
 

 
 

 
 Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

KALLELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-04-18 

 

  

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

kallas härmed till sammanträde onsdagen den 25 april 2018 kl. 13:15 i 
Smedjan, Nämndhuset för att behandla följande ärenden: 

Ärende Anteckningar Sida 

1.  Fastställande av dagordning och val av justerare 
Dnr 6066  

  

2.  Preliminära driftramar 2019 
Dnr 00056-2018  

  

3.  Preliminära investeringsramar 2019 
Dnr 00057-2018  

  

4.  Motion simundervisning 
Dnr 00116-2017  

  

5.  Medborgarförslag: Erbjuda nyblivna föräldrar ICDP-
utbildning 
Dnr 00101-2017  

  

6.  Utökning av tjänster som socialpedagoger 
Dnr 00036-2018  

  

7.  Utökning av tjänst studiehandledare/modersmål 
Dnr 00037-2018  

  

8.  Remiss: Program Kvalitets- och servicenivå för 
skattefinansierade måltider Degerfors 
 
Dnr 00044-2018  

  

9.  Timplan läsåret 2018-2019 
Dnr 00038-2018  

  

10.  Beslutsuppföljning för KUN februari 2017 till april 
2018 
Dnr 00012-2018  

  

 
Kim Bäckström 
ordförande 

Mirja Hakkarainen 
sekreterare 

 

Om något saknas i handlingarna kontakta sekreteraren. 
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§ 2 Dnr 00041-2018  

Preliminära driftramar 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomis beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi beslutar följande preliminära 
driftramar 2019:  

Kommunstyrelsen  104 355 tkr 

Bygg- och miljönämnden          129 tkr 

Servicenämnden    25 869 tkr 

Kultur- och utbildningsnämnden 189 013 tkr  

Socialnämnden  233 547 tkr 

Nämndernas svar till kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi på preliminära 
driftramar 2019 ska innehålla en konsekvensanalys för hur verksamheterna 
påverkas av de preliminära förutsättningarna.   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi har haft uppföljningsmöten med 
nämndordföranden och förvaltningschefer den 8 mars 2018 utifrån 
presentationerna på den gemensamma budgetkonferensen.  

Med anledning av prognosen för resultatnivåerna 2019-2021 beviljas inga 
utökningar för 2019. De preliminära driftramarna föreslås utgå från 2018 års 
driftram där kommunens resultat uppnår till kommunfullmäktiges långsiktiga 
reultatmål om minst 1 % av skatteintäkter och generella bidrag. I förslaget har 
uppräkning skett för löner och övriga kostnader. 

Nämndernas svar till kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi på preliminära 
driftramar 2019 ska innehålla en konsekvensanalys för hur verksamheterna 
påverkas av de preliminära förutsättningarna. 

Nämnderna ska även presentera möjliga kostnadsanpassningar utan att kvalitén 
i verksamheterna försämras.  

Nämndernas svar ska lämnas till ekonomiavdelningen senast den 11 maj 2018.  

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
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 Kultur- och utbildningsnämnden 

 

Preliminära driftramar 2019 

Förslag till beslut 
Föreslagna preliminära driftramar accepteras.    

Sammanfattning av ärendet 
KSAU Ekonomi fattade den 28 mars beslut om preliminära driftramar för 
verksamhetsåret 2019. Efter uppräkning för löner och övriga kostnader har en 
anpassning nedåt gjorts med 4 150 tkr för att kommunen som helhet ska nå 
upp till det långsiktiga resultatmålet om 1% av skatteintäkter och generella 
bidrag. 

För kultur- och utbildningsnämnden är den preliminära ramen satt till 189 013 
tkr vilket efter regelmässiga uppräkningar innebär en neddragning med 1 419 
tkr.  

Beslutet är utsänt till samtliga nämnder för svar på den preliminära driftramen. 
Med svaret ska följa en konsekvensanalys för hur verksamheterna påverkas av 
de preliminära förutsättningarna. Nämnderna har också fått i uppdrag att sam-
tidigt presentera möjliga kostnadsanpassningar utan att kvaliteten i verksam-
heterna försämras. Svaret ska vara ekonomiavdelningen tillhanda senast 11 maj 
2018. 

Förvaltningen föreslår att den sänkta preliminära ramen ska accepteras, dock 
finns inte kostnadsneddragningar föreslagna som motsvarar minskningen. Eko-
nomiavdelningen behöver biträda i kvalificerade beräkningar av framför allt 
genomsnittliga elevkostnader och hur de skulle påverkas av väntade statsbidrag.  

Ärendet 

En analys som ett resultat av PWC:s genomlysning av grundskolan i Degerfors 
utifrån ett kostnads- och kvalitetsperspektiv har precis beslutats om i kultur- 
och utbildningsnämnden. Analysen slog fast, vilket också nämnden instämde i, 
att inga kostnadsreduceringar kan göras som inte skulle påverka kvaliteten 
negativt. Eftersom grundskolan utgör ca 60% av KUN:s budget är mycket 
redan penetrerat. Det som finns kvar att analysera för att hitta kostnads-
reduceringar beskrivs nedan.  
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Omsorg på obekväm tid 

Omsorg på obekväm tid (Nattis) har varit uppe till beslut ett flertal gånger och 
det är tydligt att ansvariga politiker prioriterar att ha denna så viktiga verksam-
het för framför allt ensamstående vårdnadshavare med obekväm arbetstid kvar. 
Förvaltningen har därför valt att inte ta upp den igen. 

Öppen förskola/familjecentral 

En annan verksamhet som inte är lagstadgad som också varit uppe till beslut ett 
flertal gånger är Öppen förskola. Även denna har genomgående prioriterats av 
ansvariga politiker varför den inte tas upp igen. Här har också KUN en relativt 
liten kostnad då det endast finns en anställd på halvtid. 

Större barngrupper i förskolan 

Kultur- och utbildningsnämnden har strävat efter att minska antalet barn i 
grupperna inom förskolan. Forskningen säger tydligt att antalet barn i grupper-
na inom förskoleverksamheten i riket är för stort och statsbidrag lämnas till de 
huvudmän som lyckas minska antalet. Detta har lyckats i Degerfors och nu har 
vi ett snitt på 17 barn i varje grupp. Ökar vi antalet går vi miste om statsbidraget 
och vi får också en sämre arbetsmiljö för personalen och sämre lärmiljö för 
barnen. Även inom förskolan har man talat om utbildning sedan den nya Skol-
lagen kom 2011 och detta förtydligas ytterligare i den nya reviderade läroplanen 
för förskolan.  

Minskning skolskötersketjänst 

Ett förslag som också var uppe inför budget 2018 var minskning av skolsköter-
skegruppen med en halvtidstjänst. Under snart ett år har en tjänst varit vakant 
och vi kan nu med säkerhet säga att det inte skulle fungera att minska ner 
tjänsterna med bibehållen kvalitet. Det är överhuvudtaget tveksamt om ens 
basprogrammet som vi är skyldiga att genomföra skulle kunna genomföras utan 
avvikelser. Vissa delar av basprogrammet kommer inte hinna genomföras före 
läsårets slut i år. 

Elevavgifter Musikskolan 

Barn och ungdomar kan kostnadsfritt delta i verksamheten på Musikskolan. 
Skulle elevavgifter återinföras ökar troligen intäkterna med ca 180 tkr. Samtidigt 
skulle statsbidrag från kulturrådet förloras då avgiftsfriheten är en del i villko-
ren. 

Kommungemensam undervisningsgrupp 

Kommungemensam särskild undervisningsgrupp (Resursskolan) kan avvecklas 
och eleverna gå tillbaka till ordinarie undervisningsgrupp på respektive skola. 
Tre heltidstjänster kan då frigöras. Detta innebär dock att de elever det handlar 
om behöver extra stöd på sina ordinarie skolor så förutom att kostnaden tro-
ligen skulle bli densamma, om inte högre, skulle också vi som huvudmän 
sannolikt inte kunna ge eleverna det stöd de har rätt till enligt skollagen. En 
variant skulle kunna vara att inte helt avveckla resursskolan utan endast behålla 
exempelvis fyra platser av de åtta vi har idag, och sälja fyra platser till kringlig-
gande kommuner och då behålla bemanningen om tre heltidspedagoger. Vi 
skulle på så sätt bekosta del av verksamheten. Det skulle kunna tolkas som att 
det sker på bekostnad av de elever som inte ”får plats” och blir kvar i ordinarie 
verksamhet. 
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Fritidsgård 

Ett annat alternativ till kostnadsminskning är att lägga ned fritidsgården. 
Förutom lokalkostnad finns där en personalkostnad om knappt 600 tkr per år. 
Lokalkostnaden kan inte sparas in eftersom den landar hos någon annan och 
budgeten flyttas dit. En rapport över fritidsgårdens verksamhet har nyligen 
förelagts kultur- och utbildningsnämnden och där kan läsas att besöksantalet är 
lågt. Istället för nedläggning skulle här behövas en insats för att öka besöks-
antalet. Barn som är i riskzonen för utanförskap har stort behov av skydds-
faktorer och fritidsgården skulle mycket väl kunna vara en sådan. 

Minskat städ 

En eventuell möjlig kostnadsminskning kan vara att minska städet på skolorna. 
Det finns dock miniminivåer vad gäller exempelvis toaletter och omklädnings-
rum så osäkerhet finns i hur mycket som skulle kunna minskas. Ostädade 
lokaler kan också ha effekten att eleverna blir mindre rädda om lärmiljöerna 
vilket i sin tur kan leda till ökad förstörelse och ökat behov av underhåll/repara-
tioner. 

Egentliga utökningsbehov 

Då kultur- och utbildningsnämnden gjort klart att några utökningar inte är 
aktuella inför nästa år har inga sådana behovsanalyser presenterats. Dock 
kvarstår faktum att staten fastslagit nya uppdrag till framför allt grundskolan 
men även i vissa fall förskolan. Kravet på digitalisering finns både inom grund-
skolans och förskolans verksamheter. Här finns ett behov av ytterligare it-peda-
gog inom båda verksamheterna.  

Den nyligen beslutade stadieindelade läroplanen för grundskolan innebär att 
eleverna måste läsa och få betyg i moderna språk redan i årskurs 6. För en 
kommun med många småskolor innebär detta en klar ekonomisk och organisa-
torisk påfrestning. Två lektioner i veckan behöver elever på något sätt samlas 
för att kunna undervisas i något av de tre moderna språk som erbjuds i Deger-
fors kommun, alternativt svenska- eller engelskaförstärkning. Denna transport 
av elever blir en ökning av verksamhetsresorna. Här finns alltså en kostnadsök-
ning som inte finns med i budgeten då beslutet togs ca sex månader innan det 
ska träda i kraft i augusti. Till detta kommer svårigheten att rekrytera språklärare 
i den omfattning som behövs. Detta problem är dock temporärt då antalet 
timmar i moderna språk inte förändras utan endast tidigareläggs.  

Ytterligare en kostnadspost som förvaltningen ser ökar är kostnaden för grund-
särskola och speciellt träningsskolan. Här kan en enstaka elev innebära att kost-
naden stiger kraftigt.  

Bedömning 

En anledning till att förvaltningen inte tryckt på hårdare om utökningsbehov är 
att staten påannonserat fler riktade statsbidrag att söka till skolans område. 
Statsbidraget för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen innebär för 
Degerfors kommuns del 1,1 mkr hösten 2018. För kalenderåret 2019 innebär 
samma bidrag 3,3 mkr om fördelningen görs på samma sätt, och för 2020 upp-
går i så fall bidraget till 6,6 mkr. I dagsläget har inte staten presenterat helt 
säkert vad bidraget ska användas till men det går att läsa att bidraget ska kunna 
användas till de insatser som redan genomförs eller till nya insatser. Samtidigt 
stipuleras att ”huvudmannen ska för bidragsåret inte minska de egna kostna-
derna per elev för personal i förskoleklassen eller för undervisning och 
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elevhälsa i grundskola jämfört med ett genomsnitt för tre föregående år”. Det 
går alltså inte att minska på budgeten för att istället använda bidragsmedlen. 

Förutom ovanstående statsbidrag finns det ett flertal andra. I sammanhanget 
blir det inte rätt att skära ned i verksamheten när det går att få statsbidrag för en 
hel del av den verksamhet som genomförs. För många av statsbidragen krävs 
dock att utökningar genomförs. Bl.a. ska i ansökan anges nuvarande antal elever 
och personal och också hur mycket personal som ska anställas med hjälp av 
sökt bidrag. Sedan ska slutrapportering ske. Där går det alltså inte att söka 
bidrag för grundbemanning. Däremot är det ibland möjligt att söka bidrag för 
att kunna behålla förstärkningar.  

Med kommunens framtida ekonomiska situation för ögonen så föreslår för-
valtningen att den sänkta preliminära ramen ska accepteras, dock finns inte 
kostnadsneddragningar föreslagna som motsvarar minskningen. Här behövs i 
stället genomgående ekonomiska analyser för att kunna se hur genomsnittliga 
elevkostnader skulle påverkas av väntade statsbidrag. Denna kompetens åter-
finns främst inom ekonomiavdelningen. En spåkula vore inte fel heller… 

             

Anna-Lena Sandell 
Förvaltningschef 
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Preliminära investeringsramar 2019 

Förslag till beslut 
Accepterar den av KSAU Ekonomi föreslagna preliminära investeringsramen 
för kultur- och utbildningsnämnden 2019.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi har föreslagit ramar för nämndernas 
investeringar 2019. Äskade medel har minskats med 10% för respektive nämnd. 
För kultur- och utbildningsnämnden innebär detta att äskad nivå om 4 000 tkr 
sänks till 3 600 tkr.    

Ärendet 
En minskning med 400 tkr innebär att alla planerade investeringar inte kommer 
kunna genomföras. Alternativt får samtliga projekt minskas kostnadsmässigt. I 
vissa fall innebär det att de inte kan genomföras alls.  

Ett av projekten för 2019 är hiss på Bruksskolan. Hissfrågan har varit aktuell 
under många år men av olika anledningar har den inte blivit genomförd. Fram-
för allt beror det på att fastighetens höga ålder medför att en hiss inte bör mon-
teras på utsidan av utseendemässiga skäl. Att montera en hiss invändigt bedöms 
av verksamheten som att för stora utrymmen tas i anspråk som behövs till 
undervisningslokaler. Det finns en ramp så att man kommer in i bottenvå-
ningen och också en handikapptoalett på samma plan. Beloppet som inlagts i 
budgetäskandet för projektet uppgår till 1 000 tkr. Detta är ett högst osäkert 
belopp. Om detta projekt återigen läggs i malpåse finns 1 000 tkr tillgängliga. 
Under tiden skulle en mer säker kostnadsberäkning kunna tas fram. 

Oavsett vilket alternativ som väljs, dvs att minska många projekt alternativt att 
ta bort hissprojektet eller något annat projekt helt och hållet, så är det tydligt att 
kommunens sammanlagda investeringsnivå bör minska om den dagliga driften 
ska kunna finansieras.               

Anna-Lena Sandell 
Förvaltningschef 
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§ 3 Dnr 00041-2018 

Preliminära investeringsramar 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomis beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi föreslår följande investeringsnivåer 
för 2019: 

Kommunstyrelsen     2 700 tkr 

Kultur- och utbildningsnämnden    3 600 tkr 

Socialnämnden     1 710 tkr 

Servicenämnden, skattekollektiv    6 012 tkr 

Servicenämnden, avgiftskollektiv  12 195 tkr 

Total investeringsbudget 2019  26 217 tkr  

 

Föreslagen investeringsbudget för 2019 har minskats med 10 % i förhållande till 
nämndernas äskanden. Nämndernas svar till kommunstyrelsens arbetsutskott 
ekonomi på preliminär investeringsbudget 2019 ska innehålla en 
konsekvensanalys för hur verksamheterna påverkas av de föreslagna 
investeringsnivåerna.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi har haft uppföljningsmöten med 
nämndordföranden och förvaltningschefer den 8 mars 2018 utifrån 
presentationerna på den gemensamma budgetkonferensen. Nämnderna har 
inkommit med investeringsönskemål enligt tidigare plan och några nytillkomna 
investeringar såsom bygga ny träningshall. Om investeringarna medför att 
kommunens totala driftkostnader minskas måste det finnas med en kalkyl som 
påvisar kostnadsreduceringarna tillsammans med investeringskalkylen. Visar det 
sig vara en bra investering så bör detta läggas med i långtidsplanen för 
investeringar. 
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Kommunens totala investeringsäskanden för planperioden är följande: 

Investeringar (tkr) 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Degerfors kommun 29 130 22 913 22 180 22 180 22 180 

 

Varav skattefinansierad verksamhet:  

Investeringar (tkr) 
Budget 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Kommunstyrelsen  3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Kultur- och 
utbildningsnämnden 

4 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Socialnämnden 1 900 1 500 1 500 1 500 1 500 

 - Nya Brogatans gruppbostad*           

Servicenämnden skattekollektiv 6 680 6 680 6 680 6 680 6 680 

Skattefinansierad verksamhet 15 580 14 180 14 180 14 180 14 180 

 

Varav avgiftsfinansierad verksamhet: 

Investeringar (tkr) 
Budget 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Servicenämnden avgiftskollektiv 13 550 8 733 8 000 8 000 8 000 

Degerfors vattenverk*           

Avgiftsfinansierad 
verksamhet 

13 550 8 733 8 000 8 000 8 000 

* Separat investeringsbeslut      

 

På grund av ökade avskrivningskostnader i kommunen behöver 
investeringsnivån minskas där det är möjligt. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
ekonomi föreslår att en minskning av investeringsnivån sker med 10 %.  

Nämndernas svar ska lämnas till ekonomiavdelningen senast den 11 maj 2018.  

Skickas till 
Kommunstyrelsen  

Bygg- och miljönämnden 

Kultur- och utbildningsnämnden 

Servicenämnden 
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Socialnämnden 
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Motion simundervisning 

Förslag till beslut 
Föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Sammanfattning av ärendet 
Birgitta Höjjer (C) och Jan Johansson (KD) har inkommit med en motion om 
att möjliggöra simundervisning för alla skolelever i årskurserna 3 – 6. Detta 
genom att kommunen erbjuder möjlighet att åka till badhuset under höstlovet. 
Kommunfullmäktige har ålagt kultur- och utbildningsnämnden att bereda 
ärendet.  

Ärendet 
I motionen föreslås att kommunen dels ska erbjuda möjligheter för elever att 
åka till badhuset under höstlovet för att minimera missad lektionstid, dels att 
alla elever i åk 6 ska kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge för att få 
godkänt betyg i idrott och hälsa i årskurs 6. Utifrån Kvalitetsredovisningen för 
läsår 16/17 så var det 5 elever i årskurs 6 som ej erhöll godkänt betyg i ämnet 
idrott och hälsa pga att de saknade simkunskaper. Det är viktigt att alla elever 
lär sig simma och kan vistas vid och i vatten utifrån ett säkerhetsperspektiv. Att 
under höstlovet kunna åka till badhus för att ges möjlighet till extra undervis-
ning i simning vore bra. Enligt skollagen ska huvudmannen erbjuda lovskola för 
de elever som riskerar att inte nå målen i åk 8 och 9. Kultur- och utbildnings-
förvaltningen har tyvärr inte de resurser som krävs för att kunna anordna 
lovskola med simundervisning för elever redan i åk 6.  

Extra medel har erhållits för att redan i förskoleklassen kunna påbörja under-
visning i simning. Att så tidigt få grundläggande kunskaper är viktigt både 
utifrån en säkerhetsaspekt men också för att undvika att i ett senare skede ta tid 
i anspråk från andra ämnen genom resor till Karlskoga för att delta i extra 
simundervisning. Simundervisning i förskoleklassen har påbörjats men vissa 
problem finns då det är svårt att få tider i Strandbadet i Karlskoga. 

Degerfors kommun skulle kunna erbjuda eleverna kostnadsfri simskola under 
höstlovet och att den aktiviteten skulle hamna under föräldrarnas ansvar. Ett 
frågetecken är dock om det finns simskola att köpa/boka i våra grannkommu-
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ners badhusanläggningar under denna period. Finansiering av detta skulle i så 
fall ligga utanför kultur- och utbildningsförvaltningens budget. 

Finansiering 
Ingen extra finansiering finns för bekostandet av simundervisning under 
höstlov. 

               

Anna-Lena Sandell 
Förvaltningschef 
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§ 105 Dnr 00230-2017  

Anmälan av motion: Möjliggör simundervisning för 
alla skolelever i årskurserna 3-6 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till kultur- och utbildningsnämnden för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 
Birgitta Höijer (C) och Jan Johansson (KD) har inkommit med en motion om 
att möjliggöra simundervisning för alla skolelever i årskurserna 3-6.  

Beslutsunderlag 
Motion från Birgitta Höijer (C) och Jan Johansson (KD), 2017-11-07 

Skickas till 

Kultur- och utbildningsnämnden 
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 Kultur- och utbildningsnämnden 

 

Medborgarförslag: Erbjuda nyblivna föräldrar ICDP-
utbildning 

Förslag till beslut 
Avslår förslaget om utbildning i ICDP.   

Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om ICDP-utbildning. Kommunfullmäktige 
har överlämnat medborgarförslaget till kultur- och utbildningsnämnden för 
beredning och beslut. 

Förslagsställarna vill att blivande och nyblivna föräldrar, gärna även andra, ska 
erbjudas att gå ICDP-utbildning steg 1, vägledande samspel. Förslagsställarna 
föreslår att utbildningen ska erbjudas på MVC/BVC och i samarbete med 
familjecentralen. Förslagsställarna föreslår att kommunens utbildade handledare 
leder utbildningen. Syftet är att ge föräldrar metoder och förhållningssätt som 
kan ge styrka föräldraskapet. Man anser också att det är viktigt att föräldrarna 
får behålla böckerna som programmet bygger på för att kunna använda dem i 
sitt föräldraskap. 

Kultur- och utbildningsförvaltningen anser i grunden att det är ett bra förslag. 
Allt som kan stötta föräldrar i deras föräldraskap är bra för våra barnfamiljer 
och för vårt samhälle. Vad som erbjuds föräldrar på MVC/BVC kan inte 
kultur- och utbildningsförvaltningen påverka. Familjecentralens verksamhet är 
idag uppstyrd och har ett givet innehåll. Om den verksamheten ska utökas med 
ICDP-utbildning måste dess styrgrupp ta ställning till. Föräldrautbildning ligger 
inte inom ramen för kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 
Förvaltningen har i dagsläget inte möjlighet att ta sig an ytterligare 
arbetsuppgifter.   

 Anna-Lena Sandell 
Förvaltningschef 
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 Kultur- och utbildningsnämnden 

 

Utökning av tjänster som socialpedagoger 

Förslag till beslut 
Inrättar tre tjänster tillsvidare à 100 % som socialpedagoger. Ingen budget 
tillförs tjänsterna.   

Ärendet 
Som ett led i att öka jämlikheten i grundskolan, dvs skapa bättre förutsättningar 
för alla elever att nå målen och komma in på nationellt program på gymnasiet 
har tre tidsbegränsade tjänster som socialpedagoger inrättats på Stora Valla-
skolan, Parkskolan och Brukets skola. Tjänsterna finansieras av statsbidrag. 
Insatserna har slagit väl ut och önskan är nu att fortsätta projektet mer perma-
nent. I projektets styrgrupp ingår förutom respektive rektor och förvaltnings-
chef också socialchefen och ifo-chefen. Projektet kom igång i början av inne-
varande termin och ett första uppföljningsmöte har hållits i styrgruppen. Alla är 
överens om att projektet bör fortsätta. Det är dock svårt att rekrytera och be-
hålla kompetent personal inom området varför tjänsterna bör inrättas tills 
vidare. Till skrivelsen biläggs de tre skolornas projektbeskrivningar.  

Behov av socialpedagog finns även på Strömtorpsskolan men då denna skola 
har bättre socioekonomiska förutsättningar har uppstart av projektet avvaktats.   

Finansiering 

Kostnaderna för de tre tjänsterna täcks under hösten 2018 helt av statsbidraget 
för jämlikhet i grundskolan. Utöver detta statsbidrag får vi även del av statsbi-
drag för en likvärdig skola. Detta uppgår hösten 2018 till 1,1 mkr och för 
kalenderåret 2019 ska det enligt Skolverket tredubblas och för kalenderåret 
2020 sexdubblas. Om statsbidraget upphör uppstår ett tillstånd av arbetsbrist. 

               

Anna-Lena Sandell 
Förvaltningschef 
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Bilagor 
Projekt socialpedagog Stora Vallaskolan 
Projekt socialpedagog Parkskolan 
Projekt socialpedagog Brukets skola 
 



  

 

 

Ann-Kristin Brännström 
Mikael Hedman 
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Projekt Socialpedagog 

 

Bakgrund 

 

Parkskolan i Degerfors är en F-6 skola med ca 200 elever. På Parkskolan finns 

även särskolan lokalintegrerad. Eleverna på skolan har varierande bakgrund och 

kommer från olika familjeförhållanden. Många av eleverna har inte svenska som 

sitt modersmål utan talar i sitt hem ett annat språk. En del av dessa elever har 

bott hela sitt liv i Sverige och bruksorten Degerfors – andra har kommit senare. 

För de sist nämnda är skolbakgrunden skiftande. En del av eleverna har gått 

många år i skola innan de kom till Sverige, andra har en nästintill obefintlig 

skolgång, eller saknar delar av den p.g.a. skäl som flykt från krig. 

 

Vissa av dessa elever har vårdnadshavare som själva går i skolan – för att lära 

sig svenska. Detta för att så småningom kunna validera en eventuell utbildning 

från sitt hemland och i ett senare skeende så småningom börja arbeta i Sverige. 

Andra behöver svenska språket för att kunna starta en utbildning på; universitet 

yrkeshögskola, folkhögskola eller för att kunna få ett arbete. 

 

Detta leder till att det är klasser med elever från många olika bakgrunder med 

varierande kunskapsnivåer.  

 

I klasserna finns elever som i alla klasser – elever som har lätt att lära, elever 

som behöver utmaningar för att sikta ännu högre, elever som behöver kämpa 

hårt för att nå godkänd nivå och elever som har mycket extra anpassningar 

och/eller särskilt stöd. En del elever har också funktionsnedsättningar som gör 

att det blir än mer utmanande att klara av skolarbetet liksom klassrumsmiljön. 

Siffran för barn med diagnoser är runt 30 % i Degerfors kommun. 

 

På skolan har vi skapat utrymme för ett två-lärarsystem – en resurs som är tänkt 

att ge en stor bredd och variation i undervisning samt utrymme för delningar i 

olika grupper och konstellationer. Det ger även möjlighet att arbeta kollegialt. 

 

Skolan har fyra arbetslag, F-3, 4-6, särskolan Vågen samt fritidsverksamheten. 

Varje måndag träffas arbetslagen som leds av lagledare – Pia Josefsson (F-3), 

Andreas Owén (4-6), Daniel Holm (Vågen) samt Ing-Marie Vedin (fritids). 

 

Fritidsverksamheten består av tre avdelningar: Lergöken, Bikupan och 

Sjöboden. 

 

Lagledare, biträdande rektor och rektor träffas en gång i månaden för att lyfta 

ärenden – och sedan arbeta vidare därifrån.  
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Elevhälsan 

I Degerfors kommun finns en väl utbyggd elevhälsa. Elevhälsans hela arbete 

kan man läsa om i Rutinpärmen som finns att tillgå på intranätet. I den finns 

nästintill allt som rör skolans arbete.  

 

På Parkskolan leds elevhälsans arbete av rektor. I teamet ingår biträdande 

rektor/IT-pedagog, kurator, specialpedagog och skolsköterska. Elevhälsan 

arbetar med att ge stöttning och ledning åt pedagoger, elever och föräldrar. 

Elevhälsan kliver in och arbetar när stöd behövs av olika form och karaktär. 

Det kan vara frågor som rör pedagogiska områden, eller mer sociala, liksom 

medicinisk karaktär. Annat kan röra stöd i frågor som handlar om elevers 

frånvaro eller brist på motivation.  

 

Det handlar om att se eleven från ett helhetsperspektiv – men än mer 

djupgående och uttömmande. Vilka behov finns och vad bör mer göras 

fördjupat. Hur stöttar vi – alla – runt eleven på bästa sätt? 

 

Arbetet sker utifrån elevs bästa – och pedagoger sänder in anmälning om 

särskilt stöd när man tycker att det behövs något mer utöver de extra 

anpassningar som görs.  

 

Likabehandlingsteam 

Alla elever har rätt att känna sig trygga på skolan. Och våga sätta ord på sina 

känslor och upplevelser. Det är noll tolerans mot trakasserier och kränkande 

behandling på skolan. En gång i veckan ses likabehandlingsteamet som leds av 

samordnare Mikael Hedman. Här skall socialpedagogen utgöra en del av 

teamet. 

 

Viktig vuxen 

Parkskolan har en uttalad pedagogisk samsyn, som finns formulerad i skolans 

arbetsplaner. Skolan strävar efter att samtliga pedagoger skall arbeta med 

lågaffektivt bemötande.  

Vår övertygelse är att eleverna genom att bli lyssnade på, sedda och vägledda 

genom att få frågor ställda- bygger en stark tro på sig själv och i en förlängning 

blir stärkta i att göra egna val. Den vuxna skall alltid sträva efter att arbeta 

problemlösande och ställa öppna frågor. Den vuxna skall undvika att vara 

auktoritär och curlande i sitt bemötande. 

 

Nuläge 

Under senare år ser vi att Parkskolan, liksom övriga skolor kämpat med frågor 

som rör elevers mående allt mer. Utåtagerande beteende eller mindre bra 

psykosocialt mående är sådant som blir allt vanligare. 

 

Vi ser även att vårdnadshavare behöver ett allt större stöd i sin föräldraroll. De 

efterfrågar råd och stöd. Många gånger upplever skolan en maktlöshet över 

glappet mellan hem och skola. Att samverkan faller och/eller att föräldrar inte 
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förmår och helt enkelt inte fullt ut kan hantera sin föräldraroll.  Vid tillfällen 

anmäls skolans oro vidare till socialtjänst och i omgångar behöver skolan slussa 

vidare vårdnadshavare för stöd i dessa frågor. 

 

En maktlöshet finns och skolan efterlyser ett handfast stöd. En del av en kedja- 

en vuxen som i daglig verksamhet kan hjälpa och stötta elever och föräldrar i 

dessa frågor. Vara en länk mellan skola och hem och fysiskt kunna utföra saker, 

förklara, stötta och vägleda. 

 

Skolan märker även av, i allt större grad, elevers avsaknad av hopp och 

motivation för framtiden. Detta kan bli synligt i form av att elever tappar tron, 

inte orkar, eller förmår att fullföra sina skoldagar och då istället blir 

utåtagerande eller kanske bara drar sig undan eller vandrar i korridorer.  

 

Det blir svårt för undervisade pedagoger att föra dessa sociala samtal samtidigt 

som de skall bedriva sin undervisning som sker parallellt i klassrummet. 

 

Skolan märker även att elever behöver stärka sin förmåga och tilltro till att 

arbeta tillsammans i grupp. Att öva sin självkänsla, bygga sitt självförtroende 

och kunna samarbeta i olika grupper och komma överens – med alla. 

 

Skolan arbetar med tjejgrupper och killgrupper- socialt med elevhälsa – men 

arbetet behöver stegras och omfatta en helhet.  

 

Socialpedagog 

Rektorernas tanke med att implementera en socialpedagog på Parkskolan är 

att denne skall kunna arbeta som en länk där det behövs som mest. För vissa 

elever mellan hem och skola. Och för vissa elever på skolan. I vissa lägen även 

genom kontakter till, och med socialförvaltningen. Tjänsten skall vara töjbar 

och lätt att forma efter behov,  utifrån rådande nulägesbeskrivning. 

 

För socialpedagogen blir det viktigt att själv observera och inventera behov som 

finns och sedan lyssna in likabehandlingsteamet, pedagoger samt elever. Detta 

för att sedan kunna komma med egna tankar kring elevhälsoarbetet och föra 

dialog i likabehandlingsteamet om vart arbetsinsatserna skall ske. Vart skall 

fokus ligga nu och kring vilka barn? 

 

Generellt är tanken med en socialpedagog implementerad på skolan som ovan 

skriver, ett arbete som (till skillnad mot en kurator) är mer inriktat på att jobba 

mer ”hands on” och praktiskt.  

 

Det är viktigt med den empatiska förmågan. Att i skolsammanhang kunna 

lyssna in eleven och får en bild av hur denne tänker liksom pedagogerna- vad 

de gentemot hemmet kan behöva stöd i. Så att hela cirkeln kring barnet sluts. 
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Lyhördhet liksom kommunikativ förmåga är viktigt då det många gånger 

handlar om att framföra budskap som är viktiga men svåra att förmedla. Viktigt 

är även en pedagogisk förmåga liksom en hög samarbetsförmåga. 

 

Att vara länken mellan hem och skola, att stötta och motivera elever in i skolan 

och klassrummet igen (korridorsvandrare), att se vad som behöva göras i olika 

grupperingar på raster genom samtal och olika övningar eller rastaktiviteter. 

Att genom att observera komma med förslag som gynnar enskild elev. 

 

Arbetet sker direkt i elevernas vardagsliv där socialpedagogen finns som stöd 

och rådgivare, utifrån de krav som Skollagen ställer. 

 

 

Steg 1 

För socialpedagogen måste steg ett vara att lära känna skolan, eleverna, 

pedagogerna och elevhälsan.  

 

Detta bör på gruppnivå göras genom att vara med på undervisningen i samtliga 

klasser under de första veckorna samt även rastverksamhet.  

 

Förutom detta ska socialpedagogen finnas med i likabehandlingsteamet och 

lyssna in och skapa sig en bild av behovet som finns. En tät kontakt med 

Mikael Hedman som är teamets samordnare bör upprätthållas. 

 

Andra nyckelpersoner i arbetet på skolan är kurator Elin Bergare och 

specialpedagog Ylva Flood. Dessa stämmer via kontinuerliga träffar av med 

socialpedagogen. På så vis finns kopplingen in till elevhälsan på ett naturligt 

sätt. 

 

På individnivå ska socialpedagogen givetvis lyssna in elever där de är och finnas 

som en naturlig ”viktig vuxen” på skolan. 

 

Efter detta har socialpedagogen säkerligen själv och med teamen på skolan 

skapat sig en bild var fokus på insatserna skall ligga. Beslut om insatser fattas i 

skolans likabehandlingsteam där både rektor och biträdande rektor deltar.  

 

Uppföljning och dialog 

Kontinuerlig uppföljning och samtal görs med rektor och elevhälsa. I dialog 

med rektor och elevhälsa styrs socialpedagogens arbete utefter behovs som 

finns och/eller uppstår där insatser kan vara av relevans. 

 

Socialpedagog arbetar på uppdrag av rektor.  



  

Uppdragsgivare:   

 

Lennart Vestervall 
 
 

Socialpedagog projektbeskrivning 
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Bakgrund 

Stora Vallaskolan i Degerfors är en högstadieskola med ca 300 elever. På Stora 

Vallaskolan är särskolan klassintegrerad vilket innebär att grundsärskoleeleverna 

är integrerade i ordinarie klass, men att vissa lektioner sker i ett mindre 

sammanhang samt att resurspersoner är tillsatta. Eleverna på skolan har 

varierande bakgrund och kommer från olika familjeförhållanden. Många av 

eleverna har inte svenska som sitt modersmål utan talar i sitt hem ett annat 

språk. En del av dessa elever har bott hela sitt liv i Sverige och bruksorten 

Degerfors och andra har kommit senare. För de sist nämnda är skolbakgrunden 

skiftande. En del av eleverna har gått många år i skola innan de kom till Sverige, 

andra har en nästintill obefintlig skolgång, eller saknar delar av den pga. skäl 

som flykt från krig.  

 

Vissa av dessa elever har vårdnadshavare som själva går i skolan – för att lära 

sig svenska. Detta för att kunna validera en eventuell utbildning från sitt 

hemland och i ett senare skede börja arbeta i Sverige. Andra behöver svenska 

språket för att kunna starta en utbildning på; universitet yrkeshögskola, 

folkhögskola eller för att kunna få ett arbete. 

 

Detta leder till att det är klasser med elever från många olika bakgrunder med 

varierande kunskapsnivåer.  

 

I klasserna varierar elevernas förmågor– elever som har lätt att lära, elever som 

behöver utmaningar för att sikta ännu högre, elever som behöver kämpa hårt 

för att nå godkänd nivå och elever som har mycket extra anpassningar och/eller 

särskilt stöd. En del elever har också funktionsvariationer som gör att det blir 

än mer utmanande att klara av skolarbetet liksom klassrumsmiljön. Siffran för 

barn med diagnoser är runt 30 % i Degerfors kommun. 

 

På majoriteten av lektionerna finns det tillsatta resurser med antingen en extra 

pedagog, resurs eller en skolvärd. Tanken är att ge stor bredd och variation i 

undervisningen samt ge utrymme för delningar i olika grupper och 

konstellationer.  

 

Skolan har fyra enheter, AB, C, D och H. Varje arbetslag träffas en gång i 

veckan som leds av en enhetsansvarig- Agneta Moberg (AB), Ida Roman (C), 

Jenny Jansson (D) och Susanne Jacobsson (H). Den enhetsansvarige, rektor och 

biträdande rektor träffas en gång i månaden för att lyfta ärenden och sedan 

arbeta vidare därifrån. 

På skolområdet finns en fritidsgård som erbjuder kiosk- och rastverksamhet, 

som är bemannad av fritidsledaren Anneli Mylly. 

 

Elevhälsan 

I Degerfors kommun finns en väl utbyggd elevhälsa. Elevhälsans hela arbete 

kan en läsa om i Rutinpärmen som finns att tillgå på intranätet. I den finns 

nästintill allt som rör skolans arbete. 
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På Stora Vallaskolan leds elevhälsans arbete av rektor. I teamet ingår biträdande 

rektor, kurator, specialpedagog, skolsköterska, studievägledare samt 

skolpsykolog. En skolläkare köps även in till en viss procentsats. 

Socialpedagogen skall utgöra en del av teamet. Elevhälsan träffas en gång i 

veckan och arbetar med att ge stöd och ledning åt pedagoger, elever och 

föräldrar. Elevhälsan kliver in och arbetar där stöd behövs av olika form och 

karaktär. Det kan vara frågor som rör pedagogiska eller sociala områden eller 

ärenden med medicinisk karaktär. Annat kan röra stöd i frågor som handlar om 

elevers frånvaro, brist på motivation eller psykisk ohälsa.  

 

Det handlar om att se eleven ur ett helhetsperspektiv – men än mer djupgående 

och uttömmande. Vilka behov finns och vad bör göras på ett mer fördjupat 

plan? Hur kan personalen stötta eleven på bästa sätt? 

 

Arbetets utgångspunkt är alltid elevens bästa – och pedagoger sänder in anmälan 

om särskilt stöd när hen tycker att det behövs något mer utöver de extra 

anpassningar som görs.  

 

Likabehandlingsteam 

Alla elever har rätt att känna sig trygga på skolan. Det är noll tolerans mot 

trakasserier och kränkande behandling på skolan. Varannan vecka träffas 

likabehandlingsteamet som leds av biträdande rektor och kurator som är 

samordnare. I teamet ingår en pedagog från varje enhet, resursskolan, 

fritidsledare samt en idrott och hälsa lärare. Här skall socialpedagogen utgöra en 

del av teamet.  

 

Viktig vuxen 

Stora Vallaskolan har en uttalad pedagogisk samsyn, som finns formulerad i 

skolans arbetsplaner. Skolan strävar efter att samtliga pedagoger skall arbeta 

med lågaffektivt bemötande. I Degerfors kommun finns ett nämndbeslut sedan 

2014 att alla som arbetar inom Kultur och utbildningsförvaltningen ska 

genomgå vägledande samspel/ICDP nivå 1. ICDP är ett enkelt samhällsorienterat 

program vars målsättning är att stödja och främja psykosocial 

omsorgskompetens hos personer som ansvarar för barns omsorg. 

Vår övertygelse är att vi stärker eleverna genom att lyssnade på dem, se dem 

och vägleda dem. Detta bygger upp tron på sig själv som i förlängningen bidrar 

till att eleven gör egna medvetna val. Den vuxna strävar efter att alltid ha ett 

lösningsorienterat fokus och ställa öppna frågor. Den vuxna skall undvika att 

vara auktoritär och curlande i sitt bemötande. 

 

Nuläge 

Under senare år ser vi att Stora Vallaskolan, liksom övriga skolor kämpat med 

frågor som rör elevers mående allt mer. Den psykiska ohälsan ökar på ett 

alarmerande sätt. Utåtagerande beteende och psykisk ohälsa blir allt vanligare. 
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Vi ser och får kommunicerat att vårdnadshavare behöver ett allt större stöd i 

sin föräldraroll. Många gånger upplever skolan en maktlöshet över glappet 

mellan hem och skola.  

 

Det händer att samverkan faller och/eller att föräldrar inte förmår eller helt 

enkelt inte fullt ut kan hantera sin föräldraroll. Vid oro anmäler skolan detta 

vidare till socialtjänsten i en så kallad social anmälan som görs enligt § 14 i 

socialtjänstlagen. I Degerfors kommun finns möjligheten att utnyttja den lilla 

kommunens fördelar med korta beslutsvägar, god personkännedom mellan 

verksamheter och därmed ett lättarbetat kontaktnät. I Degerforsmodellen som 

skolan arbetar efter står familjestöd och samverkan i fokus, detta kan ske i olika 

former bland annat som SIG social insatsgrupp, som är en samverkan mellan 

skola, polis, socialtjänst och folkhälsa. SIG innebär att genom samverkan arbeta 

förebyggande med ungdomar som befinner sig i en riskzon för att utveckla en 

destruktiv livsstil. Utöver detta finns SIP samordnad individuell plan, som är en 

samverkan mellan landsting och kommun. Socialpedagogen ingår i dessa olika 

samverkansformer. 

 

Degerfors kommuns övergripande mål är att alla elever i Degerfors kommun 

skall ha behörighet att söka vidare till ett nationellt gymnasieprogram. Målet är 

att barn och unga skall ha uppnått minst betyget E i alla ämnen. Med en ökad 

psykisk ohälsa är detta svårt att nå och skolan står inför en ny utmaning och 

efterlyser därför ett handfast stöd. Detta skall vara en vuxen som i daglig 

verksamhet kan hjälpa och ge stöd till både elever och föräldrar. Vara en länk 

mellan skola och hem som fysiskt skall kunna utföra åtgärder och vägleda. 

 

Skolans personal märker i allt större grad att elever saknar hopp och 

framtidstro. Detta kan yttra sig i att elever inte orkar eller förmår att på ett 

adekvat sätt fullfölja sina skoldagar. Detta kan bli synligt i form av att eleven 

blir utåtagerande eller drar sig undan eller vandrar i skolans korridorer. 

 

Det är svårt för undervisade pedagoger att föra sociala samtal samtidigt som de 

skall bedriva sin undervisning som sker parallellt i klassrummet. 

 

Skolan märker även att elever behöver stärka sin förmåga och tilltro till att 

arbeta tillsammans i grupp. Det finns ett stort behov att bygga upp och stärka 

både sitt självförtroende och sin självkänsla samt att lära sig hantera konflikter 

och kunna samarbeta i olika grupper. 

 

All personal inom skolan arbetar med sociala frågor. Elevhälsan tar ett mer 

övergripande ansvar för sociala frågor. Kurator och socialpedagog tar i 

synnerhet tag i den psykosociala arbetsmiljön för elever. 

 

Socialpedagog 

Rektorernas tanke med att implementera en socialpedagog på Stora Vallaskolan 

är att denne skall kunna arbeta som en länk där det behövs som mest. Med 
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ungdomen i fokus kan detta se väldigt olika ut: enskilt med eleven, i grupp eller 

mellan hem och skola. I vissa lägen även genom kontakter med 

socialförvaltningen. Tjänsten skall vara töjbar och lätt att forma efter behov 

med utgång från en rådande nulägesbeskrivning. 

 

För socialpedagogen blir det viktigt att själv observera och inventera behov som 

finns och sedan lyssna in elevhälsan, likabehandlingsteamet, pedagoger samt 

elever. Detta för att sedan kunna komma med egna tankar till elevhälsan och 

föra dialog om vart arbetsinsatserna skall ske. Vart skall fokus ligga nu och 

kring vilka barn? 

 

Generellt är tanken med en socialpedagog implementerad på skolan att ha ett 

aktivt förebyggande arbete samt att bygga upp en personlig kontakt till elever i 

ett uppsökande arbete. 

 

Den empatiska förmågan är mycket viktig för att i skolsammanhang kunna 

lyssna in eleven och få en bild av hur hen tänker och känner. Viktigt är också 

att lyssna in pedagogerna, vad de gentemot hemmet kan behöva stöd i, så att 

hela cirkeln kring ungdomen sluts. 

 

Lyhördhet liksom kommunikativ förmåga är essentiellt då det många gånger 

handlar om att framföra budskap som är viktiga men kan vara svåra att 

förmedla. Det är av stor betydelse att ha en pedagogisk förmåga såsom en hög 

samarbetsförmåga. 

 

På Stora Vallaskolan finns det rutiner för att tidigt fånga upp elever som har 

betydande och/eller ogiltig skolfrånvaro. Betydande skolfrånvaro innebär 

oanmäld frånvaro, anmäld frånvaro som överskrider 10 procent och som ger 

anledning till oro samt all anmäld frånvaro som ger anledning till oro även vid 

enstaka tillfällen. Rutinerna som sammanfattas i frånvarotrappan är ett 

förhållningssätt som bygger på en dialog med eleven. Dialogen har som 

utgångspunkt i det som fungerar kring eleven. Frånvarotrappan ansvarar varje 

enskild mentor för, men det övergripande ansvaret har skolkuratorn och 

skolsköterskan som varje månad tar ut frånvarolista för samtliga elever och vid 

behov alarmerar till elevhälsan. För att åtgärda och stärka en elevs skolnärvaro 

kommer även socialpedagogen att ta del av frånvarotrappan. 

 

Socialpedagogen skall ha fokus på eleven och vid behov vara länken mellan 

hem och skola. En central uppgift är att ge stöd, motivera elever in i skolan och 

tillbaks in i klassrummet (korridorsvandrare), se vad som behövs göras i olika 

grupperingar, vara närvarande på raster och samtala med elever. Genom 

observation skall socialpedagogen komma med förslag som gynnar den enskilda 

eleven. 

 

Arbetet sker direkt i elevernas vardagsliv där socialpedagogen finns som stöd 

och rådgivare, utifrån de krav som Skollagen ställer. 
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Steg 1 - orienterings fas 

För socialpedagogen är steg 1 att lära känna skolan, eleverna, pedagogerna och 

elevhälsan.  

 

Genom att observera/delta i samtliga klassers undervisning och rastverksamhet 

får socialpedagogen en tydlig bild av den aktuella situationen i skolan samt att 

eleverna lär känna hen. Efter socialpedagogens förmåga och efter möjlighet får 

hen leda lektioner för att skapa kontaktytor. 

 

Förutom detta skall socialpedagogen finnas med i elevhälsan och i 

likabehandlingsteamet för att lyssna in och skapa sig en bild av behovet som 

finns. En naturlig nyckelperson för socialpedagogen är skolans kurator då båda 

arbetar med sociala frågor. Kontinuerligt stämmer kuratorn och 

socialpedagogen av. 

 

Orienteringsfasen beräknas ta 4 veckor. Efter denna tid har socialpedagogen 

själv och med teamen på skolan skapat sig en bild var fokus på insatserna skall 

ligga. Beslut om insatser fattas i skolans elevhälsoteam där både rektor och 

biträdande rektor deltar.  

 

Uppföljning och dialog 

Kontinuerlig uppföljning och samtal görs med rektor, kurator och elevhälsa. I 

dialog med rektor och elevhälsa styrs socialpedagogens arbete utefter dennes 

förmåga samt de behov som finns och/eller uppstår där insatser kan vara av 

relevans. 

 

Steg 2 – utveckling av koncept och genomförande 

Det finns ett växande behov av att utveckla åtgärder för att minska andelen 

unga med psykisk ohälsa. Flickor i tonåren som upplever stress och är inaktiva 

är den grupp som löper störst risk att utveckla smärttillstånd. Stress är en faktor 

som Liv & hälsa ung studierna lyfter fram och visar att tjejer i mycket större 

utsträckning är stressade, sover dåligt och ser mindre ljust på sin framtid. Att se 

positivt på framtiden är starkt sammankopplat med att uppleva en god hälsa. 

Som resultat av dessa studier kommer socialpedagogen att främst ha fokus på 

tjejers behov. 

 

Vidare studier visar att ungdomar känner lägst tillit till andra. Tillit till andra 

människor är viktigt för sammanhållningen i ett samhälle. Den som känner tillit 

till andra är också benägen att delta i sociala aktiviteter och bygga goda sociala 

relationer. 

 

Efter en månads observation, möten, samtal med elever, pedagoger samt ett 

mycket intensivt utbyte med kuratorn har socialpedagogen utvecklat olika 

koncept för att möta de behov som finns på skolan. Förutom de naturliga 

samtal som dagligen sker påbörjar socialpedagogen efter sportlovet målinriktat 

det förebyggande arbetet. Hen kommer att verka på tre nivåer: individ-, grupp- 
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och organisationsnivå. På individnivå skall socialpedagogen givetvis lyssna in 

elever där de är och finnas som en naturlig ”viktig vuxen” på skolan. 

Individuella samtal bygger på metoder hämtade från coaching och konstterapi, 

sker på efterfrågan av eleven/likabehandlingsteamet/elevhälsan eller av 

socialpedagogen själv. Gruppaktiviteterna är organiserad verksamhet som 

eleven delvis skall anmäla sig till. Det sistnämnda, verksamheten som ska ske på 

organisationsnivå handlar främst om att samverka, skapa ett kontaktnät och att 

utveckla ett kommun- och skolöverskridande arbete. 

 

Tjejcafé 

Veckan börjar med att erbjuda ett öppet tjejcafé på måndagar mellan klockan 

15.00-16.00, dit tjejer kan gå för att fika, prata av sig i en trygg miljö och bli del i 

ett socialt sammanhang. Måndagar är ett naturligt val då helgen ofta varit 

händelserik för många elever. 

 

”Tjejers val” 

Det finns också ett elevens val endast för tjejer som heter ”tjejers val”. Syftet 

med detta erbjudande är att genom olika metoder som samtal, 

värderingsövningar, musik, film, färg/form, dans bilder med mera kunna 

diskutera, reflektera, lyssna in och skaffa ny kunskap för att kunna göra nya 

medvetna val. Tjejerna kommer själva att kunna komma med önskemål om vad 

som skall ske under denna tid. Först och främst handlar det om att lära känna 

nya möjligheter och få nya alternativ hur en kan hantera svåra situationer. 

Fokus kommer att ligga på att hitta lösningar och att i gruppen värdesätta 

varandra. Sjuorna kan besöka ”Tjejers val” på tisdagar och åttorna och niorna 

på torsdagar.  

 

Dansprojektet- för psykisk hälsa 

Dansa utan krav! Socialpedagogen erbjuder dansundervisning två gånger i 

veckan efter skoltid. Dansprojektet- för psykisk hälsa, har en liknande 

uppbyggnad som ”dansa pausa”. Ett undervisningstillfälle varar en timme och 

femton minuter. Undervisningen börjar med att sitta i en cirkel, prata och äta 

en frukt. Huvuddelen består av dans som avrundas med en avslappning. Det är 

kravlös dans som skall vara lustfylld, trygg och läkande. Dansen är en 

förebyggande åtgärd och ingen terapi eller behandling. Främst handlar det om 

att bli sedd, känna att de betyder något och vara del i ett socialt sammanhang. 

 

Likabehandlingsdagen 

Socialpedagogen har en nyckelroll i likabehandlingsdagen där hon kommer att 

hålla i en workshop för hela åttans tjejer. Dagen som har temat #metoo, 

jämställdhet och värderingar kommer att äga rum fredagen den 9 mars.  

 

Alla koncept har ett gemensamt, ungdomen i fokus och att stärka hens 

självförtroende, självkänsla och självbild. Ungdomen förväntas få nya vänner, 

bli del av en gemenskap samt öka delaktigheten i det sociala samspelet. Genom 

att öka elevens tilltro till sin egen förmåga att klara problem och att få positiva 
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tankar och känslor förmedlade, kommer den psykiska hälsan att öka och ett 

naturligt resultat är då också förbättrade skolprestationer. 

 

Socialpedagogen får ta del av utbildningar för att kontinuerligt utveckla och 

anpassa sitt bemötande och förhållningssätt på bästa sätt till målgruppen. Då 

pedagogerna strävar efter att alltid ha ett lågaffektivt bemötande kommer även 

socialpedagogen få inblick i detta genom att delta på Bo Hejlskovs 

utbildningsdag om just lågaffektivt bemötande. ICDP, vägledande samspel nivå 

1 påbörjas under vårterminen med start i februari. Socialpedagogen deltar även 

här.  

 

Då studier visar att var tionde barn är eller har varit utsatt för sexuella 

övergrepp kommer socialpedagogen att få delta på utbildningar om hur barn som 

varit utsatta för sexuella övergrepp skall bemötas samt en två dagars utbildning inom 

traumamedveten omsorg.  

 

Steg 3 utvärdering 

Hur utvärderingen skall ske är ännu ovisst. Viktigt gällande utvärderingen är att 

få med både elever, föräldrar samt personalens perspektiv på projektet 

socialpedagog. 

 

 

Socialpedagogen arbetar på uppdrag av rektor.  



  

Uppdragsgivare:   

 

Annie-Frid Johansson  
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Bakgrund 

 

Brukskolan i Degerfors är en F-6 skola med 180 antal elever. Eleverna på 

skolan har varierande bakgrund och kommer från olika familjeförhållanden. 

Många av eleverna har inte svenska som sitt modersmål utan talar i sitt hem ett 

annat språk. En del av dessa elever har bott hela sitt liv i Sverige och bruksorten 

Degerfors – andra har kommit senare. För de sist nämnda är skolbakgrunden 

skiftande. En del av eleverna har gått många år i skola innan de kom till Sverige, 

andra har en nästintill obefintlig skolgång, eller saknar delar av den p.g.a. skäl 

som flykt från krig. 

 

Vissa av dessa elever har vårdnadshavare som själva går i skolan – för att lära 

sig svenska. Detta för att så småningom kunna validera en eventuell utbildning 

från sitt hemland och i ett senare skeende så småningom börja arbeta i Sverige. 

Andra behöver svenska språket för att kunna starta en utbildning på; universitet 

yrkeshögskola, folkhögskola eller för att kunna få ett arbete. 

 

Detta leder till att det är klasser med elever från många olika bakgrunder med 

varierande kunskapsnivåer.  

 

I klasserna finns elever som i alla klasser – elever som har lätt att lära, elever 

som behöver utmaningar för att sikta ännu högre, elever som behöver kämpa 

hårt för att nå godkänd nivå och elever som har mycket extra anpassningar 

och/eller särskilt stöd. En del elever har också funktionsnedsättningar.som gör 

att det blir än mer utmanande att klara av skolarbetet liksom klassrumsmiljön. 

Siffran för barn med diagnoser är runt 30% i Degerfors kommun. 

 

På skolan har rektor lycktas skapa utrymme för ett två-lärarsystem – en resurs 

som är tänkt att ge en stor bredd och variation i undervisning samt utrymme för 

delningar i olika grupper och konstellationer. Det ger även möjlighet att arbeta 

kollegialt. 

 

Skolan har tre arbetslag. Ett 4-6, ett F-3 samt ett för fritids. Varje måndag 

träffas arbetslagen som leds av lagledare – Annelie Carlström (4-6) och Malin 

Nilsson (f-3). Fritids arbetslag träffas fredagar. Här diskuteras varje vecka en 

agenda som är fastslagen, men även ”rörlig” då lagledare arbetar på uppdrag av 

rektor.  

 

Lagledare och rektor träffas varannan vecka för att lyfta ärenden – och sedan 

arbeta vidare därifrån. Här ingår även fritids som har en egen lagledare – 

Magnus Jacobsson. Magnus arbetar även som skolstöd på Brukskolan. Han har 

koll på det mesta. Det kan vara rent praktiska saker – men även mycket annat.  

Magnus har arbetat på Brukskolan väldigt länge och kan fritidsverksamheten 

och skolkulturen väl. Magnus stöttar även med schematiska frågor. 
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Fritidsverksamheten består av två avdelningar: Andromeda och Pegasus. 

 

Elevhälsan 

I Degerfors kommun finns en väl utbyggd elevhälsa. Elevhälsans hela arbete 

kan man läsa om i Rutinpärmen som finns att tillgå på intranätet. I den finns 

nästintill allt som rör skolans arbete.  

 

På Brukskolan leds elevhälsans arbete av rektor. I teamet ingår biträdande 

rektor, kurator, specialpedagog och skolsköterska. Elevhälsan arbetar med att 

ge stöttning och ledning åt pedagoger, elever och föräldrar. Elevhälsan kliver in 

och arbetar när stöd behövs av olika form och karaktär. Det kan vara frågor 

som rör pedagogiska områden, eller mer sociala,liksom medicinisk karaktär. 

Annat kan röra stöd i frågor som handlar om elevers frånvaro eller brist på 

motivation.  

 

Här handlar det om (som alltid) att se eleven från ett helhetsperspektiv – men 

än mer djupgående och uttömmande. Vilka behov finns och vad bör mer göras 

fördjupat. Hur stöttar vi – alla – runt eleven på bästa sätt? 

 

Arbetet sker utifrån elevs bästa – och pedagoger sänder in anmälningar när de 

behöver stöd i sitt arbete. 

 

Mottagningsenhet 

På skolan finns även en mottagningsenhet – där arbetar en pedagog med att 

kartlägga elever som kommer nya till skolan. Skolan och rektor behöver få en 

samlad bild vart (årskurs och klass)eleven skall placeras för att få det den 

behöver mest.   

 

Här tas alla nya elever emot inom F-6- men de behöver nödvändigtvis inte 

placeras på Brukskolan efter kartläggningen. De placeras enligt 

närhetsprincipen. Vart bor de geografiskt? Skolor de kan hamna på är: 

Brukskolan, Parkskolan, Strömtorpskolan (våra F-6 skolor i tätorten) eller 

Åtorp eller Svartå skola (våra mindre byskolor). Rektor beslutar. 

 

 

Studiehandledare 

På skolan finns studiehandledare i fem olika språk. Studiehandledarna arbetar 

med eleverna direkt i undervisningen, men finns även behjälpliga i kontakt 

mellan hem och skola. En länk vid samtal hem till vårdnadshavare. Dock ej 

som regelrätta tolkar vid möten och/eller utvecklingssamtal eller besök hos 

skolsköterska. Det blir inte etiskt försvarbart. 

 

Likabehandlingsteam 

Alla elever har rätt att känna sig trygga på skolan. Och våga sätta ord på sina 

känslor och upplevelser. Det är noll tolerans mot trakasserier och kränkande 

behandling på skolan. En gång i veckan ses likabehandlingsteamet som leds av 
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samordnare Ulla Pedersen Werner. Här skall socialpedagogen utgöra en del av 

teamet. 

 

Viktig vuxen 

Brukets skola har sedan ett läsår tillbaka en uttalad pedagogisk samsyn. Skolan 

strävar efter att samtliga pedagoger skall arbeta med lågaffektivt bemötande.  

Vår övertygelse är att eleverna genom att bli lyssnade på, sedda och vägledda 

genom att få frågor ställda- bygger en stark tro på sig själv och i en förlängning 

blir stärkta i att göra egna val. Den vuxna skall alltid sträva efter att arbeta 

problemlösande och ställa öppna frågor. Den vuxna skall undvika att vara 

auktoritär och curlande i sitt bemötande. 

 

Nuläge 

Under senare år ser vi att Bruksskolan, liksom övriga skolor kämpat med frågor 

som rör elevers mående allt mer. Utåtagerande betedde eller mindre bra 

psykosocialt mående är sådant som blir allt vanligare. 

 

Vi ser även att vårdnadshavare behöver ett allt större stöd i sin föräldraroll. De 

efterfrågar råd och stöd. Många gånger upplever skolan en maktlöshet över 

glappet mellan hem och skola. Att samverkan faller och/eller att föräldrar inte 

förmår och helt enkelt inte fullt ut kan hantera sin föräldraroll.  Vid tillfällen 

anmäls skolans oro vidare till socialtjänst och i omgångar behöver skolan slussa 

vidare vårdnadshavare för stöd i dessa frågor. 

 

En maktlöshet finns och skolan efterlyser en ”doer”. En del av kedja- en vuxen 

som i daglig verksamhet kan hjälpa och stötta elever och föräldrar i dessa 

frågor. Vara en länk mellan skola och hem och fysiskt kunna utföra saker, 

förklara, stötta och vägleda. 

 

Skolan märker även av i allt större grad elevers avsaknad av hopp och 

motivation för framtiden. Detta kan bli synligt i form av att elever tappar tron, 

inte orkar, eller förmår att fullföra sina skoldagar och då istället blir 

utåtagerande eller kanske bara drar sig undan eller vandrar i korridorer.  

 

Det blir svårt för undervisade pedagoger att föra dessa sociala samtal samtidigt 

som de skall bedriva sin undervisning som sker parallellt i klassrummet. 

 

Skolan märker även att elever behöver stärka sin förmåga och tilltro till att 

arbeta tillsammans i grupp. Att öva sin självkänsla, bygga sitt självförtroende 

och kunna samarbeta i olika grupper och komma överens – med alla. 

 

Skolan arbetar med tjejgrupper och killgrupper- socialt med elevhälsa – men 

arbetet behöver stegras och omfatta en helhet. Rektors förhoppning är att 

utrymme skapas för elevens val grupper och en utökning av rastaktiviteter. 

 

Socialpedagog 
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Projekt Socialpedagog 

Rektorernas tanke med att implementera en socialpedagog på Brukets skola är 

Att denne skall kunna arbeta som en länk där det behövs som mest. För vissa 

elever mellan hem och skola. Och för vissa elever på skolan. I vissa lägen även 

genom kontakter till Socialförvaltningen. Tjänsten skall vara töjbar och lätt att 

forma efter behov. Men samtidigt utifrån rådande nulägesbeskrivning. 

 

För socialpedagogen blir det viktigt att själv observera och inventera behov som 

finns och sedan lyssna in likabehandlingsteamet, pedagoger samt elever. Detta 

för att sedan kunna komma med egna tankar till elevhälsan och föra dialog om 

vart arbetsinsatserna skall ske. Vart skall fokus ligga nu och kring vilka barn? 

 

Generellt är tanken med en socialpedagog implementerad på skolan som ovan 

skrivet ett arbete som (till skillnad mot en kurator) är mer inriktat på att jobba 

med mer ”hands on”, mer praktiskt.  

 

Det är viktigt med den empatiska förmågan. Att i skolsammanhang kunna 

lyssna in eleven och får en bild av hur denne tänker liksom pedagogerna- vad 

de gentemot hemmet kan behöva stöd i. Så att hela cirkeln kring barnet sluts. 

 

Lyhördhet liksom kommunikativ förmåga är a och o. då det många gånger 

handlar om att framföra budskap som är viktiga, men annars varit svåra att 

förmedla.  

 

En pedagogisk förmåga är a och o liksom en hög samarbetsförmåga. 

 

Att vara länken mellan hem och skola, att stötta och motivera elever in i skolan 

och klassrummet igen (korridorsvandrare), att se vad som behöva göras i olika 

grupperingar på raster gnom samtal och olika övningar eller rastaktiviteter, 

Att genom att observera komma med förslag som gynnar enskild elev. 

 

Arbetet sker direkt i elevernas vardagsliv där socialpedagogen finns som stöd 

och rådgivare, utifrån de krav som Skollagen ställer. 

 

 

Steg 1 

För socialpedagogen måste steg 1 vara att lära känna skolan, pedagogerna och 

elevhälsan och av största vikt eleverna. 

 

Detta bör på gruppnivå göras genom att vara med på undervisningen i samtliga 

klasser under de första veckorna. Och även rastverksamhet.  

 

Förutom detta behöver Socialpedagogen finnas med i likabehandlingsteamet 

och lyssna in och skapa sig en bild av behovet som finns. En tät kontakt med 

Ulla Pedersen Werner som är teamets samordnare bör upprätthållas. 
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Projekt Socialpedagog 

En nyckel person i arbetet är även skolans kurator Monica Forsling. En gång i 

veckan stämmer Monica och socialpedagogen av och har en fast tid på sitt 

schema. Här sker även länken in till elevhälsan på ett naturligt sätt. 

 

På individnivå givetvis lyssna i elever där de är och finnas som en naturlig 

”viktig vuxen” på skolan. 

 

Efter detta har socialpedagogen säkerligen själv och med teamen på skolan 

skapat sig en bild var insatserna skall decentraliseras. Detta beslutas sedan i 

elevhälsan utifrån rektors mandat. 

 

Uppföljning och dialog 

Kontinuerlig uppföljning och samtal görs med rektor och elevhälsa. I dialog 

med rektor och elevhälsa styrs socialpedagogens arbete utefter behovs som 

finns och/eller uppstår där insatser kan vara av relevans. 

 

Socialpedagog arbetar på uppdrag av rektor.  
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Projekt Socialpedagog 
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Projekt Socialpedagog 
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 Kultur- och utbildningsnämnden 

 

Utökning av tjänst studiehandledare/modersmål 

Förslag till beslut 
Inrättar en 100%-ig tjänst som studiehandledare/modersmålslärare i tigrinja. 
Ingen utökning av budget.   

Ärendet 
I Degerfors kommun bedrivs studiehandledning i enlighet med de riktlinjer 
som skollagen föreskriver. Enligt 5 kap. 4 § Skollagen skall en elev få studie-
handledning på sitt modersmål om eleven behöver det. Studiehandledning skall 
ges under elevens fyra första år i Sverige.  

I vår organisation för studiehandledning (som även innefattar modersmål) finns 
ett arbetslag uppbyggt på språken thailändska, somaliska, dari, tigrinja, polska, 
ryska och arabiska. Tjänsterna som studiehandledare är ofta kombinerade med 
tjänster i undervisning i modersmål. Om modersmålsundervisning står i Skol-
lagen att läsa att det är upp till rektor om en elev har rätt till modersmålsunder-
visning. Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning om: 

• det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen, 

• dessa elever önskar att få undervisning i språket, och 

• det finns en lämplig lärare. 

Under åren har invandringen till kommunen ökat och därför har även språk-
grupperna växt. Undervisningen har bedrivits utifrån ovanstående lagkrav. De 
senaste året ser vi dock en stor förändring när det gäller språkgrupperna. Ara-
biska och tigrinja har ökat enormt i omfång och slukar då även mycket resurser. 
Detta i enlighet med de lagkrav som råder om vad eleverna har rätt till. Samti-
digt har dari minskat radikalt och till höstterminens start 2018 kommer under-
laget minska än mer. Från att från början har varit många elever har organisa-
tionen idag kvar i 4 elever totalt inom grundskolan.  

Två av eleverna inom organisationen har dessutom varit i Sverige under en 
väldigt lång tid och har utvecklat sin språkförståelse väl. Enligt skollagen har de 
i dagsläget inte längre rätt till studiehandledning. 
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Gruppen om fyra (i modersmål) kommer till hösten att bli tre elever då en av 
eleverna nu går ut åk. 9. Studiehandledningen i dari kommer att slussas över i 
vanlig undervisning (med språkstöd) då eleverna har varit i Sverige längre än 
fyra år. Tjänsten som studiehandledare/modersmålslärare i dari är en tillsvidare-
tjänst. Då språket inte längre behovs kommer tjänsten återbesättas med samma 
funktion men i arabiska där behovet är ökande. Tjänsten finns i budget.  

Behovet i tigrinja ökar också. Här har vi i dagsläget en tidsbegränsad tjänst. 
Denna tjänst önskas bli en tillsvidaretjänst uppgående till 100 % då det är svårt 
att både rekrytera och behålla studiehandledare/modersmålslärare. Skulle det i 
framtiden visa sig att behovet av tigrinja minskar, liksom behovet av dari nu 
minskat, får tjänsten sägas upp med anledning av arbetsbrist. 60% av tjänsten 
finns i budget och utökningen täcks av statsbidrag för nyanlända. Det finns 
ytterligare behov av arabiska men detta kommer tillsättas i tidsbegränsad form 
och täcks också av statsbidragen för nyanlända.   

Finansiering 
Statsbidrag för nyanlända erhålls både från Migrationsverket och till viss del 
från Skolverket i olika statsbidrag knutet till integration och måluppfyllelse. De 
statsbidrag som erhålls täcker de tjänster som nu tillsätts utöver budget vilket 
innebär att ingen utökning av budgetram behöver ske. 

               

Anna-Lena Sandell 
Förvaltningschef 
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 Kultur- och utbildningsnämnden 

 

Svar på remiss Program Kvalitets- och servicenivå 
för skattefinansierade måltider Degerfors 

Förslag till beslut 
Kultur- och utbildningsnämnden antar svaret på remissen som sitt eget.  

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsonämnden har skickat ut ett nytt program avseende Kvalitets- och 
servicenivå för skattefinansierade måltider i Degerfors på remiss till kultur- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden. Svaret ska vara folkhälsonämndens 
diarium tillhanda senast 28 maj 2018. Beslut kommer sedan fattas i 
kommunfullmäktige.   

Ärendet 
Remissversionen av Programmet avseende Kvalitets- och servicenivå för 
skattefinansierade måltider Degerfors är uppdaterat sedan tidigare beslut 2003. 
Kultur- och utbildningsförvaltningen ställer sig bakom samtliga punkter 
förutom 2.2 Specialkost. Följande skrivning ser vi som nödvändig 

(…) Även barn och elever med allergier och överkänslighet har rätt till 
näringsrik mat som de tryggt kan äta utan att bli sjuka. Det kan även finnas 
särskilda skäl till att barn och elever behöver specialkost, utöver allergier/över-
känslighet. Särskilda skäl kan vara olika funktionsnedsättningar eller andra 
liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur. 

Det som i remissversionen står skrivet om att ”specialkost av annan orsak än 
diskrimineringsgrund och allergi/överkänslighet finns inget krav på att förskolan/skolan 
måste tillmötesgå dessa” håller inte förvaltningen med om. I Skollagens 3 kap 10 § 
står angivet ”För en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska 
det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha 
möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås”. En liknande skrivning 
avseende barn i förskolan finns i Skollagens 8 kap 9 §. För att kunskapskraven 
ska kunna nås är en grundförutsättning att eleverna får den näring de har behov 
av. Om en elev exempelvis pga en funktionsnedsättning inte kan äta den kost 
som serveras är vi skyldiga att så långt möjligt anpassa skolmåltiden. Vi har 
dock inte rätt att efterfråga en diagnos för att ge särskilt stöd i skolan/försko-
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lan. Av denna anledning vill förvaltningen också få med nedanstående skrivning 
i programmet: 

(…) De barn/elever som på grund av funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl 
behöver få en meny som är anpassad efter individuella behov ska kontakta skolsköter-
ska/skolläkare i skolan alternativt förskolechef på förskolan. Detta för att i samråd 
mellan de olika parterna, kunna klargöra vilken anpassning av kosten som bör ske. 

Exakt hur ärendegången är avseende anpassad kost finns i riktlinjen för special-
kost som hänvisas till i programmet och som nyligen antagits av alla berörda 
nämnder. 

               

Anna-Lena Sandell 
Förvaltningschef 
 
Beslutet ska skickas till 
Folkhälsonämnden Karlskoga kommun 
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1. Program  ̶  Kvalitets- och servicenivå för skattefinansierade 
måltider   

Degerfors – en lättbodd kommun med goda och hållbara livsvillkor! 

I styrmodellen har ett antal områden tagits fram för att konkretisera visionen och för att förtydliga 

vad visionen betyder i praktiken. Områden är: Näringslivet växer och diversifieras, Hållbar 

befolkningsutveckling i en bra boendemiljö, Goda livsvillkor genom hela livet, Ett jämställt 

Degerfors med mångfald, Stimulerande fritid, aktivt kulturliv och god folkhälsa,  God tillgänglighet, 

service och bemötande, En hållbar och bärkraftig miljö och en effektiv förvaltning. 

 

Vision för Degerfors 

1.1 Inledning 

I Degerfors kommun är maten ett medel att nå god, jämlik och jämställd hälsa för kommunens 

invånare. Kommunens måltider ska utformas på ett sådant sätt att de främjar hälsan och miljön, på 

lång och kort sikt. Det handlar om mat- och måltidssituationen som helhet. Ansvariga och berörd 

personal, på olika nivåer inom förskola, skola, skolbarnomsorg och äldreomsorg, har ett gemensamt 

ansvar att ge förutsättningar för barn, elever, äldre och personal att känna matglädje och få insikt 

om matvanors betydelse för hälsan i ett livslångt perspektiv. 

1.2 Sammanfattning 

Goda och bra måltider ger nöjda matgäster, stolt personal och kan bidra till att höja kvaliteten i hela 

verksamheten. Måltiderna i förskola och skola har betydelse för en jämlik och jämställd hälsa, 

social gemenskap, trivsel och elevernas förutsättningar för lärande. Inom vård och omsorg kan 

måltiden bidra till högre livskvalitet, minskat vårdbehov och ett snabbare tillfrisknande. 

Mat och måltider är en av kommunens skyldigheter och är ett komplement för att stödja 

nämndernas kärnverksamheter inom skola, vård och omsorg. Mat och måltider är en naturlig del av 

kärnverksamheten som bidrar till att ge en stund av vila, återhämtning och social samvaro. 

Kostverksamheten ska organiseras och administreras för att i förhållande till uppställd kvalitets- och 

servicenivå, ge kommunen som helhet lägsta totalkostnad. Samverkan, samnyttjande samt teknik- 

och datautveckling ska utnyttjas för att ge bästa resursanvändning. Mat och måltider i kommunen 

bidrar till bra levnadsvanor och ger grund för goda livsvillkor som på lång och kort sikt främjar 

hälsan för individen. Kostverksamheten har produktion och servering (distribution) som 

huvudansvar. Respektive beställande nämnd och förvaltning, har konsumtion som huvudansvar. 

 

Angränsande styrdokument 

Livsmedelslagen (SFS 2006:804) 

Skollagen (SL 2010:800) 

Bra mat i förskolan (SLV 2017) 

Bra mat i skolan (SLV 2013) 

Bra mat i äldreomsorgen  (SLV 2011) 

1.3 Syfte 

Syftet med detta program är att formulera vilken kvalitets- och servicenivå som gäller för 

skattefinansierade måltider i Degerfors kommun. Programmet används i omsättningen av arbetet 

kring kost och måltider. Programmet ska förankras i verksamheterna och innehållet ska tillämpas av 

berörda medarbetare och chefer. Programmet kompletteras med en riktlinje för specialkost samt 

riktlinje för kostverksamhetens omsättning av programmet.  
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1.4 Bakgrund - Måltidsmodellen ger ett helhetsperspektiv på bra måltider 

Källa: Livsmedelsverket 

 

”En bra måltid får matgästen att må bra och känna matglädje. Att 

måltiden är god och måltidsmiljön trivsam, är förutsättningen för 

att maten ska hamna i magen. En bra måltid ska också vara 

näringsriktig och säker att äta. Dessutom ska måltiden vara 

miljömässigt- och socialt hållbar. Måltiden ska också vara 

integrerad vilket innebär att måltiden tas tillvara som en resurs i 

verksamheten. Exempelvis i den pedagogiska verksamheten eller 

i omvårdnaden. För att nå god kvalitet på alla områden krävs 

samverkan”. 

1.5 Ansvar 

Folkhälsonämnden har ansvaret för att programmets intentioner beaktas i samband med mål och 

budgetöverläggningar för att säkerställa samhälleliga förutsättningar för en god, jämlik och 

jämställd hälsa. Kostverksamhetens ledning har ansvaret att öka kunskap och att skapa förståelse för 

programmet hos berörda chefer och medarbetare. Att styra och leda kommunen mot ett framtida 

önskvärt läge vad gäller mat och måltider, är ett gemensamt ansvar för alla som har måltider inom 

sina verksamheter. Folkhälsonämnden ansvarar för revidering av programmet. 

 

I samråd med berörd personal inom de olika förvaltningarna i Degerfors ska kostverksamheten: 

 Värna om och inspirera till god matkultur med näringsriktiga och lustfyllda måltider. 

 Grundlägga och främja god folkhälsa för kommuninvånarna. 

 Främja resurshushållning och kretsloppstänkande. 

 Följa de flertalet lagar och förordningar som reglerar storhushåll. 

 Följa framtagna riktlinjer för näringskvalitet och måltidsordning för storhushåll. 

 Revidera uppställda mål i enlighet med nationella mål och riktlinjer. 

2. Kvalitetsnivå 

För att kunna åstadkomma kvalitet vid måltiden behöver den vara en del av förskolan, skolans eller 

omsorgens vardag. Det bidrar också till samhörighet inom och mellan de olika verksamheterna.  

2.1 Näringsriktiga måltider 

Kosten ska följa de nordiska näringsrekommendationerna NNR 2012, som är de officiella 

rekommendationerna för matkvalitet i Sverige. Kvalitetsnivån avser energi- och näringsintag, 

måltidsordning samt livsmedelsval. En matsedel planerad efter NNR innebär att den tillgodoser de 

primära energi- och näringsbehoven och avser en lägstanivå för mat- och måltidskvalitet. 

NNR 2012 slår fast att det är helheten i kosten som är viktig.  Näringsbehovet tillgodoses om kosten 

är varierad. Riktlinjerna avser normalkost och är inte avsedda för viktnedgång eller bota 

undernäring. 

2.2 Specialkost – se Riktlinjer för specialkost (2018-02-14 § 5 Specialkost 2018.0045) 

Skollagens krav på näringsriktiga skolmåltider omfattar även specialkost. Även barn och elever 

med allergi och överkänslighet har rätt till näringsriktig mat som de tryggt kan äta utan att riskera 

att bli sjuka. Vad gäller önskemål om specialkost av annan orsak än diskrimineringsgrund och 

allergi/överkänslighet finns inget krav på att förskolan/skolan måste tillmötesgå dessa. Det kan till 

exempel gälla anpassade koster av etiska motiv eller så kallade livsstilsdieter.  
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Tydliga rutiner för att förebygga, upptäcka och behandla undernäring bidrar till att onödigt lidande 

och dödsfall kan undvikas. Socialstyrelsens förskrift - Förebyggande av och behandling vid 

undernäring (SOSFS 2014:10) är bindande regler som ställer krav på rutiner inom sjukvården, 

äldreomsorgen och vissa boendeformer för personer med funktionsnedsättning.  

Kostverksamheten ska ha rutiner för att det fungerar och samverka med BVC (barnavårdscentraler), 

elevhälsan och sjuksköterskor inom omsorgen kring barn, elever och äldre med allergi och 

överkänslighet. Vid önskemål eller behov av specialkost är det viktigt med en respektfull dialog 

mellan förskola/skola/äldreomsorg och vårdnadshavare/anhörig för att tillsammans finna en lösning 

som är bra för barnet/eleven/den äldre och som alla kan acceptera. De som på grund av 

funktionsnedsättning behöver få en meny som är anpassad efter individuella behov och möjligheter 

ska kontakta sjukvården för att få en fastställd diagnos. Detta för att i samråd mellan de olika 

parterna, kunna klargöra vilken anpassning som ska ske.  Barn och elever med 

överviktsproblematik ska få individuellt utformade råd från vården. Vuxna som äter med barn, 

elever eller äldre har inte rätt att få specialkost om inte redan sådan kost tillagas i produktionsköket.   

2.3 Trivsam måltid 

Gott bemötande från kökspersonal och trevliga lokaler där maten ska ätas bidrar i hög grad till hur 

måltiden uppfattas som helhet. Rena, fräscha och trevlig lokaler bidrar till matlust och trivsel. 

Ljudnivån hålls så låg som möjligt. En avgörande komponent för att få en bra måltidsmiljö med 

trygghet och matro är att vuxna finns i miljön. Lunchen behöver schemaläggas så att ingen elev ska 

behöva inta sin lunch före klockan 11.00. Alla elever ska ha minst 20 minuter till att sitta ner och 

äta i lugn och ro vid borden. Antalet elever som äter samtidigt begränsas efter antalet sittplatser . 

2.4 Hållbara måltider 

Maten påverkar miljön negativt men kan också ha positiv effekt på odlingslandskapet. Därför är det 

viktigt att kommunerna gör medvetna val av livsmedel som belastar miljön så lite som möjligt. 

Förutom att välja rätt livsmedel är också samordningen av transporter, minskad energianvändning 

och källsortering av avfall åtgärder som minskar belastningen på miljön. Eftersom all 

livsmedelsproduktion har miljöpåverkan är det dessutom viktigt att minska matsvinnet.  

2.5 Säkra måltider 

All mat som serveras ska vara säker att äta och matgästerna ska kunna känna sig trygga med att inte 

bli sjuka av maten. De yngsta barnen och äldre personer är extra känsliga för vissa livsmedel. 

Personalen ska ha kompetens inom livsmedelssäkerhet och det ska finnas rutiner för hur risker ska 

hanteras, förebyggas och åtgärdas. Det behövs särskilda rutiner för att säkerställa att matgäster med 

allergi och överkänslighet inte ska bli sjuka av maten. 

2.6 Rätt kompetens 

God och näringsriktig mat kräver både kunskap och fingertoppskänsla – det märks om maten är 

lagad med engagemang och omsorg.  Medarbetarna i kommunens kök ska därför ha restaurang- 

eller storköksutbildning. Medarbetarnas kunskap om råvaror och matlagning ska inspirera 

matgästerna att äta en fullständig måltid. Menyplaneringen görs av verksamhetschef, kökschefer 

och kockar tillsammans representanter för de olika gästgrupperna, i matråd eller med kostombud för 

gästen. 

3. Servicenivå 

Måltiderna ska ge barn, elever och äldre en näringsriktigt sammansatt kost av god kvalitet. Det är 

viktigt att måltider serveras på regelbundna tider. Enligt näringsrekommendationerna fördelas det 

totala intaget på tre huvudmål och ett antal mellanmål.  
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3.1 Förskola 

Förskolan och eller skolan kan för vissa barn och elever stå för så mycket som 65-70% av det totala 

energi- och näringsbehovet under en hel dag. 

Fördelning av dagens energiintag för barn och elever bör se ut enligt: 

 

 
 

De minsta förskolebarnen (1-2 år) orkar inte äta så stora portioner men har samtidigt ett stort 

energibehov. Det betyder att de kräver lite energirikare mat och att fettmängden behöver vara något 

större i deras mat. Det bör inte vara mer än 2 - 2,5 timme mellan måltiderna för de yngsta barnen. 

Mellanmålen är av större betydelse för småbarn än för vuxna då de inte kan äta så stora portioner. 

Utöver de vanliga måltiderna kan ett extra mellanmål på förmiddagen vara bra. Mellanmålet kan 

bestå av frukt, smörgås eller ett glas mjölk. De större barnen på förskolan kan ha 3 - 3,5 timme 

mellan måltiderna. 

 

Lunchen i förskolan ska vara komplett, det vill säga innehålla en varmrätt, ett flertal råa eller 

tillagade grönsaker, mjölk och vatten samt bröd och smörgåsmargarin. Hälften av grönsakerna bör 

vara grova som rotfrukter, vitkål och broccoli. Grönsakerna ska varieras efter säsong och finnas i 

tillräcklig mängd så att alla kan äta enligt tallriksmodellen. Lämpliga tillbehör ska serveras. 

3.2 Skola 

Skollunchen ska ge ca 25-30% av elevens behov av energi- och näringsämnen.  Inom 

fritidshemsverksamheten erbjuds frukost och mellanmål, på eftermiddagen, under skoldagar. Under 

lovdagar erbjuds också lunch.  

 

Samtliga skolor ska erbjuda minst två huvudalternativ, en animalisk och en vegetarisk lunchrätt, 

samt en salladsbuffé. Måltiden ska vara komplett och innehålla varmrätt, grönsaker, mjölk och 

vatten samt bröd och smörgåsmargarin. Lämpliga tillbehör ska serveras. Det ska finnas en 

salladsbuffé med ett omväxlande utbud som lockar till stor grönsakskonsumtion. Målet är att varje 

elev ska äta 100 - 125 gram grönsaker och frukt i samband med lunchen. Salladsbordet ska 

innehålla 4 - 5 komponenter där baljväxter ska ingå. Merparten av grönsakerna ska vara grova, som 

rotsaker, blomkål och broccoli. Av miljöhänsyn väljs frukter och grönsaker efter säsong. 

3.3 Inspirera 

Vuxnas är viktiga som goda förebilder. För barn elever kan det inspirera till att våga prova nya 

smaker och få nya upplevelser. De flesta barn tycker om den mat de känner igen och äter det de 

tycker om. Genom positiva matupplevelser ges goda möjligheter att bredda och utveckla 

smakpreferenser. Det är därför en viktig del av måltiden i förskola och skola att ge barn och elever 

möjlighet att se och prova nya rätter och smaker. Genom att erbjuda flera rätter varje dag finns det 

alltid någon rätt som faller varje barn eller elev i smaken. Att servera maten snyggt och trevligt samt 

att bjuda på dofter som tilltalar och lockar är viktigt för att väcka aptit och intresse. Erfarenhet visar 

att på det sätt som måltiden presenteras, påverkar om maten uppfattas som god, eller inte. 
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3.4 Äldreomsorg 

För äldre ska äldreomsorgen stå för 100 % av dagsbehovet av energi- och näring. 

För att den som har liten aptit ska orka få i sig tillräckligt med energi och näringsämnen är det 

viktigt att måltiderna sprids över dygnet. Inom äldreomsorgen behöver man erbjuda minst sex 

måltider varje dag, uppdelat på tre huvudmål och tre mellanmål.  

 

Samtliga äldreboenden ska erbjudas minst tre huvudalternativ, en dagens lunch, ett fiskalternativ 

och ett färsalternativ. Måltiden ska vara komplett och innehålla varmrätt, grönsaker, måltidsdryck, 

samt bröd och bordsmargarin. Tillgång till efterrätt ska också finnas. 

 

Mellanmålen bör stå för 30 - 40 % av dagens intag av energi och näringsämnen och om man hoppar 

över ett eller flera mellanmål ökar risken för undernäring. Att sprida ut måltiderna över dygnet 

innebär bland annat att se till att nattfastan, alltså perioden mellan dagens sista måltid och följande 

dags frukost, inte blir för lång. En tumregel är att nattfastan inte ska överskrida elva timmar. 

 

Åldrande innebär ofta att aptit och ätande påverkas. Ofta äter de äldre för lite mat. För att täcka 

energibehovet behövs därför mat som är extra energität samt att huvudmålen kompletteras med 

efterrätter och ett individuellt antal mellanmål. Maten kan behöva konsistensanpassas för att svara 

mot de äldres behov. Menyerna bör så långt det är möjligt att anpassas efter de äldres behov, vanor 

och önskemål för att locka till aptit. 

 

För att förstärka detta ska kostverksamheten arbeta med ”fadderverksamhet” mot omsorgen för att 

se resultatet av det man lagat fullt ut till brukaren, samtidigt ska kostverksamheten kunna ge tips 

angående måltider till vårdpersonal samt få synpunkter från brukaren och vårdpersonal.  

3.5 Matlådor 

Portionsförpackade matlådor är en vanlig måltidslösning inom äldreomsorgen. Det kan vara ett bra 

alternativ för många äldre, om matlådan kompetteras med lämpliga tillbehör som färska grönsaker, 

dryck och, vid behov efterrätt eller liknande. Kommunen ska kunna erbjuda ett val av tre rätter, för 

varje dag. En matlåda motsvarar en av dagens måltider och behöver alltså kompletteras med 

ytterligare ett mål lagad mat, frukost och flera mellanmål för att den äldre ska få i sig hela dagens 

behov av energi och näringsämnen. 

 

4. Personal 

4.1 Pedagogisk lunch 

Pedagogisk lunch inom förskola, skola och äldreomsorg innebär att personal äter tillsammans med 

barnen/eleverna/äldre i syfte att skapa förutsättningar för en lustfylld måltid med en positiv 

matupplevelse som resultat. Personalen är ett föredöme och ska utgöra ett stöd till gästen vid 

måltiden för bland annat goda rutiner för bordsskick, god matkultur, social samvaro och skapa lugn 

atmosfär vid måltiden. Det kan också innebära att personal äter tillsammans med gästen i 

terapeutiskt syfte. 

4,2 Personallunch 

Samtliga kök erbjuder personallunch inom ramen för verksamhetens inriktning. 
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5. Strategier  

5.1 Matråd/kostråd 

För att säkra måltiderna behövs också att matråd/kostråd hålls inom både förskola, skola och 

äldreomsorg. Viktigt är att barn, elever och äldre eller dess ombud får framföra sina, sina brukares 

synpunkter angående måltider, variation, bemötande och miljö. Där ska även kunskap och 

information från köket angående måltider, livsmedelsval och andra nyheter från kostverksamhetens 

sida förmedlas.  

För äldre som har fått bistånd att få matlåda fullföljs samma information och mottagande av 

synpunkter från de olika pensionärs- och anhörigföreningar genom återkommande träffar. 

5.2 Enkäter/undersökningar 

Enkäter till barn, elever, barns vårdnadshavare om vad man tycker om maten på förskolan, i skolan 

sker enligt särskilda rutiner. 

Fördjupade intervjuer på förskolan, skolan och på äldreboende och i servicehusrestauranger sker 

enligt särskild rutin. 

5.3 Kvalitetsåtagande 

Kostverksamheten genomför undersökning enligt fastslaget intervall hur verksamheten följer 

fastslagna åtagande angående: 

 Specialkost 

 Lunchlåda 

 Maten i skolan 

 

 

Tallriksmodellen 
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Handläggare 

Ulrika Lundgren 

 

 

Folkhälsonämnden 

 

Remissversion  
Program: Kvalitets- och servicenivå för 
skattefinansierade måltider Degerfors 

Sammanfattning 

Kvalitets- och servicenivå för skattefinansierade måltider Degerfors är en 

förutsättning för att kunna beräkna kostnader och dimensionera 

kostverksamheten i kommunen. Mat och måltider betraktas ofta som en 

”fri” resurs varför det är viktigt att kommunfullmäktige avgränsar hur 

mycket pengar som ska avsättas i en kvalitets- och servicenivå. 

 

Kvalitets- och servicenivå för skattefinansierade måltider Degerfors har 

funnits sedan 2003 då kommunfullmäktige tog beslut. Kostnaderna för 

måltider är ständigt ifrågasatta och det är därför dags att åter uppdatera 

och kvalitetssäkra underlaget för vad som ska ingå i den 

skattefinansierade måltidsverksamheten.  

 

Kvalitetsnivån är fortfarande en ”lägstanivå” enligt de rekommendationer 

som Sverige antagit. Kvalitetsnivån är densamma sedan tidigare beslut 

men har gjorts tydligare med mer utförliga beskrivningar. 

Servicenivån är också den fortsatt en ”lägstanivå” enligt de nationella 

rekommendationer som finns.  

 

Programmet skickas till beställande nämnder på remiss för synpunkter 

innan programmet skickas till kommunfullmäktige för 

kommunövergripande beslut. Remissvaren ska vara folkhälsonämndens 

diarium tillhanda senast den 28 maj 2018. 

Beslutsunderlag 

Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 mars 2018 

Remissversion - Program: Kvalitets- och servicenivå för 

skattefinansierade måltider Degerfors 

KF Beslut Övergripande mål Degerfors 2003 
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Överväganden  

Goda och bra måltider ger nöjda matgäster, stolt personal och kan bidra 

till att höja kvaliteten i hela verksamheten. Måltiderna i förskola och 

skola har betydelse för en jämlik och jämställd hälsa, social gemenskap, 

trivsel och elevernas förutsättningar för lärande. Inom vård och omsorg 

kan måltiden bidra till högre livskvalitet, minskat vårdbehov och ett 

snabbare tillfrisknande. Detta gör att det måste finnas ett tydligt 

kommunövergripande beslut om vad som ska ingå i den 

skattefinansierade mat och måltidsverksamheten. 

Sociala/kulturella konsekvenser  

I Degerfors kommun är maten ett medel att nå god, jämlik och jämställd 

hälsa för kommunens invånare. Kommunens måltider ska utformas på ett 

sådant sätt att de främjar hälsan och miljön, på lång och kort sikt. Det 

handlar om mat- och måltidssituationen som helhet. Ansvariga och 

berörd personal, på olika nivåer inom förskola, skola, skolbarnomsorg 

och äldreomsorg, har ett gemensamt ansvar att ge förutsättningar för 

barn, elever, äldre och personal att känna matglädje och få insikt om 

matvanors betydelse för hälsan i ett livslångt perspektiv. 

För att kunna omsätta ambitionerna till vardagen behövs en tydlighet i 

vad man som beställande nämnd kan förvänta sig och vilken 

motprestation som förväntas för att uppnå ett gemensamt gott resultat. 

Ekologiska konsekvenser  

Maten påverkar miljön negativt men kan också ha positiv effekt på 

odlingslandskapet. Därför är det viktigt att kommunerna gör medvetna 

val av livsmedel som belastar miljön så lite som möjligt. Förutom att 

välja rätt livsmedel är också samordningen av transporter, minskad 

energianvändning och källsortering av avfall åtgärder som minskar 

belastningen på miljön. Eftersom all livsmedelsproduktion har 

miljöpåverkan är det dessutom viktigt att minska matsvinnet.  

Det gör att ett program för mat och måltider är väldigt viktigt för att 

kunna avgränsa uppdraget och kunna medverka till ekologisk utveckling. 

Ekonomiska konsekvenser  

Kostverksamheten ska organiseras och administreras för att i förhållande 

till uppställd kvalitets- och servicenivå, ge kommunen som helhet lägsta 

totalkostnad. Samverkan, samnyttjande samt teknik- och datautveckling 

ska utnyttjas för att ge bästa resursanvändning. Mat och måltider i 

kommunen bidrar till bra levnadsvanor och ger grund för goda livsvillkor 

som på lång och kort sikt främjar hälsan för individen. Utan beslut om 

vad som ska ingå i kostverksamheten uppstår ett negativt resursnyttjande. 

Folkhälsoförvaltningens förslag till beslut 

Folkhälsonämnden godkänner Remissversion - Program: Kvalitets- och 

servicenivå för skattefinansierade måltider Degerfors 

 

Folkhälsonämnden emotser remissvar till folkhälsonämndens diarium 

senast den 28 maj 2018. 
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Liz Silvergrund-Elfsberg   Ulrika Lundgren 

Verksamhetschef kost   Förvaltningschef 

 

Expedieras till 

Kultur- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 



2018-03-17

Uttryckt i minuter/vecka/35,6 veckor Grundskolan

Ämne bild eng hk idrott ma mu tk no so slöjd sv b-spr. e. val Total
Klass

1 20 60 255 40 25 80 100 410 40 1030

2 20 40 60 225 40 25 80 120 380 40 1030

3 45 60 120 230 40 30 80 120 80 360 80 1245

4 40 120 90 245 40 30 110 180 80 330 80 1345

5 40 130 90 220 40 40 110 190 80 330 80 1350

6 60 120 60 90 220 60 40 110 190 80 220 80 80 1410

Total 1-6 225 470 60 510 1395 260 190 570 900 320 2030 80 400 7410

7 60 120 0 120 170 40 50 150 220 90 170 160 80 1430

8 50 120 100 120 170 40 50 150 190 70 160 140 80 1440

9 60 120 40 120 170 60 50 150 190 80 160 160 80 1440

Total 7-9 170 360 140 360 510 140 150 450 600 240 490 460 240 4310

Total 1-9 395 830 200 870 1905 400 340 1020 1500 560 2520 540 640 11720

Utlagt 234,4 492,5 118,7 516,2 1130,3 237,3 201,7 605,2 890,0 332,3 1495,2 320,4 379,7 6953,9
Skollagen 230,0 480,0 118,0 500,0 1125,0 230,0 200,0 600,0 885,0 330,0 1490 320,0 382,0 6890
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 Kultur- och utbildningsnämnden 

 

Timplan grundskolan läsåret 2018-2019 

Förslag till beslut 
Grundskolans timplan antas enligt förslag i bilaga.  

Ärendet 
Revidering av Degerfors kommuns ramtimplan för att motsvara skollagens krav 
om stadieindelad timplan i grundskolan åk 1-9 från och med höstterminen 
2018. 

Riksdagen har beslutat att en stadieindelad timplan ska införas och att benäm-
ningarna låg- mellan- och högstadiet återinförs i skollagen. En stadieindelad 
timplan innebär att timmarna inom varje ämne fördelas mellan de olika stadier-
na. Det totala antalet garanterade undervisningstimmar i varje ämne kommer 
inte att förändras. Förändringarna träder i kraft höstterminen 2018. 

En förändring som följer av att timplanen blir stadieindelad är att eleverna ska 
få undervisning inom ramen för språkval senast i årskurs 6. Kursplanerna och 
tillhörande kunskapskrav i moderna språk kommer att revideras. Eleverna ska 
också få betyg i moderna språk i årskurs 6.  

För eleverna i årskurs 7 – 9 träder förändringen i kraft läsåret 2019-20. 

Elevernas möjlighet att prova på ett språk före de gör sitt val har inte kunnat 
genomföras i år på grund av att beslut om stadieindelad timplan togs i riksdagen 
under innevarande termin. Det kan innebära ett mer osäkert val för eleverna 
som gör att risken för byte av språk ökar.  

Liksom tidigare kommer eleverna att i samband med att de har sin hemkun-
skapsundervisning under halva tiden av läsåret läsa heldagar på Stora Valla. 
Enligt timplan har eleverna 60 minuter hemkunskap per vecka vilket kommer 
att vara detsamma i den stadieindelade timplanen. Ur pedagogisk synvinkel är 
60 minuter för kort tid att ha hemkunskap och därför läser eleverna 120 
minuter per vecka, men då under hälften av läsårstiden. Heldag på Stora Valla 
görs av två anledningar, dels att eleverna får en inskolning till högstadiet samt 
att vi vill undvika att eleverna själva går tillbaka till sin skola under skoldagen. 
Det gör att de både börjar och slutar på samma skola. Språkvalet kommer att 
vara första lektion för eleverna två dagar i veckan. De kommer således direkt till 
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Stora Valla från hemmet. Efter 40 minuters undervisning ska de elever som inte 
har hemkunskapsperiod tillbaka till sin skola. Eleverna i Åtorp och Svartå måste 
ha verksamhetsresor både till och från skolorna. För skolorna inom centralor-
ten finns två alternativ. Ett alternativ är att dessa elever har ”skolskjuts”, dvs 
verksamhetsresa mellan skolorna vilket givetvis skulle medföra ökade kostna-
der. Alternativ två är att eleverna går från Stora Valla till respektive skola, vilket 
ökar risken för att elever till exempel blir utsatta för kränkningar eftersom vi då 
inte har någon vuxentillsyn över elevgruppen. Här ska undersökas om annan 
personalkategori kan gå/cykla med eleverna mellan Stora Vallaskolan och 
ordinarie skola. Båda alternativen innebär dock att förflyttningen tar tid vilket 
kan få som konsekvens att skolskjutsarna och schemaramen påverkas, längre 
skoldagar för eleverna.  

Finansiering 
Förändringen innebär en utökning av undervisningstiden i språkval under 
läsåret 2018-19. Kostnaderna bedöms rymmas i antagen budget utökad med 
extra riktade statsbidrag under hösten 2018. 

Bedömning 
Förändringen får konsekvenser i kommande läsårs tjänstefördelning. Utökad 
undervisningstid inom språkvalet kommer innebära högre kostnader. Dessutom 
tillkommer ökade kostnader för verksamhetsresor när våra skolor i glesbygden 
ska till Stora Vallaskolan för att få sin undervisning i språkvalet, moderna språk 
eller svenska/engelska. 

               

Anna-Lena Sandell 
Förvaltningschef 
 
Bilagor 
Timplan grundskolan läsåret 2018-2019 

Beslutet ska skickas till 
Rektorer grundskolan 



                                                     
 
Beslutsuppföljning för Kultur- och utbildningsnämnden februari 2017 till april 2018 

Sammanfattning av ärendet 

En beslutsuppföljning för kultur- och utbildningsnämnden sammanträden har gjorts. Beslutsuppföljningen omfattar inte alla nämndens beslut 
(exempelvis inte beslut om deltagande i kurser/konferenser eller verksamhetsrapporter). Det är framförallt de beslut med bärighet på verksamheten 
som följts upp.  

 

Datum § Beslut Status 

2017-02-15    

 5 Se över omsorgen på obekväm arbetstid OK 

 5 Göra en förstudie av en nybyggnation av ett lärcenter. OK/Nedlagd 

 5 Utreda hur behovet av speciella undervisningsmiljöer för elever med neuropsykiatriska 
funktionsstörningar kan tillgodoses.  

OK 

 5 Kartläggning över Familjecentralen OK 

 7 Omdisponera medel till ombyggnad av duschar OK 

 8 Ombudgetera investeringsmedel från 2016 till 2017 OK 

 10 Beslut om den extra löneökningssatsningen OK 

2017-03-29    

 17 Färdigställa internkontrollen avseende barn och elevers studiemiljö VT-17 OK/Nedlagd 

 17 Analysera varför det är mycket frånvaro i specifika klasser Ej genomförd 

 21 Återkomma med svar till revisionen angående personal och kompetensförsörjning OK 

 22 Motion: Utreda förutsättningarna för en utveckling av samverkan mellan hem och skola 
med förbättrade utbildningsresultat i fokus 

Besvarad 

2017-05-10    

 31 Revidera riktlinjer och avgifter för förskola OK 



 32 Handlingsplan för giftfri förskola vidare till KF för antagande OK 

 33 Begäran hos KF att flytta pengar till storstädning av förskolor i projektet ”Giftfri miljö” OK 

 34 Återrapport, omprioritering av budget OK 

 35 Överlämnar prioriteringslista för utökningar av verksamheter  OK 

 36 Beviljar Riksteatern förlustgaranti OK 

 37 Utredning av samarbete med Oedheim, rapport augusti-september 2018 OK 

 38 Ramtimplan: Utökning av matematiktimmar i grundskola OK 

 39 Samordnartjänst på 25 % till ”Meningsfull fritid” OK 

 40 Remissvar: Riktlinjer föreningsstöd OK 

2017-06-14    

 54 Antar förslag till organisationsförändring skola, återbesättning av tjänst OK 

 58 Verksamhetsplan för elevhälsan antas OK 

2017-09-06    

 65 Godkänner föreningsbidrag OK 

 68 Extra sparåtgärder godkänns OK 

 69 Basprogram för elevhälsans medicinska insats antas Ok 

 75 Förvaltningen uppdras utreda Mor Marias placering OK 

2017-10-11    

 80 Frågan om EU-migranters rätt till utbildning överlämnas till KS OK 

 82 Förvaltningsövergripande kvalitetsrapporter antas OK 

2017-11-15    

 88 Nämndens mål 2018 antas OK 

 89 Internbudget antas OK 

 90 Begär medel av KS till ny förskoleavdelning OK 

 96 Uppdrar förvaltningen att ta fram åtgärdsförslag som sänker kostnadsnivån i grundskolan, 
utan att inverka på kvalitén 

OK 

2017-12-13    

 99 Antar riktlinjer för skolskjuts OK 

 101 Fastställer interkommunala ersättningsbelopp 2018 OK 

 102 Fastställer läsårstider för 2018-2019 OK 

 103 Flytt av Mor Maria har tillkommit i lagaordning  OK 



 105 Uppdrar förvaltningen att begära in åsikter från allmänheten angående placering av Mor 
Maria till 2018-02-14 

OK 

2018-02-14    

 6 Granskning av hantering av riktade statsbidrag  OK 

 7 Konstverket Mor Marias placering OK 

 9 Reviderade riktlinjer specialkost antas OK 

 10  Förvaltningsuppdrag, utreda möjliga sätt att förbättra kvaliteten i skolan Pågår 

    

2018-04-04    

 20 Äskar omfördelning av investeringsmedel hos KF Beslutad i KS 

 22 Fastställer interkontrollsområden 2018, kontroll av hantering medborgarförslag/motioner 
och redovisning av statsbidrag 

Uppföljning 
2019 

 23 Överlämnar svar på PwC rapporten genomlysning av grundskolan Antagen KUN 

 22 Uppdrar förvaltningen att se över skolbibliotekens organisation 2018-06-13 

 28  Antar handlingsplan till kommunens rökpolicy OK 

 


