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Datum 

2018-06-04 

 

  

Kultur- och utbildningsnämnden 

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

Ärende Anteckningar Sida 

1.  Fastställande av dagordning och val av justerare 
Dnr 6066  

  

2.  Information från facklig samverkan 
Dnr 5278  

  

3.  Månadsuppföljning 2018 
Dnr 00009-2018  

  

4.  Eventuell förändring av skolbibliotekens 
organisatoriska tillhörighet 
Dnr 00054-2018  

  

5.  Avgifter för instrumenthyra på musikskolan  
Dnr 00066-2018  

  

6.  Föreningsbidrag  
Dnr 00069-2018  

  

7.  Information: Tidiga och samordnande insatser för 
barn och unga 
Dnr 00070-2018  

  

8.  Val av representant till politikerlunch 
Dnr 00004-2018  

  

9.  Delegeringsbeslut 2018 
Dnr 00003-2018  

  

10.  Handlingar och rapporter för kännedom bl. a. 
Rapport friskare arbetsplatser, Rapport förstalärare, 
elevrådsprotokoll 
Dnr 6142  

  

 
Kim Bäckström 
ordförande 

Mirja Hakkarainen 
sekreterare 

 

Om något saknas i handlingarna kontakta sekreteraren. 
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 Diarienummer 

  

 

 
 

 

 

 Kultur- och utbildningsnämnden 

 

Månadsuppföljning maj 2018 

Förslag till beslut 

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner månadsuppföljningen maj 2018 

vilken innebär en prognos på ett nollresultat för helåret.  

Sammanfattning av ärendet 

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

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

Skolverket och dels från Migrationsverket, så gör förvaltningens prognos att 

resultatet på helår kommer att innebära ett nollresultat.  

Driftskostnader tkr (exkl. kapitalkostnader) 

Ansvar  Budget    Utfall  Prognos 

Centralt    55 004   23 160              0      

Skoladministrationen     2 245        904              0  

Grundskolan F-9   79 320   29 764         -150  

Förskolan    37 592   15 815              0  

Elevhälsa/skolhälsa     4 117        524          150  

Kultur- och fritid     6 856     2 294              0 

Summa   185 134   72 491              0 

 

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

skolskjuts samt interkommunala medel. Kostnaden för skolskjuts prognostiseras 

fortfarande som mycket dyrare än vad vi räknade med sen nya avtal med 

Länstrafiken Region Örebro Län trädde i kraft från och med skolstarten 

höstterminen 2016. Interkommunala ersättningar för elev på skola i annan 

kommun har under vårterminen blivit högre än budgeterat.  Prognostiserar trots 

det mot ett nollresultat baserat på beviljade statsbidrag som vi inte blir 

återbetalningsskyldiga på. 

 

Skoladministrationen prognostiserar ett nollresultat, ser inga avvikelser i 

dagsläget. 
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Särskild undervisningsgrupp prognostiserar ett nollresultat, ser inga avvikelser i 

dagsläget. 

 

Studiehandledningen har utökats i vissa språk men vi räknar med att få bidrag 

som täcker kostnadsökningen. Prognosen pekar därmed mot ett nollresultat. 

 

Grundskolans ansvar åk F-6 visar på underskott på samtliga skolor på grund av 

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

 

Grundskolans ansvar åk 7-9 har installerat kameraövervakning i skolans 

korridorer för att säkerställa elevernas trygghet. Denna kostnad tillsammans med 

en elinstallation i musik- och slöjdsal som inte finns budget för och kan i 

dagsläget göra att prognosen pekar mot ett underskott om 150 tkr. 

 

Förskolans ansvar kan överskridas på grund av extra resurskostnader. 

Prognostiserar ändå ett nollresultat då bidrag kan täcka upp. 

 

Elevhälsans och skolhälsovårdens ansvar kan tack vare otillsatta tjänster under 

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

 

Ansvaret för kulturverksamhet har en del vakanser på musikskolan som tillsatts 

av vikarier. Musikskolan har sökt bidrag från Kulturrådet. Om vi får bidrag så 

kommer det att utöka utbudet med ämnena bild och form, ljudteknik och 

musikproduktion, kreativt skrivande m.m. Prognosen pekar då mot ett 

nollresultat.  

För biblioteket är det sökt bidrag för att öka tillgängligheten. Då kommer vi att 

satsa på meröppet med att ge låntagarna en låstagg för användande av biblioteket 

utanför ordinarie öppethållande. Det nya bibliotekssystemet är senarelagt och 

kan fås i oktober. För skolbiblioteken är det också sökt bidrag för att öka 

personaltätheten. Även datoriseringen är flyttad framåt i tid. Total prognos pekar 

i nuläget mot ett nollresultat. 

 

 

Investeringar 

Ansvar  Budget             Utfall  Prognos 

Grundskolan F-9     2 461        336            0  

Förskolan         625        211            0  

Elevhälsa/skolhälsa        125            0            0 

Kultur- och fritid        100        110         -10 

Summa       3 311        657         -10 

 

Önskade ombudgeteringar från 2017 till 2018 på investeringsprojekt som inte 

färdigställdes eller hann påbörjas är nu överförda till 2018 och finns med i budget. 

Budget ökade därmed med 511 tkr. Verksamheterna räknar med att samtliga 

investeringar ska vara gjorda under året. Renoveringar på skolorna sker under 
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skolloven. Kostnaderna för utemiljön samt renoveringen av den senast öppnade 

förskoleavdelningen kan eventuellt övertrassera budget.  

 

Statsbidrag 

Nya sökta statsbidrag från och med 1 januari 2018.  

     

SÖKTA STATSBIDRAG     

     

Förvaltning: 
KUN     

Namn Sökt hos Sökt period 
Sökt 

belopp 
Enligt beslut          

SUMMA 2018 
Kvalitetssäkrande åtgärder Skolverket 2018 327 114 327 114 
Skapande skola Statens kulturråd 2018-2019 561 000 250 000 
Specialped. för lärande Skolverket 2018-2019 861 900 430 950 
Läslyftet i förskolan Skolverket 2018-2019 255 000 127 500 
Omsorg på obekväm tid Skolverket 2018 198 504 198 504 
Specialped. elevhälsan Skolverket 2018 1 934 400 889 500 
Karriärtjänster Skolverket 2018-2019 935 000 467 500 
Avgiftsfri simskola fskkl Socialstyrelsen 2018 222 253 222 253 
Sommarlovsaktiviteter Socialstyrelsen 2018 270 365 270 365 
Lovaktiviteter Socialstyrelsen 2018 338 125 338 125 
Entreprenörskap i skolan Skolverket 2018-2019 40 000 0 
Lovskola Skolverket 2018 182 639 182 639 
Stora Vallahallen golv Boverket 2018 337 250  
Guldgruvans förskole gård Boverket 2018 75 514  
Strömtorpsskolan id-hall Boverket 2018 131 450  
Svartå skola omkl.rum Boverket 2018 80 000  
Parkskolan ventilation Boverket 2018 118 000  
Rödluvans förskole gård Boverket 2018 70 679  
Stora Vallaskolan elevhälsa Boverket 2018 31 250  
Mindre barngrupper fsk Skolverket 2018-2019 2 510 000  
Lågstadiesatsning Skolverket 2018-2019 2 796 056  
Fritidshemssatsning Skolverket 2018-2019 983 447  
Personalförstärkn. skolbibl. Skolverket 2018-2019 ?  

Kvalitetshöjning, musikskolan Kulturrådet 2018-2019 1 150 000  

Öka tillgängligheten,biblioteket Kulturrådet 2018-2020 815 000  
     

KUN TOTALT     15 224 946 3 704 450 

Sökta bidrag för personalförstärkning till skolbiblioteket visar inte beloppet i 

ansökan. Vissa beslutade bidrag utbetalas först efter inlämnad redovisning. 

 

Sjukfrånvaro 

Alla jämförelser är för samma period från varje år. 
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KUN:s totala sjukfrånvaro i % har ökat de fem senaste åren men visar nu på 

nedåtgående. Lägsta noteringen på 2,84 % var augusti år 2010.  

Siffrorna gäller för respektive innevarande månad. 

 

 

2018 börjar i stort sett som tidigare år. För grundskola och förskola är det 

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

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

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

januari februari mars april

2015 6,34% 7,35% 6,04% 8,22%

2016 7,79% 9,30% 8,58% 8,22%

2017 7,56% 10,50% 8,58% 8,02%

2018 6,88% 8,97% 7,36% 6,68%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%
Sjukfrånvaro i % per månad

Sjukfrånvaro KUN i % av arbetstiden per ansvar
%

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

% i 

genomsnitt År

Sum Förskola 2018 8,71 12,02 8,77 7,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,23 2018

Sum Förskola 2017 8,15 9,40 9,33 9,47 8,92 6,75 5,63 8,21 9,35 9,57 10,45 10,47 9,09 2017

Sum Förskola 2016 8,35 12,36 9,12 9,32 8,27 8,26 5,69 8,61 8,59 8,34 11,43 10,51 9,79 2016

Sum RO 7-9 2018 7,71 8,58 8,86 6,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,03 2018

Sum RO 7-9 2017 9,33 9,63 9,88 8,19 8,31 4,92 0,00 4,20 8,43 7,88 6,93 7,25 9,26 2017

Sum RO 7-9 2016 8,71 9,65 7,47 7,69 7,57 8,97 12,25 5,13 7,14 8,68 12,11 8,15 8,38 2016

Sum RO F-6 2018 5,56 7,92 6,56 5,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,49 2018

Sum RO F-6 2017 5,53 9,14 6,61 5,99 5,79 3,67 0,00 6,36 8,59 7,31 7,54 7,55 6,82 2017

Sum RO F-6 2016 7,16 10,89 9,64 7,25 7,82 7,13 4,20 2,84 6,07 7,17 6,48 3,94 8,74 2016

Sum Övriga 2018 4,97 6,12 5,23 5,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,57 2018

Sum Övriga 2017 12,78 9,65 10,07 3,39 7,15 6,09 4,77 4,95 3,91 4,52 5,06 3,74 8,97 2017

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

KUN TOTALT 2018 6,88 8,97 7,36 6,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,47 2018

KUN TOTALT 2017 7,83 9,49 8,28 7,11 7,24 5,41 3,45 6,51 8,09 7,62 7,99 7,90 8,18 2017

KUN TOTALT 2016 7,56 10,50 8,58 8,02 7,51 7,53 5,40 5,66 7,09 8,02 9,34 7,59 8,67 2016

Innehåller ALL personal, dvs även långtidssjuka. Innehåller ENDAST sjukfrånvaro.
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Staplarna per år är för januari till och med april enligt tabellen ovan. 

 

 
Uppgifterna för januari-april 2018 visar att kortfrånvaron ökat vilket är normalt 

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

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

tid 2016 så har antalet långtidssjukskrivna personer minskat med 8 personer. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 juni 2018. 

Beslut ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Pirjo Lepistö 

Förvaltningsekonom KUN  
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Er referens 

 

 

 Kultur- och utbildningsnämnden 

 

Organisatorisk tillhörighet skolbiblioteken 

Förslag till beslut 
Skolbiblioteken ska organisatoriskt tillhöra folkbiblioteket.  

Ärendet 
Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska enligt 2 kap. 36 § skolL ha tillgång 
till skolbibliotek. Enligt förarbetena (prop. 2009/10:165 s. 661) innebär det en 
skyldighet ”för alla skolhuvudmän för de uppräknade skolformerna att anordna 
sin verksamhet så att eleverna har tillgång till skolbibliotek för att stimulera 
skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras 
behov av material för utbildningen. Hur detta anordnas måste kunna variera 
från skolenhet till skolenhet.” I skollagen finns ingen klar definition av begrep-
pet skolbibliotek, men man uttalar i förarbetena (prop. 2009/10: 165 s. 284) att 
med ett skolbibliotek ”brukar vanligtvis avses en gemensam och ordnad resurs 
av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och 
som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas 
lärande”. 

Även i bibliotekslagen finns regler om skolbibliotek. Biblioteken i det allmänna 
biblioteksväsendet, som inkluderar skolbibliotek, ska enligt 2 § bibliotekslagen 
”verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kun-
skapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteks-
väsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, 
utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverk-
samhet ska finnas tillgänglig för alla." 

Det finns däremot inga bestämmelser som anger att det exempelvis måste 
finans en skolbibliotekarie eller likande. 

Skolinspektionen har i några tillsynsbeslut uttalat att det krävs ett organiserat 
samarbete mellan en skola och ett kommunalt bibliotek för att kravet på tillgång 
till skolbibliotek ska anses vara uppfyllt. Det räcker inte att skolan och eleverna 
vid behov besöker till exempel ett stads- och universitetsbiblioteket i samma 
kommun. 
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1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens 
lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att 
kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas utbildning för 
att bidra till att nå målen för denna. 

2. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informa-
tionsteknik och andra medier. 

3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkut-
veckling och stimulera till läsning.  

Skolbiblioteket bör enligt skolinspektionen ”därför ligga så att det går att använ-
da i undervisningen, antingen i skolans egna lokaler eller på rimligt avstånd från 
skolan. Det kan röra sig om att en skola och ett folkbibliotek, med lokaler i di-
rekt anslutning till varandra, har ett samarbete som innebär att alla krav på ett 
skolbiblioteks funktion är uppfyllda. En sådan lösning kan ju syfta till att ge ele-
verna så god tillgång till litteratur och andra informationsbärare som möjligt – 
just för att gynna utbildningen. Det kan också röra sig om att två skolor som 
ligger nära varandra har ett gemensamt skolbibliotek och att avståndet är så litet 
att biblioteket faktiskt bildar en integrerad del av utbildningen för båda skolors 
elever. 

Huvudmannen ansvarar för att utbildningen anordnas så att eleverna har till-
gång till skolbibliotek. Även rektorn har ett ansvar för detta vilket framgår av 
läroplanerna för förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskola, 
sameskolan samt fritidshemmet: Rektor har ett särskilt ansvar för skolans 
arbetsmiljö. Den ska ”utformas så att eleverna får tillgång till handledning, 
läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla 
kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel.”  

I Degerfors kommuns grundskolor finns skolbibliotek på samtliga skolor. Alla 
skolor har också skolbibliotekarie i olika omfattning. Skolbibliotekarien är an-
ställd av och utgår från i huvudsak folkbiblioteket med Kulturchefen som an-
svarig chef. Kulturchefen har bibliotekarieutbildning. Fråga har uppkommit om 
inte skolbiblioteken organisatoriskt kan anordnas under folkbiblioteket. Anled-
ningen är främst att den samlade kompetensen i frågor som rör skolbibliotek 
finns hos personal anställd inom folkbiblioteket. Även om ansvaret organisa-
toriskt vad gäller utformning och verksamhet ligger hos folkbiblioteket krävs ett 
samarbete kring frågorna då även rektor har ansvar för att skolbibliotek finns.  

  

Anna-Lena Sandell 
Förvaltningschef 
 
Beslutet ska skickas till 
Rektorer 
Kulturchef 
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§ 31 Dnr 00054-2018  

Eventuell förändring av skolbibliotekens 
organisatoriska tillhörighet 

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till 
beslut 
Skolbiblioteken ska organisatoriskt tillhöra folkbiblioteket från och med 
höstterminen 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska enligt 2 kap. 36 § skolL ha tillgång 
till skolbibliotek. Även i bibliotekslagen finns regler om skolbibliotek. 
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet, som inkluderar skolbibliotek, ska 
enligt 2 § bibliotekslagen ”verka för det demokratiska samhällets utveckling 
genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning” 

Skolinspektionen har i några tillsynsbeslut uttalat att det krävs ett organiserat 
samarbete mellan en skola och ett kommunalt bibliotek för att kravet på tillgång 
till skolbibliotek ska anses vara uppfyllt. Det räcker inte att skolan och eleverna 
vid behov besöker till exempel ett stads- och universitetsbiblioteket i samma 
kommun. 

Huvudmannen ansvarar för att utbildningen anordnas så att eleverna har till-
gång till skolbibliotek. Även rektorn har ett ansvar för detta vilket framgår av 
läroplanerna för förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskola, 
sameskolan samt fritidshemmet:  

I Degerfors kommuns grundskolor finns skolbibliotek på samtliga skolor. Alla 
skolor har också skolbibliotekarie i olika omfattning. Skolbibliotekarien är 
anställd av och utgår från i huvudsak folkbiblioteket med kulturchefen som 
ansvarig chef. Kulturchefen har bibliotekarieutbildning. Fråga har uppkommit 
om inte skolbiblioteken organisatoriskt kan anordnas under folkbiblioteket. 
Anledningen är främst att den samlade kompetensen i frågor som rör 
skolbibliotek finns hos personal anställd inom folkbiblioteket. Även om 
ansvaret organisatoriskt vad gäller utformning och verksamhet ligger hos 
folkbiblioteket krävs ett samarbete kring frågorna då även rektor har ansvar för 
att skolbibliotek finns.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2018-05-21      
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§ 32 Dnr 00066-2018  

Avgifter för instrumenthyra på musikskolan  

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till 
beslut 

Godkänner förlängning av hyresnedsättning för instrument på musikskolan 
enligt följande: 
 
År 1-4 250 kr/påbörjad termin 
År 5 500 kr/påbörjad termin (undantaget oboe, fagott, 

barytonsaxofon, valthorn, baryton, bastuba och kontrabas som 
har kvar den lägre avgiften även fortsättningsvis)         

Sammanfattning av ärendet 
Vid samtal med föräldrar till elever på musikskolan har det framkommit att det 
innebär problem för familjer när instrumenthyresavgiften höjs efter två år. De 
förmedlar en oro över att avgiftshöjningen kan få elever att sluta på 
musikskolan. Framför allt elever som saknar de socioekonomiska 
förutsättningarna att betala den högre avgiften. Föräldrarna önskar i stället att 
den lägre hyresavgiften kvarstår några år till. 
 
Reglerna ser idag ut som följer: 
 
År 1-2 250 kr/påbörjad termin 
År 3-4 500 kr/påbörjad termin 
 
Deltar eleven i orkester sker ingen höjning av avgiften tredje året utan först 
fjärde året. Oboe, fagott, barytonsaxofon, valthorn, baryton, bastuba och 
kontrabas är undantagna höjd avgift även fjärde året. 
 
I snitt får musikskolan in cirka 11 tkr/år för instrumenthyra. Att skjuta 
hyreshöjningen framåt i tid innebär således ingen större förändring för 
musikskolan och kommunen, men det kan utgöra en stor skillnad för 
privatpersoner. Att helt ta bort avgifterna för instrumenthyra kan ha effekten 
att låntagarna inte är lika rädda om sina instrument. 
 
Att skjuta hyreshöjningen framåt i tid skulle kunna se ut så här: 
 
År 1-4 250 kr/påbörjad termin 
År 5 500 kr/påbörjad termin (undantaget oboe, fagott, 
barytonsaxofon, valthorn, baryton, bastuba och kontrabas som har kvar den 
lägre avgiften även fortsättningsvis) 
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Handläggare  

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

Mottagare 

 Kultur- och utbildningsnämnden 

Avgifter för instrumenthyra på musikskolan 

Förslag till beslut 
Godkänner kulturchefens förslag om förlängning av hyresnedsättning. 
 

Ärendet 
Vid samtal med föräldrar till elever på musikskolan har det framkommit att det innebär 
problem för familjer när instrumenthyresavgiften höjs efter två år. De förmedlar en oro över 
att avgiftshöjningen kan få elever att sluta på musikskolan. Framför allt elever som saknar de 
socioekonomiska förutsättningarna att betala den högre avgiften. Föräldrarna önskar i stället att 
den lägre hyresavgiften kvarstår några år till. 
 
Reglerna ser idag ut som följer: 
 
År 1-2 250 kr/påbörjad termin 
År 3-4 500 kr/påbörjad termin 
 
Deltar eleven i orkester sker ingen höjning av avgiften tredje året utan först fjärde året. Oboe, 
fagott, barytonsaxofon, valthorn, baryton, bastuba och kontrabas är undantagna höjd avgift 
även fjärde året. 
 
I snitt får musikskolan in cirka 11 tkr/år för instrumenthyra. Att skjuta hyreshöjningen framåt i 
tid innebär således ingen större förändring för musikskolan och kommunen, men det kan 
utgöra en stor skillnad för privatpersoner. Att helt ta bort avgifterna för instrumenthyra kan ha 
effekten att låntagarna inte är lika rädda om sina instrument. 
 
Att skjuta hyreshöjningen framåt i tid skulle kunna se ut så här: 
 
År 1-4 250 kr/påbörjad termin 
År 5 500 kr/påbörjad termin (undantaget oboe, fagott, barytonsaxofon, valthorn, 

baryton, bastuba och kontrabas som har kvar den lägre avgiften även 
fortsättningsvis) 

Bedömning 
Nämnden föreslås godkänna kulturchefens förslag. 
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Sofia Luthman 
Kulturchef 
 

Expedieras till 
Kulturchef 
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Handläggare  

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

 

  

Förslag till beslut 
Godkänner utbetalning av föreningsbidrag enligt nedanstående lista. 

Ärendet 
Av tradition räknar föreningar in bidrag från kommunen och utan det kan det bli så att 
föreningsutbudet i kommunen blir fattigare. Nämnden föreslås därför godkänna 
bidragsansökningarna enligt nedanstående.  
 
 

1. Föreningar med ungdomsverksamhet: 
Nysunds Bygdegårdsförening  7 000 
Rädda Barnen   2 250 
Svartå Folkets hus   4 000 
VKU (Vallakyrkans ungdom)  5 000 

2. Hembygdsföreningar: 
Degerfors hembygdsförening  15 000 
Svartå hembygdsförening  15 000 
Knutsbol hembygdsförening  15 000 

3. Kulturföreningar: 
Degerfors musikkår   15 000 
Korpen   15 000 
Riksteatern   15 000 
Konst runt Möckeln   5 000 

4. Studieförbund: 
ABF (Arbetarnas bildningsförbund) 27 968 
Bilda    16 115 
FU (Folkuniversitetet)  0 
Sfr (Studiefrämjandet)  112 881 
SV (Studieförbundet Vuxenskolan)  63 834 
NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet 16 886 
Mbs (Medborgarskolan)  255 
Sensus   3 160 
KBV (Kulturens bildningsverksamhet) 3 683 
SISU    35 000 

 

Årliga föreningsbidrag 

1. Föreningar med ungdomsverksamhet: 
Föreningar med ungdomsverksamhet ska årligen till förvaltningen inlämna erforderliga 
handlingar enligt regler för ungdomsbidrag. Ett av kriterierna för att beviljas bidrag för 
ungdomsverksamhet är att föreningen ifråga ska ha minst tio ungdomar i åldern 6-25 år 
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som regelbundet deltar i verksamheten. Från detta konto utbetalas också till Svartå 
Folkets Hus och Nysunds Bygdegårdsförening 7 000:- vardera i verksamhetsbidrag. 
Förra året fick Svartå Folkets hus 10 000:- i bidrag på grund av en 
kommunikationsmiss varför en överenskommelse gjordes om att de i år får 4 000:- i 
stället för 7 000:-.  

2. Hembygdsföreningar: 
Årligen utbetalas till vissa vuxenorganisationer ett årligt bidrag. Bidragets storlek är 
maximerat till 15 000:- i årligt bidrag. 

3. Kulturföreningar: 
Årligen utbetalas till vissa vuxenorganisationer ett årligt bidrag. Bidragets storlek är 
maximerat till 15 000:- i årligt bidrag. 

4. Studieförbund: 
Årligen utbetalas till studieförbund ett årligt bidrag. Bidragets storlek bestäms av antalet 
fullgjorda timmar för kommunens invånare. Studiefrämjandet har förtroendet att 
fördela bidragen mellan studieförbunden enligt inlämnad statistik över fullgjorda 
timmar, undantaget är SISU, som har ett för budgetåret fastställt belopp. 
Folkuniversitetet har uppgett att de inte har haft någon verksamhet i kommunen under 
det aktuella året. 

 

Finansiering 
Medel avsatta i budget. 

Beslutsunderlag 
Till förvaltningen inlämnade handlingar. 
 
 
 
 
 
 
Sofia Luthman 
Kulturchef 
 

Expedieras till 
Kulturchef, handläggare på biblioteket. 
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§ 33 Dnr 00069-2018  

Föreningsbidrag 

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Hänvisar beslutet till nämnden utan eget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Av tradition räknar föreningar in bidrag från kommunen, utan bidraget kan 
föreningsutbudet i kommunen bli fattigare. Nämnden föreslås därför godkänna 
bidragsansökningarna enligt nedanstående.  
 
 

1. Föreningar med ungdomsverksamhet: 
Nysunds Bygdegårdsförening  7 000 
Rädda Barnen   2 250 
Svartå Folkets hus   4 000 
VKU (Vallakyrkans ungdom)  5 000 

2. Hembygdsföreningar: 
Degerfors hembygdsförening  15 000 
Svartå hembygdsförening  15 000 
Knutsbol hembygdsförening  15 000 

3. Kulturföreningar: 
Degerfors musikkår   15 000 
Korpen   15 000 
Riksteatern   15 000 
Konst runt Möckeln   5 000 

4. Studieförbund: 
ABF (Arbetarnas bildningsförbund) 27 968 
Bilda    16 115 
FU (Folkuniversitetet)  0 
Sfr (Studiefrämjandet)  112 881 
SV (Studieförbundet Vuxenskolan)  63 834 
NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet 16 886 
Mbs (Medborgarskolan)  255 
Sensus   3 160 
KBV (Kulturens bildningsverksamhet) 3 683 
SISU    35 000 

 
Årliga föreningsbidrag 

1. Föreningar med ungdomsverksamhet: 
Föreningar med ungdomsverksamhet ska årligen till förvaltningen 
inlämna erforderliga handlingar enligt regler för ungdomsbidrag. Ett av 
kriterierna för att beviljas bidrag för ungdomsverksamhet är att 
föreningen ifråga ska ha minst tio ungdomar i åldern 6-25 år som 
regelbundet deltar i verksamheten. Från detta konto utbetalas också till 
Svartå Folkets Hus och Nysunds Bygdegårdsförening 7 000:- vardera i 
verksamhetsbidrag. Förra året fick Svartå Folkets hus 10 000:- i bidrag 



 
 Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-30 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

på grund av en kommunikationsmiss varför en överenskommelse 
gjordes om att de i år får 4 000:- i stället för 7 000:-.  

2. Hembygdsföreningar: 
Årligen utbetalas till vissa vuxenorganisationer ett årligt bidrag. 
Bidragets storlek är maximerat till 15 000:- i årligt bidrag. 

3. Kulturföreningar: 
Årligen utbetalas till vissa vuxenorganisationer ett årligt bidrag. 
Bidragets storlek är maximerat till 15 000:- i årligt bidrag. 

4. Studieförbund: 
Årligen utbetalas till studieförbund ett årligt bidrag. Bidragets storlek 
bestäms av antalet fullgjorda timmar för kommunens invånare. 
Studiefrämjandet har förtroendet att fördela bidragen mellan 
studieförbunden enligt inlämnad statistik över fullgjorda timmar, 
undantaget är SISU, som har ett för budgetåret fastställt belopp. 
Folkuniversitetet har uppgett att de inte har haft någon verksamhet i 
kommunen under det aktuella året. 

      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kulturchef 2018-05-23 
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Var med och utveckla landstingens och kommunernas arbete för 
barn och unga!  

 

Tidiga och samordnade insatser för 
barn och unga 
– samverkan mellan skola/elevhälsa, socialtjänst och hälso- och 
sjukvård 

 
Skolverket och Socialstyrelsen kommer fram till 2020 tillsammans med 
kommuner och landsting att arbeta för att utveckla det tidiga och samordnade 
stödet till barn och unga. 
 
Myndigheterna har fått regeringens uppdrag att genomföra ett treårigt 
utvecklingsarbete som syftar till att förbättra samverkan mellan elevhälsa, hälso- och 
sjukvård och socialtjänst så att barn och unga får tidiga och samordnade insatser. 
Samverkan är nödvändigt för att skapa en helhet kring insatser för barn och unga i 
behov av stöd från flera aktörer. Det ställer krav på att berörda aktörer utvecklar 
kunskap och kompetens om framgångsrikt och långsiktigt samverkansarbete.  

 

Gemensamt nationellt utvecklingsarbete 
Idag pågår mycket lokalt och regionalt arbete i linje med uppdraget och det finns ett 
stort engagemang inom området tidiga och samordnade insatser för barn och unga.  
Därför vill myndigheterna bjuda in pågående eller planerade lokala och regionala 
initiativ till att ingå i ett gemensamt nationellt utvecklingsarbete. De som deltar 
kommer att erbjudas olika former av stöd (se bilaga för en mer utförlig beskrivning): 
 

 Utbildning i praktisk samverkan  

 Deltagande i nätverk  

 Möjlighet till ekonomiskt bidrag. 
 
Målsättningen är att ovanstående tre delar tillsammans ska bidra till en förbättrad 
samverkan mellan de tre aktörerna skola/elevhälsa, socialtjänst och hälso- och 
sjukvård. Det kan i sin tur bidra till att tidiga och samordnade insatser organiseras som 
en välfungerande helhet ur barnets eller den unges perspektiv. 
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Vilka kan delta?  

För att kvalificera sig till att delta i utbildningen i praktisk samverkan och nätverken 
behöver det lokala/regionala arbetet: 

 syfta till att förbättra samverkan mellan skola/elevhälsa, hälso- och sjukvård 

och socialtjänst så att barn och unga får tidiga och samordnade insatser. 

 omfatta aktörerna skola/elevhälsa, hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

 omfatta region/landsting och minst en kommun.  

 vara politiskt förankrat. 

 ha ansvariga på chefsnivå inom medverkande kommun och landsting. 

 ha en planering för hur privata aktörer ska göras delaktiga i samverkan 

(förutsatt att privata aktörer verkar i de aktuella regionerna/kommunerna).  

 ha en plan för hur barn och unga samt föräldrar/vårdnadshavare ska göras 

delaktiga i utvecklingsarbetet. 

Intresseanmälan 

Det finns möjlighet att anmäla sitt intresse till något av följande två alternativ: 
 

 Alternativ 1: Delta i både utbildning och nätverk med möjlighet till 
ekonomiskt bidrag 

 Alternativ 2: Delta i enbart nätverken 
 
Ansökan ska göras gemensamt av ansvariga chefer för de verksamheter (minst 
skola/elevhälsa, hälso- och sjukvård och socialtjänst) som ingår i det lokala/regionala 
utvecklingsarbetet. Skicka ansökan senast den 4 juni 2018.  
 

Hur görs urvalet? 

Det är möjligt för max femton lokala/regionala utvecklingsarbeten att ta del av 
utbildningen i praktisk samverkan, delta i nätverken och ta del av det ekonomiska 
bidraget (alternativ 1). Varje utvecklingsarbete har möjlighet att ansöka om plats för 
totalt 20 deltagare till utbildningen. 
 
Antalet nätverk anpassas efter hur stort intresset är, men utgångspunkten är att kunna 
anordna 3–5 parallella nätverk med representanter från 5–8 utvecklingsarbeten. 
Antalet deltagare från respektive lokalt/regionalt utvecklingsarbete kommer att 
anpassas efter hur många nätverk det blir.  
 
Om det inkommer fler ansökningar som uppfyller de kriterier som beskrivs ovan 
kommer Skolverket och Socialstyrelsen att göra ett urval. Urvalet görs utifrån följande 
kriterier: 
 

 Behovet av mångfald av projekt som kan komplettera varandra 

 Behovet av geografisk spridning 

 Behovet av att såväl glesbygds- som storstadsregioner finns representerade 

 Det arbete som bedrivs bör vara nyskapande, det kan till exempel handla om 
att testa en ny metod eller modell för verksamheternas organisering 
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Tidplan 

Utbildningen planeras omfatta totalt sex utbildningsdagar fördelade på tre tillfällen 
med två dagar per tillfälle. Utbildningens första tillfälle planeras äga rum i slutet av 
2018. Exakta datum stäms av med deltagande utvecklingsarbeten.  
Nätverksträffarna hålls en heldag vid två tillfällen per år. 
 

Aktivitet 2018 2019 2020 

Utbildning i praktisk 

samverkan 
November 

Maj och 

oktober 
 

Nätverk Oktober 
April och 

september 

Mars och 

augusti 

 

Uppföljning och utvärdering 

För att kunna inspirera och utveckla samarbete kring tidiga samordnade insatser i hela 
landet kommer Skolverket och Socialstyrelsen att följa upp arbetet på olika sätt. De 
kommuner, landsting och privata aktörer som har deltagit i utbildning och nätverk 
samt tagit emot medel ska medverka i den uppföljning och utvärdering som 
genomförs av myndigheterna. 

Frågor 

Vid frågor vänligen kontakta tsi@skolverket.se  
  

mailto:tsi@skolverket.se


KUN 70-2018/1 

  
 

 
 

Bilaga. Beskrivning av ingående delar 

Utbildning i praktisk samverkan  

Utbildningen i praktisk samverkan kommer att anpassas efter respektive 
utvecklingsarbetes behov och målsättningen är att utbildningen kommer att ges 
lokalt/regional hos deltagande utvecklingsarbeten. Utbildningen syftar till att ge 
deltagarna god samverkanskunskap och goda förutsättningar att samverka på lång sikt. 
Målsättningen är även att främja utvecklingsarbetet med tidiga samordnade insatser 
för barn och unga. Utbildningen kommer bland annat att ta upp juridiska perspektiv, 
roll- och ansvarsfördelning, former för barns delaktighet samt strukturella hinder och 
framgångsfaktorer. Teoretisk undervisning kommer varvas med praktiska 
reflektionsövningar kopplade till ert gemensamma arbete med att utveckla samverkan 
för tidiga samordnade insatser till barn och unga. För att få till en bred och inför 
framtiden en hållbar samverkan på lokal och regional nivå vill vi att det finns 
representation från flera verksamhetsnivåer hos samtliga tre aktörer.1 Vi ser också en 
fördel med politisk representation vid det första utbildningspasset. Utbildningen är 
öppen för såväl offentliga som privata aktörer.   
 

Nätverk  

Det kommer att bildas nätverk för att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och 
kunskapsinhämtning för att på så sätt bidra till goda förutsättningar i kommunernas 
och landstingens arbete med att genomföra tidiga och samordnade insatser för barn 
och unga. För att bättre kunna anpassa innehållet efter de deltagande 
utvecklingsarbetenas behov kommer 3–5 nätverk att bildas. Som nämns ovan kommer 
det att vara möjligt att enbart delta i något av nätverken. (alternativ 2).  Målet med 
nätverken är att deltagarna ska få kunskap om andra verksamheters arbete, ta del av 
goda exempel, identifiera framgångsfaktorer samt diskutera juridiska och strukturella 
hinder för samverkan. Nätverken blir ett forum för erfarenhetsutbyte och lärande 
gällande hinder och framgångsfaktorer i det lokala/regionala utvecklingsarbetet. För 
att få till en bred och inför framtiden en hållbar samverkan på lokal och regional nivå 
vill vi att det finns representation från flera verksamhetsnivåer hos samtliga tre 
aktörer.  

Ekonomiskt bidrag 

De utvecklingsarbeten som deltar i utbildningen i praktisk samverkan samt ingår i 
nätverken (alternativ 1) kommer att erbjudas ekonomiskt bidrag. Bidraget fördelas 
jämnt till varje utvecklingsarbete. Bidraget ska användas för att stötta 
utvecklingsarbetet och bidra till att förbättra förutsättningarna för att barn och unga 
ges tidiga samordnade insatser. Det ekonomiska bidraget kan exempelvis hjälpa till att 
finansiera lokala/regionala utbildningsinsatser, projektledar- eller 
samordningsfunktion inom ramen för utvecklingsarbetet.  
Beviljade medel ska förbrukas under det år som bidraget avser om inget annat anges. 
Medel som inte förbrukas eller som inte använts till utvecklingsarbetet ska återbetalas. 
Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.  

                                                      
1 Målgruppen är företrädare inom skola/elevhälsa, hälso- och sjukvård och socialtjänst 
på olika nivåer: politiker, förvaltningschefer, verksamhetschefer, strategiska 
nyckelpersoner, verksamhetsrepresentanter. 
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Ansökan 2018 

om deltagande i nationellt utvecklingsarbete  

  
Sista ansökningsdag: 4 juni 2018 
 
Spara formuläret på din dator innan du börjar fylla i det. (Textfälten är begränsade) 

Ansökan ska göras gemensamt av ansvariga chefer för de verksamheter (minst skola/elevhälsa, 
hälso- och sjukvård och socialtjänst) som ingår i det lokala/regionala utvecklingsarbetet.  

Det finns möjlighet att ansöka till något av följande alternativ: 

Alternativ 1: Delta i både utbildning och nätverk ☒  

Vid val av alternativ 1 - önskas möjlighet till ekonomiskt bidrag?  JA☒ NEJ☐  

Ange önskat antal deltagare i utbildning: 20 _____ 

Ange önskat antal deltagare i nätverk: 20_____ 

 

Alternativ 2: Delta i enbart nätverk ☐ 

Ange önskat antal deltagare i nätverk: _____ 

Uppgifter om det lokala/regionala utvecklingsarbetet 

Namn på utvecklingsarbetet 

Kraftsamling för psykisk hälsa, Degerforsmodellen 2.0 

Namn och titel på kontaktperson för utvecklingsarbetet 

Cecilia Ljung, Folkhälsochef i Degerfors och Karlskoga 

Tel (dagtid) 

0586-62243, 070-7655498 
E-postadress 

Cecilia.ljung@karlskoga.se 

 

Uppgifter om deltagande verksamheter - skola/elevhälsa 
Verksamhet   

 
Kultur- och utbildningsför-
valtningen 

Utdelningsadress 

27. Kultur- och utbildningsförvaltningen 

Postnummer 

69380 
Ort 

Degerfors 

Namn och titel på ansvarig chef för utvecklingsarbetet 

Anna-Lena Sandell, förvaltningschef inom Kultur och utbildning 

Tel (dagtid) 

0586-48209 
E-postadress 

Anna-lena.sandell@degerfors.se 

Namn och titel på annan kontaktperson 

Emma Wahlund, verksamhetscontroller Degerfors kommun 
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Tel (dagtid) 

0586-48114 
E-postadress 

emma.wahlund@degerfors.se  

Uppgifter om deltagande verksamheter - hälso- och sjukvård 
Verksamhet   

 
Region Örebro län, Sam-
talsmottagning primärvård 

Utdelningsadress 

Box 1600 

Postnummer 

701 16 
Ort 

Örebro 

Namn och titel på ansvarig chef för utvecklingsarbetet 

Anna Bystedt , verksamhetschef 

Tel (dagtid) 

019-602 67 38, 072-5326738 
E-postadress 

anna.bystedt@regionorebrolan.se 

Namn och titel på annan kontaktperson 

Anna Kling, kurator 

Tel (dagtid) 

0586-667 01 
E-postadress 

anna.kling@regionorebrolan.se 

 

Uppgifter om deltagande verksamheter - socialtjänst 
Verksamhet   

 
Socialförvaltningen 

Utdelningsadress 

Box 21 

Postnummer 

693 21  
Ort 

Degerfors 

Namn och titel på ansvarig chef för utvecklingsarbetet 

Ingmar Ångman, Förvaltningschef socialförvaltningen 

Tel (dagtid) 

0586 – 482 40 
E-postadress 

Ingmar.angman@degerfors.se 

Namn och titel på annan kontaktperson 

Marina Lichterman, chef inom Individ- och familjeomsorg 

Tel (dagtid) 

0586-48245 
E-postadress 

Marina.lichterman@degerfors.se 
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Beskriv det gemensamma utvecklingsarbetet   

I Degerfors kommun finns en unik samverkansform som kallas Degerforsmodellen. Det är ett struktu-

rerat samarbete som bygger på viljan och kraften att verka tillsammans genom ledning och styrning samt 

verksamheter. Grunden i arbetet bygger på att sätta barnet/ungdomen/familjen i centrum och innebär 

samverkan mellan olika parter så som förskola/grund- och gymnasieskola, fritid, socialtjänst, folkhälsa, 

polis och hälso- och sjukvård. Arbetet med Degerforsmodellen tog sin början 2005 och har successivt 

utvecklats och kompletterats under årens lopp. Vi ser nu behov av och en möjlighet att utveckla sam-

verkan ytterligare och forma en Degerforsmodell 2.0. 

 

Under slutet av 2017 bjöd styrgruppen för Degerforsmodellen in ett antal aktörer för att diskutera läget 

för psykisk hälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar [NPF] bland barn och unga i Degerfors. 

Socialstyrelsens rapport ”Förskrivning av adhd-läkemedel 2016” tillsammans med signaler från verk-

samheter visade under dialogen på ett behov av kraftsamling för ökad psykisk hälsa och förstärkt arbete 

gällande NPF. Mötet resulterade i beslut om utökad samverkan, utifrån samarbetet i Degerforsmodellen.  

 

Syftet med arbetet är att; 

- skapa ett stöd nära barnen och deras familjer (längst ut i organisationen likt Skottlandsmodellen (se 

förklaring under rubriken övrigt) 

- knyta ihop kommunal verksamhet med första linjen inom hälso- och sjukvården, 

- utveckla och utbilda i metoder för både riktat och generellt stöd. 
 
Strategier för arbetet innebär att bygga på befintliga framgångsrika metoder som är; 
Generellt: 

- International child developement programme [ICDP] – som pågår sedan länge genom systema-
tiskt utbildingsarbete lokalt. 

- Socialpedagogerna i skolan, vilket är en nytillsatt personalgrupp  
 
Riktat: 

- Knyta första linjen och barn- och ungdomspsykiatrin [BUP] nära det pågående riktade arbetet i 
IOR, Pinocchio och SIG 

- Öka kompetensen inom föräldrastödsmetoder som exempelvis ”Strategi” som används inom 
BUP. Metoden bygger på föräldrastödsprogrammet COPE. 

- Arbetssättet i skolan – repuls 
 
Målsättningen är att; 

- förbättra förutsättningar för barn med psykisk ohälsa/NPF direkt till barnet eller dennes familj 
genom ICDP, tydligt riktat arbete genom socialpedagoger, ökad kompetens och systematiskt an-
vändande av föräldraskapsstödsprogram som exempelvis Strategi 

- tydliggöra och jobba i en främjande och förebyggande kedja mellan verksamheter och över 
myndighetsgränser med barnets bästa som gemensam nämnare 

 
Arbetet utgår från befintliga verksamheter och organisatoriska förutsättningar. För att verksamheterna 
ska använda sina resurser på bästa sätt krävs en administrativt samordnande funktion som ansvarar för 
att arbetet följer beslutade syften, strategier och målsättningar. Det är också en fördel med en socioeko-
nomisk fördjupning för arbetet. 
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Beskriv på vilket sätt utvecklingsarbetet är politiskt förankrat 

Utvecklingsarbetet är förankrat i Kultur- och utbildningsnämnden i Degerfors, men 
kommer även att informeras i socialnämnd, folkhälsonämnd samt gymnasienämnd då 
det handlar om en tvärsektoriell samverkan inom kommunen samt med Region Öre-
bro län. Arbetet bygger på beslutad samverkansform ”Degerforsmodellen”, vilken 
har beslutats av ovan nämnda politiska organ. 

 

 
Ge exempel på hur privata aktörer är delaktiga eller planeras att göras delaktiga i ut-
vecklingsarbetet 

I dagsläget är inga privata aktörer involverade. 

 

Beskriv hur barn/unga och deras vårdnadshavare kan göras delaktiga i det lo-
kala/regionala utvecklingsarbetet 

Barn/unga och vårdnadshavare kan göras delaktiga som referensgrupp i arbetet. 

 
Övrig information av relevans för ansökan 

Läs mer om Degerforsmodellen på www.degerfors.se/degerforsmodellen och de olika 
metoderna IOR, Pinocchio och SIG på www.degerfors.se/familjeguiden. 
 
Skottlandsmodellen 
Tre förvaltningschefer i kommunen och verksamhetschefen för barnpsykiatrin deltog 
under hösten 2017 i en studieresa arrangerad av Region Örebro län till Dundee i 
Skottland för att lära känna den nationella modell som utformats för tidiga och före-
byggande insatser kallad GIRFEC (Getting it right for every child). Modellen bygger 
på ett tydligt ansvar hos de som har den dagliga relationen till barnen för att uppmärk-
samma och stödja alla barns utveckling. De grundläggande resurserna finns inom 
barnhälsovården, på förskolor och skolor. Rollfördelningen gentemot de mer speciali-
serade funktionerna inom hälso- och sjukvård och socialtjänst är tydliggjord. Möjlig-
heterna till konsultativt stöd för de som finns i första linjen är god. I de sammansatta 
och komplicerade ärendena görs insatser från specialister men ansvaret för barnet 
finns hela tiden längst ut i organisationen. Detta studiebesök har inspirerat denna an-
sökan.  

 
Ansökan skickas via mejl till: tsi@skolverket.se senast den 4 juni 2018. 

http://www.degerfors.se/degerforsmodellen
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Sammanställning av delegeringsbeslut 

Redovisning av fattade delegeringsbeslut sedan nämnden 

2018-05-09 

Nr Delegat Beslut 

FC-11 Förvaltningschef Avslag förkortad arbetstid  

FC-12 Förvaltningschef Återbesättning musiklärare 

FC-13 Förvaltningschef Återbesättning Villervalla 

 



Förstelärare        Anteckningar 2018‐06‐07 

Uppdragsbeskrivning HT‐18 

Inkludering 

Malin Nilsson ombeds ingå i försteläraruppdraget i Internationalisering 

Evelina Birath ombeds ingå i försteläraruppdraget i engelska 

Svenska 

Tidsperiod: 1/7‐17 – 30/6‐19 Total 

”Målet är att öka elevernas läsförståelse genom sambedömning och gemensamma pedagogiska 

planeringar. Förankra handlingsplanen ”läs och skriv” i verksamheterna. I genomförandet deltar 

berörda verksamheter i Läslyftet.” 

Uppdraget för hösten 2018: 

 Färdigställa matriser för Sva 7‐9 

 Implementera handlingsplan i svenska för F‐9 samt i samråd med specialpedagogerna följa 

upp och utvärdera densamma. 

 Utveckla ”svenskarummet” i Edwise och skapa ett nytt avsnitt för ”Läslyft” 

Annika Ryning övergår till förstelärare i matematik 

 

NO 

Tidsperiod: 1/7‐17 – 30/6‐21 Total 

”Upprätta gemensamma pedagogiska planeringar med fokus på kunskapskraven. Arbeta fram 

modeller för sambedömning inom alla NO‐ämnen då det är en viktig del för att nå en likvärdig 

undervisning. Utveckla undervisningen i kommunens skolor anpassade efter lokala förutsättningar.”  

Uppdraget för hösten 2018: 

 Färdigställa pedagogiska planeringar för 7‐9. 

 Implementera och följa upp arbetet med pedagogiska planeringar 1‐6 

 

Inger Niklasson ombeds övergå som förstelärare i matematik 

 

Matematik 

Tidsperiod: 1/7‐2018 – 30/6‐2021 

”Säkerställa en likvärdig och varierad undervisning i matematik. Handlingsplanen ska vara ett stöd för 

pedagogernas planering av undervisningen samt ett stöd för en likvärdig bedömning. 

Handlingsplanen ska innehålla kontinuerliga avstämningstillfällen med Skolverkets material som 

grund”. 

Uppdraget för hösten 2018: 

 Arbeta fram en handlingsplan i matematik för F‐9 

 Utveckla Edwiserum matematik F‐6 och upprätthålla Edwiserum 7‐9 

 



Internationalisering 

Tidsperiod: 1/7‐17 – 30/6‐21 

”Öka måluppfyllelsen i det mångkulturella klassrummet”.  

Uppdraget hösten 2018 

 Handlingsplan för att motverka intolerans och främlingsfientlighet 

Engelska 

Tidsperiod: 1/7‐17 – 30/6‐21 

”Utforma en handlingsplan i engelska som utvecklar elevers förmåga att kommunicera på engelska.” 

Uppdraget för hösten 2018: 

 Handlingsplan i engelska 2‐9 

 

 

Ann‐Kristin Brännström  Mikael Johansson  Robert Karlsson   

Mikael Hedman  Annie‐frid Johansson  Carola Andersson 

Lennart Vestervall  Sara Dahlsberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mitt arbete som förstelärare i svenska 17/18 
 
Höstterminen 2017 
Under höstterminen har jag arbetat med handlingsplanen i svenska. Jag har reviderat den 
och fått med förskoleklass.  
Jag har varit med och sambedömt de muntliga nationella proven i svenska för år 6 på 
samtliga skolor. 
 
Vårterminen 2018 
Jag har gjort lärandematriser för: 

 läsa 

 argumenterande text 

 berättande text 

 fakta text 

 instruerande text 

 muntlig presentation 

 nordiska språk 

 poesi 

 sagor 

 samtala 
 
Jag har fått med alla kunskapskrav för år 6 i de olika matriserna. Alla matriser har jag skickat 
till rektorer F‐6 för godkännande. 
Kunskapsmatriserna finns nu i rummet på edWise. 
 
Jag har också varit med och rättat de skriftliga nationella proven i svenska för år 6. 
 

Tankar inför hösten 2018: 
Jag kommer att få ett nytt uppdrag som förstelärare i matematik. 
Jag har förstått att jag ska göra en handlingsplan i matematik för F‐3. 
Jag önskar att få tydliga instruktioner kring vad detta uppdrag innebär samt att få 
återkopplingar på det jag skickar in för att arbetet ska bli så bra som möjligt.  
 

Hälsningar från Annika Ryning 
 

 
 

 

 

 

 

 



Försteläraruppdraget i svenska på 7 ‐9, läsåret 17/18 

 

Arbetsbeskrivning 

Målet är att öka elevernas läsförståelse, genom sambedömning och gemensamma pedagogiska 

planeringar. Förankra handlingsplanen ”Läs‐ och skriv” i verksamheterna. I genomförandet deltar 

berörda verksamheter i Läslyftet.” 

 

Höstterminen 2017 

Läsning: 

Som ett led i att stärka elevernas läsförståelse har vi under hösten deltagit i projektet Berättelser 

förändrar. Bibliotekarie Ulla‐Carin Kallbäck och svensklärare Agneta Moberg har deltagit i två 

halvdagskonferenser i Falun. Rektor Lennart Vestervall har varit med på en konferens.  

Projektet innebär att vi i några klasser har läst och haft boksamtal i mindre grupp kring en gemensam 

bok. Bibliotekarien har deltagit i några av samtalen. En klassuppsättning à 35 böcker har vi fått gratis 

och en annan uppsättning har skolan köpt in. Alla är inte klara med böckerna ännu, så läsningen 

fortsätter på vårterminen. Till varje bok finns en kort filminspelning där bokens handling diskuteras.  

Bokinköp: Vi har köpt in en hel del ny skönlitteratur. Böckerna är avsedda att läsas i mindre grupper, 

så att eleverna kan samtala med varandra om innehållet, och därigenom få hjälp med sin förståelse. 

 

Sambedömning: 

Vi har genomfört de muntliga nationella proven och sambedömt elevernas insatser. 

 

Gemensamma pedagogiska planeringar: 

Tillsammans med Lars Bolinder (SO) har jag genomfört ett kortare samarbetsprojekt i år 9 kring 

krigslitteratur. I bedömningen har vi utgått från en gemensam matris. 

Då många elever anser att matriserna jag har tagit fram har varit till god hjälp i arbetet i svenska, har 

jag på egen hand och i samarbete med andra svensklärare fortsatt detta arbete. Jag har tagit fram 

fler samt reviderat matriser för olika arbetsområden i svenskämnet. Alla färdiga matriser ligger i 

svenskrummet på Edwise. 

Arbetet med matriser i SVA har påbörjats. 

 

Handlingsplanen: 

Jag har i samråd med svensklärarna reviderat handlingsplanen samt tagit fram en pärm till var och 

en, där handlingsplan, andra dokument och de texter vi ska använda som bedömningsunderlag i de 

olika årskurserna finns samlade. 

 



Vårterminen 2018 

Läsprojektet ”Berättelser förändrar”: 

Den gemensamma läsningen av böckerna avslutades i januari med samtal i mindre grupper. 

Regelbundet under läsningens gång har eleverna samtalat om sina böcker. 

 

Nationella prov: 

Mycket tid har använts till rättning och sambedömning av de nationella proven.  

 

Matriser i SVA: 

Jag har träffat Lisa Solberg för att diskutera vilka matriser som kan vara användbara i SVA. Jag 

kommer framöver att ta fram specifika matriser för flera av de arbetsområden vi arbetar med i SVA. 

 

Stöttning av andra svensklärare: 

Under terminen har jag stöttat flera av de obehöriga lärarna i svenska, både i planering av 

arbetsområden och rättning av arbeten. Jag har också deltagit i specialpedagogiklyftet denna termin. 

Då allt detta har tagit mycket av min planeringstid i anspråk, har jag inte kunnat arbeta så mycket 

som det var tänkt med uppdraget att ta fram fler matriser.  

 

Agneta Moberg 

 

 



Rapportering inför möte 180517 från NO‐gruppen 

Vad har vi gjort? 

Sedan vi träffade er den 12 februari har vi träffats 8 gånger och en gång har vi träffats alla NO‐lärare 

på 1‐6. 

Under träffen med alla lärare presenterade vi utkasten för arbetsgången och de gemensamma 

PP:erna. Lärarna bestämde då gemensamt i grupper för 1‐3 och 4‐6 i vilken årskurs de olika delarna 

ska läsas.  

Efter den träffen har vi renskrivit PP:erna i EdWise under Lisa Larsson för att de ska bli lätta att hitta. 

Förteckning över alla PP:er och när de ska läsas finns i vårt rum. Sammanlagt finns 19 st PP:er för 1‐3 

och 28 st för 4‐6. 

Eftersom de precis har blivit klara har vi inte hunnit få in kommentarer på hur de fungerar i 

verksamheten från de andra lärarna. Dock har Inger och Lisa hunnit använda några av dem i sin 

undervisning och är väldigt nöjda med dem. Det finns tydligt i PP:erna vad det är som ska bedömas 

och hur. 

 

Hur går vi vidare? 

År 1 

Närmast i tiden är att sammanställa det centrala innehållet gentemot kunskapskraven för år 7‐9. 

Träffa 7‐9 lärare för att arbeta fram utkast till PP:er (gärna på en studiedag i början av terminen). 

Workshops med 1‐6 kring användandet av PP:erna. Ge varandra tips och idéer på bra övningar, filmer 

och texter. Vi tänker att använda förstelärarkonferenser och/eller studiedagar till detta, under senare 

delen av höstterminen och framåt. 

Vi vill också utveckla vårt NO‐rum till att bli en idébank. 

 

År 2 

Workshops med 7‐9, samma som ovan. Vi kan även tänka oss att ibland att träffa alla lärare på 1‐9. 

Vi har även intresse av att jobba ämnesövergripande med ex. SO, sv, Idr, Hkk. 

 

180514 

Lisa, Inger och Sara 

 

 

 

 

 



 

 



    Susanne Jacobsson 
    1:e lärare i matematik 
 

Avstämningsmöte 1:e lärare 
2018-05-17 

 
Uppföljning/avstämning 

 
 Edwise-rummen – upprätthåller kontinuerligt MATTE och MATTE för alla (åk 7-9) med 

nytt material och tips till mina kollegor. Rummen MATTE och MATTE för alla (åk F-6) är 
öppna för att användas men här lägger jag inte ner någon tid då det inte finns i mitt uppdrag. 

 
 Fokuslektioner – Under vårterminen har jag träffat samtliga ma-grupper i åk 7-9 vid två 

tillfällen och då arbetat med följande fokusområden.  
 

Åk 7 – Geometriska figurer 
Åk 8 – Bråkform/decimalform/procentform 
Åk 9 – Formelblad inför NP 
 
Ändringar av innehållet kommer att ske inför hösten pga programmering (se bifogad fil). 

 
 Mattestuga för åk 9 (… och ibland för åk 8). Har haft i genomsnitt 5 elever/tillfälle. Det 

fungerar som bäst när eleverna kommer dit av egen vilja för att t.ex. träna inför ett prov, 
jobba ikapp eller få en extragenomgång inom ett område. 

 
 Har huvudansvaret för matematikkonferenser, beställningar, kartläggning i Numeracitet av 

nyanlända och servar allmänt mina kollegor med tips och material. 
 
 
 

Framtid 
 

 Edwise-rummen – Åk 7-9, fortsätta som idag. Åk F-6 – önskar få 1:e lärarkollega som 
fortsätter arbetet med de rummen.  
 

 Önskar medverka på föräldramöten vid terminsstarten och då visa matterummen till 
vårdnadshavare på Föräldramöte åk 7 samt Föräldramöte för nyanlända.  

 
 Fokuslektionerna – önskar fortsätta som idag, tre lektioner/vecka som öppna resurs-lektioner 

där jag bjuder in ma-grupper. Dock nytt innehåll vid två av tillfällena pga programmering 
(se bifogad fil). 

 
 Vill ta över all matematik för vår Särskole-grupp. 

 
 Önskar att samtliga ma-grupper i början av åk 7 gör Startdiagnos åk 7 (se bifogad fil). Denna 

diagnos skulle kunna ersätta Taluppfattningstesten som vi tidigare gjort i åk 7. 
Startdiagnosen är utformad efter gymnasiets modell.  

 
 Programmering – utbildning, när? 

 

 



    Susanne Jacobsson 
    1:e lärare i matematik 
 

 

 Önskar att vid nästa års överlämning av åk 6 att blanketten som jag tagit fram (se bifogad 
fil) används som ett hjälpmedel. Dels för oss som tar över en ny grupp samt som en indikator 
på vad fokus bör ligga på för de pedagoger som lämnar över elever till oss. 

 
 Enligt förra mötet önskade ni i rektorsgruppen att fokus till hösten skulle ligga på att ta 

fram en Handlingsplan för matematik F-9. Jag har börjat titta på andra kommuners 
Handlingsplaner i matematik och inser att det är ett stort arbete som ligger framför 
mig/oss. Har även tittat på Degerfors kommuns aktuella Handlingsplan. 

 
Förutsättningar för uppdraget 
 

 Vill att mitt uppdrag förlängs med fyra år, till år 2022, samma som för t.ex. 
Internationalisering. Detta för att känna en trygghet och visshet om att uppdraget är tänkt att 
vara över tid. 

 
 I dagsläget har vi ingen/inga Matematikutvecklare i kommunen och jag är än så länge ensam 

som 1:e lärare i matematik för åk 7-9. Vilka blir mina 1:e lärarkollegor? Och fr.o.m. när? 
 

 Vill fortfarande gärna få mer tid till att arbeta mer övergripande för åk F-9, vara länken 
mellan stadierna nedåt och uppåt, arbeta fram en röd tråd och kontrollstationer. Vilket då 
innebär att min tjänst skulle behöva göras om lite. Finns det en möjlighet för det? 

 



        Stora vallaskolan 2018‐05‐15 

Rapport ang arbete vt‐18, Internationalisering 

 

Under våren har jag  

‐ följt upp Bruksskolans projekt 

‐ haft motverande samtal kring internationella samarbeten, F‐6 

‐ planerat för nästa läsår 

 

Bruksskolans projekt 

För närvarande arbetar peronalen med slutrapport efter besöket på Island i mars. De kan nu 

summera ett års samarbete med besök på Island och Finland samt att de varit värdar för 

besök från sina partners.  

Projektet fortgår ännu ett år där även elever deltar med mobila samarbeten, men utan 

Brukssolan, som valde att inte delta i detta arbete. Men Bruksskolan står med i projektet och 

personal och elever på skolan kommer att delta till den grad att även de kommer att lägga 

upp arbeten på den gemensamma portalen. 

Eller som de själva säger, det är nu det börjar… 

Projektet har gett dem goda idéeer om ämnesövergripande undervisning i temaform som de 

nu planerar inför nästa läsår. 

De har även etablerat kontaker för digitala utbyten på elevnivå, här finns planer för 

långsiktiga samarbeten. 

 

Motiverande samtal (besök på F‐6, Strömtorpsskolan och Parksskolan) 

Det första av dessa besök genomfördes under gårdagen (måndag 14/5) på 

Strömtorpsskolan. Syftet med besöket var att stimulera och motivera personalen att i ett 

första led anmäla en kollega till ett kontaktseminarium i Bratislava kring inkluderande 

undervisning, för att i förlängningen påbörja ett samarbete på internationell nivå.  

Träffen var mycket givande och flera kollegor visade uppriktigt engangemang och intresse 

att arbeta kring internationellt lärande. 

Beösket på Parkskolan är planerat till onsdag 16/5. 

Personal som har idéer eller intresse att anmäla sig till seminariet mejlar mig senast 31/5. 

Tanken är att jag sammanställer alla goda idéer och bistår den eller de som vill ansöka om en 

plats senast 30/6. 

 



Planer inför nästa läsår 

‐ workshop på Stora Vallaskolan där lärare regestrerar sig på olika digitala plattformar, för 

att själva kunna prova på att söka samarbetspartners för digitala utbyten på elevnivå. 

‐ Fortsätta uppdatera och motivera kollegor kring möjliga samarbetsprojekt inom ramen för 

UHR:s program, ex Erasmus+ och NordPlus. 

‐ Förhoppningsvis blir Stora Vallaskolans ansökan beviljad, och då önskar jag delta i detta 

projekt. 

‐ Fokusera på ämnesövergripande undervisning 7‐9. 

Summering 

När Ida och jag tog oss an uppdraget hade vi förhoppningen om att kunna sprida våra 

erfarenheter och påvisa vilka positiva effekter internationalsering innebär, dels på det 

personliga planet men framförallt de pedagogiska vinster det ger. 

Nu känns det mycket glädjande att höra kollegorna på Bruket lyfta fram just dessa vinster 

efter deras samarbete i projektet med Finland och Island. 

‐ Bekräftat! Vi gör rätt, mobilen, mössan, vara ute på rasten, ökad inkludering i 

undervisningen. 

‐ Lärorikt att se och uppleva en annan läroplan 

‐ Lätt att starta upp elevprojekt när man som lärare redan känner varandra 

‐ bra idéer om ämnesövergripande undervisning 

‐ man blir så inspirerad, man vill igång med elevarbeten   

Dessa kommentar från Erina Wasserfaller, Malin Nilsson och Linda Högkvist på Bruksskolan 

inspirerar mig att fortsätta detta arbete även under läsåret 2018/19. 

 

 

 

Lars Bolinder 

 

 



 

Utvärdering av vårt arbete 17/18 
 

Under höstterminen arbetade vi klart med Ledarskapsboken tillsammans med 
alla lärare i kommunen. 
 
Evelina har läst massor av litteratur etc i samband med 
specialpedagogutbildningen.  
Malin har gått kurs i kollegialt lärande, besökt Island samt lyssnat på Bo 
Hejlskov som pratat om lågaffektivt bemötande på Karlstad universitet. 
 
Vi har försökt att få igång ett arbete kring skuggningen, men det är har inte 
kommit igång riktigt.  
 
Våra tankar om framtiden 
 
Vi behöver sätta igång skuggningen. Vi behöver draghjälp, eller tätare kontakt 
med rektorn på aktuell skola för att komma igång ordentligt. 
 
Dela med oss av metoder till arbetslagen. Detta kan vara länkar till filmer, tips 
från olika facebookgrupper, utdrag ur artiklar mm. Vi tror att lärarna 
efterfrågar mer konkreta verktyg. Skuggningen kan också vara ett sätt att dela 
med sig av olika metoder som används i klassrummen. 
 
Lågaffektivt bemötande är aktuellt och ”inne” just nu. Är det något som vi ska 
fortsätta med? Bo Hejlskovs bok ”Beteendeproblem i skolan” är ett exempel på 
en bra och lättläst bok med olika, relativt enkla, diskussionsfrågor att arbeta 
med.  
 
Hur gör man för att dela med sig så att andra tar till sig? En tanke kan vara att 
vi håller i en studiecirkel där de lärare som vill är med och diskuterar olika 
metoder för inkludering. Vår förhoppning att detta kan ge ringar på vattnet och 
att vi sprider goda tankar och idéer.   

 

 

 
  

 



Internationalisering 
& 

engelska

Ida Roman, läsår 17/18



Internationalisering/ engelska
Huvudområden läsår 17/18:

● arrangerat Språkdagen den 12/10 
● uppdaterat och lämnat in ny ansökan om KA2-partnerskap under ledning av vår 

partner i Rumänien
● ämneskonferenser engelska 7-9, vt-18
● ämneskonferens engelska med representanter för samtliga skolor den 14/5
● Mystery Skype 



Språkdagen

Språkdagen inföll ht-17 under en studiedag och därför senarelades temadagen till 
oktober; det var även en del justeringar av datum för att göra det möjligt för Röda 
Korsets ungdomsförbund att komma och köra sitt “På flykt”-program med våra 
nior. Tyvärr ställdes den här punkten in pga sjukdom. 

En förändring för årets språkdag var ett utökat samarbete med studiehandledarna/ 
modersmålslärarna i arabiska, dari och tigrinja. 

Dessutom stod danska, språkgeografi och “Livets lotteri” på schemat.



KA2- CENTRE (Creative European Network Towards Responsibility in Education)

Fyra deltagande länder: Rumänien, Spanien, Tyskland och Sverige

Ur vår ansökan: 

- students will be encouraged to share responsibility for carrying out a specific task, to use ethical practices when it comes 
to dealing with topics like Human Rights, Hate Speech, Active Citizenship, Cultural Diversity and Social Media, to become 
problem solvers in real-life like situations presented to them;

- teachers will be given the chance to experience new methods of teaching, to expand the use of ICT in the 
teaching/learning/assessment process, to continue their professional development, thus enabling them to equip students 
with skills and competencies relevant for today’s world (to efficiently adapt to swift demands of the society, to use creativity 
and critical thinking in finding solutions to problems, etc)

- the partner schools will benefit from the experience of their staff involved in the project so as to pass on the competencies 
gained by them to their fellow colleagues, resulting in a unified perspective upon the changes that need to be done in 
regard to the school curriculum.



Mystery Skype

Mystery Skype är ett lekfullt sätt för eleverna att använda sin engelska, sina 
geografikunskaper och sin allmänbildning. 

Målet är att lista ut var i världen klassen på skärmen befinner sig. 

8c2 och 7c1 är de klasser som testat detta live, hittills. Ytterligare några har kört 
inom gruppen som muntlig övning. 



Engelska
En huvudanledning till att få jobba med engelska ur ett förstelärarperspektiv är att 
bidra till ökad måluppfyllelse hos eleverna i år 6-9.   

Vi ser på högstadiet att eleverna har varierande kunskaper med sig från år 6, 
exempelvis

● olika stor vana att kommunicera på engelska i tal och skrift
● varierande ordförråd
● varierande grammatiska kunskaper

Vid skolstart höstterminen i sjuan genomför vi diagnoser. Resultaten har 
försämrats något.



Förstelärarkonferenser
16/4 träffades högstadielärarna i engelska och diskuterade diagnosresultat/ 
förändringar, önskemål om information i samband med överlämnanden 6-7 samt 
vilka kunskaper och förmågor vi helst ser att eleverna har med sig när de börjar 
sjuan.

14/5 träffas representanter för de olika skolorna på Valla för att prata om 
undervisningen i engelska, jämföra upplägg och material, diskutera NP och 
måluppfyllelse samt kika på vad alla kan enas om att eleverna ska ha med sig, 
kunskapsmässigt, när de slutar år 6. En checklista, så att säga. Detta vill jag få 
fokusera på under höstterminen 2018!

(12/3 förbereddes inför NP i svenska/ SVA)



Överlämnanden 6-7
Lärarna på högstadiet önskar mer ingående information om elevernas kunskaper i 
engelska i samband med överlämnande (förberett från år 6, ej enbart vid 
förfrågan):

● resultat NP, samtliga delmoment
● förmågor som eleven har särskilt svårt med
● anpassade material- inklusive vilken årskurs de är från.



Läsår 18-19
Fokusområden:

● “Checklista” för undervisningen i engelska inklusive uppdatering för 7-9
● CENTRE- vi vet i juli om ansökan godkänts. 
● Diagnoser- gemensamt upplägg med övriga skolor?
● Språkdagens vara eller inte vara…..? (Överlämna till Lars?)
● Rektorernas önskemål
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Handlingsplan Kartläggning Friskare arbetsplatser 

1 Inledning och uppdrag 

Kommunstyrelsen har gett samtliga förvaltningar uppdraget att ta fram 

nämndspecifika analyser och handlingsplaner för friskare arbetsplatser. 

Kommunen ska aktivt arbeta med att hjälpa sjukskrivna medarbetare att återgå i 

arbete men också lägga vikt i hälsofrämjande och förebyggande arbete. 

För att få friskare arbetsplatser finns behovet av att närmare se över vad som 

kan göras för att minska sjukfrånvaron och öka närvaron samt att åtgärderna 

ska vara hållbara på lång sikt.  

I nuläget planerar kultur- och utbildningsförvaltningen att genomföra ett antal 

aktiviteter som sedan ska kunna leda till handlingsplaner för att främja friskare 

arbetsplatser. Förvaltningen har valt att göra på detta sätt för att få en 

grundligare bild av vad som behövs göras för att möjliggöra friska arbetsplatser 

samt att det då kan upprättas och tillhandahållas väsentliga handlingsplaner som 

är kopplade till hur de verkliga behoven ser ut. 

 

2 Syfte 

 Att skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö för att bidra till att 

motverka sjukfrånvaro. 

 Att chefer ökar medvetenheten kring vilka tidiga åtgärder som kan vara 

av vikt att genomföra för att främja god organisatorisk och social 

arbetsmiljö, AFS 2015:4, och därmed kunna förebygga eventuell 

sjukskrivning. 

 Att sjukfrånvaron minskar, både kort- och långtidssjukskrivningar, samt 

att sjukskrivna medarbetare kan återgå till arbete. 

 Att samtliga ärenden i Adato följs upp och att fler ärenden påbörjas i 

högre utsträckning. 

3 Förslag till handlingsplan 

Till en början kommer en mer ingående analys att behöva göras gällande hur 

sjukfrånvaron ser ut i kultur- och utbildningsförvaltningen jämfört med 

liknande kommuner och verksamheter, analysera var sjukfrånvaron är högst 

och vad det kan bero på. Analys kommer att göras på statistik över sjukfrånvaro 

under en tolvmånaders period samt se över om det går att se något mönster i 

vad som orsakar frånvaron. Beroende på vad siffrorna visar kommer denna 

specifika analys också att utgöra grunden i vilken utsträckning fler 

kartläggningar och analyser behöver göras. 

På vissa skolor i Degerfors kommun används tvålärarsystemet. På dessa 

arbetsplatser tenderar sjukfrånvaron generellt att vara lägre. Det är därför vidare 

aktuellt att se närmare på om det kan vara just det som bidragit till lägre 

sjukfrånvaro. 
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Handlingsplan Kartläggning Friskare arbetsplatser 

Det kommer att behöva kartläggas hur arbetsgången sker i dagsläget när en 

medarbetare har fler än fem sjukfrånvarotillfällen och om ny rutin eller 

handlingsplan behöver upprättas som komplement till det. Till detta behöver 

också kartläggning göras om riskbedömning görs inför olika arbetsmoment eller 

nya arbetssituationer. 

För att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet ska ske löpnade och aktivt 

i förvaltningen finns behov av att kartlägga preventionsarbetet så att risken för 

sjukskrivningar minimeras i så stor utsträckning som möjligt. För att göra det 

behöver en kartläggning genomföras om chefer har behov av/önskar 

kompletterande arbetsmiljöutbildning, alternativt förnya utbildningen kring 

organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 samt arbetsanpassning och 

rehabilitering AFS 1994:1. Vidare även kartlägga om varje arbetsplats 

tillhandahåller regelbundna APT med arbetsmiljö som en återkommande punkt, 

om skyddsombud finns i varje verksamhet, om chef håller medarbetarsamtal 

och möjligheten som finns att i dagsläget göra anpassningar i arbetsmiljön samt 

individanpassningar på arbetsplatsen.  

I samband med ovanstående åtgärdsförslag ska även kartläggas möjligheterna 

att använda sig av förebyggande sjukpenning för anställda. Om det kan vara ett 

alternativ, i vissa fall, för att minimera risk för senare längre sjukfrånvaro. Till 

det följer också behovet av att upprätta en handlingsplan om hur och när det 

ska tillämpas, något som önskas ske i samverkan med personalavdelningen. 

Det behöver också lyftas vad chef har för möjlighet att få handledning för egen 

del då rehabärenden och dess bakomliggande problematik kan vara psykiskt 

krävande. Det behöver ses över om chefer och skyddsombud har behov av mer 

och/eller förnyad utbildning så de får rätt kunskap i hur de ska kunna verka för 

friskare arbetsplatser.  

Kommunen använder sig av det webbaserade rehab-verktyget Adato som är ett 

system för arbete kring rehabilitering, kort- och långtidssjukfrånvaro samt 

dokumentation. I nuläget är drygt 50 % av kommunens samtliga ärenden i 

Adato påbörjade. Det finns ett behov av att de chefer som arbetar i systemet får 

uppdaterad kunskap kring hur systemet ska användas, något som också 

framkom som ett utvecklingsområde vid analysen av första kartläggningen. Det 

är även önskvärt med uppdatering i hur KIA ska användas. KIA är det 

webbaserade informationssystem som chefer och medarbetare i kommunen 

använder för att rapportera in olycksfall och tillbud. 

Ett förslag finns också att titta närmare på andra liknande kommuner om hur 

de uppnått en låg siffra angående sjukfrånvaro och om de har använt något 

specifikt systematiskt arbetssätt och/eller strategiska åtgärder som även kultur- 

och utbildningsförvaltningen i Degerfors kan ta lärdom av. 

Personalavdelningen ses som en stor tillgång i flera av punkterna ovan. 

Förvaltningen önskar att avdelningen ska kunna fungera som stöd och 

bollplank för chefer så det i varje specifikt fall, men även generellt, kan få 

stöttning i samtliga delar för att gemensamt kunna arbeta för att främja friska 

arbetsplatser. Det är av vikt att det finns god möjlighet till samverkan mellan 
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Handlingsplan Kartläggning Friskare arbetsplatser 

förvaltningen och personalavdelningen, tillsammans med externa parter så som 

företagshälsovård, försäkringskassan, arbetsförmedling. Att dessa ses som 

resurser i det hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbetet. 

 

4 Tidsplan 

 

Aktivitet Start Slut Ansv 

Analysera statistik över sjukskrivningstal samt 

jämföra med andra liknande kommuner och 

verksamheter. 

Aug Sep Vcon/ 

ekonom 

Undersöka hur andra kommuner som har låga 

sjukskrivningstal arbetat. 

Okt Nov Vcon/FC 

Kartlägga hur chefer i dagsläget går tillväga då 

medarbetare har fler än fem 

sjukfrånvarotillfällen de tolv senaste 

månaderna. 

Aug Aug Vcon 

Upprätta rutin om hur chefer ska gå tillväga när 

medarbetare har fler än fem 

sjukfrånvarotillfällen de tolv senaste 

månaderna.  

Önskar lyfta 

frågan vidare om 

personal-

avdelningen kan 

bistå med en rutin 

som är 

övergripande för 

hela kommunen. 

P-avd 

Kartlägga chefers önskemål/behov om utökat 

alt. kompletterande utbildning gällande AFS 

2015:4 och AFS 1994:1. 

Nov Nov FC 

Kartlägga chefers möjlighet till handledning vid 

komplexa rehabärenden. 

  P-avd 

Se över möjlighet till uppdaterad utbildning till 

chefer i systemen Adato och KIA. 

Okt Okt P-avd 

Kartlägga möjlighet om förebyggande 

sjukpenning i vissa specifika fall. 

Nov Nov P-avd 

 



Ärendet gäller Antal

Björkdungen 4

Brukets skola 16

Herrgården 1

Parkskolan 16

Stora Vallaskolan 8

Strömtorpsskolan 24

Svartå skola 4

Åtorp skola 8

Totalt: 81

Sida 1 (8)

Ärenderapport - Kränkande behandling 2018-06-07 11:19:41

Registreringsdatum: 2018-01-01 t.o.m. 2018-05-31

Ärendet gäller: Enheter, Förskola, Brukets skola, Parkskolan, 
Stora Vallaskolan, Strömtorpsskolan, Svartå skola,



Orsak till diskriminering/trakasseri Antal

Funktionshinder 2

Totalt: 2
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Har eleven/barnet utsatts för liknande händelser senaste året? Antal

Ja 23

Nej 47

Totalt: 70
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Ålder/Årskurs Antal

1-3 år 2

F-klass 3

Förskola 4-6 år 3

Åk 1 3

Åk 2 13

Åk 3 8

Åk 4 16

Åk 5 16

Åk 6 9

Åk 7 5

Åk 8 3

Totalt: 81
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Kön Antal

Flicka 36

Pojke 45

Totalt: 81
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Händelsen inträffade under Antal

Fritidshemstid 16

Lektionstid 25

Rast, lek 34

Till eller från lektion på annan skola 1

Utanför skoltid 6

Utflykt, studieresa, lägerskola 1

Övergång mellan lektioner 6

Totalt: 89
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Tillvägagångssätt Antal

Fysiskt 46

Hot om våld 6

Psykosocialt 8

Sociala medier 1

Text- och bildburet 2

Verbalt 42

Totalt: 105
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Händelsen bedöms som en kränkning Antal

Ja 60

Nej 9

Totalt: 69
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