigare assistenttjänster (gamla resursgruppen) 

 Personal som täcks av lågstadiesatsning (statsbidrag) 

 Viss resurs för rörelsehindrade elever 

 Personalpool på Stora Valla (pengar särskilt avsatta i budget) 

 Extra resurser inom budget men utanför nyckeltal 

I rapporten skriver revisorerna att tvålärarsystemet bör utvärderas. Vi utvecklar 
tvålärarsystemet kontinuerligt och ser att det fungerar bättre och bättre. Vi har 
dock inte ännu, precis som revisorerna skriver, några elever som blivit berörda 
av tvålärarsystemet som avslutat årskurs 9. Det är vid grundskolans avslut i 
årskurs 9 som de stora jämförelserna görs vad gäller framför allt kostnadsnivåer 
mellan skolor/kommuner. Tvålärarsystemet startas upp i liten skala 2014 på 
Bruksskolan och är ännu ej fullt utbyggt i hela kommunen. Bruksskolan och 
Parkskolan har fullt utbyggt tvålärarsystem medan det inte är helt utbyggt på 
Strömtorpsskolan. Anledningen är elevantalet som inte är optimalt för att 
nyckeltalet ska räcka till. Åtorp och Svartå har en annan typ av klassindelning 
där tvålärarsystemet inte är applicerbart på årskursnivå. Stora Vallaskolan har 
istället för tvålärarsystem mindre grupper med en undervisande lärare i varje 
grupp. Vi har för avsikt att utvärdera tvålärarsystemet men eftersom eleverna 
ännu inte har passerat upp genom systemet kan det inte utvärderas fullt ut 
ännu. Revisorerna skriver också detta, ”Vi kan i dagsläget inte uttala oss om 
införandet av tvålärarsystemet har medverkat till ökad kvalitet, en sådan analys måste 
genomföras efter en längre period”. 

Det vi ändå får till oss från andra aktörer är att just tvålärarsystemet gör att vi 
har lättare att få personal till skolorna i Degerfors än man har i närområdet, 
även om vi har problem även här. Företagshälsovården framför att vår 
psykosociala arbetsmiljö är bättre i Degerfors just tack vare tvålärarsystemet. 
Andra fördelar vi ser med tvålärarsystemet är att antalet kränkningsanmälningar 
minskar. Verksamheten är också mindre sårbar vid personalfrånvaro. 
Skolmiljön blir mer tillgänglig då det finns större möjlighet att dela upp eleverna 
i mindre grupper, samtidigt som det också ger möjlighet till större flexibilitet i 
extra anpassningar och särskilt stöd. Det blir tätare pedagogiska diskussioner 
vilket leder till en högre kvalitet i undervisningen. Över tid förväntas ett mer 
tillgängligt arbetssätt, vilket tvålärarsystemet är ett exempel på, leda till att 
eleverna i än större utsträckning skulle kunna få det stöd de behöver inom 
ordinarie organisation och färre extrapersonal skulle behöva tillsättas. 

Från Skolverkets sida anser man att tvålärarsystem är en god insats, då det går 
att söka statsbidrag för att införa detta inom ramen för ”Statsbidrag för ökad 
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jämlikhet”. Vi har sökt och beviljats statsbidrag för ökad jämlikhet avseende 
vårt projekt med socialpedagoger inom grundskolans verksamhet. 

Effektivisera lärares tidsanvändning och ta kontroll över planeringstiden – 
genomföra en tidsstudie för att säkerställa mertid till lärandesituationer 

Detta medskick förstår vi inte hur revisorerna grundat, om det inte handlar om 
det man skriver att forskning och beprövad erfarenhet talar för att ökad bemanning i sig 
inte har någon effekt utan att det är tiden i undervisning som har den största påverkan. Hur 
det ser ut i Degerfors med exempelvis planeringstid har man inte granskat 
överhuvudtaget och då heller ej rapporterat. Vi kan därför bara nedan beskriva 
hur det faktiskt ser ut i Degerfors men inte relatera till vad revisorerna menar 
att vi ska ändra, då det inte framgår i rapporten. I och med tvålärarsystemet är 
lärarna i Degerfors i elevsituationer/undervisning i stort sett hela tiden eleverna 
är på skolan, sina egna raster undantagna. Vi delar in lärarnas arbetstid i dels 
arbetsplatsförlagd tid (35 timmar per vecka) och ej arbetsplatsförlagd tid (10,5 
timmar per vecka). Som namnet anger så kan den senare förläggas på annan 
plats än arbetsplatsen, utefter personens eget val. I den arbetsplatsförlagda tiden 
ingår: 

 Undervisning 

 Mentorstid 

 Rastvärd 

 Matsalsvärd 

 Framtagande av material, kopiering mm 

 Administrativt arbete i samband med uppföljning av kunskapskraven 

 Analys av pedagogiska planeringar och skriftliga omdömen 

 Utvecklingssamtal 

 Upprättande av iup (individuella utvecklingsplaner) tillsammans med 
elev 

 Föräldramöten 

 SIP-möten (Samordnad Individuell Planering) 

 Återgivningar Barn- och ungdomspsykiatri, logoped mm 

 Arbete med extra anpassningar och särskilt stöd tillsammans med 
specialpedagog, fritidshem och samtliga undervisande lärare runt berörd 
elev. 

Det som ligger i den ej arbetsplatsförlagda tiden är: 

 Planering av undervisningen 

 För- och efterarbete av lektioner 

Vissa arbetsuppgifter kan ingå i både arbetsplatsförlagd och ej 
arbetsplatsförlagd tid, exempelvis: 

 Samplanering 

 Skrivande av extra anpassningar och åtgärdsprogram 

 Möten påkallade av Elevhälsan 

Räkna ut brytpunkten för effektiv bemanning i relation till elevkostnad 

Brytpunkten är svår, för att inte säga omöjlig, att räkna ut när vi inte kan ”välja” 
elever. Vissa elever har större behov, andra mindre och vi är skyldiga att möta 
och tillgodose alla. Dessutom har vi relativt få elever och det är endast på 
Strömtorpsskolan och Stora Vallaskolan man i viss utsträckning kan bestämma 
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antal parallella klasser, under förutsättning att det går med hänsyn till 
nyckeltalet. På övriga skolor är både antalet elever och antalet klassrum för få. 
Däremot ser vi att nyckeltalen i stort sett håller för den grundbemanning vi har, 
enligt tidigare redovisning. Revisorerna anger i rapporten att varje lärare har två 
färre elever i Degerfors än i länet totalt. Det är säkert så att varje lärare skulle 
kunna ha ytterligare två elever men de eleverna finns inte. Så länge vi ska ha 
samma antal skolor som vi har och elevantalet inte ökar kan vi heller inte 
förändra den siffran. Färre elever innebär ju inte att skoldagen förkortas. 
Eleverna ska ha samma timplan oavsett om de har 23 eller 25 kamrater i 
klassen. 

Socialstyrelsen kom med en rapport i juni 2017, Förskrivning av adhd-läkemedel 
2016 – Utvecklingen av incidens och prevalens. I denna kan man läsa att i Degerfors 
förskrivs läkemedel avseende adhd till 13,2% av pojkarna och 3,3% av 
flickorna. Snittet för riket är 5,5% av pojkarna och 2,5% av flickorna. Denna 
rapport ger ingen helhetsbild över elever i behov av särskilt stöd och därmed 
större behov av utbildade lärare, men det är en ganska markant fingervisning. 
Det har sagts att i Degerfors har ca 30% av eleverna behov av särskilt stöd, 
medan det generellt i riket är 10% av eleverna som har motsvarande behov. Det 
ska noteras att i Socialstyrelsens rapport handlar det enbart om diagnosen adhd 
och läkemedel för denna. Det är inte alla som diagnostiseras med adhd som får 
läkemedel utskrivna, och det är absolut inte enbart elever med adhd som har 
behov av särskilt stöd. Men det är denna grupp som Socialstyrelsen kartlagt. 
Med detta vill vi påvisa att vi har fler elever med behov av särskilt stöd i 
Degerfors än i andra kommuner. Vad gäller de ”jämförbara kommuner” som 
revisorerna hänvisar till ligger deras procentsats avseende adhd-förskrivningar 
på 4,0/2,6 (Bengtsfors), 5,1/3,1 (Eda), 2,4/0 (Emmaboda), 9,4/4,7 (Hofors), 
5,5/2,5 (Smedjebacken), 9,3/3,8 (Norberg), 9,2/4,3 (Tanum) fördelat på 
pojkar/flickor. 

Se över skolmåltidskostnaderna 

Att vi i Degerfors har en hög skolmåltidskostnad i statistiken beror till stor del 
på ett rapporteringsfel. Eftersom vi köper in tjänsten externt ifrån (Karlskoga 
kommun) ingår lokalkostnaden för köken i måltidskostnaden. I 
statistikrapporteringen ska just lokalkostnadsdelen räknas bort. Detta har inte 
skett. Gör man detta landar kostnaden för 2016 på ca 5.882 kr per elev att 
jämföra med kostnaden för elever i Karlskoga som har en kostnad om 5.576 kr 
per elev. Att kostnaden skiljer mellan kommunerna trots att det är samma 
huvudman beror till stor del på att maten lagas i respektive kommun och även 
här är elevantalet orsaken till differensen. Köken i Degerfors skulle säkerligen 
kunna laga några extra portioner om vi hade fler elever och i så fall landa på 
samma kostnad per elev som Karlskoga. Men vi har inte några extra elever. Alla 
råvaror köps in på samma sätt till båda kommunerna och överbyggnaden är 
densamma, eftersom det är Karlskoga kommuns överbyggnad som räknas in i 
båda fallen.  

Granska hyreskostnader för de dyraste enheterna 

Hyreskostnaderna per elev varierar på våra skolor, främst beroende på antalet 
elever per enhet. Att Svartå skola och Åtorpsskolan är dyra är fullt rimligt då 
det också är betydligt färre elever där. Är det färre elever behövs ju också färre 
lokaler så hyresnivån borde ju minska av den anledningen. Men vissa lokaler 
måste finnas oavsett antal elever. Idrottshall och slöjdsalar är sådana lokaler, 
kök och matsal är några andra. Idrottshall och slöjdsalar används endast vid ett 
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fåtal tillfällen per vecka vid våra mindre skolor, men de måste ändå finnas för 
undervisningens skull. Det är denna typ av lokaler vi kan minska kostnaden för 
om vi för samman fler elever till en och samma skola. Klassrum och grupprum 
behöver vi ha i ungefär samma utsträckning som om eleverna fanns på olika 
skolor, men just antalet specialsalar kan minskas.  

Vi har inte speciellt höga kostnader för skollokaler i Degerfors, sett till 
fastigheterna som sådana. Att kostnaden per elev är relativt hög beror på att vi 
har relativt många skolor med inte så många elever på varje. För Degerfors har 
kostnaden för skollokaler angivits till 16.710 kr/elev för 2016. Om vi tar bort 
lokalkostnadsdelen i måltidskostnaden per elev, som beskrivits under rubrik Se 
över skolmåltidskostnaderna, och istället rätteligen lägger den på lokalkostnader 
landar dessa på 19.228 kr/elev. Detta ska jämföras med 17.631 kr/elev som är 
snittkostnad i riket, och 17.285 kr/elev som är snittkostnaden för de jämförbara 
kommunerna. Eftersom det finns politiska beslut på att samtliga skolor ska vara 
kvar så ser vi inte att vi kan minska lokalkostnaderna. Tvärtom så är flera av 
skolorna relativt eftersatta och skulle behöva rustas i vissa delar, vilket i sin tur 
skulle leda till ökade hyreskostnader. 

Granska investeringskostnader för eventuell sammanslagning av enheter 

Denna punkt har vi inte tittat på då vi ansett att det ligger i utredningsuppdraget 
om ett eventuellt lärcenter. 

Utveckla och säkra den statistiska rapporteringen 

Att vi behöver utveckla och säkra den statistiska rapporteringen är 
förvaltningen de första att hålla med om. Detta behöver göras kontinuerligt. 
Vad gäller måltidsverksamheten är vi nu helt på det klara med vad som gäller. 
När det gäller posten ”övrigt” som omnämns av revisorerna är det inte lika 
enkelt. Vi har en hel del kostnader som nog trots allt ska vara i den posten, men 
givetvis ska vi gå igenom detta mer. Troligen är det dock så att om den posten 
minskar så är det någon annan som ökar istället. Det kan vara både 
lokalkostnader och personalkostnader som i så fall ökar. I denna post ligger 
med största sannolikhet bl.a. kostnaden för vårt skoldatatek och vår it-pedagog. 
Detta är en verksamhet som startades upp med bidrag från SPSM 
(Specialpedagogiska skolmyndigheten) och som vi sedan några år har i ordinarie 
verksamhet utan statsbidrag. Detta är ett gott stöd till framför allt elever i behov 
av stöd och är nära kopplat till elevhälsoteamen. Men helt klart behöver vi säkra 
vår statistikrapportering, ett arbete vi redan påbörjat. 

Slutsats 

Utifrån ovanstående redogörelse och givna förutsättningar så kan inte 
förvaltningen lämna förslag på kostnadsreduceringar som inte negativt skulle 
påverka kvaliteten i skolan. Det enda sätt vi ser att vi kan minska 
nettokostnadsavvikelsen är att öka intäkterna, dvs att i ännu större utsträckning 
söka statsbidrag. Vad gäller statsbidrag så följer dock ofta ett åtagande, dvs att 
vi ska utföra extra åtgärder. Här gäller det att ha en korrekt balansgång.  

Vid mötet med kultur- och utbildningsnämnden framfördes denna 
förvaltningens uppfattning att det inte är mer än marginella 
kostnadsreduceringar som skulle kunna göras för att inte äventyra kvaliteten. 
Däremot skulle det strävsamma kvalitetsarbete som görs tillsammans med de 
extra satsningar som statsbidragen tillåter kunna leda till att kvaliteten ökar med 
befintlig ram. Nämnden påtalade vid mötet att det är viktigt att grundskolan får 
tillräckligt med resurser för att hantera det som skolan är ålagd att göra utifrån 
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skollagens krav. Man framförde också från nämndens sida att man är positiv till 
de statsbidrag som söks och ger förvaltningen beröm för detta arbete.         
      

Anna-Lena Sandell 
Förvaltningschef 
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§ 91 Dnr 00096-2017  

Genomlysning av grundskolan avseende av 
kostnadsnivåer och kvalitet 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Ger kultur- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på 
åtgärder för att sänka kostnadsnivån inom grundskolan utan att det påverkar 
kvalitetsnivån.  

Sammanfattning av ärendet 
PWC har på kommunstyrelsens uppdrag genomfört en genomlysning av 
grundskolan i Degerfors i syfte att fastställa vilka faktorer som drar kostnader i 
verksamheten. En rapport har sammanställts där det pekas på en rad åtgärder 
som skulle kunna ha betydelse för kostnadsnivån.  

Kommunstyrelsen har tagit emot rapporten och gett kultur- och 
utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen senast 
2018-04-15 med förslag på åtgärder för att sänka kostnadsnivån inom 
grundskolan, utan att det påverkar kvalitetsnivån. Kultur- och 
utbildningsförvaltningen föreslår därför nämnden att detta görs på 
förvaltningsnivå och att förslag presenteras kultur- och utbildningsnämnden för 
beslut senast på sammanträdet 2018-04-04. 

Beslutsunderlag 

PWC Slutrapport kostnads- och kvalitetsanalys  

Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2017-10-23  

Skickas till 
Förvaltningschef 
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§ 170 Dnr 00068-2017  

Rapport: Genomlysning av grundskolan avseende 
av kostnadsnivåer och kvalitet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma till 
kommunstyrelsen senast 2018-04-15 med förslag på åtgärder för att sänka 
kostnadsnivån inom grundskolan utan att det påverkar kvalitetsnivån.    

Sammanfattning av ärendet 
PwC har i enlighet med kommunstyrelsens beslut, § 73/2017-04-03, gjort en 
genomlysning där utredningen ska ge svar på vad som drar kostnader inom 
verksamheten. 

Utifrån genomförd kostnadsanalys gör PwC följande sammanfattning: 

 Högre nettokostnad i Degerfors kommun än jämförbara kommuner 
över hela tidsperioden. 

 År 2015 hade Degerfors en negativ nettokostnadsavvikelse jämfört med 
referenskostnaden på 14,7 % inom grundskolan. Nettokostnadsav-
vikelsen i jämförelsegrupperna varierar mellan 2 % och 12,7 %. 

 Degerfors har, under en längre period, en högre lärartäthet än 
jämförelsekommuner 

 Kostnaden per elev har ökat med 18,9 % under tidsperioden 2010 – 
2015 och är därmed högre än i samtliga jämförelsegrupper. Kostnaden 
per elev varierar upp till 30 % mellan enheterna i Degerfors kommun 
oaktat kostnader för lokaler. Vid en jämförelse inklusive lokalkostnader 
ökar skillnaden mellan enheterna. 

Rapporten innehåller även förslag till åtgärder på kort sikt som PwC 
sammanfattat enligt följande: 

1. Grundlig genomlysning av bemanningen 

2. Effektivisera lärares tidsanvändning och ta kontroll över planeringstiden 
genomföra en tidsstudie för att säkerställa mer tid till lärandesituationer  

3. Räkna ut brytpunkten för effektiv bemanning i relation till elevkostnad 
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4. Se över skolmåltidskostnaderna 

5. Granska hyreskostnader för de dyraste enheterna 

6. Granska investeringskostnader för ev. sammanslagning av enheter 

7. Utveckla och säkra den statistiska rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 141/2017-09-18 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2017-09-04 

Slutrapport från PwC avseende kostnad och kvalitet, 2017-08-31 

Kommunstyrelsen § 73/2107-04-03 

Skickas till 
Kultur- och utbildningsnämnden 

Kommun- och ekonomichef 
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Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsans medicinska insats 2017 
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Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsans medicinska insats 2017 

1 Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbete 

SFS 2010:659, 3 kap 1§ och SOFS 2011:9 3 kap 1§Vårdgivaren skall planera, leda 

och kontrollera verksamheten så att den leder till att kravet på en god vård upprätthålls 

Målsättningen för elevhälsan är att främja elevernas hälsa och utveckling. Verk-

samheten skall företräda eleverna i skolan och lyfta fram barnperspektivet. 

Den 1 januari 2011 trädde den nya patientsäkerhetslagen (2010:659) i kraft. Pa-

tientsäkerhetslagen ger vårdgivaren ett tydligare ansvar för att bedriva ett syste-

matiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra 

vårdskador. Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en 

patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå: 

• Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår 

• Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten  

• Vilka resultat som har uppnåtts. 

Legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal har skyldighet att rapportera avvikelser 

och risk för tillbud. I skolsköterskornas arbete är det förbyggande hälsoarbetet i 

fokus och insatser görs tillsammans med elever, vårdnadshavare, mentorer och 

elevhälsoteam 
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Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsans medicinska insats 2017 

2 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsar-
betet 

SFS 2010:659, 3kap 9 och SOSFS 2011:9, 7 kap 2§, p1 Vårdgivaren skall dokumen-

tera hur ansvaret är organiserat och fördelat i verksamheten 

Degerfors kommuns kultur- och utbildningsnämnd är Vårdgivare. Verk-

samhetschefen representerar vårdgivaren.  

Verksamhetschef enligt HSL § 29 

• Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, konti-

nuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. 

Elevhälsans medicinska insats omfattar skolsköterskor och skolsköterska med 

medicinskt ledningsansvar. Sedan oktober 2015 finns det en skolsköterska med 

medicinskt ledningsansvar och en separat verksamhetschef (förvaltningschefen 

för kultur- och utbildningsförvaltningen). En av skolsköterskorna är systemad-

ministratör och ansvarig för journalsystemet PMO. Varje legitimerad hälso- och 

sjukvårdpersonal har ett eget yrkesansvar för att arbetet skall utföras med god 

kvalité och hög patientsäkerhet. Var och en ansvarar för att avvikelser och till-

bud identifieras och rapporteras 

Skolläkarresurs på 2 timmar/vecka regleras med avtal mellan kultur- och ut-

bildningsförvaltningen och Region Örebro Län 
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Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsans medicinska insats 2017 

3 Struktur för uppföljning och utvärdering 

SOSFS 2011:9 3 kap .2 Vårdgivaren skall med stöd av ledningssystemet, planera, leda, 

kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten 

Avvikelser och tillbud analyseras årligen. Rapporteras till nämnd en gång per 

läsår. Avvikelse skall alltid vara ett underlag till förbättringar och utveckling av 

verksamheten 

Verksamhetschef följer verksamhetens arbete genom en årlig kvalitetsrapport. 

Kvalitetssäkring av rutiner har följts upp genom uppföljning och uppdatering 

av rutiner under året 
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Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsans medicinska insats 2017 

4 Uppföljning genom egenkontroll 

SOSFS 2011:95 kap 2§. 7 kap 2§ p.2: Vårdgivaren skall utföra egenkontroll i syfta att 

säkra verksamhetens kvalité 

Egenkontroller gällande läkemedel utförs varje termin. Egenkontroll gällande 

medicinsk utrustning görs varje läsår och vi köper dessa tjänster av Medicinsk 

teknik, Karlskoga lasarett och audiologmottagningen USÖ. 

Samtliga skolsköterskeexpeditioner har brandsäkra dokumentationsskåp. Kon-

troll av kylskåp sker enligt rutin. Loggningskontroller av användare i journalsy-

stemet utförs enligt framtagen rutin 
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Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsans medicinska insats 2017 

5 Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt 
vilka åtgärder som genomförts för ökad patient-
säkerhet 

SFS 2010:659, 3 kap. 10§p1-2. Vårdgivaren skall senast den 1 mars varje år upprätta en 

patientsäkerhetsberättelse där arbetet med patientsäkerheten skall beskrivas och vilka åtgär-

der som vidtagits och vilka resultat som uppnåtts 

Region Örebro Län har tillsammans Degerfors Kommun ett sexårigt avtal som 

skall tillgodose behovet av skolläkare. 

Utförda vaccinationer dokumenteras i Svevac, en nationell journalmodul för 

vaccinationer. Den informationen går vidare till Folkhälsomyndighetens 

nationella vaccinationsregister, den rapporteringen är obligatorisk och går via 

Svevac. 

Vid vård av patienter ska patientjournal skrivas. Syftet är i första hand att bidra 

till en god och säker vård av patienten. En patientjournal är en informations-

källa för patienten. Patientjournalen ska även användas till uppföljning och ut-

veckling av verksamheten, forskning samt för tillsyn och rättsliga krav. Doku-

mentation sker i elektronisk datajournal, PMO. För en säker och trygg doku-

mentation krävs kontinuerlig uppföljning och utbildning. En av skolsköter-

skorna är systemadministratör och ansvarar för regelbunden uppföljning och 

internutbildning av dokumentation i PMO.  För att öka kompetensen så har 

ytterligare en av skolsköterskorna fått utbildning och behörighet i PMO 

administration under 2017 

Loggkontroller skall genomföras en gång per termin av systemadministratör 

tillsammans med skolsköterska med medicinskt ledningsansvar 

Elevhälsan följer den Metodbok som finns för EMI i Region Örebro Län. Skol-

sköterska med medicinskt ledningsansvar har under 2017 tillsammans med 

skolläkare reviderat de gällande kvalitetssäkringarna avseende läkemedelsadmi-

nistration, Akut beredskap vid anafylaktisk reaktion samt Ordination av 

läkemedel genom generella direktiv 
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6 Samverkan för att förebygga vård skador  

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6§, 7 kap.3§p3 

Vid inskrivning av nya elever blir skolsköterskorna informerade av rektor. Från 

skoladministrationen kommer nya klasslistor och filer för att importera nya 

elever till vårt journalsystem PMO.  

Det finns rutin för skolsköterskor för rekvirering av journal, viktigt för att in-

satser från EMI (Elevhälsans medicinska insats) inte skall bli fördröjda. 

Nätverksträffar för skolsköterska med medicinska ledningsuppgifter finns i 

Örebro län.  

Verksamhetschef är också inbjuden till nätverksmöten för kommunerna i re-

gionen. 

Individuella nätverksmöten tillsammans med habilitering och Samordnad Indi-

viduell Planering blir också aktuell för vissa elever.  

Konsultations möten med socialtjänsten 

Nätverksmöten mellan Barn och ungdomsmedicinska mottagningen Karlskoga 

och skolsköterskorna i Karlskoga 

Nätverksmöten mellan elevhälsa och socialsekreterare Barn och 

Unga/Socialtjänsten 
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7 Riskanalys 

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1§ 

Riskanalys är en del av elevhälsans arbete. Alla skolsköterskor har ett ansvar för 

att identifiera händelser som kan vara en risk för att negativa händelser kan 

inträffa. 

Vi har gjort import av nya elever till vårt journalsystem PMO regelbundet under 

året. För nästa läsår 18/19, ska utarbetas en rutin för hur många gånger import 

av nya elever skall ske per termin. Den kan även innefatta en rutin att inför 

varje terminsstart gå igenom aktuella klasslistor att jämföra med eleverna i 

PMO. Detta för att säkerställa att journal finns för varje elev. 
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8 Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporterings-
skyldighet 

SFS 2010:659,6kap. 4§. SOSFS 2011:9 5 kap 3§ 

Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet 

upprätthålls. Personalen skall rapportera till vårdgivaren de risker och händelser 

som skulle kunna medföra vårdskada 

Verksamhetschef ansvarar för bedömning och riskanalys och att påtala risker 

för vårdgivaren. 
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9 Klagomål och Synpunkter 

SOSFS 2011:9,5 kap.3§, 7 kap 2§p6 

I Degerfors kommun finns synpunktshantering, ett forum för medbor-

gare/brukare att lämna synpunkter på verksamheten. Det är ett led i kommu-

nens kvalitetsutveckling att arbeta med ständiga förbättringar. Klagomål och 

synpunkter kan lämnas direkt till Elevhälsans Medicinska Insats samt Verksam-

hetschef. Vårdnadshavare kan också vända sig till Patientnämnd eller Inspek-

tionen för Vård o Omsorg (IVO) 
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10 Sammanställning och analys 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 6§, 7kap2§ 

Inkomna avvikelserapporter bedöms av verksamhetschef utifrån allvarlighets-

grad och sannolikhet för upprepning. Från och med oktober 2015 görs denna 

bedömning av verksamhetschef och skolsköterska med medicinskt ledningsan-

svar. Det fanns inga avvikelser inkommande från annan vårdgivare. 

Uppföljning av avvikelserapporterna sker individuellt och på gruppnivå. Alla 

avvikelser återrapporteras till vårdgivaren, kultur- och utbildningsnämnden, en 

gång per läsår. 

Avvikelser 2017 

Områden Antal Allvarlighetsgrad 

Journalhanteringssystemet PMO 

och dokumentation 

1 Ringa 

Uteblivna eller fördröjda, 

Hälsobesök Nyanlända 

10 Måttliga 

   

 

(Ringa, måttliga, betydande allvarlighetsgrad) 
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11 Samverkan med patienter och närstående 

SFS 2010:659,3kap 4§ 

Vid avvikelse kontaktar skolsköterska berörd elev och vårdnadshavare. 

Efter varje hälsobesök kontaktas Vårdnadshavare skriftligt eller muntligt 
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12 Resultat  

SFS 2010:659,3 kap 10§ p 3 

Översyn av elevantal per Skolsköterska och olika ansvarsuppgifter görs årligen.  

Verksamhetschef har skrivit en kvalitetsrapport under året, hänsyn har tagits till 

de kvalitetsmått som finns för Elevhälsans Medicinska Insats.  

Kvalitetssäkring gällande hörselscreening var planerat att göras under 2017, 

men vi kommer att användas oss av den rutin gällande hörselmätning som finns 

i Metodboken. 

Verksamhetsplan för läsåret 17/18, reviderades i februari månad 

Under 2017 så har det varit personalomsättning i skolsköterskegruppen. En 

vakant tjänst på Stora Valla skolan från juni månad – till 28 nov. Under 

december månad hade vi full bemanning. Arbetet har därför fokuserats på att 

insatserna i basprogrammet skulle genomföras.  Hälsobesökens uppföljningar 

har försenats men blivit genomförda. Däremot har inte hälsobesök för 

nyanlända genomförts och en avvikelse har skrivits. Tjej- och killgrupper har 

inte varit möjligt att genomföra på alla skolor med en vakant tjänst. 

Under läsåret har data från hälsosamtal sammanställs i ELSA (elevhälsosamtal 

sammanställt och analyserat) som det gjorts en sammanställning för våra Hälso-

samtal i F-klass år 4 och 7. Resultatet har inte redovisats fullt ut, som det var 

tänkt på grund av den vakanta tjänsten 

Vi har haft en PMO halvdags grundutbildning och en halvdag administratörs 

utbildning under april månad. Vi bjöd in Karlskoga, Lindesberg och Hällefors, 

så sammantaget var vi nio stycken på grundutbildningen och sex stycken på 

administratörs utbildning. Vi var tre skolsköterskor från Degerfors som gick 

grundutbildningen och två som gick administratörsutbildningen. 

Ombyggnad på Parkskolan under hösten 17 och arbetsmiljön på 

skolsköterskeexpeditionen har förbättrats genom att det nu finns handfat och 

tillgång till vatten  
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13 Övergripande mål och strategier för kommande 
år  

 

• Full bemanning 

• Hälsodata som samlats in från hälsobesöken i förskoleklass, årskurs 4, 7 ska 

bearbetas, analyseras och återföras till verksamheten  
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Patientsäkerhetsberättelse 2017 

Förslag till beslut 
Antar framlagd patientsäkerhetsberättelse avseende elevhälsans medicinska 
insats för 2017 och godkänner de föreslagna övergripande mål och strategier 
inför 2018.   

Ärendet 
Degerfors kommuns kultur- och utbildningsförvaltning är vårdgivare. 
Elevhälsans medicinska insats omfattar skolsköterskor och skolsköterska med 
medicinskt ledningsansvar. Sedan oktober 2015 finns det en skolsköterska med 
medicinskt ledningsansvar och en separat verksamhetschef (förvaltningschefen 
för kultur- och utbildningsförvaltningen). Vårdgivaren skall senast den 1 mars 
varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse där arbetet med patientsäker-
heten skall beskrivas och vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat som 
uppnåtts. I bilagda patientsäkerhetsberättelse som upprättats av verksamhets-
chef och skolsköterska med medicinskt ledningsansvar finns detta att läsa.
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§ 13 Dnr 00022-2018  

Biblioteksplan 

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till 
beslut 

Godkänner kulturchefens förslag till ny biblioteksplan. Kultur- och 
utbildningsnämnden sänder föreslagen plan vidare till kommunfullmäktige för 
beslut. 

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Bjuda in kulturchefen till nämnden 2018-04-04 för att diskutera hur kultur- och 
utbildningsnämnden kan utveckla sin delaktighet i kulturområdet. 

Sammanfattning av ärendet 
Varje kommun ska ha en biblioteksplan. Degerfors kommuns biblioteksplan är 
inaktuell och därför är förslag på en ny plan framtagen. Planen kommer att 
formges med hjälp av kommunens kommunikatör innan publicering. En 
kommuns biblioteksplan ska beslutas av kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Kulturchefens biblioteksplan 2018-03-15 
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 Kultur- och utbildningsnämnden 

Biblioteksplan 

Förslag till beslut 
Godkänner kulturchefens förslag till ny biblioteksplan. Kultur- och utbildningsnämnden sänder 
föreslagen plan vidare till kommunfullmäktige för beslut. 
 
 

Ärendet 
Varje kommun ska ha en biblioteksplan. Degerfors kommuns biblioteksplan är inaktuell och 
därför är förslag på en ny plan framtagen. Planen kommer att formges med hjälp av 
kommunens kommunikatör innan publicering. En kommuns biblioteksplan ska beslutas av 
kommunfullmäktige. 

Bedömning 
Nämnden föreslås godkänna kulturchefens förslag till ny biblioteksplan. 
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1 Inledning 

Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner anta en biblioteksplan för sin 

verksamhet. En biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger 

riktningen för all biblioteksverksamhet i kommunen. Den ska också vara ett 

stöd för politiker och tjänstemän i frågor som rör biblioteksutveckling och det 

livslånga lärandet. Biblioteksplanen anger konkreta målsättningar för 

kommunens biblioteksverksamhet samt en utvecklingsstrategi för densamma. 

Målsättningarna utvecklas sedan i den verksamhetsplan som varje år tas fram av 

förvaltningen och som godkänns av kultur-och utbildningsnämnden. 

Planen antas av kultur-och utbildningsnämnden samt kommunfullmäktige. 

Biblioteksplanen gäller under perioden 2018-2021 och ska revideras inom tre år 

efter att den har antagits av kommunfullmäktige. 
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2 Uppföljning och revidering 

Med utgångspunkt i biblioteksplanen upprättas varje år i samband med 

budgetarbetet verksamhetsplaner för kommunens biblioteksverksamhet. 

Uppföljning sker sedan vid verksamhetsårets slut. I verksamhetsplanerna 

konkretiseras biblioteksplanens övergripande mål och bryts ner i mätbara 

delmål. 

Uppföljning av brukarnas synpunkter sker genom årliga enkätundersökningar 

vars resultat redovisas för kultur-och utbildningsnämnden i bokslutsarbetet 

samt på bibliotekets hemsidas för allmänheten. 

Revidering av biblioteksplanen och förslag till ny plan görs under första 

halvåret 2021. 
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3 Biblioteksplanens grund 

Styrdokument som ligger till grund för planen är Bibliotekslagen (2013:801), 

Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:567), den regionala 

kulturplanen och biblioteksplanen, samt kommunens egna styrdokument. De 

internationella dokument som biblioteken förhåller sig till är bland andra 

UNESCOs Folkbiblioteksmanifest 1994, UNESCOs skolbiblioteksmanifest 

1999 och FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) 1989. 

”Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande 

mänskliga värden som bara kan uppnås genom att medborgarna är 

välinformerade och ges möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter och 

spela en aktiv roll i samhällslivet. Medborgarnas aktiva deltagande och en 

demokratisk utveckling är beroende av en fullgod utbildning samt en fri och 

obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information.” (UNESCO:s 

Folkbiblioteksmanifest, 1994). 
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4 Bibliotekstyper i Degerfors 

Degerfors bibliotek är fria från politisk, religiös och kommersiell påverkan. 

Särskild vikt läggs vid att vara en plats där människor kan söka kunskap och få 

en känsla av sammanhang (KASAM) i en trygg miljö. Prioriterade grupper är 

såsom bibliotekslagen föreskriver: barn och unga, personer med 

funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska, samt de 

nationella minoriteterna. I Degerfors kommun finns ett folkbibliotek och sex 

skolbibliotek. Folkbibliotek och skolbibliotek har olika uppdrag, men 

organisatoriskt ligger de i Degerfors under samma nämnd och förvaltning 

(Kultur-och utbildning). Folkbiblioteket är en demokratisk arena vars tjänster är 

till för alla, oberoende av ålder, etnisk tillhörighet, kön, religion, nationalitet, 

språk eller social status (UNESCOs Folkbiblioteksmanifest). 

Folkbibliotekets huvuduppdrag är att verka för information, läskunnighet, 

utbildning och kultur. Den fria tillgången till litteratur och information som 

biblioteket erbjuder är en grundförutsättning för den grundläggande 

yttrandefriheten och att kunna läsa och förstå en text är en förutsättning för att 

aktivt kunna delta i samhället. Ett av bibliotekens viktigaste uppdrag när det 

gäller barn och ungdomar är därför att uppmuntra till läslust. 

Skolbiblioteket är en pedagogisk resurs både för skolans elever och dess lärare. 

Som en integrerad del av utbildningsprocessen spelar det en viktig roll för 

utvecklingen av läs-och skrivkunnighet, informationskompetens, undervisning, 

inlärning och kultur. Ett gott samarbete mellan lärare och skolbibliotekarien kan 

bidra till att elever får bättre förutsättningar att lära sig. Sedan 2016 är det 

personal från folkbiblioteket som bemannar samtliga skolbibliotek samt 

ansvarar för inköp, gallring, biblioteksinformation och andra förekommande 

arbetsuppgifter, erbjuder bokprat, handledning i källkritik, informationssökning 

et cetera. 
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5 Nulägesbeskrivning folkbiblioteket 

Folkbiblioteket ligger centralt placerat i Folkets hus lokaler. Det har öppet 29 

h/vecka året om. Förskole-och skolklasser tas även emot utanför ordinarie 

öppettider. Verksamheten är i huvudsak kostnadsfri för besökarna. 

Folkbiblioteket består av en vuxenavdelning, en barnavdelning och en 

ungdomsavdelning. Där finns även en tidskriftshörna samt en tidningshörna 

som ligger separat i Folkets hus lokaler och har mer generösa öppettider då den 

följer Folkets hus öppettider. 

2017 hade biblioteket 17 978 besökare (en ökning med 7 % jämfört med 2016) 

och 5,8 lån/invånare (att jämföra med 5,7 lån/invånare 2016). Antal aktiva 

låntagare var 1 378. 

”Folkbibliotekets tjänster ska vara fysiskt tillgängliga för alla medborgare i 

samhället. Detta förutsätter att bibliotekslokalerna är centralt belägna, att det 

finns bra förutsättningar för läsning och studier, samt tillgång till lämplig 

teknisk utrustning och att de har tillräckligt öppethållande för att passa 

användarna. Det innebär också att biblioteket genom uppsökande verksamhet 

ska kunna erbjuda sina tjänster till dem som inte själva kan besöka biblioteket.” 

(UNESCOs Folkbiblioteksmanifest 1994) 

 Utbud och tjänster 

språk även tidningar, tidskrifter, DVD-filmer och tv-spel. Biblioteket 

tillhandahåller även publika datorer, trådlöst nätverk och en rad databaser. 

Biblioteket erbjuder även handledning i digitala frågor då sådan efterfrågas. Där 

finns också möjligheten att scanna, skriva ut och kopiera dokument. Det finns 

ytor för möten och enskildhet och biblioteket försöker på alla sätt leva upp till 

mottot ”kommunens vardagsrum”. 

På biblioteket kan kommuninvånare träffa energirådgivare och 

konsumentrådgivare. Dessa tjänster delas med grannkommunen Karlskoga och 

rådgivarna har särskilda besökstider (se hemsidan för aktuell information). 

 Personal 
Personalen, som är bibliotekets viktigaste resurs, har som grundbemanning en 

bibliotekarie på heltid samt fyra biblioteksassistenter på totalt 3,75 ssg. 

 Programverksamhet 
Biblioteket erbjuder programverksamhet i form av föreläsningar, författarbesök, 

teaterföreställningar, konstutställningar, lovverksamhet, biovisningar med 

mycket mer. Biblioteket har ett nära samarbete med Folkets hus och tillgång till 

konsthall och en stor och fin teater-/biosalong. Bibliotekets personal ingår i 

kommunens ”Skapande skola”-grupp, där även representanter från 

grundskolans alla stadier, musikskola, rektorsgrupp och kulturchef ingår.  

Bibliotekets personal köper in kultur till förskola och grundskola. Exempelvis 

får alla i åk 2 och åk 5 ett författarbesök. 

Lovverksamhet erbjuds vid skollov. 
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Externa samarbetspartners såsom exempelvis föreningslivet och studieförbund 

bidrar till ett ökat programutbud och till bibliotekets roll som mötesplats. 

Biblioteket finns tillgängligt dygnet runt via hemsidan och webbkatalogen. 

 Samverkan 
Utöver samverkan med kommunens egna aktörer, föreningslivet och 

studieförbund samverkar Degerfors bibliotek även på ett regionalt plan med 

Biblioteksutveckling Region Örebro Län (BRÖL) samt andra bibliotek i länet 

kring många frågor. Exempel på samverkansområden är ett gemensamt 

upphandlingsavtal för inköp av medier, fria transporter av medier mellan 

kommunerna ”låna här-lämna där”, gemensamma utbildningsdagar för 

bibliotekspersonal, olika projekt såsom exempelvis ”Örebro län läser” samt 

medverkan i de olika nätverken som finns; digitala nätverket, medienätverket, 

skönlitterära nätverket, nätverket för barn och unga och skrivnätverket för att 

nämna några.  

 Läsfrämjande arbete 
Förskolor och skolklasser erbjuds olika läsfrämjande åtgärder såsom 

biblioteksvisning, lånebesök, bokprat med mer. 

Gåvoböcker: I samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) ger biblioteket bort 

presentkort på böcker till barn vid två och ett halvt respektive fyra års ålder. 

Alla sexåringar bjuds in till biblioteket för att få en bokgåva samt se en 

teaterföreställning i samband med besöket. 

 Uppsökande verksamhet 
För den som inte själv kan ta sig till biblioteket erbjuds i begränsad omfattning 

”Boken kommer”-service där bibliotekspersonal plockar ihop böcker åt 

enskilda personer. 

Bokdepositioner placeras ut på lämpliga institutioner i kommunen, samt skickas 

till förskolor, Familjecentralen och Österviks byalag. 

 Prioriterade grupper 

5.7.1 Barn och unga 

I bibliotekslagen står det att folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt 

barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till 

läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och 

förutsättningar (§ 8). Degerfors bibliotek har en förhållandevis stor 

barnavdelning med ett brett utbud av böcker på olika språk och i olika format, 

tidskrifter, DVD-filmer, tv-spel med mera. Där finns också leksaker, pussel och 

pyssel, samt maskeradkläder. 2017 invigdes den så kallade Sagoskogen, delvis 

finansierad av bidrag från Region Örebro Län. Där är det naturligt att samla 

barn för högläsning, med utsikt över hela biblioteket.  

I Degerfors är barn-och ungdomsavdelningarna separerade från varandra. Rent 

geografiskt gränsar ungdomsavdelningen till vuxenavdelningen och erbjuder 

genom en mysig sittgrupp lite avskild från resten av biblioteket. 
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I den Folkhälsopolitiska planen (antagen av kommunfullmäktige 2012-09-24, § 

89) i Degerfors står det bland annat att kommunen ska: 

 Utveckla och stärka det befintliga arbetet med barnkonventionen 

 Barnets bästa skall vara vägledande vid all beslutsfattande och vid alla 

åtgärder som rör barn och unga. 

Alla vuxna bör, och särskilt personal som arbetar inom förskola, skola och på 

biblioteket ska: 

 I sitt handlande sätta barnets/ungdomens bästa i första rummet 

 Vägleda barn och ungdomars sökande efter kunskap och information 

 Uppmuntra och stimulera barn och ungdomars läs-och språkutveckling 

5.7.2 Personer med funktionsnedsättning 

I bibliotekslagen står det att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska 

ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland 

annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur 

och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information (§ 4). För dem med 

särskilda behov finns anpassade medier såsom talböcker (DAISY), 

storstilsböcker, lättlästa böcker och kombinerat material. Det finns ett antal 

DAISY-spelare som låntagarna får låna och prova hemma, innan de köper sin 

egen. Bibliotekets personal hjälper även den som själv vill ladda hem böcker via 

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) genom att lägga upp låntagaren 

som användare och informera om hur det går till. 

På biblioteket finns även läsglasögon till utlån. 

Kommunens nya hemsida som lanserades 2018 har uppläsningsfunktion. 

Biblioteket är beläget en trappa upp i Folkets hus, men det finns hiss vid en av 

de tre ingångarna och en ramp vid en annan. Alla publika delar av biblioteket är, 

med undantag för Sagoskogen, lättillgängliga för den som är rullstolsburen eller 

på annat sätt rörelsehindrad. 

5.7.3 Personer med annat modersmål än svenska och de nationella 
minoriteterna 

I bibliotekslagen står det att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska 

ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som 

har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på: 

1. De nationella minoritetsspråken, 

2. Andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och  

3. Lättläst svenska (§5) 

Biblioteket köper in medier på olika språk och fjärrlånar det som efterfrågas 

men som eventuellt saknas i det egna beståndet. Det finns ett mindre utbud av 

tidningar och tidskrifter på främmande språk, men biblioteket tillhandahåller 

också en webbaserad tidningsdatabas med tillgång till tidningar från hela 
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världen. Den finns tillgänglig dygnet runt via bibliotekets hemsida för den som 

har bibliotekskort. 

Biblioteksinformationen är översatt till engelska, finska, arabiska, persiska, 

somaliska, tigrinna, dari och thailändska. Degerfors kommun ingår sedan 2014 i 

finskt förvaltningsområde och därför har det finska språket en förstärkt 

ställning i kommunen, något som märks av i medieutbudet. Det finns även 

finskspråkig personal på biblioteket. 

Biblioteket har en viktig roll när det gäller integration och information och kan 

genom sin folkbildande roll verka för att förebygga främlingsfientlighet. 
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6 Nulägesbeskrivning skolbibliotek 

Enligt skollagen (SFS 2011:800) ska alla elever i grundskolan och gymnasieskola 

ha tillgång till skolbibliotek och i Degerfors kommun är det Kultur-och 

utbildningsnämnden som ansvarar för att så är fallet. Personal från 

folkbiblioteket bemannar samtliga skolbibliotek samt ansvarar för inköp, 

gallring, biblioteksinformation och andra förekommande arbetsuppgifter, 

erbjuder bokprat, handledning i källkritik, informationssökning et cetera. 

Degerfors har en gemensam gymnasienämnd med grannkommunen Karlskoga 

och gymnasieenheten i Degerfors lyder organisatoriskt under Karlskoga 

kommun. Samma sak gäller för vuxenutbildningen med SFI, som är placerad i 

Folkets hus. 

I kommunen finns fem F6-skolor, varav tre i tätorten (Bruksskolan, Parkskolan, 

Strömtorpsskolan) och två i glesbygden (Svartå skola, Åtorps skola) samt en 

högstadieskola (Stora Vallaskolan). 

 Bemanning 
Skolbibliotekarie om sammanlagt 0.9 ssg finns att tillgå för F9, vilket är fördelat 

på 40 % till F6 samt 50 % till åk 7-9. Samtliga skolor har ett eget skolbibliotek, 

men rummens utformning och mediebestånd varierar mycket, bland annat 

beroende på skolornas olika storlekar. Alla F6-elever i tätorten har tillgång till 

skolbibliotekarie en dag per vecka och F6-eleverna i glesbygdsskolorna en dag 

varannan vecka. Eleverna i åk 7-9 har tillgång till skolbibliotekarie fyra dagar i 

veckan. En nationell definition av bemannade skolbibliotek är enligt Kungliga 

Biblioteket att de har minst 20 timmar i veckan avsatt bemanning för 

skolbiblioteksverksamhet. I nuläget är det bara högstadieeleverna i Degerfors 

som kan sägas ha tillgång till det, men det är inget som är unikt för Degerfors 

kommun. Drygt hälften av landets elever har inte tillgång till skolbibliotek som 

har minst 20 timmar avsatt bemanning per vecka.  

 Samverkan 
Hur samverkan ser ut mellan skolbiblioteken och lärarna varierar mycket och är 

avhängigt av respektive lärares intresse. 

Skolbiblioteken och folkbiblioteket har redan innan folkbibliotekets personal 

tog över bemanningen av skolbiblioteken samverkat kring olika projekt, 

upprättandet av bokpooler, författarbesök och teaterföreställningar, 

filmvisningar et cetera. 

 Mediebestånd 
Ett gediget arbete med att gallra och uppdatera skolbibliotekens mediebestånd 

har pågått under de senaste åren. Skolbiblioteken har från den beslutade 

skolbudgeten en summa avsatt för inköp av litteratur et cetera. 

 Datorisering 
Arbetet med att datorisera skolbiblioteken har påbörjats. 
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”Skolbiblioteket förmedlar kunskap och idéer som är grundläggande för att 

delta i dagens informations-och kunskapssamhälle. Skolbiblioteket ger eleverna 

de färdigheter som behövs för ett livslångt lärande. Det ger dem möjlighet att 

utveckla sin inlevelseförmåga för att de ska kunna leva som ansvarstagande 

medborgare” (IFLA:s/UNESCOs skolbiblioteksmanifest). 
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7 Utmaningar för folkbiblioteket 

Generellt minskar boklånen och biblioteksbesöken i hela landet. Degerfors 

bibliotek har varit undantaget den negativa trenden, men måste ändå fortsätta 

sträva efter att vara relevant för besökarna. Årliga enkätundersökningar bör 

göras, där besökarna kan komma med önskemål och synpunkter. 

Läsfärdigheten hos barn och unga visar också på en nationellt nedåtgående 

trend. Där har biblioteken en viktig roll i sitt läsfrämjande arbete och med ett 

fortsatt gott samarbete med BVC och förskolan kan läsfrämjande insatser sättas 

in tidigt. 

Ett sätt att väcka läslust hos framför allt barn och unga kan vara att erbjuda ett 

forum för kreativt skrivande, exempelvis genom skrivcirklar och skrivtävlingar. 

Läsning och skrivande är nära besläktade och eget skapande kan utöver att 

främja läs-och skrivförmågan också öka självkänslan och vara 

identitetsskapande. 

Ett tuffare samhällsklimat märks av även inne på biblioteken. Även om 

Degerfors bibliotek i jämförelse med andra bibliotek i landet har varit ganska 

förskonade från hot och våld har arbetet med att ta fram en 

verksamhetsanpassad handlingsplan påbörjats och personalen bör fortbildas. 

Snabba samhällsförändringar och den tekniska utvecklingen skapar nya 

informationsmönster vilket ställer höga krav på bibliotekspersonalens 

kompetens och flexibilitet. Detta är något som bör beaktas vid rekrytering av ny 

personal. Det medför även ett behov av fortbildningsinsatser för personalen. 

Biblioteket har under flera års tid, liksom andra verksamheter i kommunen, 

varit med om nedskärningar. Det har lett till kortare öppettider och en 

stressigare arbetsmiljö för personalen. Ett mått att mäta personaltätheten på är 

med antal årsverken. Generellt sett finns ett halvt årsverke vid folkbiblioteken 

per tusen invånare, men det varierar kraftigt mellan olika kommuner. Degerfors 

kommun skulle med sina cirka 10 000 invånare med andra ord ha cirka 5 

årsverken på biblioteket, för att följa genomsnittet. Utvecklingen av antal 

årsverken har de senaste åren sett ut enligt nedan: 

2013-2015: 3,5 

2016: 3,75 

2017: 4,35 

För 2018 är bemanningen planerad till 4,75 årsverken. I siffrorna ingår de 0,9 

ssg som vigs åt skolbiblioteksverksamhet så antalet årsverken på folkbiblioteket 

är egentligen något lägre än vad statistiken visar. 

Det behöver följas upp hur Degerfors bibliotek, med begränsade resurser, kan 

tillgodose kravet på tillgänglighet. 
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8 Utmaningar för skolbiblioteken 

Skolbiblioteken bör datoriseras snarast för att underlätta informationssökning, 

erbjuda elever ett bättre utbud (oberoende av vilken skola eleven går på har hen 

tillgång till alla skolbibliotekens och folkbibliotekets medier) samt underlätta för 

bibliotekspersonalen att se statistik och kunna sätta in tidiga åtgärder et cetera. 

Mediebeståndet behöver utvecklas, vilket tar tid med tanke på skolornas 

begränsade resurser. Ett sätt att utöka mediebeståndet ganska snabbt och inom 

befintlig ram är att ha en gemensam skolbibliotekskatalog och ett helhetstänk 

när det gäller inköp. Om skolorna samordnade inköp av klassuppsättningar 

skulle de exempelvis kunna köpa in olika titlar till olika skolor och därmed få 

tillgång till många fler titlar. 

Tillgången till skolbibliotekarie behöver förbättras ytterligare. 

Grundskolan bör liksom folkbiblioteket ta fram en verksamhetsplan för 

skolbiblioteken och lägga upp en långsiktig plan för underhållet av dess 

mediebestånd, samt klargöra hur samverkan mellan skolpersonal och 

bibliotekspersonal ska se ut. Folkbiblioteket kan fungera som en rådgivande 

och sakkunnig resurs i det arbetet. 

  



Degerfors kommun 
Datum 

2018-03-15 
Diarienummer 

KUN 22-2018 
Sida 

15(15) 

 

Biblioteksplan 

9 Fokusområden under 2018-2021 

Kommunfullmäktige har beslutat vilka utvecklingsområden som ska prioriteras 

i kommunen de närmaste åren. Dessa är: 

 Attraktivitet 

 Kvalitet i verksamhet och service 

 Integration 
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Handläggare  

Sofia Luthman  
Tel: 0586-481 63   
E-post: sofia.luthman@degerfors.se 

Mottagare 

 Kultur- och utbildningsnämnden 

Uppföljning av fritidsgårdens omfattning 

Förslag till beslut 
Godkänner kulturchefens skriftliga uppföljning av fritidsgårdens omfattning. 
 

Ärendet 
Inför hösten 2017 utökades sysselsättningsgraden tillfälligt på fritidsgården med sammanlagt 
100 % av en heltidstjänst, för att möjliggöra öppethållande alla vardagar. Under våren var 
fritidsgården öppen tre dagar i veckan (tis-tors) mellan kl. 16-20 och under hösten var den 
öppen fem dagar i veckan (mån-fre) mellan kl. 15-21. Bakgrunden till satsningen var delvis att 
det hade varit stökigt runt Folkets hus och Medborgarplatsen en längre tid och ungdomarna 
som tillfrågades önskade att fritidsgården skulle vara öppen alla dagar i veckan och delvis för att 
uppdra åt personalen att ta reda på vad ungdomar i Degerfors vill göra på sin fritid. Från 
januari 2018 har fritidsgården återigen öppet tre dagar i veckan. 
 
Metoderna som använts är att fritidsgårdspersonalen samtalat med ungdomarna på 
fritidsgården och även låtit elever på Stora Vallaskolan besvara tio enkätfrågor. En 
sammanställning av enkätsvaren ses här nedan. Kulturchefen har tagit del av enkätsvaren och 
den beskrivning av den dagliga verksamheten som personalen har sammanställt. Utöver 
enkäten och intervjuer har ungdomar även bjudits in till en kväll med ”politikerpizza”, ett 
forum där kommunalråden och tjänstemän kommit till Fritidsgården för att under avslappnade 
former prata med ungdomarna och äta pizza tillsammans. Ett av Stora Vallaskolans 
föräldrarådsmöten har hållits på fritidsgården och då medverkade fritidsledare och 
kulturchefen.  
 
Under våren 2017 låg besökssnittet på arton ungdomar per kväll (varav fjorton killar och fyra 
tjejer) och under hösten 2017 på åtta ungdomar per kväll (varav sex killar och två tjejer). 
Personalen har observerat att när fritidsgården har öppet längre tid om dagarna sprids besöken 
ut mer och resonerar kring om det kan vara så att ungdomarna ”går om varandra” och därför 
inte tycker att det är lika roligt att komma till fritidsgården då ”ungdomar drar till sig 
ungdomar”. De har vidare observerat att besöksantalet är som allra lägst på måndagar och efter 
klockan 20 om kvällarna. Deras önskan är därför att fritidsgården i framtiden ska ha öppet fyra 
dagar i veckan tisdag-fredag mellan kl. 16-20. 
 
I enkätsvaren, som fritidsgårdspersonalen sammanställt, framkommer det att det är ett stort 
antal ungdomar som inte känner till fritidsgården eller var man hittar information om vad som 
händer där. Många känner heller inte till vilka som jobbar där, varför personalen ser en vinst i 
att jobba mer uppsökande, främst i skolorna, men även på andra platser där det finns 
ungdomar. Personalen har märkt att när de har gjort olika uppsökande aktiviteter har det gett 
utslag i besöksstatistiken och de har lockat till sig nya ungdomar att besöka fritidsgården. De 
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upplever också att det har blivit lugnare runt Folkets hus Medborgarplatsen och i centrum 
generellt. 
 
Under föräldrarådets möte efterfrågade några av föräldrarna en fritidsklubb, det vill säga en 
öppen fritidsverksamhet för barn i mellanstadieåldern, något som personalen också ställer sig 
bakom. 

Sammanställning av enkät 

Totalt har 125 högstadieelever deltagit i undersökningen, vilket utgör cirka fyrtio procent av 
Stora Vallaskolans 316 elever. 
22 killar och 21 tjejer i årskurs 7. 
13 killar och 25 tjejer i årskurs 8. 
21 killar och 23 tjejer i årskurs 9. 
 
Fråga 1. Brukar du besöka fritidsgården i centrum? Om ”ja”, hur ofta? Om ”nej”, varför inte? 
Svar: Tjugo procent av de som svarat på enkäten brukar besöka fritidsgården. De som har 
svarat nej på frågan har motiverat sitt svar med att de inte bor i Degerfors, att de inte har tid 
eller lust, att de inte vill vistas i centrum, att de inte har tid för att de deltar i andra aktiviteter, 
att det verkar vara tråkigt och för att det inte lockar så som det gjorde i årskurs 7. 
 
Fråga 2. Vad saknar du på fritidsgården i centrum? 
Svar: Ungdomarna skriver i enkäten att de saknar möjligheten att spela pingis på fritidsgården, 
att de önskar att det fanns fler böcker, wifi, dans, att de vill ha lan och att de är nöjda med de 
aktiviteter som finns. 
 
Fråga 3. Vad är bra med fritidsgården i centrum? 
Svar: Ungdomarna tycker att det som är bra med fritidsgården är att man kan komma och gå 
som man vill, att det finns PS4, biljard och bra personal. Att man kan chilla om man vill och att 
det finns saker att göra. Att man kan träffa nytt folk på gården. De tycker att det är bra att man 
kan köpa mat, att gården ligger centralt och att de har mycket att säga till om på fritidsgården. 
 
Fråga 4. Vad tycker du om fritidsgårdens läge? 
Svar: De flesta som svarat på vad de tycker om fritidsgårdens läge tycker att den ligger bra till. 
Någon svarade att fritidsgården ligger lite dolt. 
 
Fråga 5. Vet du vilka som jobbar på fritidsgården i centrum? 
Svar: Hälften av de som svarade på enkäten vet vilka som jobbar på fritidsgården. 
 
Fråga 6. Vet du var du kan hitta information om fritidsgården och vad som händer där? 
Svar: 58 procent svarade ja på den frågan. 
 
Fråga 7. Vad brukar du göra på din fritid? 
Svar: Träna, spela innebandy och fotboll, umgås med vänner och familj, göra läxor, spela dator-
och tv-spel, hålla på med djur, vara på musikskolan, måla, chilla och sitta hemma. 
 
Fråga 8. Vad skulle du vilja göra/göra mer av på din fritid? 
Svar: läxor, tv-spel, sova, pingis, volleyboll, bada, spela, vara mer med kompisar, läsa, vet inte, 
dansa, fiska, chilla, vara aktiv, röra på mig, teckenspråk med andra, träna, kul grejer, fixa i 
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stallet, slippa mamma, innebandy, fotboll, sjunga, vila, mer aktiviteter, softa, göra musik, måla, 
baka, äta, handla, spela mobilspel. 
 
Fråga 9. Vad tänker du på när du hör/läser ordet fritidsgård? 
Svar: Ungdomarna svarar att de tänker på ett ställe med många aktiviteter, dagis, ett ställe att 
vara på, ungdomsplats, tråkigt, bra, chillställe, där man träffar vänner, roligt, något som sker 
efter skolan, biljard, tv-serien, ”fritidsgården” på skolan, göra saker och umgås. 
 
Fråga 10. Vad tycker du om fritidsgårdens öppettider? (mån-fre kl. 15-21) 
Svar: De flesta ungdomarna tyckte att fritidsgårdens öppettider under höstterminen var väldigt 
bra. Några ville att det skulle vara öppet längre på kvällen.  
 
 
 
 
Sofia Luthman 
Kulturchef 
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 Kultur- och utbildningsnämnden 

 

Anpassning till den nya dataskyddsförordningen 
(GDPR) och val av dataskyddsombud 

Förslag till beslut 
1. Erika Skyllkvist utses till dataskyddsombud för kultur- och 

utbildningsnämnden från och med 2018-05-25   

Ärendet 
Den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) 
kommer att träda ikraft den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen, 
PUL. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som 
behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller 
personlig integritet. I Sverige kommer EU-förordningen att konkretiseras 
genom den nya dataskyddslagen. 

Dataskyddsförordningen har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig 
nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter 
inom unionen inte hindras. Detta uppnås genom att förordningen är direkt 
tillämplig i de olika medlemsstaterna och att samma regler gäller inom hela 
unionen. Andra syften med att ta fram en ny dataskyddsförordning har varit att 
modernisera dataskyddsdirektivets regler från 1995 och att anpassa dessa till det 
nya digitala samhället. 

Inledningsvis är det viktigt att se till att beslutsfattare och nyckelpersoner inom 
organisationen är medvetna om att personuppgiftslagen kommer att ersättas av 
dataskyddsförordningen. Det är också viktigt att nämnden är medveten om hur 
verksamheten kommer att påverkas av förordningen och identifiera de 
områden som man måste arbeta särskilt med. 

Vad ska man tänka på? 

Vad är en personuppgift? 
All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person 
som är i livet räknas som personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptag-
ningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om 
inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, 
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som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas 
till fysiska personer. 

Exempel på personuppgifter är adress, personnummer, kundnummer, registre-
ringsnummer på fordon, lägenhetsnummer, postnummer, och fastighetsbeteck-
ning. 

Vilka personuppgifter hanterar nämnden? 
Verksamheten bör inventera och dokumentera vilka personuppgifter man 
hanterar, hur de samlas in och till vem uppgifterna lämnas ut. En bred översyn 
behöver göras för att ta reda på vilka uppgifter som hanteras inom de olika 
delarna av organisationen. 

De registrerades rättigheter 
De viktigaste rättigheterna för de registrerade är att: 

 Få tillgång till sina personuppgifter 

 Få felaktiga personuppgifter rättade 

 Få sina personuppgifter raderade (”rätten att bli glömd”) 

 Invända mot att personuppgifterna används för automatiserat 

beslutsfattande och profilering 

De registrerades rättigheter framgår av artikel 12-22 i dataskyddsförordningen. 
På det stora hela kommer de registrerade att ha samma rättigheter som idag 
men rättigheterna förstärks med dataskyddsförordningen. Om verksamheten 
redan idag tillmötesgår de registrerades rättigheter bör övergången till den nya 
förordningen gå relativt smidigt. Det är därför ett bra tillfälle att nu se över 
rutinerna och fundera på hur man ska hantera en begäran om rättelse från en 
registrerad. 

Med vilken rättslig grund hanteras personuppgifter? 
För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas 
ett stöd i dataskyddsförordningen, en så kallad rättslig grund.  

En sådan rättslig grund är samtycke från den registrerade. Andra rättsliga 
grunder är om personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra ett 
avtal med den registrerade, fullgöra en rättslig förpliktelse, skydda den regist-
rerades grundläggande intressen, fullgöra en uppgift av allmänt intresse, för 
myndighetsutövning, samt efter en intresseavvägning. 

De rättsliga stöd som blir aktuella för en kommun att använda sig av är med 
stöd av avtal, rättslig förpliktelse, myndighetsutövning, och allmänt intresse. I 
vissa fall är även samtycke ett stöd för att behandla personuppgifter. 
Behandlingen av personuppgifterna måste vila på någon av dessa 
grunder för att vara laglig.  

”Missbruksregeln” 
I personuppgiftslagen finns en regel som kallas missbruksregeln. Den här regeln 
försvinner när dataskyddsförordningen träder ikraft. Regeln innebar att person-
uppgifter i löpande text, s.k. ostrukturerat material, var okej så länge uppgifter-
na inte var kränkande för personen ifråga. Om denna regel har använts som 
stöd på t.ex. en hemsida måste de personuppgifterna tas bort om man inte har 
någon annan rättslig grund. Vilka rättsliga grunder som finns framgår av artikel 
6 i förordningen och för en kommun är de rättsliga grunderna: samtycke, avtal, 
rättslig förpliktelse, myndighetsutövning och allmänt intresse. 
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Eftersom missbruksregeln som tidigare fanns i personuppgiftslagen även var 
applicerbar vad gäller mail är det också bra att varje person inom organisationen 
ser över sin mail. Dataskyddsförordningen kommer även att omfatta mail vilket 
gör att samtyckes- och gallringsreglerna även gäller det området. Samtycke 
krävs därför för att lagra information i mailen men beror på situationen; om en 
mailkonversation behandlar ett ärende som är nödvändigt för att uppfylla 
kravet på en affärsöverenskommelse behövs inte ytterligare samtycke. När 
ärendet inte längre är aktuellt så ska gallring ske om det inte vidare behövs för 
t.ex. bokföring.  

Om ärendet behövs för t.ex. bokföring ska det inte gallras även om personen 
begärt att bli ”bortglömd” i enlighet med artikel 17 i dataskyddsförordningen, 
men information som kan tas bort ska göras. 

Krav på registerförteckning 
Dataskyddsförordningen ställer upp ett krav på att varje personuppgiftsansvarig 
ska föra ett register över behandling som utförts under dess ansvar. Det blir 
således ett register över register.  

Av artikel 30 i dataskyddsförordningen framgår vad ett sådant register ska 
innehålla. Bland annat ska det innehålla namn och kontaktuppgifter för den 
personuppgiftsansvarige, ändamålen med behandlingen, en beskrivning av 
kategorierna av registrerade och av kategorierna av personuppgifter, och de 
kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas 
ut. Detta är bara exempel på de saker som ska ingå i ett sådant register. Regist-
ret innehåller således en registerbeskrivning över varje behandling av person-
uppgifter i organisationen vad gäller syfte och innehåll.  

Degerfors kommun kommer att använda programmet Draft-it för detta vilket 
blir en registerförteckning i digital form. Där ska varje verksamhet gå in och 
svara på frågorna för varje register den har över personuppgifter. Det är viktigt 
att svara på varje fråga och dokumenterar noga för att uppfylla dataskyddsför-
ordningens krav. 

Om verksamheten upptäcker att man har personuppgifter som inte längre 
används ska dessa tas bort. Gallringsrutiner bör införas inom de olika områdena 
inom organisationen. 

Krav på rapportering vis personuppgiftsincident 
Om det inträffar en säkerhetsincident som rör personuppgifter, till exempel ett 
dataintrång eller en oavsiktlig förlust av personuppgifter, måste man dokumen-
tera incidenten och anmäla den till Datainspektionen inom 72 timmar. Man kan 
också behöva informera de registrerade till exempel om det finns risk för id-
stöld eller bedrägeri. 

En sådan anmälan ska göras av den personuppgiftsansvarige. 

Vem har ansvar? 

Personuppgiftsansvarig 
Ett centralt begrepp när det gäller personuppgifter är personuppgiftsansvar. 
Personuppgiftsansvarig är den som behandlar personuppgifter i sin verksamhet. 

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen 
med och medlen för behandlingen av personuppgifter. (3 § personuppgiftslagen och 
artikel 4 i dataskyddsförordningen) 
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Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska person (till exempel aktiebolag, 
stiftelse eller förening) eller den myndighet som behandlar personuppgifter i sin 
verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och vad de 

ska användas till. Det är alltså är inte chefen på en arbetsplats eller en anställd 
som är personuppgiftsansvarig.   

I en kommun är både kommunstyrelsen och de kommunala nämnderna 
personuppgiftsansvariga, var och en i sin verksamhet. 

Dataskyddsombud 
Dataskyddsombudets huvudsakliga uppgifter är: 

 Vara ett kunskapsstöd inom kommunkoncernerna gällande 

dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning. 

 Övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och 

annan tillämplig dataskyddslagstiftning.  

 Delta i arbetet med att bygga strategier för det framtida 

dataskyddsarbetet.  

 Rapportera till organisationernas ledning om dataskyddsfrågor och om 

organisationernas brister och utvecklingsbehov.  

 Identifiera kompetensutvecklingsbehov, planera och genomföra 

utbildningar avseende dataskyddsförordningen och angränsande 

lagstiftning.  

 Övervaka den interna efterlevnaden av organisationernas strategi för 

dataskydd.  

 Bistå i utredning av misstänkta dataintrång.  

 Ge råd vid genomförande av konsekvensbedömning av dataskydd och 

övervaka genomförandet av den. 

 Genomföra kontinuerlig omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning 

rörande personuppgiftslagen, dataskyddsförordningen och 

patientdatalagen, och bistå i att ta fram förändrade arbetssätt utifrån 

förändringar i lagstiftningen. 

Pågående arbete i förvaltningen 
Förvaltningens uppgift är att organisera verksamheten på sådant sätt att 
behandlingen av personuppgifter lever upp till lagstiftningens krav. Detta arbete 
startade på allvar med kultur- och utbildningsnämndens uppdrag 2015-11-11: 

1. Kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att inför ikraft-

trädandet av den nya EU förordningen, dataskyddsförordningen, 

inventera förvaltningens behandlingar av personuppgifter och upprätta 

registerbeskrivningar. 

2. Kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag göra en översyn av 

riktlinjer och instruktioner, gallringsplaner, behörighetstilldelning, 

informationsinsatser och samtycken, lagring på gemensamma servrar 

och mobila enheter, innehållet i avtalen med IT-leverantörerna med 

mera. Ta fram åtgärdsplaner och kostnader för utbildning av 

beslutsfattare och all personal som hanterar personuppgifter.  
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Kultur- och utbildningsförvaltningen har påbörjat arbetet att säkra rutiner i 
enlighet med GDPR. Kontaktombud, förvaltningschef, it-chef och personal 
från skoladministrationen har varit på några utbildningsdagar i ämnet med 
inriktning mot skolans verksamhetsområde. Man har också deltagit i webbina-
rium i ärendet. Ytterligare utbildningsinsatser är planerade för förvaltningens 
personalgrupper 5 april 2018. Det är viktigt att all personal får en förståelse i 
det egna ansvaret för att förordningen efterlevs.  

Förvaltningens verksamheter har till största delen rättslig grund för behand-
lingar av personuppgifter. Vårt uppdrag är av allmänt intresse och skolan har 
viss myndighetsutövning. Det innebär att förvaltningen inte jobbar så mycket 
med samtycken från vårdnadshavare. Förvaltningen måste informera om vilka 
behandlingar vi gör. En kort information om våra behandlingar ligger på 
förvaltningens hemsida.  

Vi har informerat om att göra registerförteckning i förvaltningens lednings-
organisation så det arbetet är påbörjat och fortlöper. 

En översyn i elevregistret över vilka roller och behörigheter som finns idag 
kommer att göras. Planen är att gallra bort allt inaktuellt och förslag på begräns-
ningar i roller och behörighetstilldelning finns. Under april kommer vi att ha en 
genomgång med vår systemleverantör för att få ordning på detta. 

Förvaltningen håller på att se över och uppdatera de personuppgiftbiträdesavtal 
vi har med våra systemleverantörer, många är redan uppdaterade.  

Vid begäran om registerutdrag är det förvaltningen som lämnar ut uppgifter till 
registrerade. 

Vilka är de största skillnaderna jämfört med personuppgiftslagen? 

1. Personuppgiftsansvariga ska upprätta en registerbeskrivning för varje 

behandling av personuppgifter. 

2. En konsekvensbedömning ska göras när det finns särskilda risker för 

den registrerade 

3. Informationsplikt gentemot de registrerade 

4. Missbruksregeln försvinner 

5. De registrerades rättigheter utökas 

6. Anmälan om personuppgiftsincident ska ske inom 72 timmar 

7. Sanktionsavgifter kan förekomma för den som bryter mot 

dataskyddsförordningen 

               

Anna-Lena Sandell 
Förvaltningschef 
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 Kultur- och utbildningsnämnden 

 

Handlingsplan Rökpolicy 

Förslag till beslut 
Antar förvaltningens förslag till handlingsplan.   

Ärendet 
Kommunfullmäktige har antagit en Rökpolicy för kommunkoncernen och 
också beslutat att förvaltningarna och bolagen ska ta fram nämndspecifika 
handlingsplaner. Bilagt ärendet finns framtaget förslag för verksamheterna 
inom kultur- och utbildningsförvaltningen.   

               

Anna-Lena Sandell 
Förvaltningschef 
Bilagor 

Handlingsplan Rökpolicy 
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Handlingsplan Rökpolicy         Kultur- och utbildningsförvaltningen 

1 Bakgrund 

Kommunfullmäktige fattade 2017-12-20 beslut om att anta en 

kommungemensam rökpolicy och att uppdra åt förvaltningar och bolag att ta 

fram nämnds- respektive styrelsespecifika handlingsplaner. 

Policyns syften är att 

 stödja det hälsofrämjande arbetet på våra arbetsplatser  

 bidra till att minska rökningen i samhället i stort 

 bidra till en förbättrad arbetsmiljö genom att medarbetarna inte utsätts 

för tobaksrök/röklukt 

 bidra till att elever, brukare, vårdtagare och andra inte utsätts för 

tobaksrök/röklukt vid sina kontakter med kommunens medarbetare 

 medarbetarna genom att vara rökfria framstår som goda förebilder i 

detta hänseende 

 

Dessa syften uppnås genom att 

 vi erbjuder rökavvänjning till de medarbetare som vill bli rökfria 

 rökning inte är tillåten i direkt anslutning till arbetsplatser, t ex utanför 

entréer.  

 rökning inte är tillåten i eller i direkt anslutning till kommunens fordon 

 

 Implementation och uppföljning 
Policyn behöver konkretiseras i respektive nämnd och bolagsstyrelse för att på 

bästa sätt kunna implementeras i de olika verksamheterna utifrån deras 

förutsättningar. I samband med detta ska nämnds- respektive styrelsespecifika 

handlingsplaner tas fram. Beslut om handlingsplaner ska återrapporteras till 

kommunstyrelsen.  

Respektive nämnd och styrelse ansvarar för att signalera ett eventuellt behov av 

att policyn revideras till personalavdelningen.  

 Ansvar 
Samtliga medarbetare har ansvar för sin egen hälsa och för att bidra till en god 

arbetsmiljö. Samtliga medarbetare ska känna till rökpolicyn och dess innebörd 

och veta var man kan vända sig för att få hjälp med rökavvänjning. 

Cheferna har ett särskilt ansvar för arbetsmiljön bland annat genom att tillse att 

policyn är känd och följs av samtliga medarbetare. 
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Handlingsplan Rökpolicy         Kultur- och utbildningsförvaltningen 

 

2 Rökfri arbetstid 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skriver nedanstående om rökfri 

arbetstid. 

Allt fler kommuner och landsting väljer att införa rökfri arbetstid. I dag har 

sex av tio kommuner infört rökfri arbetstid. Flertalet av landstingen har 

också infört rökfri arbetstid.  

Rökfri arbetstid är ett led i kommunernas, landstingens och de fackliga 

organisationernas gemensamma strävan att skapa en hälsofrämjande 

arbetsmiljö och verksamheter. 

Enligt enkätstudien genomförd under hösten 2011 uppger 139 av landets 

kommuner och 15 av landstingen att de beslutat att införa rökfri arbetstid 

för sina medarbetare. Merparten av dessa kommuner och landsting 

erbjuder medarbetarna stöd för att sluta röka. Ett relevant stöd då tre av 

fyra rökare vill sluta röka. 

Varför rökfri arbetstid? 

Kommunen/landstingen värnar både om medarbetarnas egna och andras 

hälsa genom att ha rökfri arbetstid. Både arbetsgivare och medarbetare har 

mycket att vinna på rökfri arbetstid. 

 Personalen är den viktigaste tillgången i verksamheten. 

Undersökningar visar att tre av fyra rökare vill ha hjälp att sluta röka 

och merparten av de kommuner som infört rökfri arbetstid erbjuder 

sina anställda avvänjningsstöd. 

 Det handlar både om förbättra arbetsmiljö - att minska risken för att 

anställda ska utsättas för rök i sin arbetsmiljö, brukare av 

välfärdstjänster ska slippa utsättas för rök. 

 En förebild - invånare bemöts i olika sammanhang som till exempel 

elever och förskolebarn, patienter - personalen är en förebild 

 En trovärdighetsfråga - landsting och kommuner arbetar många 

gånger med hälsofrågor. Det är eftersträvansvärt att personalen 

avspeglar det. 

 För verksamheten - lokaler, utrustning och material utan röklukt. 
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Handlingsplan Rökpolicy         Kultur- och utbildningsförvaltningen 

Kultur- och utbildningsförvaltningen delar SKL:s uppfattning i frågan och vill 

nå så långt möjligt i arbetet med rökfri arbetstid. Tobakslagen anger att varje 

arbetsplats ska arbeta aktivt för att minimera risken för passiv rökning. Rökfri 

arbetstid innebär att ingen ska utsättas för tobaksrök på sitt arbete. Det betyder 

att den tid man arbetar eller har paus ska vara rökfri. Lunchen räknas inte in i 

arbetstiden och är därmed undantagen. Kultur- och utbildningsförvaltningens 

uppfattning är att även parkeringsplatser i anslutning till arbetsplatsen är att 

anse som arbetsplats. 
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Handlingsplan Rökpolicy         Kultur- och utbildningsförvaltningen 

3 Aktiva åtgärder 

För att så långt möjligt få till stånd rökfri arbetstid ska följande gälla i samtliga 

verksamheter inom kultur- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden: 

 Alla medarbetare ska informeras om gällande kommunkoncernsövergri-

pande rökpolicy. Detta ska ske årligen på APT och vid genomgång med 

nyanställd personal och vid genomgång med nya vikarier. 

 Alla medarbetare ska informeras om aktuell förvaltningsspecifik 

handlingsplan. Detta ska ske årligen på APT och vid genomgång med 

nyanställd personal och vid genomgång med nya vikarier. 

 Tillsvidareanställd personal ska erbjudas rökavvänjning via 

företagshälsovården. 

 Alla medarbetare ska uppmanas att undvika att ha samma kläder när 

man utför sitt arbete som man haft när man rökt i nära anslutning till 

arbetets utförande. Syftet med rökpolicyn är bl.a. att inte 

barn/elever/brukare mfl ska utsättas för tobaksrök eller röklukt. Detta 

kan lätt leda till dåligt mående och hos astmatiker kan det vara en källa 

till sjukdomstillstånd. 
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4 Uppföljning 

Handlingsplanen ska följas upp vid behov och minst en gång per mandatperiod.  
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 Instruktion 

Dokumenttyp Beslutsinstans 

Policy Kommunfullmäktige 
Dokumentet gäller Dokumentansvarig 

Kommunkoncernen Jarno Saukko, personalchef 
Revideringar 

 
Datum för beslut Diarienummer 

KF § 110/2017-12-20 KS 119-2017 



Degerfors kommun 
Datum 

2017-12-20 
Diarienummer 

KS 119-2017 
Sida 

2(2) 

 

Rökpolicy 

Syfte 

Policyns syften är att 

 stödja det hälsofrämjande arbetet på våra arbetsplatser  

 bidra till att minska rökningen i samhället i stort 

 bidra till en förbättrad arbetsmiljö genom att medarbetarna inte utsätts 

för tobaksrök/röklukt 

 bidra till att elever, brukare, vårdtagare och andra inte utsätts för 

tobaksrök/röklukt vid sina kontakter med kommunens medarbetare 

 medarbetarna genom att vara rökfria framstår som goda förebilder i 

detta hänseende 

Dessa syften uppnås genom att 

 vi erbjuder rökavvänjning till de medarbetare som vill bli rökfria 

 rökning inte är tillåten i direkt anslutning till arbetsplatser, t ex utanför 

entréer.  

 rökning inte är tillåten i eller i direkt anslutning till kommunens fordon 

Implementation och uppföljning 

Policyn behöver konkretiseras i respektive nämnd och bolagsstyrelse för att på 

bästa sätt kunna implementeras i de olika verksamheterna utifrån deras 

förutsättningar. I samband med detta ska nämnds- respektive styrelsespecifika 

handlingsplaner tas fram. Beslut om handlingsplaner ska återrapporteras till 

kommunstyrelsen.  

Respektive nämnd och styrelse ansvarar för att signalera ett eventuellt behov av 

att policyn revideras till personalavdelningen.  

Ansvar 

Samtliga medarbetare har ansvar för sin egen hälsa och för att bidra till en god 

arbetsmiljö. Samtliga medarbetare ska känna till rökpolicyn och dess innebörd 

och veta var man kan vända sig för att få hjälp med rökavvänjning. 

Cheferna har ett särskilt ansvar för arbetsmiljön bland annat genom att tillse att 

policyn är känd och följs av samtliga medarbetare. 



 
 
Nytt beslut till Kultur och utbildningsförvaltningen: 
 
Att: 

- Det fortsatta arbetet ska fokusera på att ta fram alternativa sätt att bibehålla och öka kvaliteten 
samt fortsatta åtgärder för att säkerställa likvärdighet i Degerfors kommuns skolor. 
Grundförutsättningen skall vara att alla idag befintliga kommunala skolor skall bibehållas.  
Utredningen ska inkludera möjligheten till en utbyggd fjärrundervisning. Med anledning av detta 
och det begränsade investeringsutrymmet de närmaste åren upphävs det tidigare uppdraget att 
göra en förstudie av en nybyggnation av ett lärcenter centralt i Degerfors tätort. 

 
//Kim Bäckström (V) 
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§ 17 Dnr 00017-2018  

Förvaltningsuppdrag 

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till 
beslut 

1. Det fortsatta arbetet ska fokusera på att ta fram alternativa sätt att bibehålla 
och öka kvaliteten samt fortsatta åtgärder för att säkerställa likvärdighet i 
Degerfors kommuns skolor. Grundförutsättningen skall vara att alla idag 
befintliga kommunala skolor skall bibehållas. Utredningen ska inkludera 
möjligheten till en utbyggd fjärrundervisning.  

2. Med anledning av ovanstående och det begränsade investeringsutrymmet de 
närmaste åren upphävs det tidigare uppdraget att göra en förstudie av en 
nybyggnation av ett lärcenter centralt i Degerfors tätort. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid nämndens senaste möte, 2018-02-14, diskuterades det tidigare uppdrag som 
nämnden gett förvaltningen, 2017-02-15, om att gör en förstudie av ett nytt 
lärcenter centralt i Degerfors. Ärendet återremitterades för att förtydligas och 
tas på nytt upp i dagens arbetsutskott.    

Yrkanden 
Kim Bäckström (V) yrkar att det fortsatta arbetet ska fokusera på att ta fram 
alternativa sätt att bibehålla och öka kvaliteten samt fortsatta åtgärder för att 
säkerställa likvärdighet i Degerfors kommuns skolor. Grundförutsättningen 
skall vara att alla idag befintliga kommunala skolor skall bibehållas.Utredningen 
ska inkludera möjligheten till en utbyggd fjärrundervisning. Med anledning av 
detta och det begränsade investeringsutrymmet de närmaste åren upphävs det 
tidigare uppdraget att göra en förstudie av en nybyggnation av ett lärcenter 
centralt i Degerfors tätort. 

Örjan Samuelsson (S) yrkar att avsluta förvaltningens utredningen om ett nytt 
lärcenter och avvakta med att ge ett nytt utredningsuppdrag. 

Beslutsordning 

Ordförande ställer framförda yrkanden mot varandra och finner att kultur- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med Kim Bäckströms (V) 
yrkande. 
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§ 10 Dnr 00017-2018  

Förvaltningsuppdrag 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Ärendet återremitteras då syftet med utredningsuppdraget behöver klargöras.         

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen fick i uppdrag av nämnden 2017-02-15 att göra en förstudie av 
ett nytt lärcenter centralt i Degerfors tätort. Då lokalpressen nyligen har börjat 
rapportera om detta utredningsuppdrag har Kim Bäckström (V) lagt till ett nytt 
ärende med en skrivelse några timmar innan kultur- och utbildningsnämndens 
möte 2018-02-14. Där ett nytt förslag på utredningsuppdrag till förvaltningen 
föreslås ges: 

Genomföra en utredning som tar fram alternativa sätt att 
bibehålla och öka kvaliteten i Degerfors kommuns skolor. 
Grundförutsättningen skall vara att alla idag befintliga 
kommunala skolor skall bibehållas.  Utredningen ska 
inkludera möjligheten till en utbyggd fjärrundervisning.     

Yrkanden 
Kim Bäckström (V) yrkar att beslutet om utredninsuppdraget ska beslutas idag. 
Örjan Samuelsson (S) yrkar att beslutet ska återremmiteras. 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer framförda yrkanden mot varandra och finner att kultur- 
och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kim Bäckströms (V) yrkande. 
Votering begärs och verkställs, se nedan. Med fem ja röster mot sex nej röster 
beslutar kultur- och utbildningsnämnden att bifalla Örjan Samuelsssons (S) 
yrkande.   

Omröstning 
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för bifall till Kim Bäckströms (V) yrkande. Nej-röst för bifall till Örjan 
Samuelsson (S) yrkanden  
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Ledamot Ja Nej Avstår 

Kim Bäckström, V X   

Markus Sukuvaara, V X   

Stina Borjo, V X   

Tuula Bäckman, V X   

Lars Littorin, V X   

Lars-Gunnar Hedenquist, L  X  

Örjan Samuelsson, S  X  

Jeannette Rasko, S  X  

Muris Beslagic, S  X  

Cecilia Wikander, S  X  

Ann Alvenfors, C  X  

Summa 5 6  

 

      

 



Från: Anna-Lena Sandell 
Skickat: den 12 juni 2017 07:12 
Till: Diarium Kansli 
Ämne: VB: Jubiläum des MV Oedheim 2018 - Einladung zum Festwochenende 2018 / 

Jubilee of the MV Oedheim 2018 - Invitation to our celebration weekend 
 
Diarieför hos Kun, mig som handläggare. 
 
 
Anna-Lena Sandell 
Förvaltningschef 
Degerfors kommun 
27. Kultur- och utbildningsförvaltningen 
693 80 Degerfors 
Tel: 0586-482 09,  073-920 42 09 
E-post: anna-lena.sandell@degerfors.se 
Internet: www.degerfors.se 
________________________________________ 
Från: Musikverein Oedheim e.V. [info@musikverein-oedheim.de] 
Skickat: den 11 juni 2017 15:21 
Till: barbara.p@telia.com; Anna-Lena Sandell 
Ämne: Jubiläum des MV Oedheim 2018 - Einladung zum Festwochenende 2018 / Jubilee of the MV 
Oedheim 2018 - Invitation to our celebration weekend 
 
# please find the English version below # 
 
 
Liebe Freunde aus Degerfors, 
 
 
 
2018 feiert der Musikverein Oedheim e.V. sein 50jähriges Jubiläum. Zu diesem besonderen Anlass 
würden wir gerne eine Delegation von euch (vielleicht ca. 10-15 Personen), bestehend aus einigen 
Mitgliedern des 
 
Musikkår und Vertretern der Gemeinde Degerfors zu dem Wochenende am 13. und 14. Juli 2018 wieder 
nach Oedheim einladen. 
 
 
Wir haben zwar nicht vor, das Jubiläum in einem großen Festzelt zu feiern, haben aber trotzdem 
besondere Veranstaltungen geplant. 
 
 
 
Zum Einen werden wir am Samstag, 24. März 2018 wieder unsere Frühlingssinfonie in der Oedheimer 
Kochana spielen. Hierfür ist uns etwas Unglaubliches gelungen - wir haben den berühmten Posaunisten 
und Degerforser Nils Landgren gefragt, ob er sich ein Konzert gemeinsam mit uns vorstellen kann. Er war 

mailto:anna-lena.sandell@degerfors.se
http://www.degerfors.se/
mailto:barbara.p@telia.com


begeistert von dieser Idee, und nach mehrwöchiger Abstimmung mit seiner Agentur haben wir es nun 
tatsächlich geschafft, dass er zu unserer Frühlingssinfonie nach Oedheim kommen wird. 
 
 
 
Zum Anderen weden wir am 13. Juli 2018 einen feierlichen Festabend in der Kochana gestalten, an dem 
wir auf die 50 Jahre zurückblicken und auch langjährige Mitglieder ehren werden. Am 14. Juli 2018 
werden wir schließlich ein Sommer-Open-Air-Konzert als Crossover-Projekt gemeinsam mit einer 
Rockband in dem Schlosspark bei der Kochana spielen. Dieses Wochenende wird dann unser 
Festwochenende sein. 
 
 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir dieses Wochenende gemeinsam mit einigen von unseren 
Freunden aus Degerfors feiern könnten. 
 
 
 
Ganz herzliche Grüße aus Oedheim 
 
 
 
Thomas und der Musikverein Oedheim e.V. 
 
 
 
################### 
 
 
 
Dear friends from Degerfors, 
 
 
 
in 2018, we from the Musikverein Oedheim e.V. will celebrate our 50 years jubilee. Because of this 
special event we would like to invate a delegation of you (perhaps about 10-15 persons), consisting of 
members of the 
 
Musikkår and representatives from Degerfors kommun to visit us during the weekend of July 13th and 
14th, 2018 in Oedheim again. 
 
 
 
We do not intend to celebrate in a big tent or something, however we have planned some really special 
events: 
 
 
 



On the one hand, we will play our spring symphony concert in the Kochana in Oedheim on 24th of 
March. For this concert, we managed something really unbelievable. We asked the famous trombone 
player and son of Degerfors Nils Landgren, whether he could imagine to play a concert together with us. 
He was exited about this idea, and after clarification with his agency (which lasted several weeks) it 
finally became true - he will come to Oedheim to play on our spring symphony. 
 
 
 
On the other hand, we will arrange a ceremonial evening on July 13th in the Kochana to have a look back 
on the 50 years, and we will honour our long-term members. On July 14th, we will play a summer open 
air concert as a "cross over project" - our wind orchestra together with a rock band in the garden besides 
the Kochana. This weekend will be our celebration weekend. 
 
 
 
We would be very glad, if we could celebrate this weekend together with some of our friends from 
Degerfors. 
 
 
 
Kind regards from Oedheim 
 
 
Thomas and the Musikverein Oedheim e.V. 
 
 
 
 
Thomas Zsebedits 
 
Vorstand Musikverein Oedheim e.V. 
 
 
Sonnengasse 7 
 
74172 Neckarsulm 
 
 
Mail: thomas.zsebedits@gmx.de<mailto:thomas.zsebedits@gmx.de> 
 
Mobil: 0176 23559010 
 

mailto:thomas.zsebedits@gmx.de%3Cmailto:thomas.zsebedits@gmx.de
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§ 18 Dnr 00070-2017  

Jubileum Oedheim 2018 Inbjudan till jubileumshelg 

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Kultur- och utbildningsförvaltningen undersöker inför nämnden 2018-04-04 
vilka tre till fem representanter som kan tänka sig att åka.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett 50-års jubileum firas i vänorten Oedheim helgen 13-14 juli 2018 där 
representanter från Degerfors kommun samt Degerfors musikkår är inbjudna.  
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Sammanställning av delegeringsbeslut 

Redovisning av fattade delegeringsbeslut 2018 

Sammanställning av fattade delegeringsbeslut efter senaste nämnden 2018-02-

14 

Nr Delegat Beslut 

FC- 5 Förvaltningschef Förordnanden tf fc under semester 19/2-23/2 

FC- 6 Förvaltningschef Återbesättning Junibacken 

FC- 7 Förvaltningschef Återbesättning av tjänster Skogslyckan 

FC- 8 Förvaltningschef Återbesättning förskoleklass Parken 

FC-9 Förvaltningschef Återbesättningar Stora Valla  
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Rapporter och handlingar för kännedom 

Muntliga rapporter: 

 Klagomål 

 Förvaltningschefsinfo 

Övriga rapporter/ meddelanden: 

 Kränkningsanmälningar 

 Elevrådsprotokoll  

Elevrådsprotokoll 2018 

4 Stora Vallaskolan inkom 2018-02-22 

5 Stora Vallaskolan inkom 2018-03-06 

6 Strömtorpsskolan inkom 2018-03-14 

7 Parskolan inkom 2018-03-15 

8 Bruksskolan inkom 2018-03-19 

9 Stora Vallaskolan, idrott/trivselråd inkom 2018-03-21 

 


