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Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde måndagen den 25 februari 2019 kl. 13:15 i 

fullmäktigesalen i Rådhuset. 

Sammanträdet inleds med presentation av Göran Albertsson, VD 

Härnösandshus och Marcus Claesson, VD Technichus 

Kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns 

tillgängligt för allmänheten i kommunreceptionen i kommunens 

servicecenter i Sambiblioteket, Universitetsbacken 3A. Handlingarna finns 

även på kommunens webbplats, www.harnosand.se/kfwebb  

 

Frågor till allmänhetens frågestund ska skickas in skriftligen innan 

sammanträdets början. Ordföranden läser upp din fråga på mötet. Du måste 

uppge namn och din fråga måste beröra ett ärende som faller inom 

fullmäktiges beslutsområde. Frågan får inte handla om myndighetsutövning 

mot enskild. Du kan skicka in din fråga via kommunens hemsida, 

www.harnosand.se Mötet direktsänds på hemsidan. 
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12.  Korta frågor - korta svar 2019 
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Göran Norlander 

ordförande 
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Andreas Menzel 

871 45 Härnösand                                                              Härnösand 2019-02-19 

    Härnösands Kommun  

    Kommunfullmäktige 

    871 80 Härnösand  

 

 

Fråga till Socialnämndens ordförande i Härnösand ställd 2019-02-01 Reviderad version  

 

Onsdag 2019-01-30 och stora delar av torsdag 2019-01-31 Slogs alla Sveriges tryggjetsarm ut, vilket 

gjorde det omöjligt att larma, dessa larm har tele 2 som operatör, men alla vet vi att tele 2 tar väldigt 

lång tid på sig att åtgärda  vanliga tele fel, nu slogs ett helt trygghetslarmsystem ut och min fråga är 

om det verkligen rätt med trådlösa larm och följdfrågan jag har är om Tele 2 verkligen är rätt 

operatör för en så känslig och viktig funktion som trygghetslarmen utgör för många, inte minst för 

undertecknad, men främst för alla äldre handikappade eller sjuka och var man medveten om de 

brister som ett trådlöst system trots allt tycks ha , 

 

Härnösand 2019-02-19 

 

Med vänlig hälsning 

 

Andreas Menzel 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 18 Dnr 2018-000213 000 

Medborgarförslag - Ändring ordningsstadgan - lokala 
ordningsföreskrifter 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att avslå medborgarförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.  

Bakgrund 

Ett medborgarförslag inkom till kommunfullmäktige 2018-05-28. 

Förslagsställaren vill att det ska vara enklare att ansöka om tillstånd för att 

anordna tillställningar på till exempel torget. Förslagställaren menar att om 

det blir enklare att anordna bössinsamling, dans eller schackspel så kommer 

torget i Härnösand att bli mer levande.  

Att förenkla detta så vill förslagsställaren att ansökningen för tillställningen 

inte måste skickas till polisen utan endast till kommunen och bör besvaras 

inom en vecka och endast kosta arrangören 20 kr.  

Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås eftersom 

ordningslagen säger att offentliga och allmänna arrangemang ska ges 

tillstånd av polisen samt att det är myndigheten som prissatt handläggningen. 

Kommunen kan inte godkänna arrangemang som sker på offentlig eller 

allmänplats utan att polisen givit sitt godkännande.        

De arrangemang som enligt polisen behöver tillstånd är bland annat: 

uteservering, placering av valstuga, försäljning, insamling av pengar, 

byggetablering (placering av container, byggsäck, byggcontainer), placering 

av skylt, bord eller scen, störande buller. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Vid offentlig tillställnings, till exempel dansföreställning, så kärvs också 

tillstånd av polisen enligt ordningslagen. 

Vid allmän sammankomst med arrangemang för demonstrationer, 

manifestationer och opinionsyttringar kärvs tillstånd av polisen enligt 

ordningslagen.   

Kommunledningskontoret anser att det inte gör att kringgå polisens 

tillståndsbeslut samt kostnad för dessa med hänvisning till ordningslagen och 

föreslår därför att medborgarförslaget avslås. 

Socialt perspektiv 

Bedömningen är att beslutet i tjänsteskrivelsen inte påverkar det 

socialperspektivet negativt då ingen förändring gör för dagens möjlighet att 

arrangera olika sammankomster på kommunens marks.   

Ekologiskt perspektiv 

Bedömningen är att beslutet i tjänsteskrivelsen inte påverkar det ekologiska 

perspektivet.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Bedömningen är att beslutet i tjänsteskrivelsen inte påverkar det ekonomiska 

perspektivet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2019-01-22 § 4 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-01-07 

Medborgarförslag – Ändring ordningsstadgan – lokala ordningsföreskrifter 

Komplettering till medborgarförslag – Ändring ordningsstadgan – lokala 

ordningsföreskrifter 

 

______  
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Postadress 
Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 
Nybrogatan 8 

Hemsida 
www.harnosand.se 

Telefon 
0611-348000 

Organisationsnr 
212000-2403 

E-post 
kommun@harnosand.se 

Fax 
0611-348030 

Bankgiro 
5576-5218 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Henrik Petre, 0611-348015 
henrik.petre@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2)

Datum 
2019-01-07 

Dnr  
KS/2018-000213 

Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag - Ändring ordningsstadgan - lokala 
ordningsföreskrifter 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen arbetsutskott föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att avslå medborgarförslaget.  

Beskrivning av ärendet 

Ett medborgarförslag inkom till kommunfullmäktige 2018-05-28. 

Förslagsställaren vill att det ska vara enklare att ansöka om tillstånd för att 

anordna tillställningar på till exempel torget. Förslagställaren menar att om 

det blir enklare att anordna bössinsamling, dans eller schackspel så kommer 

torget i Härnösand att bli mer levande.  

Att förenkla detta så vill förslagsställaren att ansökningen för tillställningen 

inte måste skickas till polisen utan endast till kommunen och bör besvaras 

inom en vecka och endast kosta arrangören 20 kr.  

Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås eftersom 

ordningslagen säger att offentliga och allmänna arrangemang ska ges 

tillstånd av polisen samt att det är myndigheten som prissatt 

handläggningen. Kommunen kan inte godkänna arrangemang som sker på 

offentlig eller allmänplats utan att polisen givit sitt godkännande.     

De arrangemang som enligt polisen behöver tillstånd är bland annat: 

uteservering, placering av valstuga, försäljning, insamling av pengar, 

byggetablering (placering av container, byggsäck, byggcontainer), placering 

av skylt, bord eller scen, störande buller. 

Vid offentlig tillställnings, till exempel dansföreställning, så kärvs också 

tillstånd av polisen enligt ordningslagen. 

Vid allmän sammankomst med arrangemang för demonstrationer, 

manifestationer och opinionsyttringar kärvs tillstånd av polisen enligt 

ordningslagen.   
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Härnösands kommun 

Kommunstyrelseförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
2(2) 

Datum 
2019-01-15 

Dnr 
KS/2018-000213 

Kommunledningskontoret anser att det inte gör att kringgå polisens 

tillståndsbeslut samt kostnad för dessa med hänvisning till ordningslagen 

och föreslår därför att medborgarförslaget avslås. 

Socialt perspektiv 

Bedömningen är att beslutet i tjänsteskrivelsen inte påverkar det 

socialperspektivet negativt då ingen förändring gör för dagens möjlighet att 

arrangera olika sammankomster på kommunens marks.   

Ekologiskt perspektiv 

Bedömningen är att beslutet i tjänsteskrivelsen inte påverkar det ekologiska 

perspektivet.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Bedömningen är att beslutet i tjänsteskrivelsen inte påverkar det 

ekonomiska perspektivet.     

Beslutsunderlag 

Ordningslag (1993:1617) 

Polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/ 

https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/allman-sammankomst/ 

https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-tillstallning/ 

Anna Bostedt 

Kanslichef 

Henrik Petre 

Utredare 
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Sida  1

E-postformulär

Namn

Ferenc Szeplaky

Adress

Postnummer

871 51

Ort

Härnösand

Telefon

E-postadress

Datum

20180425

Rubrik på medborgarförslaget

Ändring ordningstadgan

Här skriver du ditt förslag

Vill ha ändring av lokala ordningsstadgan så att det är lättare
och betydligt blligare att ha t.ex musik på torget samt andra aktviviteter som är ideella.

Motivering (Här lämnar du en motivering till ditt förslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras
och hur det skulle kunna genomföras).

Se ovan
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Sida  2

E-postformulär

Jag godkänner att Härnösands kommun enligt Personuppgiftslagen (Pul 1998:204) lagrar och Behandlar de
personuppgifter jag lämnar. Mitt namn och förslaget publiceras på Härnösands kommuns hemsida
www.harnosand.se, samt i kallelser och protokoll. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke (Pul 1998:204 12 §)
och därmed får ytterligare uppgifter inte behandlas. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter
används så kontakta kommunsekreteraren, 0611-34 80 00.

Ja
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Sida 1

E-postformulär

Namn

Ferenc Szeplaky

Adress

Postnummer

87151

Ort

Härnösand

Telefon

E-postadress

Datum

20180426

Rubrik på medborgarförslaget

Ändring av lokala ordningsföreskrfter

Här skriver du ditt förslag
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Sida 2

E-postformulär

Medborgarförslag.
Jag har igår lämnat ett medborgarförslag.
Detta var inte tillräckligt detaljerat, därför lämnar
jag följande tillägg.

Förslag till ändring lokala ordningsförskrifter.
Jag vill att kommunen ser över tillståndsgivning
för sammankomster på offentlig mark t.ex. torget.

Börja med att vissa lördagar i sommar skall endast en enkel ansökan kunna göras. Skall beslutas av
kommunen inte
polisen. Bör besvaras inom en vecka.
Exempelvis: Jag vill sjunga på torget. Jag vill ha en
bössinsamling. Jag vill spela schack på torget.
Naturligtvis med namn och adress på ansökan.
Lägg avgiften på endast 20 kronor.
Bör kunnas tas på mötet i juni 2018.
Utvärdera detta i höst och skriv in ett enkelt förfarande senare
i  ordningsstadgan.
Detta förslag underlättar att vi kommer att ha ett levande torg
med aktiviteter.

Ferenc Szeplaky

Motivering (Här lämnar du en motivering till ditt förslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras
och hur det skulle kunna genomföras).

se ovan

Jag godkänner att Härnösands kommun enligt Personuppgiftslagen (Pul 1998:204) lagrar och Behandlar de
personuppgifter jag lämnar. Mitt namn och förslaget publiceras på Härnösands kommuns hemsida
www.harnosand.se, samt i kallelser och protokoll. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke (Pul 1998:204 12 §)
och därmed får ytterligare uppgifter inte behandlas. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter
används så kontakta kommunsekreteraren, 0611-34 80 00.

Ja
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-02-05 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 21 Dnr 2018-000530 003 

Policy för kompetensförsörjning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Policy för kompetensförsörjning 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M). 

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.  

Bakgrund 

Inriktningen för kommunens arbetsgivarpolitik återfinns i Personalpolitisk 

policy, beslutad 2017-03-07. Personalpolitiken ska bidra till 

kvalitetsförbättring samt till utveckling av chefer, medarbetare och 

verksamhet. Där kompetensförsörjning är ett av fem strategiska områden. 

Efterfrågan på kompetens påverkas av en rad faktorer. Det handlar om 

demografi, globalisering, konjunkturförändringar, innovationer, ökad 

rörlighet på arbetsmarkanden, politiska beslut och reformer mm. Det vi 

själva i hög grad kan påverka är vilken kompetens vi efterfrågar och i vilken 

grad vi efterfrågar den. Idag överstiger många gånger efterfrågan på en viss 

kompetens tillgången av den samme. Det blir också allt tydligare att det inte 

kommer räcka med att nyrekrytera för att tillgodose framtidens personal- och 

kompetensbehov och därför behöver vi arbeta mer medvetet och 

systematiskt med kompetensförsörjning. Arbetsgivarens förmåga att 

identifiera, ta till vara och utveckla medarbetares kompetens kommer vara av 

stor betydelse för att vi ska klara kompetensförsörjningen i Härnösands 

kommun.  

För att hålla ihop arbetet med både det strategiska 

kompetensförsörjningsarbete och det mer kortsiktiga behovet av att säkra 
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bemanning behövs en gemensam strategi och modell. 

Syftet med Policy för kompetensförsörjning är att tydliggöra styrning, 

viljeinriktning och utvecklingsbehov när det gäller Härnösands kommuns 

kompetensförsörjningsarbete.  

Policyn ska vara ett stöd till nämnder och förvaltningar och ge vägledning i 

hur kompetensförsörjning bidrar till att nå kommunens mål. 

Genom att arbeta med kompetensplanering på olika organisatoriska nivåer 

får vi kunskap om hur vi på bästa sätt kan arbeta med att attrahera, rekrytera, 

utveckla, behålla och avveckla kompetens för att uppnå verksamheternas 

mål.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrags, 2019-01-22 § 3 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-12-20 

Policy för kompetensförsörjning 1.0 

Personalpolitisk policy reviderad 2017-03-27 

______  
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Postadress 
Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 
Nybrogatan 8 

Hemsida 
www.harnosand.se 

Telefon 
0611-348000 

Organisationsnr 
212000-2403 

E-post 
kommun@harnosand.se 

Fax 
0611-348030 

Bankgiro 
5576-5218 

HR-avdelning 
Pernilla Unander, 0611-348069 
Pernilla.unander@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2)

Datum 
2018-12-20 

Dnr  
KS/2018-000530 

Kommunfullmäktige 

Policy för kompetensförsörjning 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen förslå 

kommunfullmäktige besluta 

att anta Policy för kompetensförsörjning. 

Beskrivning av ärendet 

Inriktningen för kommunens arbetsgivarpolitik återfinns i Personalpolitisk 

policy, beslutad 2017-03-07. Personalpolitiken ska bidra till 

kvalitetsförbättring samt till utveckling av chefer, medarbetare och 

verksamhet. Där kompetensförsörjning är ett av fem strategiska områden. 

Efterfrågan på kompetens påverkas av en rad faktorer. Det handlar om 

demografi, globalisering, konjunkturförändringar, innovationer, ökad 

rörlighet på arbetsmarkanden, politiska beslut och reformer mm. Det vi 

själva i hög grad kan påverka är vilken kompetens vi efterfrågar och i vilken 

grad vi efterfrågar den. Idag överstiger många gånger efterfrågan på en viss 

kompetens tillgången av den samme. Det blir också allt tydligare att det inte 

kommer räcka med att nyrekrytera för att tillgodose framtidens personal- 

och kompetensbehov och därför behöver vi arbeta mer medvetet och 

systematiskt med kompetensförsörjning. Arbetsgivarens förmåga att 

identifiera, ta till vara och utveckla medarbetares kompetens kommer vara 

av stor betydelse för att vi ska klara kompetensförsörjningen i Härnösands 

kommun.  

För att hålla ihop arbetet med både det strategiska 

kompetensförsörjningsarbete och det mer kortsiktiga behovet av att säkra 

bemanning behövs en gemensam strategi och modell. 

Syftet med Policy för kompetensförsörjning är att tydliggöra styrning, 

viljeinriktning och utvecklingsbehov när det gäller Härnösands kommuns 

kompetensförsörjningsarbete.  
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Härnösands kommun 

HR-avdelning 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
2(2) 

Datum 
2018-12-20 

Dnr 
KS/2018-000530 

Policyn ska vara ett stöd till nämnder och förvaltningar och ge vägledning i 

hur kompetensförsörjning bidrar till att nå kommunens mål. 

Genom att arbeta med kompetensplanering på olika organisatoriska nivåer 

får vi kunskap om hur vi på bästa sätt kan arbeta med att attrahera, rekrytera, 

utveckla, behålla och avveckla kompetens för att uppnå verksamheternas 

mål.   

Beslutsunderlag 

Personalpolitisk policy, KS2016-000569 

Policy för kompetensförsörjning.  

Sofia Pettersson 

Kommundirektör 

Pernilla Unander 

HR-chef 
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Härnösands kommun 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Pernilla Unander 

POLICY FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING 

Datum 

2019-01-16 

Policy för kompetensförsörjning 

Dokumentnamn Policy för kompetensförsörjning 

Dokumenttyp 

Policy 

Fastställd/upprättad av HR-avdelningen 

Datum 

[Datum] 

Diarienummer 

KS2018-000530 

Dokumentansvarig/processägare Pernilla Unander/HR-chef 

Version 

1.0 

Senast reviderad Giltig t o m 

2022-12-31 

Dokumentinformation 

Dokumentet gäller för Dokumentet gäller för alla nämnder och förvaltningar inom Härnösands kommun. 

Annan information 
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Härnösands kommun 
Datum 

2019-01-16 
Sida 

2(6) 

Bakgrund 

Inriktningen för kommunens arbetsgivarpolitik återfinns i ”Personalpolitisk 

policy, KS16-569-003”. Personalpolitiken ska bidra till kvalitetsförbättring 

samt till utveckling av chefer, medarbetare och verksamhet. 

Kompetensförsörjning är ett av fem identifierade strategiska områdena som 

beskrivs i policyn.  De övriga personalstrategiska områden som beskrivs är 

ledarskap-medarbetarskap, arbetsmiljö-hälsa-samverkan, jämlikhet- 

jämställdhet- mångfald och lön- anställningsvillkor.  

Efterfrågan på kompetens påverkas av en rad faktorer. Det handlar om 

demografi, globalisering, konjunkturförändringar, innovationer, ökad 

rörlighet på arbetsmarkanden, politiska beslut och reformer mm. Det vi 

själva i hög grad kan påverka är vilken kompetens vi efterfrågar och i vilken 

grad vi efterfrågar den. Idag överstiger många gånger efterfrågan på en viss 

kompetens tillgången av den samme. Det blir också allt tydligare att det inte 

kommer räcka med att nyrekrytera för att tillgodose framtidens personal- och 

kompetensbehov och därför behöver vi arbeta mer medvetet och 

systematiskt med kompetensförsörjning. Arbetsgivarens förmåga att 

identifiera, ta till vara och utveckla medarbetares kompetens kommer vara av 

stor betydelse för att vi ska klara kompetensförsörjningen i Härnösands 

kommun.  

En gemensam modell för Härnösands kommuns 

kompetensförsörjningsarbete kommer skapa bättre förutsättningar för att 

möte de rekryteringsutmaningar som vi står inför.  

För att hålla ihop arbetet med både det strategiska 

kompetensförsörjningsarbete och det mer kortsiktiga behovet av att säkra 

bemanning behövs en gemensam strategi och modell. Vi har valt ARUBA
1

som den gemensamma modell vi utgår ifrån när vi planerar, genomför och 

följer upp aktiviteter inom kompetensförsörjning och tillsammans med en 

tydlig ansvars- och uppgiftsfördelning ger det goda förutsättningar för att 

säkerställa kommunens kompetensbehov framåt. Genom att hitta den röda 

tråden som binder samman verksamhetens uppdrag med chefer och 

medarbetares kompetens blir också ledarskap och medarbetarskap en grund 

för effektiv ledning och styrning. 

Syfte 

Syftet med kompetensförsörjningsarbetet är att fortlöpande säkerställa att rätt 

kompetens finns för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov på 

både kort och lång sikt.  

Syftet med denna policy för kompetensförsörjning är att tydliggöra styrning, 

viljeinriktning och utvecklingsbehov när det gäller Härnösands kommuns 

kompetensförsörjningsarbete.  

Policyn ska vara ett stöd till nämnder och förvaltningar och ge vägledning i 

hur kompetensförsörjning bidrar till att nå kommunens mål. 

1
 ARUBA: Attrahera-Rekrytera-Utveckla-Behålla-Avveckla 
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Genom att arbeta med kompetensplanering på olika organisatoriska nivåer 

får vi kunskap om hur vi på bästa sätt kan arbeta med att attrahera, rekrytera, 

utveckla, behålla och avveckla kompetens för att uppnå verksamheternas 

mål. På så sätt blir kompetensförsörjningsprocessen en naturlig del av 

verksamhetsutvecklingsarbete. 

 

 Gemensamma begrepp 
 

När vi arbetar med kompetensförsörjningsplanering är det avgörande att alla 

lägger samma innebörd i de begrepp som används. Kompetensmodellen 

samlar de begrepp som är gemensamma för Härnösands kommun som 

arbetsgivare. 

 

Kompetens 

Kompetens är ett vidare begrepp än bara kunskap och färdigheter  

Med kompetens menas förmåga och vilja att utföra en arbetsuppgift genom 

att tillämpa kunskap och färdigheter. (SS 624070)
2
 

- Förmåga är erfarenhet, förståelse och omdöme att omsätta kunskap 

och färdighet.    

- Vilja är attityd, engagemang, mod och ansvar.  

- Kunskap är teori, fakta och metoder. 

- Färdighet är att kunna göra i praktiken. 

Kompetens handlar alltså om medarbetares inställning och motivation till 

uppdraget samt att de vid rätt tillfälle och i rätt sammanhang kan omsätta 

sina samlade kompetenser till ett önskade beteenden, den funktionella 

kompetensen. 

 

Kompetensförsörjning 

Med kompetensförsörjning menas att styra organisationens och medarbetares 

kompetens i rätt riktning för att uppnå målen i verksamheten.  

 

Genom att arbeta medvetet, systematiskt och proaktivt med de olika 

processområdena skapas förutsättningar för att säkerställa att rätt kompetens 

finns tillgänglig till rätt uppgift i rätt tid.  

 

I begreppet kompetensförsörjning finns två aspekter, befintliga medarbetare 

och potentiella medarbetare. Det är av vikt att vi som attraktiv och 

professionell arbetsgivare har med båda aspekterna när vi arbetar med den 

strategiska kompetensförsörjningen. 

 

Kompetensförsörjningsprocess 

En gemensam modell och arbetssätt för kompetensförsörjning som utgör 

beslutsstöd till chefer och ledning. 

 

Processområden 

                                                                        
2
 Det finns flera olika definitioner av kompetens och kompetensförsörjning. Denna 

definition utgår från Swedish Standards Institute (SIS) definition. 
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Den etablerade modellen för kompetensförsörjning ARUBA ligger till grund 

för de processområden som vi utgår från när vi planerar, genomför och följer 

upp kompetensförsörjningsinsatser.  

 

 

 

Kort beskrivning av de olika processområdena 

 

A – Attrahera handlar om vårt arbetsgivarvarumärke, meningsfulla och 

intressanta uppdrag och attraktiva anställningserbjudanden. – Attrahera 

medarbetare med rätt kompetens. 

 

R – Rekrytera handlar om att ha en professionell rekryteringsprocess i allt 

från behov, kravprofil, annons, urval, intervjuer, referenstagning, erbjudande 

och avslag som säkerställer behovet av rätt kompetens vid varje tillfälle.  

 

U – Utveckla handlar om att arbeta med kompetensutveckling som är 

kopplad till verksamhetens mål och medarbetares utvecklingsbehov. 

 

B – Behålla handlar om att ta tillvara på medarbetares kompetens, talanger 

och engagemang och gör det möjligt att ha ett hållbart arbetsliv. 

 

A – Avveckla handlar om två perspektiv både att avsluta medarbetare som 

själv valt att lämna sin anställning och att avveckla en viss kompetens som 

inte längre krävs för att nå de kommunala målen. Oavsett skäl till avslut ska 

detta ske både med både empati och professionalitet.  

 

Kompetensgap 

Skillnaden mellan befintlig kompetens hos medarbetare och det 

kompetensbehov som behövs för att nå verksamhetens mål. 

 

Kompetensutveckling 

Aktiviteter för att bredda/höja individens, gruppers och organisationens 

kompetens. Kan ske genom exempelvis utvecklingsarbete, handledning, 

nätverk, arbetsrotation, studiebesök, utbildningsinsats, eller förändrat 

förhållningssätt och beteende. Kompetensutveckling ska alltid utgå från och 

stödja verksamhetens mål och uppdrag. 

 

Individuell målplan 

Tillsammans med varje medarbetare upprättas årligen en individuell målplan 

som utgår från verksamhetens behov och medarbetarens förmåga och vilja 

till utveckling. 

 

Kompetensledning 

Innebär att omvandla medarbetares potential till prestationer. 

 

 

Framgångsfaktorer 
 

Kompetensförsörjningsprocessen ska vara en naturlig del av arbetet med 

budget, verksamhetsplanering och uppföljning.  
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Strategiska beslut som påverkar kompetensbehovet och kräver investeringar 

behöver finnas med i budgetarbetet om de ska vara framgångsrika. 

 

Arbetsplatsens förmåga att ta tillvara nya kunskaper, verktyg, metoder och 

att omsätta dem i verksamheten. 

 

Processen 

 
Planering av utvecklingsinsatser utgår alltid från verksamhetens syfte och 

uppdrag. Det innebär att mål och utmaningar som identifieras ligger till 

grund för arbetet med att ta fram utvecklingsområden som sedan ska 

resultera i en aktivitetsplanering som följer ARUBA och som följs upp på 

alla organistoriska nivåer.   

 

 

Processen för strategisk kompetensförsörjning:  

 

 

 

 
 

 

Vi utgår från fyra utvecklingsperspektiv när vi arbetar med 

kompetensplanering. De olika perspektiven ger oss sedan möjlighet att 

inventera befintlig kompetens och göra en analys av kompetensgapet som vi 

sedan aktivitetsplanerar utifrån ARUBA modellen. 

Bilden nedan visar hur de fyra typerna av utvecklingsperspektiv hänger ihop 

med ARUBA modellen. 
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Kompetensstyrning 
 
Den egna kompetensen ställd mot organisationens kompetenskrav  

Det som organisationen kräver av sina medarbetare uttrycks som 

organisationens krav på kompetens.  

 

Organisationens krav förändras över tid och medarbetares kompetens 

utvecklas. Hur väl medarbetarna matchar de krav som ställs för en yrkesroll 

kan därför variera över tid och mellan olika roller.  

 
 

 

För att kunna koppla ihop medborgares krav och verksamhetens mål med 

medarbetares kompetens och arbetsinsats behöver en kompetensmodell tas 

fram.  

 

När kompetens ställs i relation till ett visst arbete eller en uppgift som utförs 

kan den ses och utvärderas genom den arbetsprestation medarbetaren visar. 

 

Uppdrag 

Arbetet med policyns strategi och modell ska årligen återrapporteras till 

Kommunstyrelsen. 
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§ 28 Dnr 2019-000048 1.1.1.3 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL18) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 

att anta OPF-KL18 för förtroendevalda, samt 

att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att ta fram förslag till 

tillämpningsanvisningar för OPF-KL18.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.  

Bakgrund 

OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 

eller som tillträtt vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller 

PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet.  

OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 

2014-12-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, 

annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa 

förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.  

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och 

landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av 

bestämmelserna.  

OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande 

omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har 

varit OPF-KL14 som antogs av SKLs styrelse 20 oktober 2013.  

I OPF-KL18 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till 

aktiva omställningsinsatser tillförts.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-29 

Bilaga 1 – Förslag till OPF-KL18 

Bilaga 2 – Kommentarer till förslag till OPF-KL18 SKL 

______  
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Kommunstyrelseförvaltningen 
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Telefon 
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Datum 
2019-01-29 

 
Dnr  
KS/2019-000048 

  
 

 Kommunfullmäktige 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL18) 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen förslå 

kommunfullmäktige besluta 

att anta OPF-KL18 för förtroendevalda, samt 

att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att ta fram förslag till 

tillämpningsanvisningar för OPF-KL18.  

 

Beskrivning av ärendet 

OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 

eller som tillträtt vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller 

PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet.  

 

OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 

2014-12-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, 

annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa 

förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.  

 

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och 

landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av 

bestämmelserna.  

 

OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande 

omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har 

varit OPF-KL14 som antogs av SKLs styrelse 20 oktober 2013.  

 

I OPF-KL18 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till 

aktiva omställningsinsatser tillförts.   

Beslutsunderlag 

Förslag till bestämmelser OPF-KL18  

SKLs Kommentarer till Förslag till bestämmelser OPF-KL18  
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  2018-05-29 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 

familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-

KL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund. 

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel: 

1. Inledande bestämmelser  

 Pensionsmyndighet 

 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

2. Omställningsstöd 

 Aktiva omställningsinsatser 

 Ekonomiskt omställningsstöd 

 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

3. Pensionsbestämmelser 

 Avgiftsbestämd pensionsbehållning 

 Sjukpension 

 Efterlevandeskydd 

4. Familjeskydd 
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Kapitel 1 

Inledande bestämmelser  

 

§ 1   Pensionsmyndighet 

I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. 

Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-

KL18. 

§ 2  Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa 

bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet 

från tid till annan beslutar. 
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Kapitel 2  

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 

 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 

1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av 

heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Omställningsstöd 

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 

arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd 

kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd.  

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få 

ett nytt arbete. 

§ 3   Aktiva omställningsinsatser 

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett 

eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års 

sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.  

Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den 

förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva 

omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som 

erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av 

rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.  

§ 4   Ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 

uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  
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För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.  

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 

åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 

beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv 

under det senaste året. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den 

förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 

på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid 

hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, får uppdrag i Riksdagen 

eller regeringen eller får förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning.  

§ 5   Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat 

sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 

tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till 

att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 

kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder.  

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den 

förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.  

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 

förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 

procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, eller 

får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

§ 6   Samordning 

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 

förvärvsinkomster om inte annat anges. 
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Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 

förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 

samordning. 

§ 7   Uppgiftsskyldighet 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 

ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 

genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 

på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 

oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 

delvis avstå från efterkrav. 

§ 8   Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 

anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.  

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den 

förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.  

§ 9   Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd  

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger 

bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader 

efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 
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Kapitel 3 

Pensionsbestämmelser 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 

omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt 

(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

§ 2   Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 

a.  avgiftsbestämd ålderspension 

b.  sjukpension    

c.  efterlevandeskydd   

§ 3   Avgiftsbestämd ålderspension 

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.  

§ 4   Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 

begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 

sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 

(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 

under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller 
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föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska 

den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 

förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 

semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 

traktamente eller kostnadsersättning.  

§ 5   Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 

inkomst enligt § 4. 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 

och med 7,5 inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 

som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått 

motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 

procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav 

med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före 

mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den 

förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 

socialförsäkringsbalken (SFB). 

 Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före 

den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till 

den förtroendevaldes pensionsbehållning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är 

högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte 

tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i 

form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr 

avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 

200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.  
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§ 6   Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 

pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med 

pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats 

hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.  

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 

anslutning till ansökan om uttag. 

§ 7   Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 

eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 

pensionsavgift.  

§ 8  Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 

6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få 

allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 

förtroendevalde och pensionsmyndigheten. 

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 

pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad 

inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 

förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 

inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.  

§ 9   Uppgiftsskyldighet  

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till 

pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten 

besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.  

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 

uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 

kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av 

pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 
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§ 10   Sjukpension 

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 

del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till 

sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd 

härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före 

mandatperiodens utgång. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 

den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat 

beräkningsunderlag. 

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 

anställda enligt AGS-KL. 

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 

upphör också rätten till sjukpension. 

Anmärkningar 

1.   Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen).  

2.   Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som 

gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL. 

 

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 

efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till 

sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- 

eller aktivitetsersättning.  

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde 

tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 

§ 11   Efterlevandeskydd   

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes 

pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, 

sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall. 

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 

partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.  

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 

delas lika mellan dessa barn. 
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Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 

förmånsberättigad efterlevande under fem år. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 

värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 

utbetalning av förmånen börjar.  

§ 12   Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 

framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 

18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal. 

§ 13  Finansiering 

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och 

kommunalförbund. 

§ 14   Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd 

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.  

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar 

som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 

förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom 

tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  

§ 15   Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 

uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 

sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte 

fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till 

förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till 

förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock 

medge undantag.  
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Kapitel 4 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 

antas av fullmäktige, eller från den tidigare tidpunkt som fullmäktige beslutar. 

Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i 

tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 

pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Rätt till familjeskydd 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen 

och 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 

§ 3   Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den 

förtroendevalde avlider: 

a)   under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1, 

b)   under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10  

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 

förtroendevalde avlider: 

c)   inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 

uppdrag. 

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna  

b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning 

eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 

uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande. 
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§ 4   Familjeskydd till efterlevande vuxen 

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 

maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 

dödsfallet.  

§ 5   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen 

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt 

ovan, har rätt till förmån i fem års tid. 

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och 

med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde  

1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp 

med förändringen av prisbasbeloppet. 

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora 

delar. 

§ 6   Familjeskydd till efterlevande barn 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 

arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. 

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet 

har rätt till barnpension enligt SFB. 

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 

förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård 

och fostran i adoptionssyfte. 

§ 7   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn 

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med 

månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 

samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat 

med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av 

prisbasbeloppet. 

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 

samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 

dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 

och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 

inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet 

efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter 

årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet. 
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Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 

familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat 

betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen. 

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska 

utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 

§ 8   Utbetalning av förmåner 

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, 

senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.  

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 

förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, 

anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet. 

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån 

lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 

pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från 

nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 

Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.  

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt 

familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från 

kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under 

förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter 

var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge 

beloppet. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 

familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 

förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 

§ första stycket FAL.  
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Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd 

och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

OPF-KL18 är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som tillträder ett 

(eller flera) uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna 

gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats 

av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, omställningsstöd, 

pensionsbestämmelser samt familjeskydd. Till OPF-KL14 fanns en bilaga med bl. a. 

information om uppräkning av pensionsbehållningen samt samordning med 

förvärvsinkomst. Bilaga om uppräkning av pensionsbehållning gäller även OPF-

KL18. 

För de kommuner, landsting/regioner eller kommunalförbund som inte antagit OPF-

KL18 innan valet 2018 kan det vara viktigt att vara uppmärksam på att nu framtagna 

införanderegler samt kommentarstext är framtaget under förutsättning att OPF-KL14 

har antagits.  

  

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund. För att bestämmelserna ska äga giltighet krävs ett lokalt antagande 

av fullmäktige. Med fullmäktige avses kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige,  

regionfullmäktige samt förbundsfullmäktige. 

OPF-KL18 omfattar politiska förtroendeuppdrag och har sin grund i kommunallagen. 

Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv 

och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de 

pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting, 

regioner och kommunalförbund. 

Styrelseledamöter i kommunala aktiebolag omfattas i normalfallet inte i någon del av 

bestämmelserna i OPF-KL18. Beslut kan fattas om en konstruktion med OPF-KL18-

liknande förmåner/nivåer för kommunala aktiebolag, men om sådant beslut fattas ska 

beaktas att aktiebolagslagen och kommunallagen utgör två helt separata regelverk. 

Konsekvenser utifrån aktiebolagslagens krav är inte utredda gällande OPF-KL18. 

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, aktiva 

omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte 

att öka möjligheterna för personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket följer 

arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad som gäller för anställda i kommuner, 

landsting, regioner och kommunalförbund. 
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Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-

KL. ”Ålderspensionsintjänandet” (kategoriserad som en sparförsäkring, skatteklass K, 

vilket skiljer sig från ett ordinarie ålderspensionsintjänande skattemässigt) bygger på 

livsinkomstprincipen. Strukturen i regelverket följer av AKAP-KL. 

Någon nedre åldersgräns för att omfattas av bestämmelserna finns inte. Vad gäller 

ålderspension finns inte heller någon övre åldersgräns, men något intjänande av 

ålderspension påbörjas i normalfallet inte om den förtroendevalde tillträder ett 

uppdrag efter motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

I och med OPF-KL18 tillförs bestämmelser om Familjeskydd. Familjeskyddet syftar 

till att de förtroendevalda ska i huvudsak ha samma skydd för efterlevande som 

anställda.  

 

Övergångsbestämmelser samt tillämpningsområde 

PBF respektive OPF-KL14/18 är två i grunden olika system, förmånsbestämt 

respektive avgiftsbestämt. Ett förmånsbestämt system och ett avgiftsbestämt system 

har få gemensamma beröringspunkter och beräknar pensionen på olika sätt. Det 

medför bland annat att det är mycket osäkert och komplicerat att kunna omhänderta 

tidigare intjänande i PBF (eller tidigare pensionssystem) och föra över intjänandet till 

OPF-KL. Att avbryta ett intjänande i enlighet med PBF och påbörja ett intjänande i 

OPF-KL medför en risk att den redan intjänade förmånens värde urholkas. 

Rekommendationen är således att inte införa en tillämpning som innebär en retroaktiv 

förändring av de förtroendevaldas intjänande pension.  Följaktligen bör den som har 

påbörjat ett intjänande i PBF inte omfattas av OPF-KL.  

Det saknas övergångsregler mellan de olika pensionssystemen. Några generella 

beräkningar är inte möjliga att göra och en lokal avvikelse i denna del innebär att den 

enskilda kommunen, landstinget, regionen eller kommunalförbundet får utarbeta egna 

bestämmelser utan möjlighet till stöd från SKL eller möjlighet till att jämföra 

tillämpningen av OPF-KL med andra organisationers.  

OPF-KL utgår från den enskilda kommunen eller landstinget. Med ”tidigare uppdrag” 

menas tidigare uppdrag hos uppdragsgivaren. Varje rätt till ersättning bedöms normalt 

utan hänsyn till uppdrag hos annan kommun eller landsting. OPF-KL samordnar inte 

med PBF, men däremot kan PBF samordna med OPF-KL (PBF § 2 mom. 3).  

Den förtroendevaldes intjänande i PRF-KL, PBF samt OPF-KL är kopplat till den 

organisation där uppdraget utförs. Det innebär att om man tidigare exempelvis intjänat 

PBF/PRF-KL i en annan kommun så finns det inget som hindrar att man hos ny 

uppdragsgivare har ett intjänande enligt OPF-KL. 

PBF upphör att gälla för förtroendevald då denna frånträder sitt uppdrag, utan att bli 

berättigad till pensionsförmån enligt PBF. Har förtroendevald rätt till pensionsförmån 

fortsätter dock PBF att gälla (PBF § 1 mom. 3).  
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Bestämmelserna bör inte ge effekten att det är mer förmånligt att helt avstå från 

fortsatta politiska uppdrag än att fortsätta som förtroendevald i mindre omfattning. Av 

den anledningen bör inte uppbärandet av avgångsersättning förhindra att den 

förtroendevalde omfattas av OPF-KL och tjänar in förmåner parallellt.  

En förtroendevald som före införandet av OPF-KL omfattades av PBF, och om 

uppdraget omfattade minst 40 % av en heltid, kommer således alltid att fortsätta att 

omfattas av PBF så länge som han eller hon fortfarande innehar ett uppdrag som 

omfattar minst 40 % av en heltid. Om uppdraget efter införandet av OPF-KL minskar 

till mindre än 40 % av en heltid och den förtroendevalde saknar rätt till 

visstidspension, sjukpension eller ålderspension i enlighet med PBF, så kan han eller 

hon omfattas av OPF-KL.  

Om rätt att uppbära egenpension enligt PBF eller annat regelverk finns på grund av 

uppdrag hos annan kommun, landsting eller region, så bör frågan om denna rätt ska 

anses förhindra ett intjänande av förmån enligt OPF-KL eller inte regleras i 

tillämpningsanvisningar. 

 

Kapitel 1 Inledande bestämmelser 

Det förutsätts att fullmäktige, enligt inledande bestämmelser § 1, utser en särskild 

”pensionsmyndighet”, dvs. den nämnd som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa 

pensions- och omställningsbestämmelserna.  

Gällande ändringar och tillägg till bestämmelserna så är den förtroendevald som 

tillträtt vid valet 2014 eller senare skyldig att följa de ändringar som följer av OPF-

KL18 samt de ändringar och tillägg till bestämmelserna som fullmäktige beslutar. 

 

Kapitel 2 Omställningsstöd 

Bestämmelserna om omställningsstöd syftar till att öka möjligheterna för en 

förtroendevald att röra sig mellan arbetsliv och uppdragstid. Huvudprincipen är att 

samtliga omställningsstöd ska ses som tidsbegränsade stöd. 

Omställningsfonden kan uppdras att mot en kostnad hantera den förtroendevaldes 

omställning.  

Varje kommun och landsting/region och kommunalförbund svarar för sin del av 

kostnaden för de olika omställningsstöden. I händelse av att förtroendevald går från 

uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det 

överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Bestämmelser om de olika omställningsstöden gäller för förtroendevald som avses i 4 

kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting/region, 
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på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Att betydande del anges till 40 procent är en uttolkning av kommunallagen. Olika 

kommuner och landsting/regioner har olika förutsättningar, exempelvis beroende på 

storlek, för omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i samband med 

fastställandet av det lokala regelverket. 

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 

inte annat anges. För att få rätt till de olika omställningsstöden enligt §§ 3 - 5 krävs 

skriftlig ansökan, enligt de anvisningar som den lokala pensionsmyndigheten tagit 

fram. 

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett 

nytt arbete. Det innebär att den förtroendevalde anstränger sig för att han eller hon så 

snabbt som möjligt ska kunna skaffa ett nytt lämpligt arbete. Pensionsmyndigheten 

kan fatta beslut om att dra in eller sänka omställningsstödet om myndigheten anser att 

den förtroendevalde inte medverkar i omställningsarbetet. 

    

Aktiva omställningsinsatser (§ 3) 

Bestämmelserna om aktiva omställningsinsatser gäller för förtroendevald som 

innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt 

uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 

landsting/region om som inte uppnått motsvarande 32 a § LAS angiven ålder. I 

händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 

vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 

kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 

sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

Det finns inte fastställt vilka aktiva insatser en förtroendevald kan få eller hur mycket 

en insats får kosta. Det är upp till respektive fullmäktige att fastställa eventuell 

kostnadsram och vad som ska gälla utifrån den förtroendevaldes förutsättningar. 

Ledning kan hämtas från Omställningsfonden eller andra system för omställning på 

arbetsmarknaden avseende exempelvis typ av insatser och kostnadsram.  

 

Ekonomiskt omställningsstöd (§ 4) 

Bestämmelser om ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft 

ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt (sina) 

uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 

landsting/region eller kommunalförbund. I händelse av att förtroendevald går från 

uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det 

överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 
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Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 

sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

Ekonomiskt omställningsstöd kan utbetalas som längst under tre år och ska samordnas 

med förvärvsinkomster från och med år två, från samordning undantas dock ett 

prisbasbelopp.  

Ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är 

pensionsgrundande till allmän pension. 

Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga 

månadsarvode gånger tolv under det senaste året. Om det inte finns månadsarvode för 

12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta beslut om beräkning baserad på 

det genomsnittliga månadsarvodet under uppdragstiden eller det månadsarvode som 

den förtroendevalde hade haft om denne inte hade varit ledig pga. sjukdom eller 

föräldraledighet. 

 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd (§ 5) 

Bestämmelser om förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som 

innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som 

lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid hos 

(samma) kommun eller landsting/region. Det innebär att förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd kan sökas av och utges till förtroendevald: 

a. som fyllt motsvarande lägsta ålder för uttag av allmän pension, 

b. lämnat sitt (sina) uppdrag och  

c. i direkt anslutning fått ekonomiskt omställningsstöd utbetalt från 

avgångstidpunkten. 

I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 

vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 

kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 

sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

För att få rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalde 

årligen inkommer med ansökan och kan styrka att han eller hon har försökt att hitta 

annan försörjning. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd är pensionsgrundande till allmän pension. 

 

 

 

48



                                                                                                      2018-09-14 

6 

 

Samordning (§ 6) 

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 

inte annat anges. 

Med förvärvsinkomst avses dels sådana inkomstslag som anges i 59 kap. 

socialförsäkringsbalken och enligt Skatteförvaltningens definition (från år 2012) 

All annan inkomst än kapitalinkomst är förvärvsinkomst. De vanligaste 

förvärvsinkomsterna är en på basis av ett arbetsförhållande erhållen lön och en 

inkomst som ska jämställas med denna samt pension. Även en i stället för denna 

inkomst erhållen inkomst, förmån eller ersättning, t.ex. arbetslöshetsdagpenning och 

dagtraktamente av olycksfallsförsäkring, är förvärvsinkomst. Även det värde av 

leveransarbete som hänför sig till handel med virke är förvärvsinkomst. 

Förvärvsinkomsten ansluter sig dock inte alltid till utförande av arbete, eftersom även 

t.ex. en förtäckt dividend är förvärvsinkomst. Förvärvsinkomst är enligt rättspraxisen 

också en garantiprovision (HFD 1994/2895). 

Av resultatet av näringsverksamhet och jordbruk kan även en del vara 

förvärvsinkomst. Av dessa inkomster avskiljs först kapitalinkomstandelen och resten 

beskattas som förvärvsinkomst. Även inkomstandelen för en delägare i en 

sammanslutning och den dividend som ett annat bolag än ett börsbolag har utbetalat, 

indelas i en kapital- och förvärvsinkomstandel. 

Inkomst av sådant slag som är pensionsgrundande enligt 59 kap. socialförsäkrings-

balken, t ex sjukpenning, föräldrapenningsförmåner, inkomstrealterad sjuk- och 

aktivitetsersättning. 

 

 

Uppgiftsskyldighet (§ 7) 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär 

för att kunna fastställa rätten till och beräkna ekonomiskt omställningsstöd och 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd, enligt §§ 4 och 5. 

 

Kapitel 3 Pensionsbestämmelser 

Pensionsbestämmelserna kännetecknas av följande principer: 

Avgiftsbestämd ålderspension innebär att pensionen grundar sig på årliga 

”pensionsavgifter” och att dessa avgifter uttrycks som en procentuell andel av den 

förtroendevaldes pensionsgrundande årsinkomst, d v s årsarvoden och 

sammanträdesersättning mm. 
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Livsinkomstprincipen och arbetslinjen är utgångspunkter för pensionen. Exempelvis 

beräknas pensionsavgifterna på årsarvode och sammanträdesersättning oavsett 

uppdragets/uppdragens omfattning. 

Ingen samordning görs med andra pensionssystem avseende ålderspension. 

Avgiftsbestämd ålderspension intjänas utan krav på minsta tid i uppdraget eller krav 

på minsta omfattning av uppdraget.  

Pensionsförmånerna är avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension samt 

efterlevandeskydd (§ 2).  

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) 

uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

 

Avgiftsbestämd ålderspension (§ 4) 

Pensionsgrundande inkomst (§ 4) begränsas på samma sätt som i pensionsavtalet 

AKAP-KL till 30 inkomstbasbelopp. I den pensionsgrundande inkomsten ingår den 

förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar och vissa andra ersättningar. 

Det finns inget hinder för att förtroendevald kan avstå en del av arvodet och i stället få 

motsvarande belopp tillgodoräknat i sin pensionsbehållning (s.k. arvodesväxling).  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om minst 40 

%, som fått avdrag från sitt arvode på grund av ledighet för t ex sjukdom, ska den 

pensionsgrundande inkomsten omräknas/höjas med vad som avdragits. 

Utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst är inte en pensionsgrundande inkomst. 

Det är dock inte ovanligt att denna ersättning schablonmässigt räknas upp för att 

kompensera den enskildes pensionsförlust i hans eller hennes ordinarie anställning (se 

arbetsgivarnytt nr 28/12). Detta procentuella påslag ska inte förväxlas med en 

pensionsavsättning som görs i enlighet med OPF-KL18. 

 

Pensionsavgifter (§ 5) 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 

7,5 inkomstbasbelopp. På den pensionsgrundande inkomst som överstiger 7,5 

inkomstbasbelopp är pensionsavgiften 30 procent. Avgiften avsätts till en 

pensionsbehållning. 

Någon nedre åldersgräns för tillgodoräknande av pensionsavgift finns inte. 

Pensionsavgiften om 30 % på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som 

överstiger 7,5 inkomstbasbelopp avsätts intill dess att den förtroendevalde uppnått 

motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 % på hela 

den pensionsgrundande inkomsten. 
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Pensionsavgiften beräknas varje kalenderårsskifte och ska avsättas till en 

pensionsbehållning (§ 6) som förvaltas hos kommunen och landstinget/regionen. 

På grund av de begränsningar som finns enligt inkomstskattelagen kan förtroendevald 

inte välja en placering av pensionsavgiften till en tjänstepensionsförsäkring. Med 

tjänstepensionsförsäkring avses en pensionsförsäkring som har samband med tjänst 

och som den försäkrades arbetsgivare åtagit sig att betala samtliga premier för. 

Förtroendevalda har således inte samma möjligheter som anställda att kunna påverka 

sitt kapital.  

Det är dock möjligt att göra bruttoavdrag på arvodet i syfte att göra en större 

avsättning till pensionsbehållningen. Vid avsättning till pensionsbehållning 

kostnadsförs den särskilda löneskatten, men betalas först när pensionen betalas ut.  

En förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska 

tillgodoräknas pensionsavgift om han eller hon får rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken. Avgift avsätts proportionellt till 

graden av arbetsoförmåga. Formuleringen ”nedsatt arbetsförmåga i uppdraget” ska 

inte anses vara en begränsning av denna princip. 

För förtroendevald som får rätt till partiell sjuk- eller aktivitetsersättning, och på grund 

av detta måste lämna ett uppdrag vars omfattning överstiger den grad av sjuk- eller 

aktivitetsersättning som beviljats, är det möjligt att genom lokalt beslut avsätta 

pensionsavgift i förhållande till det inkomstbortfall som frånträdandet orsakar. Det bör 

beaktas att en avsättning som inte grundar sig på graden till arbetsoförmåga kan, om 

den förtroendevalde påbörjar en anställning i vilken han eller hon får 

pensionsavsättning, resultera i avsättningar som överstiger vad som skulle intjänats 

vid heltidsarbete. Av den anledningen rekommenderas att beslut om avsättning i 

förhållande till inkomstbortfallet tidsbegränsas till att omfatta enbart mandatperioden. 

Pensionsbehållningen räknas upp årligen (indexeras) med förändringen av 

inkomstbasbeloppet. Regleringen utgör en värdesäkring och är inte avsedd att ge en 

relativ utveckling. Således ska beloppet endast räknas upp, inte ned om förändringen 

är negativ. Detsamma gäller i de fall då den pensionsgrundande inkomsten ska 

indexeras med prisbasbeloppet året före sjuk-eller aktivitetsersättningstidpunkten. 

Även här avses även endast en uppräkning. 

För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL18 börjar 

betalas ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att 

multipliceras med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+1) 

dividerat med inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräkning sker vid utgången 

av kalenderåret (t+1). 

Under utbetalning ska pensionsbehållningen räknas upp med hela förändringen av 

inkomstbasbeloppet varefter 1,6 % ska avräknas. Denna avräkning beror på att det i 

delningstalet har beaktats en förskottsränta på 1,6 %. 
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Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension (§ 8) 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension kan göras tidigast från den tidpunkt då 

allmän pension kan utbetalas. Utbetalningstidpunkt av avgiftsbestämd ålderspension, 

pensionsbehållningen enligt § 6, kommer på så sätt att följa de eventuella ändringar 

som sker i lagstiftning om tidigaste uttagstidpunkt av allmän pension. Avgiftsbestämd 

ålderspension utbetalas livsvarigt. 

Ålderspensionen utbetalas efter skriftlig ansökan enligt de anvisningar som den lokala 

pensionsmyndigheten tagit fram. 

Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska 

pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av 

det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under 

kalenderåret (t+1) innan pensionsbehållningen börjar betalas ut. Uppräkningen sker 

vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionsbehållningen 

börjar betalas ut. 

Pensionsbehållning enligt OPF-KL18 ska därefter räknas om i samma grad som 

gällande IBB ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började 

betalas ut. 

 

Sjukpension (§ 10) 

För rätt till sjukpension gäller att avgången ska vara en följd av beviljad sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt SFB. Sjukpensionen gäller endast för förtroendevald med 

uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om 40 %. För att ha rätt till 

sjukpension krävs att den förtroendevalde befrias från uppdraget. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den 

förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag. Om 

det inte finns månadsarvode för 12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta 

beslut om beräkning baserad på det genomsnittliga månadsarvodet under 

uppdragstiden eller det månadsarvode som den förtroendevalde hade haft om denne 

inte hade varit ledig pga. sjukdom eller föräldraledighet. 

Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utbetalas till anställda enligt 

AGS-KL. 

Sjukpension bör utges i proportion till den tidigare uppdragsgraden med hänsyn till 

sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning. Vid beslut om sjuk- eller 

aktivitetsersättning måste således även ursprunglig och eventuellt kvarvarande 

omfattning på uppdraget fastställas. 
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Om en förtroendevald har ett uppdrag på 100 % och sedan avgår p.g.a. att sjuk- eller 

aktivitetsersättning beviljats med 50 % så ska sjukpensionen baseras på halva 

årsarvodet.  

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är mindre än uppdragets omfattning 

så bör sjukpension beräknas i relation till sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning 

dividerat med uppdragets omfattning.  

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är högre än uppdragets omfattning så 

kan sjukpensionen inte överstiga uppdragets omfattning.  

 

Efterlevandeskydd (§ 11) 

Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd som kan väljas 

bort vid utbetalning, men inte dessförinnan. Med ”efterlevandeskydd” avses att vid 

dödsfall så får den förtroendevaldas efterlevande värdet av intjänad 

pensionsbehållning utbetalt. Efterlevandeskyddet liknar det återbetalningsskydd som 

anställda kan välja för det kapital som är inbetalt i en tjänstepensionsförsäkring. På 

grund av de begränsningar som finns enligt Inkomstskattelagen kan dock 

efterlevandeskyddet inte tecknas i en faktisk tjänstepensionsförsäkring.  

Vid förtroendevalds dödsfall betalas det sparade kapital som finns i pensions-

behållningen ut till i första hand make/maka, registrerad partner, sambo och i andra 

hand till barn. Avseende definitionen av sambo hänvisas till sambolagen. 

Beloppets storlek bestäms av hur stor pensionsbehållningen är innan dödsfallet och 

om den avgiftsbestämda pensionen har börjat betalas ut till den förtroendevalde eller 

inte.  

 

 

Kapitel 4 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall syftar till att de förtroendevalda har samma 

skydd som de anställda inom kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund 

vid dennes dödsfall. Med ”familjeskydd” avses en fastställd förmån som vid dödsfall 

utbetalas till den förtroendevaldas efterlevande.  

Familjeskydd gäller för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av 

heltid om 40 %. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft i samband med valet 2018 eller vid den 

senare tidpunkt då OPF-KL18 antas av fullmäktige. Bestämmelserna gäller från 
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samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, 

PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Familjeskydd består av två delar, dels familjeskydd till efterlevande vuxen och dels 

familjeskydd till efterlevande barn. Med barn avses arvsberättigat barn eller det barn 

som den förtroendevalde tagit emot i sitt hem i adoptionssyfte. 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall bör ses som en försäkringsliknande 

konstruktion. Annan kan uppdras att administrera familjeskyddet. 

Om den förtroendevalde har en samtidig anställning med rätt till annat motsvarande 

skydd ska rätten till familjeskydd bedömas av pensionsmyndigheten.  
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Diarienummer 
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Sida 
2(3) 

 

 

Regler för kommunalt partistöd i Härnösands kommun. 

I Kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om 

kommunalt partistöd. I Härnösands kommun ska därutöver följande gälla 

1 § Rätt till partistöd 

Det lokala partistödet i Härnösands kommun utgår till partier som är 

representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. § 29 

kommunallagen. 

2 § Grundstöd och mandatstöd 

Partistödet består av 

 ett grundstöd, som uppgår till 35 000 kronor per parti och år, samt 

 ett mandatstöd, som lägst uppgår till 24 160 kronor per mandat och år 

 Bidragets rörliga tillägg justeras årligen i enlighet med förändringar i 

prisbasbeloppet. 

3 § Tomma stolar 

Endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen 

(2005:837) ska beaktas vid fördelningen av partistödet. 

4 § Fördelning av partistöd 

Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot 

är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). 

Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår ska partistödet 

dock utbetalas ett år efter det att representationen upphört. 

5 § Redovisning och granskning 

En mottagare av partistöd skall årligen lämna en skriftlig redovisning som 

visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 31 § 

kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 

6 § Årlig utbetalning 

Partistödet betalas ut innevarande år senast under juni månad efter beslut av 

fullmäktige. Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § 

kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid 

(sex månader) utbetalas inget stöd för nästkommande år. 

§ 7 Partistöd till politiska ungdomsorganisationer 

Bidrag till de politiska ungdomsorganisationerna utbetalas efter ansökan och 

uppvisad verksamhetsberättelse. 

Bidraget utgörs av ett grundbidrag samt ett rörligt tillägg som är relaterat till 

moderpartiets antal besatta mandat i fullmäktige. 

Grundbidraget per politisk ungdomsorganisation är 10 000 kronor.  

Bidrag utöver detta utgår med ett rörligt tillägg om 2 180 kronor per besatt 

mandat moderpartiet har i fullmäktige. 
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Bidragets rörliga tillägg justeras årligen i enlighet med förändringar i 

prisbasbeloppet. 

Det totala bidrag till politiska ungdomsorganisationer som utgick under 2018 

ska utgöra lägsta nivå under mandatperioden 2019-2022. 

Beslut om utbetalning av bidrag fattas av kommunfullmäktiges presidium. 
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Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-01-31 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 18 Dnr 2018-000074 332 

Medborgarförslaget Lekpark på Hemsön 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att avslå medborgarförslaget samt 

att uppdra till förvaltningschefen att se över möjligheten att komplettera 

Hemsön för spontanaktivitet inom befintlig budget och återkomma till 

nämnden i mars med ett förslag.  

Yrkande 

Per-Eric Norberg yrkar på bifall till medborgarförslaget i första hand och 

andra hand bifall till andra attsatsen enligt förslag. Det är av väsentlig 

betydelse för landsbygdsutvecklingen att även investeringar i trivselfrågor 

sker utanför tätorten. 

Propositionsordning 

Samhällsnämndens ordförande frågar om nämnden först kan besluta om 

attsats ett, att avslå medborgarförslaget sedan om attsats två. 

Samhällsnämndens ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut i 

attsats ett, liggande förslag att avslå medborgarförslaget samt Per-Eric 

Norberg (C) yrkande om bifall. 

Ordförande frågar om nämnden avser besluta enligt liggande förslag. 

Ordförande frågar sedan om nämnden avser besluta enligt Per-Eric Norbergs 

yrkande. 

Ordförande finner att nämnden beslutat enligt liggande förslag i attsats ett. 

Ordförande frågar sedan om nämnden kan gå till beslut i attsats två. 

Ordförande frågar om nämnden avser besluta enligt liggande förslag i attsats 

två. 

Ordförande finner att nämnden beslutat enligt liggande förslag i attsats två. 

Bakgrund 

I ett medborgarförslag som inkom till kommunen 2018-02-19, önskar 

förslagsställaren att kommunen bygger en enklare lekplats på Hemsön med 
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Sammanträdesdatum 
2019-01-31 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

gunga och rutschkana. Det är dock lite oklart var förslagsställaren tänkt att 

denna lekplats borde uppföras, i byn eller vid något av 

sommarstugeområdena. 

För närvarande äger kommunen inte någon mark på Hemsön, vilket innebär 

att kommunen skulle behöva arrendera mark för att bygga en lekplats. Det 

finns också väldigt få bofasta barn här, och oberoende var på ön man gör en 

sökning finns det bara enstaka barn och de bor långt ifrån varandra.  

Det bör inte vara allt för långt till en lekplats för att barn på ett bra och enkelt 

sätt ska ta sig till platsen. I de centrala delarna av Härnösand räknar man på 

en radie av ca 500 m som rimligt avstånd till närmsta lekplats. Även om vi 

här skulle räkna på ett avstånd av 2 km, så är ändå underlaget av antal barn 

för litet för att göra en satsning här. 

Beslutsunderlag 

 Muntlig föredragning av Mona Lidén, Teknisk handläggare vid 

sammanträde 2019-01-31. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 

2019-01-09.     

______ 

61



Bilaga 1

62



Postadress 

Härnösands kommun 
Samhällsförvaltningen 
871 80 Härnösand 

Besöksadress 

Johannesbergshuset 
Brunnshusgatan 4 

Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-34 80 00 vx 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

samhallsforvaltningen@harnosand.se 
Fax 

0611-34 81 65 
Bankgiro 

5576-5218 

Samhällsförvaltningen 
Mona Lidén 
mona.liden@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-01-09 
Diarienummer 

KS2018-93-332 
SAM18-74 

Medborgarförslag – lekplats på Hemsön 

Förslag till beslut 

Samhällsförvaltningen föreslår Samhällsnämnden besluta 

att avslå medborgarförslaget 

Beskrivning av ärendet 

I ett medborgarförslag, inkommet180219, önskar förslagsställaren att 

kommunen bygger en enklare lekplats på Hemsön med gunga och 

rutschkana. Det är dock lite oklart var förslagsställaren tänkt att denna 

lekplats borde uppföras, i byn eller vid något av sommarstugeområdena. 

För närvarande äger kommunen inte någon mark på Hemsön, vilket innebär 

att kommunen skulle behöva arrendera mark för att bygga en lekplats. Det 

finns också väldigt få bofasta barn här, och oberoende var på ön man gör en 

sökning finns det bara enstaka barn och de bor långt ifrån varandra.  

Det bör inte vara allt för långt till en lekplats för att barn på ett bra och enkelt 

sätt ska ta sig till platsen. I de centrala delarna av Härnösand räknar man på 

en radie av ca 500 m som rimligt avstånd till närmsta lekplats. Även om vi 

här skulle räkna på ett avstånd av 2 km, så är ändå underlaget av antal barn 

för litet för att göra en satsning här. 

Tomas Jenssen 

Förvaltningschef 

Mona Lidén 

Teknisk handläggare 

Bilagor 

Bilaga 1 Karta Hemsön, antal barn i en radie av 2.5 km 
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Sida  1

E-postformulär

Namn

Linda

Adress

Nyberg

Postnummer

87140

Ort

Härnösand

Telefon

E-postadress

Datum

17/2 2017

Rubrik på medborgarförslaget

Lekpark på hemsön

Här skriver du ditt förslag

Mitt förslag är att bygga en lekplats på hemsön!

Motivering (Här lämnar du en motivering till ditt förslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras
och hur det skulle kunna genomföras).
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Sida  2

E-postformulär

Det bor några småbarns familjer på hemsön året runt och många fler barnfamiljer har sommarstuga på
hemsön!
Vi skulle vilja ha en enklare lekpark där barnen kan gunga och åka rutchkana!
Om det är problem med att hitta mark till lekplatsen så kan ni höra av er så löser vi det!

Alla barn har rätt till en lekpark i sitt närområde tycker jag!

Jag godkänner att Härnösands kommun enligt Personuppgiftslagen (Pul 1998:204) lagrar och Behandlar de
personuppgifter jag lämnar. Mitt namn och förslaget publiceras på Härnösands kommuns hemsida
www.harnosand.se, samt i kallelser och protokoll. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke (Pul 1998:204 12 §)
och därmed får ytterligare uppgifter inte behandlas. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter
används så kontakta kommunsekreteraren, 0611-34 80 00.

Ja
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Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-01-31 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 19 Dnr 2018-000075 480 

Medborgarförslag - Hundrastpark 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att avslå medborgarförslaget.  

Bakgrund 

I ett medborgarförslag som inkom 2018-04-04, önskar förslagsställaren att 

kommunen bygger en eller flera rastparker för hundar i centrala Härnösand. 

Detta för att på ett säkert sätt kunna släppa sin hund samt skapa en 

mötesplats för både hundar och hundägare. Även de som har lite svårt att gå 

längre sträckor skulle då på ett enkelt sätt kunna rasta och motionera sina 

hundar. Lämpliga platser föreslås vara vid simhallen, E4 södra infarten eller 

vid kustbevakningen. 

Under 2012-2015 har det inkommit ett antal liknande medborgarförslag med 

önskan att Härnösands kommun ska skapa en hundrastgård i centrala 

Härnösand. Samhällsnämnden har under den perioden beslutat att avslå alla 

liknande medborgarförslag. 

Kommunen har i dagsläget ingen mark i centrala Härnösand som anses vara 

lämplig för en hundrastgård. I kommunen finns däremot många fina 

naturområden inom kort gångavstånd från de flesta av våra bostadsområden 

som lämpar sig mycket bra för att rasta hundar.  

För att skapa en hundrastgård behöver man göra en mängd åtgärder som att 

bygga stängsel, iordningställa hårdgjorda ytor, lägga dränering, göra en 

parkering och en trevlig bra miljö i själva rastgården. Sedan tillkommer den 

dagliga driften samt underhåll av anläggningen.  

Det saknas i dagsläget utrymme i budget 2019 för att både bygga och sedan 

driva en sådan anläggning.  

Brukshundsklubben skickade in en skrivelse 2014-02-06 med önskemål om 

att få utöka det nuvarande arrendeområdet intill brukshundsklubben i 

Gånsvik för att anlägga en inhägnad hundrastgård. Arrendet är nu utökat och 
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Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-01-31 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

dessutom har Brukshundsklubben beviljats 40 000 kr från HEMABs 

vindkraftspengar för en inhägnad hundrastgård. 

Tanken med denna rastgård är att den ska vara tillgänglig för alla hundägare. 

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning av Mona Lidén, Teknisk handläggare vid 

sammanträde 2019-01-31. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 

2019-01-09     

______ 
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Postadress 

Härnösands kommun 
Samhällsförvaltningen 
871 80 Härnösand 

Besöksadress 

Johannesbergshuset 
Brunnshusgatan 4 

Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-34 80 00 vx 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

samhallsforvaltningen@harnosand.se 
Fax 

0611-34 81 65 
Bankgiro 

5576-5218 

Samhällsförvaltningen 
Mona Lidén 
mona.liden@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-01-10 KS2018-169-480 
SAM18-75 

Medborgarförslag - Hundrastpark 

Förslag till beslut 

Samhällsförvaltningen föreslår Samhällsnämnden besluta 

att avslå medborgarförslaget 

Beskrivning av ärendet 

I ett medborgarförslag, inkommet 180404, önskar förslagsställaren att 

kommunen bygger en eller flera rastparker för hundar i centrala Härnösand. 

Detta för att på ett säkert sätt kunna släppa sin hund samt skapa en 

mötesplats för både hundar och hundägare. Även de som har lite svårt att gå 

längre sträckor skulle då på ett enkelt sätt kunna rasta och motionera sina 

hundar. Lämpliga platser föreslås vara vid simhallen, E4 södra infarten eller 

vid kustbevakningen. 

Under 2012-2015 har det inkommit ett antal liknande medborgarförslag med 

önskan att Härnösands kommun ska skapa en hundrastgård i centrala 

Härnösand. Samhällsnämnden har under den perioden beslutat att avslå alla 

liknande medborgarförslag. 

Kommunen har i dagsläget ingen mark i centrala Härnösand som anses vara 

lämplig för en hundrastgård. I kommunen finns däremot många fina 

naturområden inom kort gångavstånd från de flesta av våra bostadsområden 

som lämpar sig mycket bra för att rasta hundar.  

För att skapa en hundrastgård behöver man göra en mängd åtgärder som att 

bygga stängsel, iordningställa hårdgjorda ytor, lägga dränering, göra en 

parkering och en trevlig bra miljö i själva rastgården. Sedan tillkommer den 

dagliga driften samt underhåll av anläggningen.  

Det saknas i dagsläget utrymme i budget 2019 för att både bygga och sedan 

driva en sådan anläggning.  

Brukshundsklubben skickade in en skrivelse 2014-02-06 med önskemål om 

att få utöka det nuvarande arrendeområdet intill brukshundsklubben i 

Gånsvik för att anlägga en inhägnad hundrastgård. Arrendet är nu utökat och 

dessutom har Brukshundsklubben beviljats 40 000 kr från HEMABs 

vindkraftspengar för en inhägnad hundrastgård. 

Tanken med denna rastgård är att den ska vara tillgänglig för alla hundägare. 
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Sida 

2(2) 

Datum 

2019-01-10 KS2018-169-480 SAM18-75 

Samhällsförvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget ska avslås. 

I ärendet har mark- och exploateringshandläggare Hanna Viklund deltagit. 

Tomas Jenssen 

Förvaltningschef 

Mona Lidén 

Teknisk handläggare 
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Sida  1

E-postformulär

Namn

BrittMarie Dahlström

Adress

Postnummer

87132

Ort

Härnösand

Telefon

E-postadress

Datum

20180404

Rubrik på medborgarförslaget

Hundrastpark

Här skriver du ditt förslag

Bygg en eller flera hundrastparker i Härnösand. Härnösand saknar rastparker för hundar, det finns många
grönområden där det finns utrymme för en rastpark t ex vid simhallen, grönområdet vid kustbevakningen m fl.

Motivering (Här lämnar du en motivering till ditt förslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras
och hur det skulle kunna genomföras).
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Sida  2

E-postformulär

I Härnösand finns ett stort antal hundägare som länge saknat en centralt belägen hundrastpark, där de på ett
säkert sätt kan släppa sina hundar inom ett inhägnat område., En mötesplats för både hundar och hundägare.
Många äldre hundägare kanske inte orkar ge sina hundar den motion de behöver, i en hundpark kan hundarna
springa fritt och busa runt med andra hundar. Att  springa fritt och träffa andra ger hundarna både mental och
fysisk träning. För hundägarna blir det en trevlig mötesplats.
Härnösand har redan nu ett hundvänlig centrum med många hundlatriner som gör det enkelt att vara
hundägare. Men vi saknar en plats där vi kan låta våra hundar springa lösa. Det finns många grönområden i
Härnösand som passar bra för en hundpark. Områden på gångavstånd för de som bor centralt i stan och som
har störst behov av en hundpark. T ex vid simhallen, södra infarten  eller vid Kustbevakningen.
SVT hade i början av april ett inslag om kommuner som byggt hundrastparker.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/allt-fler-kommuner-bygger-lekplatser-till-hundar

Det har tidigare (2015) lämnats förslag till Härnösands kommun om vart och hur rastparker kan byggas. Vad
har hänt med dessa förslag?

Gör Härnösand ännu attraktivare att bo i, även för hundägare!

Jag godkänner att Härnösands kommun enligt Personuppgiftslagen (Pul 1998:204) lagrar och Behandlar de
personuppgifter jag lämnar. Mitt namn och förslaget publiceras på Härnösands kommuns hemsida
www.harnosand.se, samt i kallelser och protokoll. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke (Pul 1998:204 12 §)
och därmed får ytterligare uppgifter inte behandlas. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter
används så kontakta kommunsekreteraren, 0611-34 80 00.

Ja
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(33) 
Sammanträdesdatum 

2018-04-23 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 51 Dnr 34630 

Tillkommande motioner, medborgarförslag, 
interpellationer och frågor  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

att överlämna följande motion till kommunstyrelsen för beredning: 

• Motion – Införande av en Uppförandekod i skolan (KS2018-194)

att överlämna Medborgarförslag – Bemannade skolbibliotek (KS2018-159) 
till skolnämnden för beredning och besvarande,  

att överlämna Medborgarförslag – Hundrastpark (KS2018-169) till 
samhällsnämnden för beredning och besvarande,  

att överlämna Medborgarförslag – Sänka hastigheten (KS2018-164) till 
samhällsnämnden för beredning och besvarande, samt 

att överlämna Medborgarförslag – Sänkt hastighet, Stenhammarsvägen (KS-
153) till samhällsnämnden för beredning och besvarande. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 
till beslut, liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 
liggande förslag        

Beslutsunderlag 

______  
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Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-01-31 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 17 Dnr 2018-000176 829 

Medborgarförslag - Naturträning i Viksjö 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att avslå medborgarförslaget. 

Yrkande 

Per-Eric Norberg (C) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

Propositionsordning 

Samhällsnämndens ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, 

liggande förslag att avslå medborgarförslaget samt Per-Eric Norberg (C) 

yrkande om bifall. 

Ordförande frågar om nämnden avser besluta enligt liggande förslag. 

Ordförande frågar sedan om nämnden avser besluta enligt Per-Eric Norbergs 

yrkande. 

Ordförande finner att nämnden beslutat enligt liggande förslag. 

Reservation 

Per-Eric Norberg (C) reserverar sig mot avslagsbeslutet till förmån för eget 

yrkande. Centerpartiet anser att det är väsentligt att kommunen även 

investerar och satsar på trivselåtgärder även utanför tätorten i ytterområdena 

av kommunen. Detta är väsentligt för landsbygdsutvecklingen. 

Bakgrund 

Ett medborgarförslag inkom till Samhällsförvaltningen 2018-10-04. 

Förslagsställaren föreslår att kommunen ska köpa in och bekosta 

träningsredskap 3-5 stycken bredvid boulebanan för träning utomhus vid 

Folkets Hus i Viksjö. Det skulle göra det möjligt att yngre och äldre som går 

förbi tar sig en spontan träningsrunda.   

Härnösands kommun har fram till idag byggt 2 utegym, ett litet mindre vid 

Bondsjöhöjdens IP och ett litet större vid Högslätten Sportcentrum. Det vi 

märkt och som är en tydlig erfarenhet hittills är att det måste vara ganska 

omfattande byggnationer med tillhörande utrustning för att gemene man ska 

välja att träna där. Vår bedömning är att för små gym inte skapar tillräcklig 

attraktionskraft och därför kan risken vara att det inte heller nyttjas i den 
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Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-01-31 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

omfattning små man hoppats.     

Utegymmet på Bondsjöhöjdens IP är i minsta laget för att vara en attraktiv 

träningsyta och för att anlägga ett utegym som unga både och gamla väljer 

som träningsalternativ behövs mellan ca 750 tkr-1.000 tkr miljon i 

investeringsmedel.      

I dagsläget finns inte det utrymmet i vår investeringsbudget, då vi idag valt 

att fokusera på att utveckla spontanidrottsplatser där många barn och 

ungdomar kan vistas för att bedriva fysiska aktiviteter.  

Beslutsunderlag 

 Muntlig föredragning av Sandra Sjölander, fritidshandläggare vid 

sammanträde 2019-01-31. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse.    

______ 
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Postadress 

Härnösands kommun 
Samhällsförvaltningen 
871 80 Härnösand 

Besöksadress 

Johannesbergshuset 
Brunnshusgatan 4 

Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-34 80 00 vx 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

samhallsforvaltningen@harnosand.se 
Fax 

0611-34 81 65 
Bankgiro 

5576-5218 

Samhällsförvaltningen 
Sandra Sjölander, 0611-34 81 83 
sandra.sjolander@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-01-10 
Diarienummer 

SAM 18-176-829:2 

Medborgarförslag – Naturträning i Viksjö 

Förslag till beslut 

Samhällsförvaltningen föreslår Samhällsnämnden besluta 

att avslå medborgarförslaget. 

Beskrivning av ärendet 

Ett medborgarförslag inkom till Samhällsförvaltningen 2018-10-04 från 

Anita Sandqvist. Hon föreslår att kommunen ska köpa in och bekosta 

träningsredskap 3-5 stycken bredvid boulbanan för träning utomhus vid 

Folkets Hus i Viksjö. Det skulle göra det möjligt att yngre och äldre som går 

förbi tar sig en spontan träningsrunda.   

Beslutsunderlag 

Härnösands kommun har fram till idag byggt 2 utegym, ett litet mindre vid 

Bondsjöhöjdens IP och ett litet större vid Högslätten Sportcentrum. Det vi 

märkt och som är en tydlig erfarenhet hittills är att det måste vara ganska 

omfattande byggnationer med tillhörande utrustning för att gemene man ska 

välja att träna där. Vår bedömning är att för små gym inte skapar tillräcklig 

attraktionskraft och därför kan risken vara att det inte heller nyttjas i den 

omfattning små man hoppats.     

Utegymmet på Bondsjöhöjdens IP är i minsta laget för att vara en attraktiv 

träningsyta och för att anlägga ett utegym som unga både och gamla väljer 

som träningsalternativ behövs mellan ca 750 tkr-1.000 tkr miljon i 

investeringsmedel.          

I dagsläget finns inte det utrymmet i vår investeringsbudget, då vi idag valt 

att fokusera på att utveckla spontanidrottsplatser där många barn och 

ungdomar kan vistas för att bedriva fysiska aktiviteter.  

Thomas Jensen 

Förvaltningschef 

Sandra Sjölander 

Fritidshandläggare 

76



77



78



79



80



81



Postadress 
Kommunledningskontoret 
871 80 Härnösand 

Besöksadress 
Rådhuset 
Nybrogatan 8 

Hemsida 
www.harnosand.se 

Telefon 
0611-34 80 00 vx 

Organisationsnr 
212000-2403 

E-post 
kommun@harnosand.se 

Fax 
0611-34 80 30 

Bankgiro 
5576-5218 

Kommunfullmäktige 

FÖRSLAGSPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-02-25 

Avsägelser 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att bevilja Jim Groth (V) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen, 

Bakgrund 

Jim Groth (V) har avsagt sig som ersättare i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse Jim Groth 2019-02-04 

________ 
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Postadress 
Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 
Nybrogatan 8 

Hemsida 
www.harnosand.se 

Telefon 
0611-348000 

Organisationsnr 
212000-2403 

E-post 
 

Fax 
0611-348030 

Bankgiro 
5576-5218 

 

 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
Jeanette George, 0611 34 80 16 
jeanette.george@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 
1(1) 

 
Datum 
2019-02-15 

 
Dnr  
KS/2019-000032 

  
 

 Kommunfullmäktige 

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2019 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att ärenden för kännedom läggs till handlingarna. 

  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige erhåller förteckning över de handlingar som inkommit 

till kommunfullmäktige och ej föranlett någon åtgärd. Fullmäktige har den 

28 januari 2019 fått följande ärenden för kännedom: 

Skolnämndens verksamhetsberättelse   1 

Socialnämndens verksamhetsberättelse   78 

Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige  (3 stycken) 100 

 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga – Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2019  

Jeanette George 

Kommunsekreterare  
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Skolnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2019-01-24 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 4 Dnr 2019-000002 1.1.4.0 

Verksamhetsberättelse med årsbokslut  

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att godkänna verksamhetsberättelse 2018 

att översända verksamhetsberättelse 2018 till kommunstyrelsen      

Protokollsanteckning 

Skolnämnden vill framföra ett stort tack till alla verksamheter för det 

gedigna arbete alla har gjort för att nå en budget i balans.      

Bakgrund 

Skolnämndens verksamhetsberättelse för 2018 har upprättats i 

ledningssystemet Stratsys enligt anvisningar från kommunstyrelsens 

ekonomiavdelning. I verksamhetsberättelsen presenteras verksamheten, 

viktiga händelser, nämndens verksamhetsmål, aktiviteter, ekonomi, 

internkontroll samt framtiden.       

Beslutsunderlag 

Bilaga Verksamhetsberättelse 2018, diarienummer 2019-000002.      

______  
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Postadress 
Skolförvaltningen 
871 80 Härnösand 
 

Besöksadress 
Johannesbergshuset 
Brunnshusgatan 4 
 

Hemsida 
www.harnosand.se 

Telefon 
0611-34 80 00 vx 

Organisationsnr 
212000-2403 

E-post 
skolforvaltningen@harnosand.se 

Fax 
0611-34 89 30 

Bankgiro 
5576-5218 

 

 
 
Skolförvaltningen 
 
 

MISSIV 
Sida 
1(1) 

Datum 
2018-01-18 

Diarienummer 
 

 
 

 
 

 
  

 

Verksamhetsberättelse 2018 

Förslag till beslut 

Skolförvaltningen föreslår skolnämnden  

att godkänna verksamhetsberättelse 2018 

att översända verksamhetsberättelse 2018 till kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Skolnämndens verksamhetsberättelse för 2018 har upprättats i 

ledningssystemet Stratsys enligt anvisningar från kommunstyrelsens 

ekonomiavdelning. I verksamhetsberättelsen presenteras verksamheten, 

viktiga händelser, nämndens verksamhetsmål, aktiviteter, ekonomi, 

internkontroll samt framtiden.  

 

 

 

 

 

 

Birgitta Wigren 

Förvaltningschef  

Bilagor 

Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2018 
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1 Verksamheten 

Skolnämnden ansvarar för utbildning av barn och ungdomar i åldrarna 1-21 år. 
Utbildningen syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper 
och värden. Verksamheterna omfattar förskola, pedagogisk omsorg, öppen 
förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola samt den kommunala Musik- & Kulturskolan. 
Skolnämnden ansvarar för att utöva tillsyn över förskola, pedagogisk omsorg 
och fritidshem vars huvudmän kommunen har godkänt. 
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2 Viktiga händelser 

Behörighetskrav, kompetensförsörjning och pensionsavgångar under 
kommande år sätter höga krav på arbetet med att trygga 
kompetensförsörjningen. Skolförvaltningen har kartlagt behoven och en 
kompetensförsörjningsplan har upprättats. Utifrån planen har en ny roll för 
skolan beslutats och insatser för att förbättra introduktion för nyanställda har 
påbörjats. 
Inkluderande lärmiljöer: Större delen av kommunens 7-9-lärare har gått 
utbildningen "Inkludering och delaktighet". Projektet "Barn föds inte med 
fördomar!" har genomförts för elever i åk 4-6. 
Grundsärskolans arbete med Hälsofrämjande skolutveckling att utveckla 
kreativa, stimulerande lärmiljöer har spridits inom och utanför kommunen. F-6 
skolorna har påbörjat utvecklingsarbetet för att skapa flexibla och kreativa 
lärmiljöer. Alla projekt under Hälsofrämjande skolutveckling har forskningsstöd 
från Mittuniversitetet. Utvecklingsarbetet bedrivs med statsbidrag för 
Hälsofrämjande skolutveckling och statsbidrag för ökad jämlikhet. 
Gymnasiet och gymnasiesärskolan har fortsatt fokus på värdegrundsarbetet 
och fortsatt arbete med den utökade specialpedagogiska resursen för att 
förbättra förutsättningar för elever att fullfölja sina gymnasiestudier. 
Digitalisering: Rektorer för F-6 skolor och grundsärskola har genomgått 
utbildningen ”Leda digitalisering”. Varje skola har identifierat sina behov, har 
satt mål för och tagit fram en handlingsplan för digitalisering. Rektorer för 7-9 
skolor, gymnasium och gymnasiesärskola har påbörjat detta utvecklingsarbete. 
Gymnasieskolans och gymnasiesärskolans satsning på en-till-en-lösning med 
läsplattor eller bärbara datorer har fortsatt och omfattar nu samtliga elever. 
Införandet av skolförvaltningens lärplattform har genomförts i 7-9 skolorna och i 
gymnasiet. Under vårterminen 2019 införs lärplattformen för F-6 skolorna och 
förskolorna. 
Huvudmannaplanen för studie- och yrkesvägledning är känd i 
verksamheten. Syftet med planen är att stärka barn och ungas kunskap om 
framtida studie- och yrkesval redan från yngre åldrar. 
F-6 skolors samarbete med Hemab har fortsatt under året. Alla elever i åk 1-6 
erbjuds ett studiebesök per läsår för att få ökade kunskaper om energi, miljö 
och teknik på ett sådant vis att när de slutar åk 6 är mer nyfikna och kunniga i 
dessa viktiga samhällsfunktioner. 
En årlig aktivitetsplan för samverkan mellan skola och företag har upprättats i 
samarbetet med Härnösands näringslivs ekonomiska förening (HNEF). 
Exempel på samarbeten  är entreprenörsdag för gymnasieelever och 
yrkesmässa som har blivit en återkommande planerad aktivitet för elever i åk 8 
och åk 2 på gymnasiet. 
Gymnasiet arbetar med en rad aktiviteter i samverkan med externa aktörer 
utifrån varje programs examensmål. Introduktionsprogrammen har ett 
pågående samarbete med arbetslivsförvaltningen för att hitta utbildningsvägar 
som ska underlätta för eleverna att gå vidare i sina studier. 
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Kollegialt lärande: Samtliga skolledare har under hösten tillämpat kollegialt 
lärande som en modell för att utveckla sitt ledarskap. Kollegialt lärande 
tillämpas i förskolan, fritidshemmet, förskoleklassen och skolans verksamheter 
för  en ökad kvalitet och likvärdighet i utbildningen. Det har rört områden som 
specialpedagogisk kompetens, digitalisering, läs-, skriv- och 
matematikutveckling.  Genom det kollegiala lärandet stärks medarbetare i sin 
profession genom att tillsammans reflektera, planera och utvärdera sin 
verksamhet med utgångspunkt i forskning om lärande. 
Nätverk för pedagogisk utveckling finns inom i förskola, förskoleklass, 
fritidshem och grundskola. I nätverken planeras och genomförs  gemensamma 
utvecklingsområden i syfte att säkerställa en likvärdig utbildning. 
Statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder i fritidshem har bland annat 
inneburit en större satsning på kompetensutveckling för alla fritidspedagoger. 
Fritidshemsatsningen har bidragit till utökad personaltäthet och grupperna har 
därmed minskat. Satsningar som läxhjälp, organiserade rastaktiviteter och 
pulshöjande aktiviteter har erbjudits. 
I Elevhälsoplanen har elevhälsans olika roller och uppdrag förtydligats. 
Kommunens förskolor och skolor har stöd av elevhälsans olika funktioner, vilket 
uppskattas av skolledare och personal. Bland annat upplever gymnasiet och 
gymnasiesärskolans personal att elevbehoven bättre fångas upp då flera 
professioner samlas kring elevens behov och diskuterar åtgärder. 
Fem enheter är från 2018  övningsförskolor/skolor och genomför den 
verksamhetsförlagda utbildningen för lärarstudenter i Härnösand.  
Verksamheten sker i samarbete med Mittuniversitetet. 
Efter Skolinspektionens tillsynsbeslut riktat till huvudmannen, Hälledals 
skola och Wendela Hellmanskolan har åtgärder genomförts utifrån upprättade 
handlingsplaner. Hälledals skola har genomfört utbildnings- och stödinsatser 
med stöd av bland annat elevhälsan. Wendela Hellmanskolan har under året 
förbättrat områden som trygghet och studiero. Skolinspektionen avslutade 
inspektionen utifrån vidtagna åtgärder. 
Förskoleklass har från hösten 2018 blivit obligatorisk. Läroplanen Lgr11 har 
varit ett fokusområde under året i förskoleklassforum likaså fördjupning i 
Skolverkets stödmaterial för att kartlägga elevers kunskaper i matematiskt 
tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklass. 
Stadieindelad timplan har börjat gälla från höstterminen. Begreppen låg-, 
mellan- och högstadiet har återinförts och undervisningstimmar i alla ämnen är 
fördelade per stadie. 
Moderna språk har införts från åk 6. F-6 skolorna och 7-9 skolorna samarbetar 
för att tillgodose behovet av språkundervisningen. 
Antalet asylsökande och nyanlända barn och elever har minskat under året. 
Till följd av det har mottagningsenhetens arbete förändrats. Introduktion och 
kartläggning av elevernas kunskaper och färdigheter sker numera på den skola 
där eleven är inskriven. 
Ny skolorganisation: Ett samlat gymnasium och fyra 7-9 enheter som har blivit 
två är genomförda. Det som återstår är organisation av förskolorna. En 
utredning har genomförts och redovisats för skolnämnden i december 2018. I 
januari 2019 öppnar Geresta förskola, som har sina lokaler inom 
Gerestaskolans fastighet. 
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Inom- och utomhusmiljö: Den fysiska miljön är en del av förutsättningarna för 
en inkluderande förskola/skola och mycket tid och kraft har lagts ned för att få 
till stånd förändringar och förbättringar av förskolans och skolans lokaler. Under 
året har tillgänglighetsanpassningar i lokaler gjorts på de enheter där behov 
påtalats. Det har varit åtgärder gällande akustik, ljus, ramp, dörröppnare och 
hiss/trapphiss. 
På förskole- och skolgårdar har tillgänglighetsanpassningar gjorts som 
exempelvis utomhusbelysning, markutjämning, skuggande växtlighet. Enheter 
har sökt och några har också beviljats statsbidrag för att stärka förskolans- och 
skolans pedagogik i utomhusmiljön. Andra enheter väntar fortfarande på 
Boverkets beslut. 
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3 Mål och indikatorer 

3.1 Härnösandsperspektivet 

  Verksamhetsmål  Indikatorer (mått) 

 Alla barn och elever ska gå i en förskola, skola 
eller fritidshem som har miljöcertifiering. 

 Andel enheter med miljöcertifiering. 

Analys 
Alla enheter arbetar för miljöcertifiering. 70 % av 
skolförvaltningens enheter är certifierade och 
30 % är igång med arbetet. Certifieringsprocessen 
har tagit mer tid i anspråk än förväntat men målet 
bedöms nås under 2019. Att bli certifierad inom 
"Skola för hållbar utveckling" är mer omfattande 
arbete än att bli certifierad inom "Grön Flagg". Det 
är en av anledningarna till den utdragna 
processen. 
  
  

Analys 
Av skolförvaltningens 33 enheter är 23 
miljöcertifierade i dagsläget.  De enheter som inte 
än är miljöcertifierade arbetar för att bli det. 

Miljöcertifiering 

Enhet Certifie
rad 

Godkä
nd 
handlin
gsplan 
inför 
certifier
ing 

Inlämn
ad 
handlin
gsplan 
inför 
certifier
ing 

Pågåe
nde 
förbere
delse-
arbete 

Gymna
siet 1 

   

Skola 
för 

hållbar 
utveckl

ing 

Gymna
siet 2 

   

Skola 
för 

hållbar 
utveckl

ing 

Gymna
siet 3 

   

Skola 
för 

hållbar 
utveckl

ing 

Gymna
siet 4 

   

Skola 
för 

hållbar 
utveckl

ing 

Bränna
skolan 

Grön 
Flagg    

Gerest
askola
n F-6 

Skola 
för 

hållbar 
utveckl

ing 

   

Gånsvi
ks fsk 

Skola 
för 

hållbar 
utveckl

ing 

   

Tjäder
ns fsk 

Skola 
för 

hållbar 
utveckl

ing 

   

Grönb Grön    
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  Verksamhetsmål  Indikatorer (mått) 
ackens 
fsk 

Flagg 

Bränna
ns fsk 

Grön 
Flagg    

Svalan
s fsk 

Grön 
Flagg    

Bondsj
öhöjde
ns 
skola 

Grön 
Flagg    

Hälled
als 
skola 

   Grön 
Flagg 

Hedda 
Wising
skolan 

   Grön 
Flagg 

Murber
gsskol
an åk 
4-6 

Grön 
Flagg    

Älands
bro 
skola 

   Grön 
Flagg 

Bondsj
ö fsk 

Grön 
Flagg    

Hälled
als fsk 

Grön 
Flagg    

Murber
gets 
fsk 

Grön 
Flagg    

Ängets 
fsk 

Grön 
Flagg    

Älands
bro fsk 

Grön 
Flagg    

Brunne 
skola 

Grön 
Flagg    

Häggd
ånger 
byskol
a 

Grön 
Flagg    

Solens
kolan    Grön 

Flagg 

Wende
la 
Hellma
nskola
n 

   

Skola 
för 

hållbar 
utveckl

ing 

Grunds
ärskola
n 

 Grön 
Flagg   

Stigsjö 
fsk 

Grön 
Flagg    

Häggd
ånger 
fsk 

Grön 
Flagg    
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  Verksamhetsmål  Indikatorer (mått) 

Kullens 
fsk 

Grön 
Flagg    

Orrens 
fsk 

Grön 
Flagg    

Solstrå
lens 
fsk 

Grön 
Flagg    

Sörgår
dens 
fsk 

Grön 
Flagg    

Tullpor
tens 
fsk 

Grön 
Flagg    

Summ
a: 23 1 0 9 

 
 
 
  
  
  
  

 Andelen elever i åk 9 som är behöriga till ett 
gymnasieprogram ska öka  

 Andelen elever i åk 9 som är behöriga till 
ett gymnasieprogram ska öka 

Analys 
Andelen elever i åk 9 som är behöriga till ett 
gymnasieprogram har ökat 2018 i jämförelse med 
resultatet från 2017 i Härnösand. Årets resultat är 
dock lägre än kommunfullmäktiges måltal  för året. 
Det pågår olika satsningar inom grundskolan vars 
effekter inte går att utläsas än men förväntas att 
ses på sikt. Under året har samarbetet mellan 7-9 
skolorna ökat och är ur ett likvärdighetsperspektiv 
viktigt. Skolornas utvecklingsarbete som pågår 
handlar bland annat om att utveckla och förbättra 
studiero och processer kring bedömning och 
betygsättning. Det kollegiala lärandet som modell 
nyttjas alltmer för att utveckla skolornas 
verksamhet. 
7-9 skolorna arbetar för att förbättra studiero och 
skapa tydliga strukturer och gemensamma 
riktlinjer för både elever och personal. 
Utvecklingsarbeten kring betyg och bedömning är 
prioriterade områden. All undervisande personal 
har genomgått s.k. specialpedagogiklyftet vilket 
förväntas ge förbättrad undervisning. Satsning på 
ökad integrering för nyanlända har givit positiva 
resultat. Skolornas arbete med normer och värden 
fortsätter i syfte att  öka måluppfyllelsen. För att 
göra undervisningen mer relevant och intressant 
för eleverna har ett ökat fokus  satts på kunskaps- 
och lärandesyn. 
Skolförvaltningens långsiktiga utvecklingsområden 
som t.ex. inkluderande förskola och skola och 
förskolornas och skolornas digitalisering förväntas 
resultera i högre måluppfyllelse. 

Analys 
Resultatet för Härnösand har ökat med 6,3 
procentenheter i jämförelse med resultatet 2017 
och närmat sig riksgenomsnittet. Resultatet för 
Härnösand är något högre än alla kommuner i 
genomsnitt. 
Årets resultat är 2,4 procentenheter lägre än 
måltalet (86 %) för året. 

Elever i åk. 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, lägeskommun, andel (%) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Härn
ösan
d 

85,8 83,5 84,1 77,3 83,6 

Riket 86,9 85,6 87,3 82,5 84,4 

Alla 
kom
mune
r, 
ovägt 
mede
l 

85,8 84,1 86 80,3 82,6 

Källa: Kolada 

 
  
Definitioner 

 Lägeskommun - Här ingår elever i skolor 
belägna i kommunen, oavsett om det är 
kommunal eller fristående skola. 
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 Andelen elever som fullföljer 
gymnasieutbildning inom fyra år i kommunen 
ska öka  

 Andelen elever som fullföljer 
gymnasieutbildning inom fyra år i 
kommunen ska öka 

Analys 
Måluppfyllelsen har ökat för gymnasieelever med 
examen eller studiebevis inom 4 år varje år sedan 
2015.  Kommunfullmäktiges målnivå för året är 
uppnått. Resultatet för 2018 är högre än både för 
genomsnittet i riket och alla kommuner, ovägt 
medel. 
Resultatet för gymnasieelever med examen eller 
studiebevis inom 4 år visar att de elever som 
erbjudits och valt att läsa ett fjärde år har 
måluppfyllelsen ökat. 
Undervisningsmässigt har framsteg gjorts, vilket 
blivit tydligt vid exempelvis rektorers 
klassrumsbesök. Flera lärare har fortbildats i 
läslyftet och ett stort fokus har legat på det 
kollegiala lärandet. Ytterligare fokus kommer att 
läggas på betyg och bedömning för det 
kommande året. 
Skolinspektionens besök under läsåret 2017/18 
visade på en mycket god verksamhet, där den 
enda bristen var studiehandledning på 
modersmål. Att förbättra studiehandledningen på 
gymnasiet förväntas öka måluppfyllelsen för dessa 
elever och leda till att fler elever erhåller examen 
eller studiebevis inom tre år. För detta ändamål 
har ett samarbete med Arbetsförmedlingen och 
Ålsta folkhögskola inletts som sträcker sig över 
hela läsåret 2018/19. Samarbetet syftar till att 
utbilda studiehandledare som för närvarande är en 
bristvara. 

Analys 
  

Gymnasieelever med examen eller 
studiebevis inom 4 år, lägeskommun, andel 
(%) 

 2015 2016 2017 2018 

Härnö
sand 73,3 75,5 77,1 82,4 

Riket 78,0 78,6 78,5 78,6 

Alla 
kommu
ner, 
ovägt 
medel 

71,5 72,4 72,4 71,5 

Källa: Kolada 

 
För att mäta resultatet för Härnösands gymnasium 
används ovanstående nyckeltal som mäter 
resultat för de elever som genomfört sin utbildning 
i Härnösand, oavsett folkbokföringsadress. 
Måluppfyllelsen har ökat för gymnasieelever med 
examen eller studiebevis inom 4 år varje år sedan 
2015.  Resultatet för 2018 är högre än både för 
genomsnittet i riket och alla kommuner, ovägt 
medel. Resultatet för gymnasieelever med 
examen eller studiebevis inom 4 år visar att de 
elever som erbjudits och valt att läsa ett fjärde år 
har måluppfyllelsen ökat. 
I denna statistik är IM inkluderad och omfattar 
samtliga elever oavsett svenskt eller nyinvandrade 
och okänd bakgrund. 
Resultet är även högre än kommunfullmäktiges 
målnivå för 2018. 
  
Definitioner 

 Lägeskommun - Här ingår elever i skolor 
belägna i kommunen, oavsett om det är 
kommunal eller fristående skola. 
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 Andelen elever i åk 3 som deltagit i alla 
delprov och som klarat alla delprov för 
ämnesprovet svenska och svenska som andra 
språk ska öka  

 Andelen elever i grundskolans åk 3 som 
deltagit i alla delprov och som klarat alla 
delprov för ämnesprovet svenska och 
svenska som andra språk ska öka 

Analys 
Resultatet för andelen elever i åk 3 som deltagit i 
alla delprov och som klarat alla delprov för 
ämnesprovet svenska och svenska som andra 
språk har sjunkit i jämförelse med 2017 och är 
lägre än riksgenomsnittet. Resultatet är även lägre 
än Kommunfullmäktiges måltal för året. 
Resultatet varierar mellan olika skolenheter. De 
skolenheter som har högre resultat än 
riksgenomsnittet har exempelvis 

 gjort specifika satsningar inom 
undervisningen. 

 har säkerställt att elever med ett annat 
modersmål än svenska har undervisats 
och bedömts enligt kursplanen för ämnet 
svenska som andra språk. 

 har aktivt skapat lugnare provsituationer 
för eleverna. 

F-6 skolorna har under året använt sig av 
skolverkets kartläggningsmaterial för läs och skriv 
i årskurser F-3. Syftet är att ge skolorna möjlighet 
att sätta in insatser i tidigt skede för att elever ska 
kunna uppnå kunskapskraven i svenska. 
Språkutvecklande arbetssätt och hälsofrämjande 
skolutveckling är andra exempel på 
utvecklingsarbeten som pågår för att öka 
måluppfyllelsen. 
Från och med höstterminen 2018 följer 
skolförvaltningen på huvudmannanivå upp 
elevernas måluppfyllelse i åk 1-9 i alla ämnen som 
eleverna undervisas i. Tidigare har uppföljningen 
omfattat åk 6-9. 
Skolförvaltningens långsiktiga utvecklingsområden 
som t.ex. inkluderande förskola och skola och 
förskolornas och skolornas digitalisering förväntas 
skapa förutsättningar för elever att öka 
måluppfyllelsen. 
  

Analys 
Resultatet för Härnösand har sjunkit med 9 
procentenheter i jämförelse med 2017. Både rikets 
och alla kommuner i genomsnitt har sjunkit i 
jämförelse med 2017 men inte lika mycket som 
resultatet för Härnösand. 
Årets resultat är 9 procentenheter lägre än 
måltalet (76 %) för året. 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som 
klarat alla delprov för ämnesprovet i 
svenska och svenska som andraspråk, 
lägeskommun, andel (%) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Härn
ösan
d 

72 69 75 76 67 

Riket   77 76 73 

Alla 
kom
mune
r, 
ovägt 
mede
l 

71 72 76 73 71 

Källa: Kolada 

 
  
Definitioner 

 Lägeskommun - Här ingår elever i skolor 
belägna i kommunen, oavsett om det är 
kommunal eller fristående skola. 
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 Barns och elevers lust att lära ska öka.  Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer. 

Analys 
Skolnämnden 
Resultatet från brukarundersökningen visar att 
elever i åk 5, 8 och gy åk 2 i genomsnitt upplever i 
låg grad att skolan gör dem så nyfikna att de får 
lust att lära sig mer. Denna indikator som också 
mäter målet har haft en negativ trend sedan 2016. 
Förskolans verksamhet enligt vårdnadshavarna 
möter upp barnens lust att lära i mycket hög grad 
om man tittar på påståendet "Jag upplever att 
verksamheten på förskolan väcker mitt barns 
nyfikenhet". Vårdnadshavarna för elever i lägre 
åldrar i skolan upplever i hög grad att lärarna är 
bra på att väcka barns intresse för skolarbetet. 
Vårdnadshavare till elever i åk 8 upplever området 
i lägre grad än andra vårdnadshavare i 
undersökningen. Utifrån indikatorn som mäter 
målet är elevers lust att lära fortsatt en utmaning 
och ett utvecklingsområde som fortsatt behöver 
prioriteras. 
För att nå målet kommer 7-9 skolorna och 
gymnasiet t.ex. fortsätta med att förtydliga 
strukturer och få det nya ledarskapet att landa i 
den nya organisationen vilket förväntas bl.a. leda 
till ökad studiero och därmed skapa förutsättningar 
för att öka elevers lust att lära. 
Skolornas arbete med digitalisering är ett område 
som ger möjlighet till att variera arbetssätt, former 
och metoder. Vilket borde i förlängningen vara en 
av många åtgärder som ökar elevers lust att lära. 
Satsningen på hälsofrämjande skolutveckling med 
fokus på utformning av lärmiljöer är ett annat 
exempel som har startats och som i förlängningen 
borde stimulera till ökad lust att lära. 
  
  

Analys 
Elevers upplevelse om att skolarbetet gör dem så 
nyfiken att de har lust att lära sig mer har sjunkit i 
jämförelse med resultatet från 2017 och det 
genomsnittliga resultatet av alla elevers svar har 
haft en negativ trend sedan 2016. Det är 
framförallt elever i åk 8 och i gy åk 2 som upplever 
i mycket låg grad att skolarbetet gör dem så 
nyfiken att de har lust att lära sig mer. För åk 5 är 
resultatet låg men bättre än för ovannämnda 
grupper. 

 
Vårdnadshavare till elever i förskoleklass och åk 2 
upplever i hög grad att lärarna är bra på att väcka 
deras barns intresse för skolarbetet. 
Vårdnadshavare till elever i åk 5 upplever att 
lärarna är bra på att väcka deras barns intresse 
för skolarbetet. 
Vårdnadshavare till elever i åk 8 upplever i lägre 
grad att lärarna är bra på att väcka deras barns 
intresse för skolarbetet. 

 
Vårdnadshavare till barn i förskolan upplever 
mycket hög grad att verksamheten på förskolan 
väcker deras barns nyfikenhet. 
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3.2 Organisationsperspektivet 

  Verksamhetsmål  Indikatorer (mått) 

 Andelen barn och elever som finns i en 
inkluderande miljö för lärande ska öka upp till 
100 % 

 Mitt barn får det stöd och den hjälp som 
behövs 

Analys 
Utifrån de indikatorer som mäter målet kan man 
se att elever trivs i skolan och de får hjälp i 
skolarbetet om de behöver det. Vårdnadshavares 
upplevelse att barn får det stöd och den hjälp som 
behövs har ökat. Elever i åk 5 och Gy åk 2 
upplever att vuxna i skolan bryr sig om dem. Det 
påståendet upplever elever i åk 8 i låg grad att så 
är fallet. 
Vidare visar målets indikatorer att vårdnadshavare 
till barn i förskolan upplever i mycket hög grad att 
personalen har ett gott bemötande till deras barn 
samt att de upplever i något högre grad i år än 
2017 att förskolan arbetar medvetet mot 
kränkande behandlingar. Vad gäller elevers 
upplevelse kring frågan om skolans arbete mot 
kränkande handlingar är resultatet högt bland 
elever i åk 5 och Gy åk 2. Det är elever i åk 8 som 
upplever i låg grad att skolan arbetar mot 
kränkande handlingar. Det genomsnittliga 
resultatet i denna fråga har sjunkit i tre år i rad. 
Målet med att andelen barn och elever som finns i 
en inkluderande miljö för lärandet ska öka upp till 
100 % har inte uppnåtts. Brukarundersökningens 
resultat visar ändå att inom vissa områden är 
skolförvaltningens verksamheter på god väg mot 
målet och inom andra områden kan konstateras 
att det finns mycket arbete kvar att göra. 
Inkluderande lärmiljöer är ett av skolförvaltningens 
prioriterade utvecklingsområden. Inom det 
området pågår t.ex. satsning på hälsofrämjande 
skolutveckling med fokus på inkluderande 
lärmiljöer. Vissa skolor har inkluderande som 
karriäruppdrag för sina förstelärare. Flera skolor 
använder Digilys i sitt systematiska kvalitetsarbete 
för att följa upp elevers resultat på individ och 
gruppnivå i syfte att kunna utveckla lärmiljöerna 
genom kollegialt lärande. Satsningar på 
språkutvecklande arbetssätt pågår i flera skolor 
likaså kompetensutveckling inom området 
neuropsykiatriska funktionsvariationer. 
Förskolornas och skolornas pågående arbete med 
förskolans och skolans digitalisering vars önskade 
effekter är att miljön för lärandet är inkluderande 
för alla barn och elever. 
  

Analys 
Resultatet i genomsnitt hur vårdnadshavarna 
upplever att deras barn får den hjälp som behövs 
har ökat med 3,7 procentenheter i jämförelse med 
förra årets resultat. Vårdnadshavare till elever i 
förskoleklass och åk 2 upplever i hög grad att 
deras barn får det stöd och hjälp som behövs. 
Vårdnadshavare till elever i åk 5 och 8 upplever 
detta område i lägre grad än vårdnadshavare till 
elever i lägre åldrar. 

 
Andelen vårdnadshavare som har svarat 
”stämmer helt och hållet” eller ”stämmer ganska 
bra”.  

 
  
  
  
  

 Lärarna i min skola hjälper mig i 
skolarbetet om jag behöver det 

Analys 
Resultatet för hur elever i åk 5, 8 och gy åk 2 i 
genomsnitt upplever vad gäller att få hjälp i 
skolarbetet har sjunkit 2,7 procentenheter. 
Brukarundersökningen visar att elever i åk 5 och 
gy åk 2 upplever i hög grad att de får hjälp i 
skolarbetet om de behöver det. Det är också ett 
resultat som går i linje med riksgenomsnittet och 
håller i stort samma nivå med fjolårets resultat. 
För elever i åk 8 är upplevelsen lägre än för 
fjolårets elever i åk 8. 
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  Verksamhetsmål  Indikatorer (mått) 

 
Andelen elever som har svarat ”stämmer helt och 
hållet” eller ”stämmer ganska bra” . 

 
  
  
  
  
  

 Skolan arbetar medvetet mot kränkande 
handlingar som exempelvis mobbning 

Analys 
Det genomsnittliga resultatet har sjunkit mer 
mellan 2017 och 2018 än vad det gjorde mellan 
2016 och 2017. Elever i åk 5 och gy åk 2 tycker i 
hög grad att skolan arbetar mot kränkande 
handlingar. Elever i åk 8 tycker i låg grad att 
skolan arbetar mot kränkande handlingar. 
  

 
Andelen elever som har svarat ”stämmer helt och 
hållet” eller ”stämmer ganska bra” . 

 
  
  

 Personalen har ett gott bemötande till mitt 
barn (förskola) 
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  Verksamhetsmål  Indikatorer (mått) 

Analys 
Vårdnadshavare till barn i förskolan upplever i 
mycket hög grad att personalen har ett gott 
bemötande till deras barn. 
  

 
Andelen vårdnadshavare som har svarat 
”stämmer helt och hållet” eller ”stämmer ganska 
bra”.  

 Förskolan arbetar medvetet mot kränkande 
behandling 

Analys 
Vårdnadshavarna till barn i förskolan upplever i 
något högre grad i år än 2017 att förskolan arbetar 
medvetet mot kränkande behandlingar. 
  

 
Andelen vårdnadshavare som har svarat 
”stämmer helt och hållet” eller ”stämmer ganska 
bra”.  

 De vuxna som arbetar i skolan bryr sig om 
mig 

Analys 
Elevers upplevelse att vuxna i skolan bryr sig om 
dem har sjunkit i tre år i rad.  Men fortfarande 
upplever elever i åk 5 och gy år 2 i hög grad att de 
vuxna som arbetar i skolan bryr sig om dem. 
Ungefär hälften av elever i åk 8 upplever att vuxna 
i skolan bryr sig om dem vilket är en försämring 
med 16 procentenheter mot fjolårets resultat. 
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  Verksamhetsmål  Indikatorer (mått) 

 
Andelen elever som har svarat ”stämmer helt och 
hållet” eller ”stämmer ganska bra”.  

 
  
  

 Jag trivs i skolan 

Analys 
Andelen elever som trivs i skolan har en 
sjunkande trend sedan 2016. Dock är det 
fortfarande ca 85 % av elever som tycker att de 
trivs i skolan. Elever i gy åk 2 tycker i hög grad att 
de trivs i skolan (93 %). Årets resultat för gy åk 2 
har ökat med 7 procentenheter i jämförelse med 
fjolårets resultat. 
  

 
Andelen elever som har svarat ”stämmer helt och 
hållet” eller ”stämmer ganska bra” .  
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  Verksamhetsmål  Indikatorer (mått) 
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4 Aktiviteter 

4.1 Härnösandsperspektivet 

  Verksamhetsmål  Aktiviteter 

 Alla barn och elever ska gå i en förskola, 
skola eller fritidshem som har 
miljöcertifiering. 

 Återvinning av matavfall.  (Bondsjö 
förskola) 

 Väcker intresset för kulturlivet i barnens 
närmiljö, besöker konsthallen, 
biblioteket, brandstation, kyrkkällan och 
Technichus.  (Älandsbro förskola) 

 Varje avdelning har barn som deltar i 
Grön Flagg råd  (Älandsbro förskola) 

 Varje avdelning planerar och delta i 
skräpplockardagar med sortering. 
Besöker pant- och återvinningsstation.  
(Älandsbro förskola) 

 Barnen deltar i planering, sådd från frö till 
planta, odling i lådor.Skörd under hösten.  
(Älandsbro förskola) 

 Månadens aktivitet tema Grön Flagg  
(Älandsbro förskola) 

 Varje avdelning skickar veckobrev alt 
verksamhetsbrev med aktuell information 
och dokumentationer  från verksamheten.  
(Älandsbro förskola) 

 Föräldrarna bjuds in till vårfest och 
vennisage.  (Älandsbro förskola) 

 Instagram  (Älandsbro förskola) 

 Föräldraråd  (Älandsbro förskola) 

 Utifrån barnens utveckling/intresse får 
barn mötas i olika miljöer.  (Älandsbro 
förskola) 

 synliggöra processen med odling  
(Hälledals förskola) 

 Koppla ihop lek och arbete med 
kryddområdet.  (Hälledals förskola) 

 Upptäcka och utforska i skogen  (Ängets- 
och Murbergets förskola) 

 Upptäcka och utforska i skogen  (Ängets 
förskola) 

 Upptäcka och utforska i skogen  
(Murbergets förskola) 

 Upptäcka och utforska i skogen  
(Pedagogisk omsorg) 

 Utveckla våra utomhus aktiviteter  
(Ängets- och Murbergets förskola) 

 Utveckla våra utomhus aktiviteter  
(Ängets förskola) 

 Utveckla våra utomhus aktiviteter  
(Murbergets förskola) 
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   Samarbete och god kamratskap  (Ängets- 
och Murbergets förskola) 

 Samarbete och god kamratskap  (Ängets 
förskola) 

 Samarbete och god kamratskap  
(Murbergets förskola) 

 En kropp i balans  (Ängets- och Murbergets 
förskola) 

 En kropp i balans  (Ängets förskola) 

 En kropp i balans  (Murbergets förskola) 

 Vistelse i skog och mark  (Pedagogisk 
omsorg) 

 Lära oss mer om återvinning och 
källsortering  (Pedagogisk omsorg) 

 Aktivera Grön Flaggrådet  
(Grundsärskolan) 

 Handlingsplan upprättas för certifiering 
under våren 2018.  (Grundsärskolan) 

 Elevens val erbjuder teman inom Grön 
Flagg.  (Solenskolan F-6) 

 Skolans Grön Flagg-råd utökas med mer 
personal för att intensifiera arbetet.  
(Solenskolan F-6) 

 Undervisning i Hållbar Utveckling (HUT).  
(Brunne skola) 

 Studiebesök Hemab  (Brunne skola) 

 Arbete med social hållbarhet- 
Värdegrundsarbete  (Wendela 
Hellmanskolan) 

 Implementering av ex Grön flagg  
(Murbergsskolan 7-9) 

 Översyn av källsortering  (Murbergsskolan 
7-9) 

 Arbete med social 
hållbarhet/värdegrundsarbete 
(Värdeskaparna  (Murbergsskolan 7-9) 

 Implementering av perspektivet Skola för 
hållbar utveckling.  (Gymnasieskolan) 

 Översyn av system för källsortering på 
skolan  (Gymnasieskolan) 

 Arbete med social 
hållbarhet/värdegrundsarbete (BLUNS).  
(Gymnasieskolan) 

 Skola för Hållbar utveckling - certifiering, 
planering och fortbildning  
(Gymnasiesärskolan, enhet 4) 

 Implementera och utveckla arbetet med 
handlingsplan för giftfri förskola.  

 Fortsatt arbete med upprättande och 
genomförande av handlingsplaner för 
certifiering.  

 Fortsätta arbetet med GrönFlagg inom 
rubriken djur och natur.  (Älandsbro 
förskola) 
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 Vi har matavfall- och källsortering och 
medvetandegör för barnen vikten av att ta 
hand om vår miljö, både när det gäller 
materialförbrukning och att vara rädd om 
våra saker.  (Tjäderns- och Gånsviks 
förskola) 

 Vi har matavfall- och källsortering och 
medvetandegör för barnen vikten av att ta 
hand om vår miljö, både när det gäller 
materialförbrukning och att vara rädd om 
våra saker.  (Tjäderns förskola) 

 Fortsätta arbetet att följa arbetet utifrån 
en giftfri förskola. Rensa ut, köpa nytt, bli 
medveten.  (Tjäderns- och Gånsviks 
förskola) 

 Fortsätta arbetet att följa arbetet utifrån 
en giftfri förskola. Rensa ut, köpa nytt, bli 
medveten.  (Tjäderns förskola) 

 Matavfallshantering och källsortering. 
Medvetandegör för barnen vikten av att ta 
hand om vår miljö både när det gäller 
materialförbrukning och att vara rädd om 
våra saker.  (Gånsviks förskola) 

 Vi jobbar vidare med nya handlingsplaner 
för att behålla vår miljöcertifiering.  
(Brännans-, Grönbackens- och Svalans 
förskola) 

 Vi jobbar vidare med nya handlingsplaner 
för att behålla vår miljöcertifiering.  
(Brännans förskola) 

 Vi jobbar vidare med nya handlingsplaner 
för att behålla vår miljöcertifiering.  
(Grönbackens förskola) 

 Vi jobbar vidare med nya handlingsplaner 
för att behålla vår miljöcertifiering.  
(Svalans förskola) 

 Via vårt arbete med Grön Flagg och våra 
projekt ge eleverna olika möjligheter att 
gå i dialog med natur och närmiljö för att 
vidga deras kunskap.  (Häggdånger 
byskola) 

 Följa respektive handlingsplan.  
(Häggdånger byskola) 

 Skriver protokoll vid samtliga Grön Flagg 
möten  (Häggdånger byskola) 

 Dokumentera arbetet med Grön Flagg  
(Häggdånger byskola) 

 Fortsätta arbetet mot miljöcertifiering.  
(Hälledals skola) 

 Elevinflytande i rastaktiviteterna  
(Hälledals skola) 

 GrönFlagg med temadagar. Källsortering 
i klassrummet. Naturboken. Plantering i 
skolträdgården.  (Älandsbro skola) 

 Aktiv källsortering i alla klasser under 
hösten 2016.  (Älandsbro skola) 

 Aktsam om skolans material.  (Älandsbro 
skola) 
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 Diskutera vad som är hållbar utveckling.  
(Älandsbro skola) 

 •Grönflagg-råd•Temaarbete kring ”Skräp 
och avfall” och ”Djur och 
natur”•Skräpplockardag(Alla)  
(Bondsjöhöjdens skola) 

 •Samarbete med Hemab (Grundskola)  
(Bondsjöhöjdens skola) 

 •Arbeta med allemansrätten, besöka 
skogen kontinuerligt,  tipspromenader 
med frågor om djur, natur och 
miljö•Skapa av återvunnet material 
Sopsorterar papper och 
fruktavfall(Förskoleklass)  
(Bondsjöhöjdens skola) 

 •Använda återvinningsmaterial i våra 
aktiviteter •Använda skogen som en 
pedagogisk resurs(Fritidshem)  
(Bondsjöhöjdens skola) 

 Brännaskolans tre utvecklingsområden 
under läsåret 2016/2017:- utveckla 
skolans utomhusmiljö så att den 
uppmanar till mer fysisk aktivitet.- 
utveckla skolans 
sophantering/återvinningssystem.- 
förbättra elevernas psykosociala miljö.  
(Brännaskolan) 

 Under höstterminen kommer ett Grön 
Flagg råd bildas med 1-2 elever från varje 
årskurs. Vi har en Grön Flagg brevlåda 
vid entrén, stora ingången. Lämna gärna 
idéer och synpunkter kring våra 
utvecklingsområden.  (Brännaskolan) 

 Göra insatser för att visa att lärande för 
hållbar utveckling är en aktiv del i 
Gerestaskolans pedagogiska arbete.  
(Gerestaskolan) 

 •Grönflagg-råd•Temaarbeten kring ”Giftfri 
miljö” och ”Skräp och 
återvinning”•Samarbete med HEMAB  
(Murbergsskolan 4-6) 

 Andelen elever i åk 9 som är behöriga till ett 
gymnasieprogram ska öka  

 Genomföra skolverkets modul 
"Digitalisering"  

 Visa respekt och intresse för barns 
experimenterande av språk i olika former, 
som verbalt, skriftspråk, kroppsligt, dans, 
och bild.  (Hälledals förskola) 

 Med dokumentation, reflektion, 
tillsammans med barnen synliggöra 
matematik, teknik, naturkunskap mm i 
olika sammanhang.  (Hälledals förskola) 

 Undervisning; Aktiviteterna planeras 
utifrån barnens intresse och behov. Varje 
barn ska få möjlighet att utveckla sin 
nyfikenhet och lust samt förmåga att leka 
och lära.  (Hälledals förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Häggdånger-, 
Solstrålens-, Orrens- och Stigsjö förskola) 
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 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Häggdångers 
förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Solstrålens 
förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Orrens 
förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Stigsjö 
förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdånger-, Solstrålens-
, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdångers förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Solstrålens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Orrens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Stigsjö förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Häggdånger-, Solstrålens-, 
Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Häggdångers förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Solstrålens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Orrens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Stigsjö förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Häggdånger-, 
Solstrålens-, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Häggdångers förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Solstrålens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
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samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Orrens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Stigsjö förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdånger-, Solstrålens-
, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdångers förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Solstrålens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Orrens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Stigsjö förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Häggdånger-, Solstrålens-, Orrens- och 
Stigsjö förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Häggdångers förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Solstrålens förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  (Orrens 
förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  (Stigsjö 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Häggdånger-, 
Solstrålens-, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Häggdångers 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Solstrålens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Orrens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Stigsjö 
förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdånger-, Solstrålens-
, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdångers förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Solstrålens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Orrens förskola) 

108



Skolnämnden, Verksamhetsberättelse 24(75) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Stigsjö förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Häggdånger-, Solstrålens-, Orrens- och 
Stigsjö förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Häggdångers förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Solstrålens förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  (Orrens 
förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  (Stigsjö 
förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Sörgårdens-, Kullens-, 
Tullportens- och Villans förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Sörgårdens förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Kullens förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Tullportens förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Villans förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Sörgårdens-, Kullens-, 
Tullportens- och Villans förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Sörgårdens förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Kullens förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Tullportens förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Villans förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Sörgårdens-, Kullens-, 
Tullportens- och Villans förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Sörgårdens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Kullens förskola) 
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 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Tullportens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Villans förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Sörgårdens-, Kullens-, 
Tullportens- och Villans förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Sörgårdens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Kullens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Tullportens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Villans förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Sörgårdens-, Kullens-, 
Tullportens- och Villans förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Sörgårdens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Kullens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Tullportens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Villans förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  
(Sörgårdens-, Kullens-, Tullportens- och 
Villans förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  
(Sörgårdens förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  (Kullens 
förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  
(Tullportens förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  (Villans 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Sörgårdens-, 
Kullens-, Tullportens- och Villans förskola) 
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   Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Sörgårdens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Kullens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Tullportens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Villans 
förskola) 

 Med ett projekterande förhållningssätt 
utmanar vi barnens nyfikenhet så att de 
upplever att det är lustfyllt att lära 
sig.Med ett projekterande förhållningssätt 
utmanar vi barnens nyfikenhet så att de 
upplever att det är lustfyllt att lära 
sig.Med ett projekterande förhållningssätt 
utmanar vi barnens nyfikenhet så att de 
upplever att det är lustfyllt att lära 
sig.Med ett projekterande förhållningssätt 
utmanar vi barnens nyfikenhet så att de 
upplever att det är lustfyllt att lära sig.  
(Villans förskola) 

 Ta tillvara varje barns och varje grupps 
lust att lära och utforska genom att iaktta 
och försöka förstå barns idéer, tankar, 
göranden och intressen.  (Villans förskola) 

 Vi skapar platser och tillfällen för olika 
typer av reflektion och samtal i mindre 
och större grupper så barnen kan få syn 
på hur de olika kompetenserna i en grupp 
bidrar till det egna lärandet.  (Villans 
förskola) 

 Studiehandledning på modersmål  
(Solenskolan F-6) 

 Utökad kompetens om extra 
anpassningar och särskilt stöd genom 
fortbildning av personal.  (Solenskolan F-
6) 

 Utökning av specialpedagogisk 
kompetens i elevhälsoteamet för ökade 
insatser.  (Solenskolan F-6) 

 •Revidering och implementering av 
skolans handlingsplaner utifrån ett i 
förväg fastställt årshjul•Skolledningens 
olika ansvarsområden förtydligas och 
kommuniceras•Skolans ”övriga ansvar” 
fördelas solidariskt mellan alla•Rutiner 
revideras och kommuniceras vid 
läsårsstart och nyanställning, t ex 
kränkningar och tillbud•Uppdaterade 
vikariepärmar i alla verksamheter  
(Bondsjöhöjdens skola) 

 (Förskoleklass) •Vidareutveckla 
överlämningarna mellan förskola och 
förskoleklass samt förskoleklass och åk. 
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1  (Bondsjöhöjdens skola) 

 (Fritidshem) •Skapa bättre rutiner för att 
få ”en röd tråd” under hela skoldagen för 
att på fritidshemmet kunna förstärka de 
arbetsområden som förskoleklass och 
grundskola arbetar med.  (Bondsjöhöjdens 
skola) 

 (Grundskola) •Kontinuerligt revidera 
grundskolans lokala kursplaner•Aktivt 
arbeta enligt 
elevhälsoplanen•Skolverkets 
bedömningsstöd, NP, diagnoser  
(Bondsjöhöjdens skola) 

 Specialpedagoglyftet fortsätter på helfart 
under hela läsåret och handleds av 
specialpedagog och speciallärare.  
(Wendela Hellmanskolan) 

 Ämnesträffar  (Wendela Hellmanskolan) 

 Interna fortbildningar inom IT med IT-
pedagoger  (Wendela Hellmanskolan) 

 Pedagogiskt fokusmål med värdegrund 
och vision  (Wendela Hellmanskolan) 

 Utveckling av det systematiska 
kvalitetsarbete och utveckling av dess 
resultat  (Wendela Hellmanskolan) 

 Implementering av bärbara datorer i det 
pedagogiska arbetet. Upphandling kring 
lärplattform  (Wendela Hellmanskolan) 

 Interna fortbildningar inom IT med IT-
pedagoger  (Wendela Hellmanskolan) 

 Implementering och utveckling av digitala 
läromedel (Gleerups och Clio)  (Wendela 
Hellmanskolan) 

 Implementering av bärbara datorer i det 
pedagogiska arbetet. 
Upphandlingsarbete kring lärplattform.  
(Murbergsskolan 7-9) 

 Interna fortbildningar  (Murbergsskolan 7-
9) 

 Införskaffande av digitala läromedel  
(Murbergsskolan 7-9) 

 Fortsatt arbete med 
specialpedagoglyftet  på helfart.  
(Murbergsskolan 7-9) 

 APT  (Murbergsskolan 7-9) 

 Ämnesträffar  (Murbergsskolan 7-9) 

 Interna fortbildningar inom ex. IT  
(Murbergsskolan 7-9) 

 APT  (Murbergsskolan 7-9) 

 Värdegrundsarbete med Värdeskaparna 
of Sweden  (Murbergsskolan 7-9) 

 Förbättrat stöd för nyanlända genom 
etablering av mottagningsenhet, 
utveckling av modersmålsundervisning 
och studiehandledning. (Strategisk chef 
för mångfaldsfrågor)  
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 Etablering av SkolFam för ökad 
måluppfyllelse bland 
familjehemsplacerade barn (se särskild 
projektplan). (Centrala elevhälsan)  

 Utveckla förutsättningarna för 
kompetensöverföring mellan central och 
lokal elevhälsa. (Centrala elevhälsan)  

 Kartläggning av elever med 
skolproblematisk frånvaro och 
hemmasittare. (Centrala elevhälsan)  

 Arbete med pedagogisk dokumentation  
(Brännans förskola) 

 Arbete med pedagogisk dokumentation.  
(Grönbackens förskola) 

 Arbete med pedagogisk dokumentation  
(Svalans förskola) 

 Grundsärskolans elever väljer program i 
gymnasiesärskolan utifrån sina 
individuella förutsättningar.  
(Grundsärskolan) 

 Hälsofrämjande skolutveckling-
Värdegrundsarbete med elever  (Brunne 
skola) 

 Ta tillvara varje elevs och varje grupps 
lust att lära.  (Häggdånger byskola) 

 Vi skapar platser och tillfällen för 
reflektion och samtal i mindre och större 
grupper så barnen kan få syn på hur de 
olika kompetenserna i en grupp bidrar till 
det egna lärande.  (Häggdånger byskola) 

 Utveckla berättelseskrivning  (Hälledals 
skola) 

 Utifrån varje elevs behov ska ledning och 
stimulans, extra anpassningar och 
särskilt stöd ges.  (Älandsbro skola) 

 Stimulera alla aktiviteter på fritids som 
kräver kommunikation vid ex samtal, lek, 
spel, skriftliga meddelanden.  (Älandsbro 
skola) 

 •Fokus på språkutvecklande arbetssätt i 
alla ämnen•Kontinuerligt arbete utifrån de 
lokala kursplanerna i varje ämne•Flexibel 
resursfördelning utifrån 
behov(Grundskola)  (Bondsjöhöjdens 
skola) 

 •Fokus på svenska och den språkliga 
medvetenheten för att underlätta läs- och 
skrivinlärningen genom språklek där vi 
leker med språket, dess delar och ljud 
samt rimmar, ramsar, klappar och 
sjunger. •Högläsning, vägledd läsning, 
skriver bokstäver, ord och 
meningar.•Fokus på praktisk matematik 
samt därefter befästa kunskaperna 
teoretiskt genom arbete i en arbetsbok. 
(Förskoleklass)  (Bondsjöhöjdens skola) 

 •Fokus på att lära eleverna att våga 
uttrycka sig individuellt och i större 
grupper.•Att ge eleverna en social fostran 
för att kunna klara sig i samhället. 
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•Genom högläsning stimulera lusten att 
läsa mer själv.•Uppmuntra till rollekar för 
att få en medvetenhet om olika 
yrken/roller. (Fritidshem)  (Bondsjöhöjdens 
skola) 

 De elever som behöver mer träning för att 
bli säkra och befästa gällande både 
läsning/ läsförståelse/ matematik måste 
få många tillfällen till att färdighetsträna. 
Detta måste ske både i klassrummet, hos 
specialpedagog, men även hemma där 
man på ett lekfullt sätt kan ta små 
tillfällen till träning.  (Brännaskolan) 

 Utnyttja ”ny teknik”. Använda Ipads mer i 
undervisningen, visa på olika 
användningsmöjligheter och utveckla 
detta. En viktig förutsättning och önskan 
är att vi ska få fler Ipads till skolan.  
(Brännaskolan) 

 Matten: Vi jobbar med att utveckla 
tankarna kring det bra material vi har, 
Eldoradomaterialet. Det bygger mycket 
på hur viktigt samtalet är i matematiken. 
Vi utvecklar detta kollegialt genom att 
prata kring hur vi bygger vidare i 
matematikutvecklingen. Ett bra exempel 
är EPA  ( enskilt, par, alla).  Där har man 
uppgifter där alla får fundera och tänka 
till, man diskuterar i par och man jobbar 
tillsammans. Att diskutera och samtala 
ger ett lärande som är mycket 
utvecklande.  (Brännaskolan) 

 Kollegialt arbete, ex. Vad är beprövad 
erfarenhet? Kan vi studera detta, filma 
och göra en egen beprövad erfarenhet?  
(Brännaskolan) 

 Genomföra minst två 
fortbildningsinsatser för personal i 
språkutvecklande arbetssätt.  
(Gerestaskolan) 

 Ta fram tydliga rutiner för uppföljning av 
de insatser som sätts in efter 
måluppfyllelsekonferenser för ökad 
måluppfyllelse.  (Gerestaskolan) 

 Genomföra minst två 
fortbildningsinsatser vad gäller 
pedagogiska planeringar för all 
pedagogisk personal.  (Gerestaskolan) 

 Ta fram tydliga rutiner för planering och 
utvärdering av insatser som utförs av 
LEHT (lokalt elevhälsoteam).  
(Gerestaskolan) 

 •Flexibel resursfördelning utifrån 
behov•Intensiva stödåtgärder för elever i 
behov av särskilt stöd•Temadagar i olika 
ämnen•Läsutmaningar•Samarbete med 
HEMAB•Grön Flagg•Erbjuda 
studiehjälp•Regelbundna kontroller av 
elevernas förmågor t.ex. via DLS, 
diagnoser och läsutvecklingsschema för 
att upptäcka ev. stödbehov•Samarbete 
med externa aktörer i samhället genom 
studiebesök och 
klassrumsbesök•Elevens val  

114



Skolnämnden, Verksamhetsberättelse 30(75) 

(Murbergsskolan 4-6) 

 Utveckla och implementera tydliga 
riktlinjer för hur skolan arbetar lokalt med 
betygssättning och bedömning.  (Hedda 
Wisingskolan) 

 Utvärdering och uppföljning av 
betygssättningsmönster tidigare läsår  
(Hedda Wisingskolan) 

 Föreläsning med Ulrika Aspeflo ang 
anpassningar och stöd i skolan.  (Hedda 
Wisingskolan) 

 Återkommande gemensamma 
diskussioner kring anpassningar och 
stöd under konf.tid.  (Hedda Wisingskolan) 

 Rekrytering av fler lärare med 
spec.kompetens inför läsåret 17/18.  
(Hedda Wisingskolan) 

 Erbjuda "ämnesstugor" varje vecka i 
Ma/No, Sv och Eng under elevens-valtid.  
(Hedda Wisingskolan) 

 Skapa och implementera en enhetlig rutin 
för F-varningar för varje termin.  (Hedda 
Wisingskolan) 

 Arbeta fram och implementera en 
gemensam värdegrund tillsammans med 
Värdeskaparna (där bla synen på 
kunskap och lärande finns med).  (Hedda 
Wisingskolan) 

 Andelen elever som fullföljer 
gymnasieutbildning inom fyra år i kommunen 
ska öka  

 Genomförande av huvudmannaplanen för 
studie- och yrkesvägledning  

 Genomföra skolverkets modul 
"Digitalisering"  

 Undervisning; Aktiviteterna planeras 
utifrån barnens intresse och behov.Varje 
barn ska utveckla sin nyfikenhet och lust 
samt förmåga att leka och lära.  
(Älandsbro förskola) 

 Delta i inbjudna kulturevenemang; ex 
Teatern, Technichus, Konsthallen, 
Sambiblioteket, Kyrkkällan.  (Älandsbro 
förskola) 

 Visa respekt och intresse för barns 
experimenterande av språk i olika former, 
som verbalt, skriftspråk, kroppsligt, dans, 
och bild.  (Hälledals förskola) 

 Med dokumentation, reflektion, 
tillsammans med barnen synliggöra 
matematik, teknik, naturkunskap mm i 
olika sammanhang.  (Hälledals förskola) 

 Undervisning; Aktiviteterna planeras 
utifrån barnens intresse och behov. Varje 
barn ska få möjlighet att utveckla sin 
nyfikenhet och lust samt förmåga att leka 
och lära.  (Hälledals förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Häggdånger-, 
Solstrålens-, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
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upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Häggdångers 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Solstrålens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Orrens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Stigsjö 
förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdånger-, Solstrålens-
, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdångers förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Solstrålens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Orrens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Stigsjö förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Häggdånger-, Solstrålens-, Orrens- och 
Stigsjö förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Häggdångers förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Solstrålens förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  (Orrens 
förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  (Stigsjö 
förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Häggdånger-, 
Solstrålens-, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Häggdångers förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Solstrålens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Orrens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Stigsjö förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdånger-, Solstrålens-
, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
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dokumentation  (Häggdångers förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Solstrålens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Orrens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Stigsjö förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Häggdånger-, Solstrålens-, Orrens- och 
Stigsjö förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Häggdångers förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Solstrålens förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  (Orrens 
förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  (Stigsjö 
förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Häggdånger-, 
Solstrålens-, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Häggdångers 
förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Solstrålens 
förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Orrens 
förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Stigsjö 
förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdånger-, Solstrålens-
, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdångers förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Solstrålens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Orrens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Stigsjö förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Häggdånger-, Solstrålens-, 
Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -

117



Skolnämnden, Verksamhetsberättelse 33(75) 

 workshops  (Häggdångers förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Solstrålens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Orrens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Stigsjö förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Sörgårdens-, Kullens-, 
Tullportens- och Villans förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Sörgårdens förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Kullens förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Tullportens förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Villans förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Sörgårdens-, Kullens-, 
Tullportens- och Villans förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Sörgårdens förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Kullens förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Tullportens förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Villans förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Sörgårdens-, Kullens-, 
Tullportens- och Villans förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Sörgårdens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Kullens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
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möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Tullportens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Villans förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Sörgårdens-, Kullens-, 
Tullportens- och Villans förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Sörgårdens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Kullens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Tullportens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Villans förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  
(Sörgårdens-, Kullens-, Tullportens- och 
Villans förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  
(Sörgårdens förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  (Kullens 
förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  
(Tullportens förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  (Villans 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Sörgårdens-, 
Kullens-, Tullportens- och Villans förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Sörgårdens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Kullens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Tullportens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Villans 
förskola) 

 Med ett projekterande förhållningssätt 
utmanar vi barnens nyfikenhet så att de 
upplever att det är lustfyllt att lära sig.  
(Villans förskola) 
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 Vi skapar platser och tillfällen för olika 
typer av reflektion och samtal i mindre 
och större grupper så barnen kan få syn 
på hur de olika kompetenserna i en grupp 
bidrar till det egna lärandet.  (Villans 
förskola) 

 Implementering av bärbar dator eller 
Ipad, i det pedagogiska arbetet. 
Upphandlingsarbete kring lärplattform.  
(Gymnasieskolan) 

 Interna fortbildningar  (Gymnasieskolan) 

 Införskaffande av digitala läromedel och 
hjälpmedel.  (Gymnasieskolan) 

 Kollegialt lärande: Matematiklyftet 
fortsätter på halvfart och genomför en 
modul under läsåret.  (Gymnasieskolan) 

 Kollegialt lärande: Två moduler av 
Läslyftet genomförs med 20 lärare och 
handleds av två av skolans förstelärare.  
(Gymnasieskolan) 

 Ämnesträffar  (Gymnasieskolan) 

 APL  (Gymnasieskolan) 

 Ämnesövergripande arbetssätt  
(Gymnasieskolan) 

 APT  (Gymnasieskolan) 

 Husgruppens träffar  (Gymnasieskolan) 

 Arbete med social 
hållbarhet/värdegrundsarbete (BLUNS).  
(Gymnasieskolan) 

 Arbete med social 
hållbarhet/värdegrundsarbete (BLUNS).  
(Gymnasieenhet 2) 

 Hållbart lärande.  (Gymnasieskolan) 

 Hållbart lärande. 
Studiestugor/programvis  
(Gymnasieskolan) 

 Hållbart lärande. Startveckor med 
karaktär  (Gymnasieskolan) 

 Hållbart lärande. LEHT: Studiestöd för 
elever inom autismspektrat  
(Gymnasieskolan) 

 Etablering av SkolFam för ökad 
måluppfyllelse bland 
familjehemsplacerade barn (se särskild 
projektplan)  

 Arbete med pedagogisk dokumentation  
(Brännans förskola) 

 Arbete med pedagogisk dokumentation.  
(Grönbackens förskola) 

 Arbete med pedagogisk dokumentation  
(Svalans förskola) 

 Samverkan mellan stadier för att skapa 
bra förutsättningar för övergångar.  
(Solenskolan F-6) 

 Ta tillvara varje elevs och varje grupps 
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lust att lära.  (Häggdånger byskola) 

 Vi skapar platser och tillfällen för 
reflektion och samtal i mindre och större 
grupper så barnen kan få syn på hur de 
olika kompetenserna i en grupp bidrar till 
det egna lärande.  (Häggdånger byskola) 

 Matematiklyftet F – årskurs 6  (Hälledals 
skola) 

 Utveckla berättelseskrivning  (Hälledals 
skola) 

 Samlingar stor och liten. 
”Vaktmästar”uppgifter. Skolskogen. 
Tillsammans-arbete.  (Älandsbro skola) 

 Meningsfulla och varierande aktiviteter 
som stärker varje enskild elev. Detta ökar 
självkänslan och ger framtidstro.  
(Älandsbro skola) 

 •Fokus på språkutvecklande arbetssätt i 
alla ämnen•Kontinuerligt arbete utifrån de 
lokala kursplanerna i varje ämne•Flexibel 
resurs-fördelning utifrån 
behov•Samarbete med externa 
aktörer(Grundskola)  (Bondsjöhöjdens 
skola) 

 •Samtal om vikten av att gå i skolan och 
lära sig saker. •Skapa positiva och roligt 
att lärsituationer. •Använda hela kroppen 
vid inlärning. Skapa, sjunga, använda 
inspirerande konkreta 
material•Uppmuntra eleverna till eget 
ansvar för sitt lärande.•Studiebesök och 
samtal om olika samhällsfunktioner och 
yrken. •Skapande skola (Besök av 
författare, skådespelare, 
musiker)(Förskoleklass)  (Bondsjöhöjdens 
skola) 

 •Fokus på att lära eleverna att våga 
uttrycka sig individuellt och i större 
grupper.•Att ge eleverna en social fostran 
för att kunna klara sig i samhället. 
•Genom högläsning stimulera lusten att 
läsa mer själv.•Uppmuntra till rollekar för 
att få en medvetenhet om olika 
yrken/roller. (Fritidshem)  (Bondsjöhöjdens 
skola) 

 De elever som behöver mer träning för att 
bli säkra och befästa gällande både 
läsning/ läsförståelse/ matematik måste 
få många tillfällen till att färdighetsträna. 
Detta måste ske både i klassrummet, hos 
specialpedagog, men även hemma där 
man på ett lekfullt sätt kan ta små 
tillfällen till träning.  (Brännaskolan) 

 Utnyttja ”ny teknik”. Använda Ipads mer i 
undervisningen, visa på olika 
användningsmöjligheter och utveckla 
detta. En viktig förutsättning och önskan 
är att vi ska få fler Ipads till skolan.  
(Brännaskolan) 

 Matten: Vi jobbar med att utveckla 
tankarna kring det bra material vi har, 
Eldoradomaterialet. Det bygger mycket 
på hur viktigt samtalet är i matematiken. 
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Vi utvecklar detta kollegialt genom att 
prata kring hur vi bygger vidare i 
matematikutvecklingen. Ett bra exempel 
är EPA  ( enskilt, par, alla).  Där har man 
uppgifter där alla får fundera och tänka 
till, man diskuterar i par och man jobbar 
tillsammans. Att diskutera och samtala 
ger ett lärande som är mycket 
utvecklande.  (Brännaskolan) 

 Kollegialt arbete, ex. Vad är beprövad 
erfarenhet? Kan vi studera detta, filma 
och göra en egen beprövad erfarenhet?  
(Brännaskolan) 

 Ta fram planerade aktiviteter för att alla 
elever ska få utforska och lära sig mer 
om yrken i sin närhet.  (Gerestaskolan) 

 •Tydliggöra mål och kriterier för elever 
och föräldrar.•Kontinuerligt bryta ned och 
förklara delmålen i de olika ämnena för 
eleverna.•Arbeta för att eleverna ska ha 
med sig goda baskunskaper  
(Murbergsskolan 4-6) 

 SYV-arbete och SYV-uppdrag  (Wendela 
Hellmanskolan) 

 Andelen elever i åk 3 som deltagit i alla 
delprov och som klarat alla delprov för 
ämnesprovet svenska och svenska som 
andra språk ska öka  

 Genomförande av huvudmannaplanen för 
studie- och yrkesvägledning  

 Genomföra skolverkets modul 
"Digitalisering"  

 Projekterande arbetssätt där vi utmanar 
barnens nyfikenhet att vilja lära sig mer.  
(Bondsjö förskola) 

 Inspirera barnen att ta hjälp av fiffig 
kompis/vara fiffig kompis under dagen.  
(Bondsjö förskola) 

 Låta barn delta i olika sammanhang och 
miljöer tillsammans med andra barn. 
Pedagogens bemötande och 
förhållningssätt har stor betydelse för att 
verksamheten ska utveckla goda 
lärmiljöer.  (Bondsjö förskola) 

 Att barnen får möta olika yrkesgrupper, 
arbetsplatser och kulturområden för att 
utöka närområdet och vilka utbud som 
finns i samhället. Att få röra sig utanför 
sin bekvämlighetszon.  (Älandsbro 
förskola) 

 Undervisning; Aktiviteterna planeras 
utifrån barnens intresse och behov.Varje 
barn ska utveckla sin nyfikenhet och lust 
samt förmåga att leka och lära.  
(Älandsbro förskola) 

 Tillgång till sagopedagog. Barnen får 
möta sagor som ett av de hundra 
språken.  (Älandsbro förskola) 

 Stödtecken/bildstöd; alla barn ska få 
möta en rik språkmiljö med tillgång till 
fler kommunikationssätt  (Älandsbro 
förskola) 

 Främja det lustfyllda lärandet; Barnens 
intresse och nyfikenhet tillvaratas av 
lyhörda, tillåtande och medforskande 
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pedagoger.  (Älandsbro förskola) 

 Delta i inbjudna kulturevenemang; ex 
Teatern, Technichus, Konsthallen, 
Sambiblioteket, Kyrkkällan.  (Älandsbro 
förskola) 

 Utifrån barnens utveckling/intresse får 
barn mötas i olika miljöer.  (Älandsbro 
förskola) 

 Workshop, kollegialt lärande  (Pedagogisk 
omsorg) 

 Möten med digitala verktyg(rörelse, 
språk, matematik m.m.)  (Pedagogisk 
omsorg) 

 Pedagogisk dokumentation  (Ängets- och 
Murbergets förskola) 

 Språkutveckling sker i alla aktiviteter 
både rutinsituationer, lek och planerade 
aktiviteter när pedagoger är aktivt och 
medvetet närvarande.  (Brännans-, 
Grönbackens- och Svalans förskola) 

 Språkutveckling sker i alla aktiviteter 
både rutinsituationer, lek och planerade 
aktiviteter när pedagoger är aktivt och 
medvetet närvarande.  (Brännans förskola) 

 Språkutveckling sker i alla aktiviteter 
både rutinsituationer, lek och planerade 
aktiviteter när pedagoger är aktivt och 
medvetet närvarande.  (Svalans förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Häggdånger-, 
Solstrålens-, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Häggdångers 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Solstrålens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Orrens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Stigsjö 
förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdånger-, Solstrålens-
, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdångers förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Solstrålens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Orrens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
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dokumentation  (Stigsjö förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Häggdånger-, Solstrålens-, Orrens- och 
Stigsjö förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Häggdångers förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Solstrålens förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  (Orrens 
förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  (Stigsjö 
förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Häggdånger-, 
Solstrålens-, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Häggdångers förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Solstrålens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Orrens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Stigsjö förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdånger-, Solstrålens-
, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdångers förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Solstrålens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Orrens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Stigsjö förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Häggdånger-, Solstrålens-, Orrens- och 
Stigsjö förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Häggdångers förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Solstrålens förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  (Orrens 
förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  (Stigsjö 
förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Häggdånger-, 
Solstrålens-, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
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märks det i verksamheten?  (Häggdångers 
förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Solstrålens 
förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Orrens 
förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Stigsjö 
förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdånger-, Solstrålens-
, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdångers förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Solstrålens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Orrens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Stigsjö förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Häggdånger-, Solstrålens-, 
Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Häggdångers förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Solstrålens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Orrens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Stigsjö förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Sörgårdens-, Kullens-, 
Tullportens- och Villans förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Sörgårdens förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Kullens förskola) 
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 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Tullportens förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Villans förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Sörgårdens-, Kullens-, 
Tullportens- och Villans förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Sörgårdens förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Kullens förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Tullportens förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Villans förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Sörgårdens-, Kullens-, 
Tullportens- och Villans förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Sörgårdens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Kullens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Tullportens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Villans förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Sörgårdens-, Kullens-, 
Tullportens- och Villans förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Sörgårdens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Kullens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Tullportens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Villans förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  
(Sörgårdens-, Kullens-, Tullportens- och 
Villans förskola) 
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 Kollegialt lärande – workshops  
(Sörgårdens förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  (Kullens 
förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  
(Tullportens förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  (Villans 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Sörgårdens-, 
Kullens-, Tullportens- och Villans förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Sörgårdens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Kullens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Tullportens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Villans 
förskola) 

 vi ge rika möjligheter för barn att få iaktta, 
ställa hypoteser, associera, hitta på, 
undersöka igen och igen med variation, 
skissa och teckna sin förståelse, 
konstruera, göra tankekartor, se 
förbindelser, olikhet och mönster, 
samtala om och reflektera kring fenomen 
och begrepp tillsammans. rika 
möjligheter för barn  (Villans förskola) 

 Vi läser, dramatiserar runt sagor och 
texter, leker med språket t ex via rim och 
ramsor  (Villans förskola) 

 Vi erbjuder barnen möjligheter att få 
pröva och förbinda många olika språk 
och uttryck i sitt bearbetande av de 
fenomen och begrepp vi för tillfället 
undersöker.  (Villans förskola) 

 Vi ger barnen tillgång till digital teknik 
som ett verktyg som bidrar till att barnen 
skriver sig till läsning och kan observera 
och dokumentera det egna och 
kamraternas lärande  (Villans förskola) 

 Ökat arbete med språkutvecklande 
arbetssätt för alla elever genom 
fortbildning av personal.  (Solenskolan F-
6) 

 (Grundskola)Kompetensutveckling för all 
personal•Arbeta medvetet med att läsa, 
skriva, lyssna och tala•Bildstöd•Ta 
tillvara elevernas mångkulturella 
erfarenheter  (Bondsjöhöjdens skola) 

 (Förskoleklass)•Fokus på grunderna i 
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svenska och matematik.•Stimulering av 
den språkliga medvetenheten på ett 
lekfullt och stegrande sätt.•Samlingar 
som uppmuntrar till språklig aktivitet och 
samvaro.  (Bondsjöhöjdens skola) 

 (Fritidshem)•Samtal med barnen i mindre 
grupper med fokus på ord och 
begrepp•Förbereda aktiviteterna med 
genomgångar av ord och 
begrepp•Praktiska aktiviteter som främjar 
språkutvecklingen, t ex bakning  
(Bondsjöhöjdens skola) 

 Delat ledarskap i klassrummet för de 
yngre årskurserna.  

 Använder oss av projektorn till olika 
språkstimulerande aktiviteter, till exempel 
digitala böcker samt sång- och 
rörelsestunder under dagen.  (Tjäderns- 
och Gånsviks förskola) 

 Använder oss av projektorn till olika 
språkstimulerande aktiviteter, till exempel 
digitala böcker samt sång- och 
rörelsestunder under dagen.  (Tjäderns 
förskola) 

 Vi använder oss av olika IKT-verktyg som 
barnen samspelar kommunikativt kring.  
(Tjäderns- och Gånsviks förskola) 

 Vi använder oss av olika IKT-verktyg som 
barnen samspelar kommunikativt kring.  
(Tjäderns förskola) 

 Språkutveckling sker i alla aktiviteter 
både rutinsituationer, lek och planerade 
aktiviteter när pedagoger är aktivt och 
medvetet närvarande.  (Grönbackens 
förskola) 

 Att vi ge möjligheter för elever att få ställa 
hypoteser, associera, och undersöka.  
(Häggdånger byskola) 

 Vi läser, dramatiserar runt sagor och 
texter, leker med språket t ex via rim och 
ramsor  (Häggdånger byskola) 

 Vi erbjuder eleverna möjligheter att få 
pröva och förbinda många olika språk 
och uttryck i sitt bearbetande av de 
fenomen och begrepp vi för tillfället 
undersöker.  (Häggdånger byskola) 

 Vi ger eleverna tillgång till digital teknik 
som ett verktyg som bidrar till att 
eleverna skriver sig till läsning och kan 
observera och dokumentera det egna och 
kamraternas lärande  (Häggdånger 
byskola) 

 Berättelseskrivning (Hälledals skola)  
(Hälledals skola) 

 Fortsatt bearbetning av text och språk  
(Hälledals skola) 

 Pedagogerna deltar i ”Läslyftet” för att 
öka lärarnas egna lärande.  (Älandsbro 
skola) 

 Trulle-aktiviteter, bokpåsar på biblioteket, 
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samarbete med lågstadiet.  (Älandsbro 
skola) 

 Fortsätta arbetet med språkutveckling.  
(Älandsbro skola) 

 Ny tjänst på skolan, lågstadiesatsningen, 
för att öka elevernas måluppfyllelse.  
(Älandsbro skola) 

 Stimulera alla aktiviteter på fritids som 
kräver kommunikation vid ex samtal, lek, 
spel, skriftliga meddelanden.  (Älandsbro 
skola) 

 Kontinuerlig anpassning av arbetssätt så 
att alla når så långt som möjligt i ämnet 
svenska (Grundskola)  (Bondsjöhöjdens 
skola) 

 Aktiviteter för att träna eleverna i att 
muntligt uttrycka känslor, tankar och 
åsikter samt att återberätta (Grundskola)  
(Bondsjöhöjdens skola) 

 Extra fokus på läsförståelse, både 
skönlitterära texter och faktatexter 
genom exempelvis "Läsande klass" och 
gemensamma diskussioner om texter 
(Grundskola)  (Bondsjöhöjdens skola) 

 Skriva berättande texter med "röd tråd" 
och faktatexter. (Grundskola)  
(Bondsjöhöjdens skola) 

 Medvetandegöra eleverna om sina egna 
mål i svenska. Tala, lyssna, läsa och 
skriva. (Grundskola)  (Bondsjöhöjdens 
skola) 

 Uppföljning av kartläggning/ analys och 
fördelning av resurser (Grundskola)  
(Bondsjöhöjdens skola) 

 Värdegrundsarbete (Grundskola)  
(Bondsjöhöjdens skola) 

 •Fokus på att lära eleverna att våga 
uttrycka sig individuellt och i större 
grupper•Fokus på svenska och språklig 
medvetenhet genom språklek, 
högläsning, samtal, bokstavsinlärning, 
vägledd läsning, skrivning. 
(Förskoleklass)  (Bondsjöhöjdens skola) 

 •Fokus på att lära eleverna att våga 
uttrycka sig individuellt och i större 
grupper•Genom högläsning stimulera 
lusten att läsa mer själv•Samtala om olika 
sorters texter (Fritidshem)  
(Bondsjöhöjdens skola) 

 Översyn av det systematiska 
kvalitetsarbetet (pedagogiska 
planeringar, årshjul och 
utvecklingsplaner) för förskoleklassen.  
(Gerestaskolan) 

 Göra en översyn av informationen till 
vårdnadshavarna om barnens utveckling 
i förskoleklass.  (Gerestaskolan) 

 Erbjuda minst en fortbildningsinsats i 
bedömningsstöden till lågstadiets lärare.  
(Gerestaskolan) 
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 Barns och elevers lust att lära ska öka.  Genomföra skolverkets modul 
"Digitalisering"  

 Genomförande av huvudmannaplanen för 
studie- och yrkesvägledning  

 Utifrån barnens utveckling/intresse får 
barn mötas i olika miljöer.  (Älandsbro 
förskola) 

 sträva efter att finna barnets intresse, 
exempelvis genom barnets egna 
frågeställningar Erbjuda många olika 
uttrycksformer, olika språk.  (Hälledals 
förskola) 

 Undervisning; Aktiviteterna planeras 
utifrån barnens intresse och behov. Varje 
barn ska få möjligheten att utveckla sin 
nyfikenhet och lust samt förmåga att leka 
och lära.  (Hälledals förskola) 

 Fånga in och utgå från barnens frågor, 
funderingar och erfarenheter  (Ängets- 
och Murbergets förskola) 

 Fånga in och utgå från barnens frågor, 
funderingar och erfarenheter  (Ängets 
förskola) 

 Fånga in och utgå från barnens frågor, 
funderingar och erfarenheter  (Murbergets 
förskola) 

 Fånga in och utgå från barnens frågor, 
funderingar och erfarenheter  (Pedagogisk 
omsorg) 

 Erbjuda ett mångfald av uttrycksätt  
(Ängets- och Murbergets förskola) 

 Erbjuda ett mångfald av uttrycksätt  
(Ängets förskola) 

 Erbjuda ett mångfald av uttrycksätt  
(Murbergets förskola) 

 Erbjuda ett mångfald av uttrycksätt  
(Pedagogisk omsorg) 

 Pedagogisk dokumentation.  (Ängets- och 
Murbergets förskola) 

 Pedagogisk dokumentation.  (Ängets 
förskola) 

 Pedagogisk dokumentation.  (Murbergets 
förskola) 

 Pedagogisk dokumentation.  (Pedagogisk 
omsorg) 

 Workshop  (Ängets- och Murbergets 
förskola) 

 Workshop  (Ängets förskola) 

 Workshop  (Murbergets förskola) 

 Workshop  (Pedagogisk omsorg) 

 Kollegialt lärande  (Ängets- och Murbergets 
förskola) 

 Kollegialt lärande  (Ängets förskola) 

 Kollegialt lärande  (Murbergets förskola) 
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 Kollegialt lärande  (Pedagogisk omsorg) 

 Lekfullt lärande  (Ängets- och Murbergets 
förskola) 

 Lekfullt lärande  (Ängets förskola) 

 Lekfullt lärande  (Murbergets förskola) 

 Lekfullt lärande  (Pedagogisk omsorg) 

 Projekterande arbetssätt  (Ängets- och 
Murbergets förskola) 

 Projekterande arbetssätt  (Ängets förskola) 

 Projekterande arbetssätt  (Murbergets 
förskola) 

 Projekterande arbetssätt  (Pedagogisk 
omsorg) 

 Alla kommunala förskolor deltar i 
workshops på Technichus kring 
användet av olika IKT verktyg.  (Tjäderns- 
och Gånsviks förskola) 

 Workshop på förskolan.  (Tjäderns- och 
Gånsviks förskola) 

 Kommunövergripande fortbildning inom 
IKT för förskolornas pedagoger  
(Tjäderns- och Gånsviks förskola) 

 Kommunövergripande fortbildning inom 
IKT för förskolornas pedagoger  (Tjäderns 
förskola) 

 Workshops på förskolan för att personal 
och barn ska få uppleva och prova på 
olika IKT-verktyg  (Tjäderns- och Gånsviks 
förskola) 

 Workshops på förskolan för att personal 
och barn ska få uppleva och prova på 
olika IKT-verktyg  (Tjäderns förskola) 

 Introducera makey-makey genom att låta 
barnen få prova att koppla in olika saker 
för att se om det låter eller inte.  
(Tjäderns- och Gånsviks förskola) 

 Introducera makey-makey genom att låta 
barnen få prova att koppla in olika saker 
för att se om det låter eller inte.  (Gånsviks 
förskola) 

 Att använda IKT-verktyg utomhus.  
(Tjäderns- och Gånsviks förskola) 

 Att använda IKT-verktyg utomhus.  
(Tjäderns förskola) 

 Att utforska och använda IKT-verktygen 
Blue Bot/Bee Bot och Qr-koder 
tillsammans med barnen.  (Tjäderns- och 
Gånsviks förskola) 

 Att utforska och använda IKT-verktygen 
Blue Bot/Bee Bot och Qr-koder 
tillsammans med barnen.  (Tjäderns 
förskola) 

 Rörelsesånger, skapande, 
avslappningsövningar, bygg och 
konstruktion med projektorn  (Tjäderns- 
och Gånsviks förskola) 
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 Rörelsesånger, skapande, 
avslappningsövningar, bygg och 
konstruktion med projektorn  (Gånsviks 
förskola) 

 Att barnen ska få möta IKT-verktygen 
animering och projektor samt aktivt få 
använda sig av dessa IKT-verktyg.  
(Tjäderns- och Gånsviks förskola) 

 Att barnen ska få möta IKT-verktygen 
animering och projektor samt aktivt få 
använda sig av dessa IKT-verktyg.  
(Tjäderns förskola) 

 Kommunövergripande fortbildning på 
Technichus inom IKT för förskolornas 
pedagoger.  (Gånsviks förskola) 

 Workshop på förskolan för att personal 
och ska få uppleva och prova på olika IKT 
verktyg.  (Gånsviks förskola) 

 Att utforska och använda QR koder 
tillsammans med barnen.  (Gånsviks 
förskola) 

 Låta barnen få göra programmeringar 
med Blue Bot/ Bee Bot  (Gånsviks förskola) 

 Att dela in barnen i mindre grupper under 
samlingar och aktiviteter för att ge 
barnen en lugnare lärmiljö i ett mindre 
sammanhang.  (Tjäderns- och Gånsviks 
förskola) 

 Att dela in barnen i mindre grupper under 
samlingar och aktiviteter för att ge 
barnen en lugnare lärmiljö i ett mindre 
sammanhang.  (Tjäderns förskola) 

 Olika rörelseaktiviteter på 
morgonsamlingen.  (Tjäderns- och 
Gånsviks förskola) 

 Olika rörelseaktiviteter på 
morgonsamlingen.  (Gånsviks förskola) 

 Att ha Röris både inomhus och utomhus, 
minst två gånger i månaden.  (Tjäderns- 
och Gånsviks förskola) 

 Att ha Röris både inomhus och utomhus, 
minst två gånger i månaden.  (Tjäderns 
förskola) 

 Medvetet arbeta med att sänka rösterna. 
Använda stödtecken.  (Tjäderns- och 
Gånsviks förskola) 

 Medvetet arbeta med att sänka rösterna. 
Använda stödtecken.  (Gånsviks förskola) 

 Att vara en närvarande pedagog genom 
att befinna sig mycket på barnens nivå 
samt kunna ge en trygg famn/knä som 
barnen kan söka upp vid behov.  
(Tjäderns- och Gånsviks förskola) 

 Att vara en närvarande pedagog genom 
att befinna sig mycket på barnens nivå 
samt kunna ge en trygg famn/knä som 
barnen kan söka upp vid behov.  
(Tjäderns förskola) 

 Pedagogerna sprider sig i olika rum så att 

132



Skolnämnden, Verksamhetsberättelse 48(75) 

även barnen sprider ut sig, det gör att det 
blir bättre arbetsmiljö för både barn och 
pedagoger.  (Tjäderns- och Gånsviks 
förskola) 

 Pedagogerna sprider sig i olika rum så att 
även barnen sprider ut sig, det gör att det 
blir bättre arbetsmiljö för både barn och 
pedagoger.  (Gånsviks förskola) 

 Att aktivt tillsammans med barnen arbeta 
för att sänka ljudnivån. Detta genom att 
påminna varandra om att sänka våra 
röster när vi är inomhus.  (Tjäderns- och 
Gånsviks förskola) 

 Att aktivt tillsammans med barnen arbeta 
för att sänka ljudnivån. Detta genom att 
påminna varandra om att sänka våra 
röster när vi är inomhus.  (Tjäderns 
förskola) 

 "Fredagspepp". Hela förskolan har 
tillsammans en fysisk och organiserad 
aktivitet ute på gården.  (Tjäderns- och 
Gånsviks förskola) 

 "Fredagspepp". Hela förskolan har 
tillsammans en fysisk och organiserad 
aktivitet ute på gården.  (Gånsviks 
förskola) 

 Workshops på förskolan för att personal 
och barn ska få uppleva och prova på 
olika aktiviteter i hälsans tecken.  
(Tjäderns- och Gånsviks förskola) 

 Workshops på förskolan för att personal 
och barn ska få uppleva och prova på 
olika aktiviteter i hälsans tecken.  
(Tjäderns förskola) 

 Att prova på olika former av 
avslappningsaktiviteter.  (Tjäderns- och 
Gånsviks förskola) 

 Att prova på olika former av 
avslappningsaktiviteter.  (Tjäderns 
förskola) 

 Skapa lugna miljöer där det finns 
möjlighet för återhämtning  (Tjäderns- och 
Gånsviks förskola) 

 Skapa lugna miljöer där det finns 
möjlighet för återhämtning  (Gånsviks 
förskola) 

 Dela in barnen i mindre grupper vid 
samlingar, olika aktiviteter och på och 
avklädningssituationer.  (Gånsviks 
förskola) 

 Lärmiljöer utvecklas ute och inne även 
för toddlare.  (Brännans-, Grönbackens- 
och Svalans förskola) 

 Lärmiljöer utvecklas ute och inne även 
för toddlare.  (Brännans förskola) 

 Arbete med pedagogisk dokumentation  
(Brännans-, Grönbackens- och Svalans 
förskola) 

 Arbete med pedagogisk dokumentation  
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(Brännans förskola) 

 Lärmiljöer utvecklas ute och inne även 
för toddlare.  (Grönbackens förskola) 

 Lärmiljöer utvecklas ute och inne även 
för toddlare.  (Svalans förskola) 

 Lärande ska ske i alla rutinsituationer 
och planerade aktiviteter.  (Brännans-, 
Grönbackens- och Svalans förskola) 

 Lärande ska ske i alla rutinsituationer 
och planerade aktiviteter.  (Brännans 
förskola) 

 Lärande ska ske i alla rutinsituationer 
och planerade aktiviteter.  (Grönbackens 
förskola) 

 Lärande ska ske i alla rutinsituationer 
och planerade aktiviteter.  (Svalans 
förskola) 

 Allt som händer är nya upplevelser. Vi vill 
ge barnen upplevelser inom alla 
läroplanens olika områden. Upplevelser 
genom alla sinnen. Ge upplevelser som 
berikar språkligt och socialt. Upptakt 
inför läsåret med barnen. Ge barnen 
möjlighet att utforska och upptäcka 
omvärlden.  (Brännans-, Grönbackens- och 
Svalans förskola) 

 Allt som händer är nya upplevelser. Vi vill 
ge barnen upplevelser inom alla 
läroplanens olika områden. Upplevelser 
genom alla sinnen. Ge upplevelser som 
berikar språkligt och socialt. Upptakt 
inför läsåret med barnen. Ge barnen 
möjlighet att utforska och upptäcka 
omvärlden.  (Brännans förskola) 

 Allt som händer är nya upplevelser. Vi vill 
ge barnen upplevelser inom alla 
läroplanens olika områden. Upplevelser 
genom alla sinnen. Ge upplevelser som 
berikar språkligt och socialt. Upptakt 
inför läsåret med barnen. Ge barnen 
möjlighet att utforska och upptäcka 
omvärlden.  (Grönbackens förskola) 

 Allt som händer är nya upplevelser. Vi vill 
ge barnen upplevelser inom alla 
läroplanens olika områden. Upplevelser 
genom alla sinnen. Ge upplevelser som 
berikar språkligt och socialt. Upptakt 
inför läsåret med barnen. Ge barnen 
möjlighet att utforska och upptäcka 
omvärlden.  (Svalans förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Häggdånger-, 
Solstrålens-, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Häggdångers 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Solstrålens 
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förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Orrens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Stigsjö 
förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdånger-, Solstrålens-
, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdångers förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Solstrålens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Orrens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Stigsjö förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Häggdånger-, Solstrålens-, Orrens- och 
Stigsjö förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Häggdångers förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Solstrålens förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  (Orrens 
förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  (Stigsjö 
förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Häggdånger-, 
Solstrålens-, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Häggdångers förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Solstrålens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Orrens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Stigsjö förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdånger-, Solstrålens-
, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdångers förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Solstrålens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Orrens förskola) 
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 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Stigsjö förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Häggdånger-, Solstrålens-, Orrens- och 
Stigsjö förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Häggdångers förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Solstrålens förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  (Orrens 
förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  (Stigsjö 
förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Häggdånger-, 
Solstrålens-, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Häggdångers 
förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Solstrålens 
förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Orrens 
förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Stigsjö 
förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdånger-, Solstrålens-
, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdångers förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Solstrålens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Orrens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Stigsjö förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Häggdånger-, Solstrålens-, 
Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Häggdångers förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Solstrålens förskola) 
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 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Orrens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Stigsjö förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Sörgårdens-, Kullens-, 
Tullportens- och Villans förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Sörgårdens förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Kullens förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Tullportens förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Villans förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Sörgårdens-, Kullens-, 
Tullportens- och Villans förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Sörgårdens förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Kullens förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Tullportens förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Villans förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Sörgårdens-, Kullens-, 
Tullportens- och Villans förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Sörgårdens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Kullens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Tullportens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
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digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Villans förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Sörgårdens-, Kullens-, 
Tullportens- och Villans förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Sörgårdens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Kullens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Tullportens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Villans förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  
(Sörgårdens-, Kullens-, Tullportens- och 
Villans förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  
(Sörgårdens förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  (Kullens 
förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  
(Tullportens förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  (Villans 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Sörgårdens-, 
Kullens-, Tullportens- och Villans förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Sörgårdens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Kullens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Tullportens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Villans 
förskola) 

 Erbjuda innovativa, tillgängliga och 
trygga  lärmiljöer både inom- och 
utomhus.  (Grundsärskolan) 

 Olika är normen! All personal utgår från 
elevernas olikheter och behov i alla 
lärsituationer.  (Grundsärskolan) 

 Utveckla allternativ kommunikation, 
bildstöd, tecken, estetiska lärprocesser 
mm  (Grundsärskolan) 
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 Fortbildning kring elever på tidig 
utvecklingsnivå.  (Grundsärskolan) 

 Hitta fler metoder till kommunikation ex. 
PODD  (Grundsärskolan) 

 Erbjuda studiehandledning på 
modersmålet  (Grundsärskolan) 

 Utveckling av innovativa, trygga och 
tillgängliga lärmiljöer.  (Grundsärskolan) 

 Den samlade Elevhälsans kompetens 
samt elevernas delaktighet och inflytande 
är utgångspunkten i arbetet med att 
utforma lärmiljöerna.  (Grundsärskolan) 

 Alla elever ska ges tillfällen i olika sociala 
sammanhang, stora grupper, små 
grupper. elevernas delaktighet är en 
nyckelfaktor i all planering av 
undervisning.  (Grundsärskolan) 

 Utveckling av elevrådsarbetet  
(Solenskolan F-6) 

 Skapa trygghetsteam med uppdrag att 
förbättra det sociala klimatet på skolan.  
(Solenskolan F-6) 

 Pulshöjande aktiviteter för alla barn och 
elever på skolan.  (Solenskolan F-6) 

 Ta fram en lokal plan för 
kompetensutveckling samt för behov av 
inköp/investeringar utifrån kommunens 
IKT-plan samt utifrån nya skrivningar i 
läroplanen vad gäller digitalisering  
(Gerestaskolan) 

 Kollegiet får på junidagarna arbeta med 
att ta fram konkreta exempel på hur de 
ska få eleverna mer nyfikna.  (Hedda 
Wisingskolan) 

 Föreläsning med Ulrika Aspeflo ang 
anpassningar och stöd i skolan.  (Hedda 
Wisingskolan) 

 Återkommande gemensamma 
diskussioner kring anpassningar och 
stöd under konf.tid.  (Hedda Wisingskolan) 

 Arbeta fram och implementera en 
gemensam värdegrund tillsammans med 
Värdeskaparna (där bla synen på 
kunskap och lärande finns med).  (Hedda 
Wisingskolan) 

 Ett omfattande arbete med att förtydliga 
och implementera rutiner och riktlinjer 
mot kränkande behandling och frånvaro i 
skolan har påbörjats.  (Hedda 
Wisingskolan) 

 Rekrytering av fler lärare med 
spec.kompetens inför läsåret 17/18.  
(Hedda Wisingskolan) 

 Fortsatt arbete med värdegrund med 
hjälp av Värdeskaparna of Sweden  
(Wendela Hellmanskolan) 

 Implementering av digitala läromedel  
(Wendela Hellmanskolan) 
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 Utvecklat arbete med Office 365  
(Wendela Hellmanskolan) 

 Implementering av lärplattform  (Wendela 
Hellmanskolan) 

 Implementering av bärbara datorer i det 
pedagogiska arbetet.  (Murbergsskolan 7-
9) 

 Värdegrundsarbete i skolarbete 
tillsammans med personal och 
Värdeskaparna of Sweden  
(Murbergsskolan 7-9) 

 Utformning av skolgård och rastaktivieter  
(Murbergsskolan 7-9) 

 Miljöcertifiering ex. Grön flagg  
(Murbergsskolan 7-9) 

 Implementering av perspektivet Skola för 
hållbar utveckling.  (Gymnasieskolan) 

 Arbete med social 
hållbarhet/värdegrundsarbete (BLUNS).  
(Gymnasieskolan) 

 Hållbart lärande.  (Gymnasieskolan) 

 Implementering av bärbar dator eller 
Ipad, i det pedagogiska arbetet. 
Upphandlingsarbete kring lärplattform.  
(Gymnasieskolan) 

 Nära samhället: skolan kontinuerligt 
samarbetar med olika företag och aktörer 
i samhället och där eleverna blir delaktiga  
(Gymnasieskolan) 

 Beskriva vad vi redan gör, vad vi behöver 
utveckla samt hur. Erbjuda 
grundläggande IT-utbildning inom vissa 
områden: Word, Outlook, Office 365, 
Power Point.  (Gymnasiesärskolan, enhet 
4) 

 Förstelärartjänst med inriktning mot att 
hitta integrerande lösningar samt arbeta 
för den röda tråden genom gymnasiet 
och in i vuxenlivet.  (Gymnasiesärskolan, 
enhet 4) 

 Genomföra och reflektera aktivt kring 
BLUNS aktiviteter.  (Gymnasiesärskolan, 
enhet 4) 

 Använda DATE –materialet för konkreta 
BLUNS-aktiviteter med personal och 
elever, gärna över gränserna mot andra 
program.  (Gymnasiesärskolan, enhet 4) 

 Bjuda in andra program till oss och själva 
delta i övriga gymnasiets aktiviteter.  
(Gymnasiesärskolan, enhet 4) 

 Projekterande arbetssätt där vi utmanar 
barnens nyfikenhet att vilja lära sig mer.  
(Bondsjö förskola) 

 Arbete med pedagogisk dokumentation.  
(Grönbackens förskola) 

 Arbete med pedagogisk dokumentation  
(Svalans förskola) 
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 Detta kräver att vi är lyhörda och nyfikna 
på elevernas lärande. Vår utgångspunkt 
är att vi utmanar eleven, hur de tänker, 
vilka frågor och hypoteser de har och 
därigenom utmana dem i deras vidgade 
lärande  (Häggdånger byskola) 

 Vi ger eleven möjlighet att möta teknik i 
vardagen så de kan konstruera och bli 
kreativa användare.  (Häggdånger byskola) 

 Varierad undervisning och arbetsformer 
med inslag av teori och praktik.  
(Hälledals skola) 

 Rastaktiviteter som lockar till lek och 
rörelse.  (Hälledals skola) 

 Allsidigt utbud av aktiviteter på fritids 
utifrån elevernas behov och önskemål.  
(Hälledals skola) 

 Lyhörda pedagoger som anpassar 
verksamheten så att den stärker och 
stödjer varje enskilt barn. Viktigt med 
musik, rörelse, experiment, praktiskt 
material.  (Älandsbro skola) 

 Fortsatt arbete i klasserna. Ny tjänst, 
lågstadiesatsningen.  (Älandsbro skola) 

 Arbeta med att formulera 
kunskapskraven, så att de blir begripliga 
ur barnens perspektiv.  (Älandsbro skola) 

 Separera på träning och bedömning, så 
att det blir tydligt för eleverna vad som är 
vad.  (Älandsbro skola) 

 Stimulera och tydligt signalera höga 
förväntningar på eleverna.  (Älandsbro 
skola) 

 Skapa möjlighet till:Grupptimmar, för att 
kunna se och möta varje elev, där de 
befinner sig. Det ger också större 
möjlighet för varierade arbetsformer. Fler 
åldersblandade aktiviteter.Tillräckligt 
med rastvakter.Rusta upp utemiljön, så 
den inbjuder till rastaktiviteter.Få snurr 
på Boden-verksamheten.Använda 
skolträdgården och akvariet 
pedagogiskt.Varva teori och praktik.  
(Älandsbro skola) 

 Klassråd, elevråd, matråd, Grön Flagg-
råd (Grundskola)  (Bondsjöhöjdens skola) 

 Trivsel/Trygghetsenkäter (Grundskola)  
(Bondsjöhöjdens skola) 

 Kamratbanor/Äventyr (Grundskola)  
(Bondsjöhöjdens skola) 

 Skapande skola (Grundskola)  
(Bondsjöhöjdens skola) 

 •Erbjuda en stor variation av aktiviteter 
•Ta vara på elevernas egna intressen där 
och då, och utmana dem att prova på nya 
saker. •Stimulera eleverna att i leken öva 
på teoretiska ämnen (Förskoleklass)  
(Bondsjöhöjdens skola) 

 •Erbjuda en bred variation av olika 
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aktiviteter •Ta vara på barnens egna 
intressen och utmana dem att prova på 
nya saker. •På ett lekfullt och praktiskt 
sätt förstärka och öva på de teoretiska 
ämnen som de lär sig under skoltid 
(Fritidshem)  (Bondsjöhöjdens skola) 

 •Ny teknik- flera Ipads och bärbara 
datorer till klasserna.  (Brännaskolan) 

 Fortsätta gå ut i samhället och få ta del av 
det kulturella utbud som erbjuds, vilket 
kräver att elever kan åka buss utan 
kostnad.  (Brännaskolan) 

 Fortsatt arbete med ett varierat och bra 
arbetssätt för att bibehålla lusten och 
glädjen i arbetet.  (Brännaskolan) 

 Intensivläsning genom 
lågstadiesatsningen.  (Brännaskolan) 

 Särskilt stöd i matematik  (Brännaskolan) 

 Arbete enskilt eller i smågrupper 
tillsammans med specialpedagog, i de 
ämnen som behövs  (Brännaskolan) 

 Individualisering i klassrummet  
(Brännaskolan) 

 Gemensamma genomgångar, 
helklassarbete, smågrupper  
(Brännaskolan) 

 •Temadagar i olika ämnen•Varierade och 
laborativa arbetssätt som ökar elevernas 
motivation med interaktiva läromedel 
samt filmer•Olika utmaningar/tävlingar 
(t.ex. läsbingo)•Elevens val med 
åldersblandade grupper•Kulturaktiviteter 
som skolbio, teaterföreställningar och 
kulturdag.•Regelbundna repetitioner av 
vad som förväntas av eleverna under 
lektionerna•Egna traditioner som FN-
dagen, lucia, julpyssel och 
skolgårdsdagar  (Murbergsskolan 4-6) 

 •Ett fungerande elevinflytande (t.ex. 
ansvar över skolgårdsutrustning, 
redovisningsformer och arbetssätt inom 
olika arbetsområden samt ett väl 
fungerande elevråd)  (Murbergsskolan 4-6) 

 Värdegrundsprojektet med ”Glada Hudik”  
(Murbergsskolan 4-6) 

 Digitala läromedel i undervisningen  
(Kiörningskolan) 

 Utåtriktad verksamhet: Service och 
försäljning, hemsidan, Skol-SM, delta i 
gymnasiemässan, besöka 
grundsärskolor, marknadsföring av våra 
program, erbjuda praktik på våra program  
(Gymnasiesärskolan, enhet 4) 
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4.2 Organisationsperspektivet 

  Verksamhetsmål  Aktiviteter 

 Andelen barn och elever som finns i en 
inkluderande miljö för lärande ska öka upp 
till 100 % 

 Inkluderande förhållningssätt  

 En inkluderande förskola och skola  

 Utifrån barnens utveckling/intresse får 
barn mötas i olika miljöer.  (Älandsbro 
förskola) 

 sträva efter att finna barnets intresse, 
exempelvis genom barnets egna 
frågeställningar Erbjuda många olika 
uttrycksformer, olika språk.  (Hälledals 
förskola) 

 Ge varje barn tid, möjlighet och 
förutsättning att lyckas  (Ängets- och 
Murbergets förskola) 

 Ge varje barn tid, möjlighet och 
förutsättning att lyckas  (Ängets förskola) 

 Ge varje barn tid, möjlighet och 
förutsättning att lyckas  (Murbergets 
förskola) 

 Ge varje barn tid, möjlighet och 
förutsättning att lyckas  (Pedagogisk 
omsorg) 

 Fånga in och utgå från barnens frågor, 
funderingar och erfarenheter  (Ängets- 
och Murbergets förskola) 

 Fånga in och utgå från barnens frågor, 
funderingar och erfarenheter  (Ängets 
förskola) 

 Fånga in och utgå från barnens frågor, 
funderingar och erfarenheter  (Murbergets 
förskola) 

 Fånga in och utgå från barnens frågor, 
funderingar och erfarenheter  (Pedagogisk 
omsorg) 

 Erbjuda digitala verktyg i den dagliga 
verksamheten  (Ängets- och Murbergets 
förskola) 

 Vardagssamtal  (Ängets- och Murbergets 
förskola) 

 Vardagssamtal  (Murbergets förskola) 

 Sagor och berättelser  (Ängets- och 
Murbergets förskola) 

 Sagor och berättelser  (Murbergets 
förskola) 

 Mångfald av uttryckssätt  (Ängets- och 
Murbergets förskola) 

 Mångfald av uttryckssätt  (Murbergets 
förskola) 

 Vi erbjuder barnen aktiviteter där de 
utifrån sina egna förutsättningar kan 
delta, till exempel rörelselekar och 
utflykter.  (Tjäderns- och Gånsviks förskola) 

 Vi erbjuder barnen aktiviteter där de 
utifrån sina egna förutsättningar kan 

143



Skolnämnden, Verksamhetsberättelse 59(75) 

  Verksamhetsmål  Aktiviteter 

delta, till exempel rörelselekar och 
utflykter.  (Tjäderns förskola) 

 Vi erbjuder barnen aktiviteter där dom 
utifrån sina egna förutsättningar kan 
delta tex rörelselekar och utflykter.  
(Gånsviks förskola) 

 I användandet av de olika IKT-verktygen 
anpassar vi aktiviteten utifrån miljö, antal 
barn, hur vi nyttjar verktyget och intresse 
hos barnen.  (Tjäderns- och Gånsviks 
förskola) 

 I användandet av de olika IKT-verktygen 
anpassar vi aktiviteten utifrån miljö, antal 
barn, hur vi nyttjar verktyget och intresse 
hos barnen.  (Tjäderns förskola) 

 I användandet av de olika IKT verktygen 
anpassar vi aktiviteten utifrån miljön, 
antal barn, hur vi nyttjar verktyget och 
intresse hos barnen.  (Gånsviks förskola) 

 Lärmiljöer utvecklas ute och inne även 
för toddlare.  (Brännans-, Grönbackens- 
och Svalans förskola) 

 Lärmiljöer utvecklas ute och inne även 
för toddlare.  (Brännans förskola) 

 Lärmiljöer utvecklas ute och inne även 
för toddlare.  (Grönbackens förskola) 

 Lärmiljöer utvecklas ute och inne även 
för toddlare.  (Svalans förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Häggdånger-, 
Solstrålens-, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Häggdångers 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Solstrålens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Orrens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Stigsjö 
förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdånger-, Solstrålens-
, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdångers förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Solstrålens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Orrens förskola) 
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  Verksamhetsmål  Aktiviteter 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Stigsjö förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Häggdånger-, Solstrålens-, Orrens- och 
Stigsjö förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Häggdångers förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Solstrålens förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  (Orrens 
förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  (Stigsjö 
förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Häggdånger-, 
Solstrålens-, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Häggdångers förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Solstrålens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Orrens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Stigsjö förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdånger-, Solstrålens-
, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdångers förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Solstrålens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Orrens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Stigsjö förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Häggdånger-, Solstrålens-, Orrens- och 
Stigsjö förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Häggdångers förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Solstrålens förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  (Orrens 
förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  (Stigsjö 
förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Häggdånger-, 
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  Verksamhetsmål  Aktiviteter 

Solstrålens-, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Häggdångers 
förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Solstrålens 
förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Orrens 
förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Stigsjö 
förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdånger-, Solstrålens-
, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdångers förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Solstrålens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Orrens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Stigsjö förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Häggdånger-, Solstrålens-, 
Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Häggdångers förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Solstrålens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Orrens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Stigsjö förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Sörgårdens-, Kullens-, 
Tullportens- och Villans förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Sörgårdens förskola) 
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  Verksamhetsmål  Aktiviteter 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Kullens förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Tullportens förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Villans förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Sörgårdens-, Kullens-, 
Tullportens- och Villans förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Sörgårdens förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Kullens förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Tullportens förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Villans förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Sörgårdens-, Kullens-, 
Tullportens- och Villans förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Sörgårdens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Kullens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Tullportens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Villans förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Sörgårdens-, Kullens-, 
Tullportens- och Villans förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Sörgårdens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Kullens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Tullportens förskola) 
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  Verksamhetsmål  Aktiviteter 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Villans förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  
(Sörgårdens-, Kullens-, Tullportens- och 
Villans förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  
(Sörgårdens förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  (Kullens 
förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  
(Tullportens förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  (Villans 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Sörgårdens-, 
Kullens-, Tullportens- och Villans förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Sörgårdens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Kullens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Tullportens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Villans 
förskola) 

 De pedagogiska miljöerna ska präglas av 
fler handlingsmöjligheter och arbetssätt, 
där barnens ålder, tid och rum inte är lika 
starkt reglerade.  (Villans förskola) 

 Hänsyn ska tas till barnets olika 
förutsättningar och behov.  (Villans 
förskola) 

 Verksamheten ska utformas utifrån barns 
olika behov.  (Villans förskola) 

 Olika är normen! All personal utgår från 
elevernas olikheter och behov i alla 
lärsituationer.  (Grundsärskolan) 

 Erbjuda innovativa, tillgängliga och 
trygga  lärmiljöer både inom- och 
utomhus.  (Grundsärskolan) 

 Utveckla allternativ kommunikation, 
bildstöd, tecken, estetiska lärprocesser 
mm  (Grundsärskolan) 

 Fortbildning kring elever på tidig 
utvecklingsnivå.  (Grundsärskolan) 

 Hitta fler metoder till kommunikation ex. 
PODD  (Grundsärskolan) 
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  Verksamhetsmål  Aktiviteter 

 Erbjuda studiehandledning på 
modersmålet  (Grundsärskolan) 

 Utveckling av innovativa, trygga och 
tillgängliga lärmiljöer.  (Grundsärskolan) 

 Den samlade Elevhälsans kompetens 
samt elevernas delaktighet och inflytande 
är utgångspunkten i arbetet med att 
utforma lärmiljöerna.  (Grundsärskolan) 

 Alla elever ska ges tillfällen i olika sociala 
sammanhang, stora grupper, små 
grupper. elevernas delaktighet är en 
nyckelfaktor i all planering av 
undervisning.  (Grundsärskolan) 

 Utökning av extra anpassningar för alla 
elever genom fortbildning av personalen  
(Solenskolan F-6) 

 Extra anpassningar  (Brännaskolan) 

 Ta fram en pedagogisk planering för att 
utveckla möjligheten att använda sitt 
modersmål på fritidshemmet.  
(Gerestaskolan) 

 Ta fram pedagogisk planering för 
vilsamma aktiviteter.  (Gerestaskolan) 

 Erbjuda flera mellanmålssittningar för 
barnen på fritidshemmet Klubben.  
(Gerestaskolan) 

 Genomföra minst två 
fortbildningsinsatser till personalen vad 
gäller inkludering.  (Gerestaskolan) 

 Arbete tillsammans med Värdeskaparna 
of Sweden.  (Wendela Hellmanskolan) 

 Hand-in-hand  (Wendela Hellmanskolan) 

 Värdegrundsarbete med elever och 
personal vid ex. mentorstid  
(Murbergsskolan 7-9) 

 Likabehandlingsplan  (Murbergsskolan 7-
9) 

 BLUNS: Medvetandegörande 
värdegrundsövningar med elever och 
personal vid arbetsplatsträffar, 
arbetslagsmöten och klasstider.  
(Gymnasieskolan) 

 Plan mot kränkande 
behandling/Likabehandlingsplan  
(Gymnasieskolan) 

 Ämneskonferenser med IM.  
(Gymnasiesärskolan, enhet 4) 

 Följande aktiviteter inkluderar och bygger 
på kollegialt lärande:  Förstelärartjänst 
med inriktning mot att hitta integrerande 
lösningar samt arbeta för den röda tråden 
genom gymnasiet och in i vuxenlivet. 
Genomföra och reflektera aktivt kring 
BLUNS aktiviteter. Använda DATE –
materialet för konkreta BLUNS-aktiviteter 
med personal och elever, gärna över 
gränserna mot andra program. Bjuda in 
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  Verksamhetsmål  Aktiviteter 

andra program till oss och själva delta i 
övriga gymnasiets aktiviteter.  
(Gymnasiesärskolan, enhet 4) 

 Flexibel resursfördelning.•Varierat/ 
anpassat arbetssätt (Grundskola)  
(Bondsjöhöjdens skola) 

 Att tidigt ge nyanlända elever en 
klasstillhörighet  (Grundskola)  
(Bondsjöhöjdens skola) 

 Måluppfyllelsekonferens (Grundskola)  
(Bondsjöhöjdens skola) 

 Kompetensutveckling och pedagogiska 
diskussioner (Grundskola)  
(Bondsjöhöjdens skola) 

 •Klassplacering av nya elever med 
utgångspunkt i klassernas 
sammansättning och ett inkluderande 
perspektiv.•Anpassning av verksamheten 
genom olika metoder, arbetssätt och 
svårighetsgrad utifrån elevgruppens olika 
behov och förutsättningar, t ex språklig, 
motorisk, social och emotionell förmåga. 
•Prioritera värdegrundsarbetet för ökad 
förståelse eleverna emellan. 
(Förskoleklass)  (Bondsjöhöjdens skola) 

 •Anpassa aktiviteter efter olika elevers 
förutsättningar, t ex anpassade 
gruppstorlekar och 
innehåll•Kontinuerliga 
värdegrundsaktiviteter (Fritidshem)  
(Bondsjöhöjdens skola) 

 EHM möten: Elevhälsoarbetet ska 
organiseras om så att vi kommer in 
tidigare i elevärenden. All personal som 
arbetar i skolan ska vara med i planering 
av anpassningar och särskilt stöd. Vi ska 
ta ansvar med mandat skolledningen för 
att det genomförs.  (Brännaskolan) 

 Uppdrag flexigrupp: skapa en god 
lärmiljö för elever som har behov av 
särskilt stöd, anpassat efter elevens 
behov.  (Brännaskolan) 

 Vi har organiserat om fritidshem till två 
avdelningar som är indelat i ett äldre och 
yngre fritidshem.  (Brännaskolan) 

 Bedömning för lärande: enkla och tydliga 
pedagogiska planeringar, använda 
formativa bedömningsmetoder ex NO 
hands upp, whiteboard tavlor, exit ticket, 
kamratbedömning o.s.v.  (Brännaskolan) 

 Genomföra fortbildningsinsats för 
personalen i specialpedagogik.  
(Gerestaskolan) 

 Göra en kartläggning av tillgängligheten i 
grundskola och fritidshem.  
(Gerestaskolan) 

 •Kompetensutveckling och pedagogiska 
diskussioner•Anpassa undervisningen på 
olika sätt t.ex. genom bildstöd, 
inläsningstjänst, enklare texter, 
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  Verksamhetsmål  Aktiviteter 

alternativa verktyg (iPad, dator) mm. för 
att alla elever ska kunna tillgodogöra sig 
undervisningens innehåll•Uppmuntra 
eleverna att låta alla vara med i lek på 
rasterna•Samtal om lika-olika (Glada 
Hudik)•Synliggöra och värdera elevernas 
olika styrkor  (Murbergsskolan 4-6) 

 Föreläsning med Ulrika Aspeflo ang 
anpassningar och stöd i skolan.  (Hedda 
Wisingskolan) 

 Återkommande gemensamma 
diskussioner kring anpassningar och 
stöd under konf.tid.  (Hedda Wisingskolan) 

 Rekrytering av fler lärare med 
spec.kompetens inför läsåret 17/18.  
(Hedda Wisingskolan) 

 Erbjuda "ämnesstugor" varje vecka i 
Ma/No, Sv och Eng under elevens-valtid.  
(Hedda Wisingskolan) 

 Arbeta fram och implementera en 
gemensam värdegrund tillsammans med 
Värdeskaparna (där bla synen på 
kunskap och lärande finns med).  (Hedda 
Wisingskolan) 

 Kollegiet får på junidagarna arbeta med 
att ta fram konkreta exempel på hur de 
ska få eleverna mer nyfikna.  (Hedda 
Wisingskolan) 

 Specialpedagoglyftet fortsätter på helfart 
under hela läsåret och handleds av 
specialpedagog och speciallärare.  
(Wendela Hellmanskolan) 

 Hållbart lärande. LEHT: Studiestöd för 
elever inom autismspektrat  
(Gymnasieskolan) 
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5 Ekonomi 

5.1 Nämndens resultat 

Skolnämnden redovisar i 2018 års bokslut ett underskott på 0,5 mnkr. 
Skolnämndens tilldelade skattemedel för 2018 är 594,0 mnkr. Totala intäkter 
under året uppgår till 725,4 mnkr, varav 125 mnkr utgörs av externa intäkter, 
och kostnaderna uppgår till 725,9 mnkr. Underskottet på 0,5 mnkr motsvarar 
knappt 0,1 procent av omsättningen. 

Nämndens resultat 

(mnkr) Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 
Differens 

utfall/budget 
2018 

Intäkter 699,2 725,4 697,6 27,8 

- varav tilldelade skattemedel 568,2 594,0 594,0 0,0 

- varav interna intäkter 15,9 6,4 5,4 1,0 

- varav externa intäkter 115,1 125,0 98,2 26,8 

Kostnader -699,2 -725,9 -697,6 -28,3 

- varav personalkostnader -433,4 -448,0 -430,0 -18,0 

- varav köp av huvudverksamhet -95,8 -100,8 -98,0 -2,8 

- varav lokalhyra -76,5 -81,1 -80,6 -0,5 

- varav fastighets- och 
driftskostnader -6,7 -5,1 -4,0 -1,1 

- varav avskrivningar -1,7 -1,9 -2,4 0,5 

- varav övriga kostnader -85,1 -89,0 -82,6 -6,4 

Resultat 0,0 -0,5 0,0 -0,5 

Interna och externa intäkter är 27,7 mnkr högre än budgeterade 98,2 mnkr. De 
ökade intäkterna består av mer erhållna bidrag från Skolverket, 
Arbetsförmedlingen samt Migrationsverket. De bidrag skolförvaltningen har sökt 
är direkt kopplade till ökade kostnader och där visar skolnämnden totalt under 
2018 ökade kostnader på 28,2 mnkr högre än budget. Personalkostnader står 
för den största avvikelsen från budget, totalt 18,1 mnkr högre än budgeterade 
430,0 mnkr. Personalkostnaderna avviker mest inom verksamhetsområde 
förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola. Inom grundskola där 
avvikelsen är störst är även elevantalet högre än budget. 
Kostnader för köp av verksamhet innefattar dels köp av plats hos andra 
huvudmän samt utbetalningar för beslutade tilläggsbelopp. Under 2018 har fler 
barn och elever än budgeterat valt andra huvudmän vilket innebär högre 
kostnader än budget. Utbetalat tilläggsbelopp till andra huvudmän är dock lägre 
än budget. Även lokalkostnaderna är högre än budget vilket främst beror på 
ökade kostnader för reparationer och underhåll av fastigheter inom 
verksamhetsområde förskola och framförallt grundskola. 
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De kostnader som är mindre än budget under året är avskrivningskostnaderna. 
Detta på grund av att många av årets investeringsprojekt inte har avslutats 
förrän under höstterminen vilket därmed inte har genererat 
avskrivningskostnader enligt budget. 
En stor avvikande post jämfört med budget är övriga kostnader. Denna post 
innefattar förbrukning, datorleasing, transporter, resor, logi, konsulttjänster, 
måltidskostnader, kursavgifter med mera. De kostnader som avviker mest är 
måltidskostnader, övriga främmande tjänster där kostnader för tolkar samt en 
del av kostnader för extratjänster ingår, samt även inköp av 
förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial. 
Tillsammans ger alltså dessa ökade intäkter och kostnader ett resultat för 
skolnämnden på 0,5 mnkr i underskott. 
  
Barn- och elevantal 
Budget av antal barn och elever läggs baserat på Statistiska centralbyråns 
befolkningsprognos och en egen asylprognos. Största avvikelsen mot budget är 
en ökning på 60 elever inom grundskola. Förskola, gymnasieskola och 
fritidshem har alla minskat sitt barn- och elevantal jämfört med budget. 
Minskningen av barn och elever ligger främst hos egna enheter då externa 
huvudmän har ökat sitt barn- och elevantal inom samtliga verksamhetsområden 
förutom pedagogisk omsorg som är oförändrad. Ökningen av antal barn och 
elever hos externa huvudmän är totalt 24 individer och 53 placeringar. 

Årssnitt antal barn och elever (egna och 
externa) Utfall 2018 Budget 2018 

Differens 
budget/utfall 
2018 

Förskola 1 231 1 247 -16 

Pedagogisk omsorg 30 30 0 

Förskoleklass 291 294 -3 

Grundskola 2 771 2 711 60 

Gymnasieskola 953 964 -11 

ANTAL INDIVIDER 5 275 5 246 29 

Fritidshem 969 1 006 -37 

ANTAL PLACERINGAR 6 243 6 252 -8 
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5.2 Resultat per verksamhetsområde 

Resultat per verksamhetsområde visar hur intäkterna och kostnaderna har 
fördelat sig under året inom skolnämndens verksamheter. I denna 
verksamhetsberättelse fördelas resultatet för förvaltningsövergripande 
verksamhet till de skol- och programpengsverksamheter som berörs i enlighet 
med den fördelning förvaltningen rapporterar till Statistiska centralbyråns 
räkenskapssammandrag. I och med att förvaltningsövergripande verksamhet, 
vilket främst innefattar skolkontoret och centrala elevhälsan, visar ett överskott i 
redovisningen under året förbättras även resultatet inom de flesta 
verksamhetsområden. 

Resultat per verksamhetsområde 

(mnkr) Utfall 2017 Utfall 2018 - varav 
skatte
medel 

- varav 
intäkte

r 

- varav 
kostna

der 

Skolnämnd 0,0 0,1 1,2 0,0 -1,1 

Musik- och kulturskola -1,9 -0,2 9,3 0,9 -10,4 

Öppna förskolan 0,0 0,0 1,1 0,0 -1,1 

Förskola -1,4 -0,7 147,1 26,2 -174,0 

Pedagogisk omsorg 0,0 -0,3 2,2 0,2 -2,7 

Fritidshem -1,0 -2,1 26,0 9,2 -37,3 

Förskoleklass 0,8 0,3 20,4 1,9 -22,0 

Grundskola 1,8 2,5 265,4 44,1 -307,0 

Grundsärskola 1,4 -0,2 11,7 1,2 -13,1 

Gymnasieskola -1,3 -0,2 99,0 41,8 -141,0 

Gymnasiesärskola 1,4 0,5 10,6 1,8 -11,9 

Eftis 0,2 -0,2 0,0 4,1 -4,3 

Totalt 0,0 -0,5 594,0 131,4 -725,9 

Verksamhetsområde förskola visar en avvikelse mot budget på 0,7 mnkr i 
underskott. Största avvikelsen hör till personalkostnader vilket till viss del 
motsvaras av satsning på mindre barngrupper både nationellt och av politisk 
vilja inom Härnösands kommun. Även verksamhetsområde fritidshem visar ett 
underskott på grund av högre personalkostnader samt även att fler elever väljer 
fristående fritidshem. 
Verksamhetsområde grundskola visar ett överskott på 2,5 mnkr. Detta trots att 
årssnittet av antalet elever är 60 fler än budgeterat antal. Intäkter från okända 
statsbidrag vid detaljbudget inför verksamhetsåret 2018 bidrar till ett bättre 
resultat för verksamhetsområdet. Sådana bidrag är exempelvis likvärdig skola 
samt ökad jämlikhet. 
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5.2.1 Specifikation av personalkostnader 

Totalt sett överstiger personalkostnaderna 2018 budget med 18,0 mnkr. Detta 
motsvaras till stor del av ökade externa intäkter. 

(mnkr) Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 
2018 

Differens 
utfall/bud
get 2018 

Skolnämnd -1,0 -1,0 -1,1 0,1 

Musik- och kulturskola -8,2 -8,2 -7,9 -0,3 

Öppen förskola -0,8 -0,7 -0,7 0,0 

Förskola -103,1 -105,0 -98,7 -6,3 

Pedagogisk omsorg -1,7 -1,7 -1,4 -0,3 

Fritidshem -26,5 -26,8 -25,4 -1,4 

Förskoleklass -12,9 -12,9 -11,7 -1,2 

Grundskola -191,3 -199,1 -188,8 -10,3 

Grundsärskola -8,6 -9,9 -9,8 -0,1 

Gymnasieskola -68,9 -70,2 -72,3 2,1 

Gymnasiesärskola -7,5 -8,8 -8,8 0,0 

Eftis -2,9 -3,7 -3,4 -0,3 

Totalt -433,4 -448,0 -430,0 -18,0 

Inom verksamhetsområde förskola ligger personalkostnaderna 6,3 mnkr över 
budget vilket nästan helt motsvaras av högre externa intäkter. 
Fritidshem har personalkostnader på 1,4 mnkr mer än budget vilket inte 
motsvaras av externa intäkter. Detta tillsammans med ett minskat antal 
placeringar hos egna enheter samt ett ökat antal placeringar hos externa 
huvudmän bidrar till underskottet inom verksamhetsområdet. 
Verksamhetsområde förskoleklass har också ökade personalkostnader jämfört 
med budget men detta motsvaras till viss del av ökade externa intäkter. 
Grundskola har personalkostnader som ligger 10,3 mnkr över budget men har 
även kraftigt ökade externa intäkter som täcker den ökningen och även övriga 
kostnader. Grundskola har också en ökning på 60 elever jämfört med budget. 
Inom gymnasieskola har personalkostnaderna minskat med 2,1 mnkr jämfört 
med budget vilket till viss del motsvaras av att viss budgeterad personal inte har 
anställts utan istället anlitats som konsult varav kostnaden inte uppstår under 
personalkostnader. Inom gymnasieskola har man också sett en minskning av 
antalet elever i den egna gymnasieskolan samt en ökning av antalet elever som 
väljer att läsa på en extern gymnasieskola och därför minskat den egna 
organisationen motsvarande. 
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5.3 Investeringar 

Investeringar 

(mnkr) 
Investerat 

2018 Budget 2018 

Differens 
investerat/bu
dgeterat 2018 

Förskola 0,0 1,3 1,3 

Grundskola 2,2 1,2 -1,0 

Gymnasieskola 0,5 0,5 0,0 

Totalt 2,7 3,0 0,3 

Skolnämnden har investerat för totalt 2,7 mnkr 2018. De största investeringarna 
har gjorts inom grundskola som fått överta förskolans investeringsmedel 2018. 
Investeringarna inom grundskola består främst av förbättringar i utemiljön för 
vilka man också sökt investeringsstöd. Återrapportering och beslut för 
investeringsstödet sker under början av 2019. Utöver utemiljön har man inom 
grundskola investerat i akustiktak, duschväggar och övrig inredning. 
Inom gymnasieskola har man investerat i förbättringar i innemiljön, utrustning till 
verkstaden samt utebelysning. 
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6 Internkontroll 

Implementering av elevhälsoplan 
Elevhälsoplanens implementering har bland annat följts upp genom att 
kontrollera hur elevhälsoplanen omnämnts i förskolornas och skolornas 
kvalitetsberättelser. I hälften av grundskolornas och i nära hälften av 
förskolornas kvalitetsberättelser omnämns arbetet med elevhälsoplanens 
implementering. Nämnda förskolor anger att de vet att planen finns men ej 
hunnit implementera den. Tre skolor av sex använder planen som stöd i arbetet, 
två av sex anger att de har påbörjat implementeringsarbetet. En skola anger att 
de har planerat detta för innevarande läsår 2018/19. Under 2018 genomfördes 
en fördjupad implementering inom den centrala elevhälsan. Syftet med det 
fördjupningsarbetet var att skapa förutsättningar, ett gemensamt verktyg, för att 
användas och vara ett stöd i de lokala elevhälsoteamen. 
Erfarenheten under implementeringsåret har gjort att planen har reviderats 
under hösten 2018. Syftet med revideringen var att tydliggöra det främjande och 
förebyggande uppdraget ännu mer. I och med att den reviderade planen 
förankras i verksamheten, avslutas den interna kontrollen av elevhälsoplanens 
implementering. 
  
Rutin för säkerställande av elevers rätt till modersmålsundervisning 
Skolförvaltningen har nyligen påbörjat arbetet med att upprätta en e-tjänst 
gällande ansökan om modersmålsundervisning. Förväntad effekt av e-
tjänsthantering är att processen från ansökan till verkställande ska underlättas 
och att man lättare ska kunna följa ärendet. 
Närmare 600 elever i kommunens grundskolor och gymnasieskola har ett annat 
modersmål än svenska. Av dom är 470 elever berättigade till 
modersmålsundervisning. Idag deltar 430 grundskole- och gymnasieelever i 
modersmålsundervisning. Aktuella språk är persiska, arabiska, tigrinska, 
somaliska och ryska. Övriga 40 elever talar språk som kommunen fram till idag 
inte lyckats rekrytera modersmålslärare. Under vårterminen 2019 kommer 
fjärrundervisning att upphandlas för dessa elever med modersmål finska, 
kurdiska, thailändska, spanska eller nederländska. 50 andra ansökningar i 
närmare 20 olika språk har inte beviljats då kraven för att anordna 
undervisningen inte uppfyllts. 
Då ett antal berättigade elever inte har erbjudits modersmålsundervisning under 
läsåret 2017/18 har skolnämnden beslutat att följa upp processen för 
modersmålsundervisning även under 2019. 
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Rutin för säkerställande av elevers behov av studiehandledning på 
modersmål 
Kommunen har under en tid haft svårt att rekrytera studiehandledare på 
modersmål. En förhoppning är att Jobbspår Studiehandledare på modersmål 
kommer att ge god effekt under kommande år. Jobbspåret är en utbildnings- 
och samplaneringsinsats mellan Härnösands kommun, Ålsta folkhögskola och 
Arbetsförmedlingen. Målet med jobbspåret är att deltagare har den kompetens 
som krävs för ett arbete som studiehandledare på modersmål inom 
skolförvaltningen i Härnösand. Närmare 20 personer deltar för närvarande i 
utbildningen. De språk som aktuell grupp kommer att kunna tillgodose är 
arabiska, tigrinja, somaliska, persiska och dahri, vilka motsvarar de språk där 
efterfrågan är störst. Under våren 2019 planeras ytterligare två starter med plats 
för ca 30 deltagare. 
Med anledning av att kommunen haft svårt att kunna erbjuda elever 
studiehandledning på grund av begränsad tillgång på studiehandledare under 
läsåret 2017/18 har skolnämnden beslutat att följa upp processen för 
säkerställande av studiehandledning på modersmål även under 2019. 
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7 Framtiden 

Ett utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen har pågått under 
2018 med insatser på kort och på lång sikt. Utbildningar planeras att genomföra 
under 2019 för att stärka olika yrkesgrupper inom skola och förskola. Andra 
områden inom kompetensförsörjningen som skolförvaltningen arbetar med är 
nya roller i skolans verksamhet, förbättra introduktionen av nyanställda i olika 
yrkesroller, tydliggöra mentorns roll samt hitta olika lösningar för gruppen 65+. 
Utveckling av hållbart ledarskap är skolförvaltningens prioriterade 
utvecklingsområde för läsåret 2018/19. 
Skolan och förskolans digitalisering: Under läsåret 2018/19 och 2019/20 
kommer alla skolans och förskolans verksamheter genomföra 
utvecklingsarbeten utifrån digitaliseringens möjligheter. Arbetet är tänkt att leda 
till att barn och elever erbjuds större möjlighet till variation i arbetsformer och en 
ökad kommunikation kring sitt lärande. 
Implementering av och fortbildning i den nya lärplattformen och det nya 
administrativa systemet kommer att pågå under 2019. 
För att IKT ska kunna användas aktivt och skapa möjligheter att ”öppna 
klassrummen mot omvärlden” behövs det datorer/plattor och digitala lärresurser 
med hög tillgänglighet och kvalitet för elever och personal. Tillgången skall följa 
Skolverkets nationella strategi för digitaliseringen av skolväsendet. 
Den reviderade läroplanen Lpfö18 för förskolan träder i kraft 1 juli 2019. I 
läroplanen stärks undervisningsbegreppet, barnets fantasi och 
föreställningsförmåga och digitalisering i förskolans verksamhet. 
Förskollärarens ansvar förtydligas i den nya läroplanen. 
Förskolan har beviljats medel för Läslyftet i förskolan. Utvecklingsarbetet 
kommer att ske genom kollegialt lärande. Syftet är att förbättra resultatet för 
barnens språk-, läs- och skrivförmågor. 
Från och med den 1 juli 2019 blir det krav på lärarlegitimation och behörighet 
för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet. 
Skolverkets nya kartläggningsmaterial för kartläggning av elevers kunskaper i 
matematiskt tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklass kommer att 
införas under läsåret. Denna kartläggning blir obligatorisk från den 1 juli 2019. 
Skolverkets genomför en revidering av grundskolans kursplaner. 
Kursplanerna skall bli tydligare, mindre abstrakta, för att elevens arbetsuppgifter 
och bedömningskriterier skall bli lättare att förstå för elever och 
vårdnadshavare. Förslaget presenteras i slutet av 2019. 
Stadieindelad timplan: Från hösten 2019 utökas undervisning i matematik i 
högstadiet med 105 timmar och idrott och hälsa i alla tre stadier kommer att öka 
med 100 timmar. Tiden tas från elevens val som kommer att minska från 382 till 
177 timmar. Inom elevens val genomförs idag  temaarbeten och studietid där 
elever fördjupar sig inom valt område. Förändringarna kommer att innebära ett 
ökat behov av legitimerade lärare i matematik och idrott och hälsa. 
  

159



Skolnämnden, Verksamhetsberättelse 75(75) 

Skolverket digitaliserar nationella prov 2018-2021. Digitaliseringen av 
nationella prov kommer att effektivisera hanteringen och bedömningen av 
nationella prov och nationella bedömningsstöd. Genomförandet ska bidra till en 
mer likvärdig bedömning och betygsättning. 
Utveckling av organisationen kring studiehandledningen på modersmål och 
modersmålsundervisningen fortsätter 2018/19. På grund av brist på 
legitimerade lärare i ämnet modersmål inom ett stort antal språk och 
studiehandledare på modersmål kommer Härnösand att införa 
fjärrundervisning. Fjärrundervisning ställer krav på digital teknik och 
infrastruktur, vissa investeringar kan behövas. 
F-6 skolornas utvecklingsarbete med inkludering intensifieras med fokus på 
elevers lärmiljö som en fortsättning av projektet "Hälsofrämjande skola". 
Elevhälsan tar redan i dag stort ansvar för frågor som gäller psykisk hälsa hos 
barn och unga, och har stor möjlighet att spela en central roll i det framtida 
arbetet med att minska den psykiska ohälsan. Inom ramen för Uppdrag Psykisk 
Hälsa bedrivs flera olika projekt som fokuserar på elevhälsan, bland annat att 
undersöka om det går att förstärka elevhälsan och göra den till en första linje-
verksamhet i samverkan med socialtjänsten och hälso- och sjukvården. 
Projektet SkolFam som sker i samarbete med socialförvaltningen har förlängts 
till juni 2020. 
En utredning gällande de kommunala förskolornas organisation har 
genomförts och presenterats för skolnämnden i december 2018. Resultatet av 
utredningen kommer att påverka vilka eventuella insatser som ska genomföras 
under kommande år. 
Befattning förskolechef ändras till rektor från och med 1 juli 2019. Det 
innebär att anställda som inte tidigare har rektorsutbildning ska påbörja 
utbildningen inom 1 år. 
Det har förtydligats i skollagen att huvudmannen ska utse en skolchef för hela 
verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten. 
Barnkonventionen blir svensk lag från och med den 1 januari 2020. 
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§ 3 Dnr 2019-000005 1.1.4.2 

Verksamhetsberättelse 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till Verksamhetsberättelse 2018, samt 

att Verksamhetsberättelse 2018 delges Kommunfullmäktige. 

Bakgrund 

Socialnämnden redovisar ett underskott motsvarande 40,3 mnkr vid året slut. 

Effektiviseringar och besparingar som tagits fram under året är inkluderade i 

resultatet. 

Kostnader för personal och köp av huvudverksamhet är de främsta orsakerna 

till att de totala kostnaderna överstiger budgeterad nivå med 42,4 mnkr. 

Omfattande omvårdnadsbehov hos brukare och större volymer än budgeterat 

inom hemtjänst, personlig assistans, försörjningsstöd och externa placeringar 

förklarar underskottet.     

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-01-22. 

Socialförvaltningen, verksamhetsberättelse med bilagor 2019-01-22. 

Socialförvaltningen, sammanställning över intäkter och kostnader per månad 

2018. 

Förvaltningschef Agneta Nordström, muntlig information. 

Controller Ann Kristofersson, muntlig information. 

Utvecklare IT Jörgen Vesterlund, muntlig information. 

______  
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Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta 

att anta förvaltningens förslag till Verksamhetsberättelse 2018, samt 

att Verksamhetsberättelse 2018 delges Kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden redovisar ett underskott motsvarande 40,3 mnkr vid året slut. 

Effektiviseringar och besparingar som tagits fram under året är inkluderade i 

resultatet. 

Kostnader för personal och köp av huvudverksamhet är de främsta orsakerna 

till att de totala kostnaderna överstiger budgeterad nivå med 42,4 mnkr. 

Omfattande omvårdnadsbehov hos brukare och större volymer än budgeterat 

inom hemtjänst, personlig assistans, försörjningsstöd och externa placeringar 

förklarar underskottet. 

 

Agneta Nordström 

Förvaltningschef  

Bilagor 

Bilaga 1 Verksamhetsplan 2018 
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1 Verksamheten 

Socialnämndens övergripande uppgift är att verksamheten bedrivs enligt de mål 
och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat samt enligt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamhetsområdet. Socialnämnden fullgör 
kommunens uppdrag inom individ- och familjeomsorg, omsorg om 
funktionshindrade, hemtjänst, särskilt boende, hälso- och sjukvård samt övrigt 
som i lag sägs om socialnämnd. 
Socialnämnden ska också säkerställa att verksamheten bedrivs på ett 
ändamålsenligt och tillfredsställande sätt. Detsamma gäller även när vård och 
omsorg av kommunal angelägenhet bedrivs av annan aktör. 
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2 Viktiga händelser 

Under året har socialnämndens ekonomiska situation varit ansträngd dels på 
grund av ökade volymer, dels minskade intäkter. 
Personlig assistans, försörjningsstöd och hemtjänst är områden där 
kostnaderna överskridit budget. Vissa av dessa kostnader styrs av andra 
myndigheters regelverk och är därmed inte påverkbara. Budget överskrids även 
för individuella stödinsatser för barn och vuxna som verkställs av andra aktörer 
än kommunen. 
Arbetet med att komma tillrätta med socialnämndens underskott har pågått 
under hela året. En ekonomisk genomlysning av verksamheten har bidragit till 
att den ekonomiska processen blivit tydligare. Samtliga verksamheter har varit 
involverade och en rad åtgärder har genomförts. Exempel på åtgärder är nya 
arbetsmetoder, omstruktureringar och avveckling av tjänster. 
Åtgärder för en ekonomi i balans 2019 påbörjades under hösten 2018. Vissa av 
dem har påvisat effekt redan under 2018, se bilaga 1 - Redovisning av åtgärder 
2018. 
Individ- och familjeomsorg 
Antalet ensamkommande unga har under året minskat från 55 till 22 personer. 
Vid årets början fanns ett hem för vård eller boende (HVB) och ett stödboende. 
Verksamheten omfattade vid årets slut endast stödboendet. 
Den totala kostnaden för försörjningsstöd har inte ökat som förväntat då fler 
personer kunde erbjudas ”extra tjänst” och fler än väntat flyttat från kommunen. 
Kostnaden för försörjningsstöd ökade för nyanlända som väntade på 
etableringsersättning och för dem som inte klarat egen försörjning efter 
etableringsperioden. För att finna lösningar för personer som står långt från 
arbetsmarknaden har förvaltningen samverkat med Arbetslivsförvaltningen och 
Arbetsförmedlingen. 
I samarbete med Arbetslivsförvaltningen har 16 personer erhållit anställning via 
Jobbsatsningen som är en arbetsmodell för vägledning till den öppna 
arbetsmarknaden och minskat bidragsberoende. 
För att minska användandet av konsulentstödda familjehem för att sänka 
kostnaden och öka kvaliteten inom familjehemsvården har kommunen 
tillsammans med fyra andra kommuner i länet planerat för en gemensam enhet 
för rekrytering av familjehem. 
Samlokaliseringen inom individ- och familjeomsorgen har påvisat positiva 
effekter genom ökad tillgänglighet för klienter och ökad intern samverkan samt 
förbättrad arbetsmiljö. 
Särskilt boende 
Förändringar har genomförts utifrån den rådande ekonomiska situationen. 
Förutom att antal tjänster har minskat har även sex boendeplatser inom 
Högsjögården avvecklats. Kösituationen till särskilda boenden har inte 
påverkats. 
I likhet med kommunens öppna Mötesplatser övergick verksamheten i Högsjö 
till att bedrivas av volontärer. 
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Inom särskilt boende har ett 15-tal personer utfört servicetjänster. Detta har 
möjliggjorts genom samverkan med Arbetslivsförvaltningen. 
Under hösten inleddes förberedelser inför övertagandet av driften av Ugglans 
och Älandsgårdens särskilda boenden när avtalet om driftentreprenad upphör i 
mitten av februari 2019. 
Omsorg om funktionshindrade 
Två nya gruppboenden för personer med funktionsnedsättning har tagits i bruk. 
Extra lägenheter har också knutits till befintliga grupp- och servicebostäder 
vilket bidragit till att fler har kunnat erbjudas boende. Personer med psykisk 
funktionsnedsättning som tidigare fått insatser utförda av annan utförare än 
kommunen har kunnat erbjudas boende i Härnösand efter omstrukturering. 
Hemtjänst 
Efter genomlysning av verksamheten har en rad åtgärder vidtagits bland annat 
för att kvalitetssäkra hemtjänstbesök och effektivisera planering. Åtgärderna har 
bidragit till sänkta kostnader. Både kommunens och privata hemtjänstutförare 
har varit delaktiga i genomförandet. 
Antal leasingfordon har minskat efter förändringar av områdesindelning och 
effektivare planering. 
Nya arbetssätt har provats avseende planering av hemtjänstbesök och 
arbetstider som medfört minskad helgtjänstgöring för personalen. Även 
sjukfrånvaron har minskat. 
Planering har påbörjats för införande av mobil larmgrupp för att åtgärda 
trygghetslarm. 
Antalet Trygghetskameror som komplement till personliga besök har under året 
ökat från 12 till 24 kameror. 
Under året har två privata hemtjänstutförare varit verksamma som tillsammans 
utförde 22,5 % av den totala hemtjänsten. 
Hälso- och sjukvård 
Översyn av verksamhetens jour- och nattbemanning av sjuksköterskor har 
genomförts vilket stärkt samarbetet mellan hemsjukvården och särskilda 
boenden. 
Det nya arbetssättet att dokumentera i patientjournal under hembesök har 
provats vilket påverkat sjuksköterskans arbetsmiljö positivt och kvalitetssäkrat 
patientinformationen. 
Verksamhetsövergripande 
För att förbättra kontroll och uppföljning av debitering för hyror och andra 
omkostnader har systemstöd införts inom funktionshinderområdet. 
Behov av framtida boendeformer för äldre, personer med demenssjukdom och 
psykisk funktionsnedsättning har utretts. Av utredningen framgår förslag på hur 
boenden kan utformas vilket blir i ett stöd för kommunens planering. 
Med stöd av statliga medel har utrustning för utveckling av digital välfärdsteknik 
riktat till målgruppen äldre kunnat köpas in. Exempel på välfärdsteknik är 
program för kommunikationsstöd, larm och bärbara datorer för dokumentation 
vid hembesök. 
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För utökad tillgänglighet och service har nya e-tjänster införts: 

 Anmälan om försäljning av tobak 
 Anmälan om försäljning och servering av folköl 
 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för alkoholdrycker 
 Intresseanmälan för att bli kontaktperson/kontaktfamilj 
 Intresseanmälan för att bli familjehem 

Lagen om Trygg och säker hemgång från sjukhus trädde i kraft i januari. Lagen 
innebär att kommunens betalningsansvar till Region Västernorrland inträder tre 
dygn, oberoende av helg efter att en person bedömts utskrivningsklar. 
Gemensamma rutiner för kommunen och Region Västernorrland har tagits fram 
för att uppnå lagens intentioner. 
Dataskyddsförordningen (GDPR,The General Data Protection Regulation) som 
gäller från och med maj har medfört att nya rutiner för behandling av 
personuppgifter har införts. Bland annat har en rutin införts för systematisk 
logguppföljning. Med denna rutin kan dels vårdgivarens pålitlighet säkerställas 
och dels ge anställda en trygghet i att man kan styrka sin åtkomst till information 
som varit befogad. 
Arbete med att kvalitetssäkra rutiner för myndighetsutövning har påbörjats. 
Förslag om att inrätta en kvalitets- och utvecklingsenhet inom förvaltningen har 
tagits fram. 
Förberedelser har påbörjats för att hösten 2020 kunna erbjuda medarbetare 
heltidsanställning med möjlighet att välja deltid. 
En rad åtgärder har genomförts för att sänka sjukfrånvaron inom förvaltningen. 
Bland annat har kontakt tagits med medarbetaren redan första 
sjukskrivningsdagen och tidig start av rehabiliteringsinsatser bidragit till att 
sjuktalen sänkts. 
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3 Mål och indikatorer 

3.1 Organisationsperspektivet 

  Verksamhetsmål  Indikatorer (mått) 

 Andelen brukare som är nöjda med sin 
hemtjänst ska öka  

 Andelen brukare som är nöjda med sin 
hemtjänst ska öka 

Analys 
Nöjdheten inom offentlig regi är 90 %. Det är en 
minskning med 1 % sedan föregående år och 
uppnår inte målet på 91 % 

 Andelen brukare som är nöjda med sitt 
särskilda boende ska öka  

 Andelen brukare som är nöjda med sitt 
särskilda boende ska öka 

Analys 
Införandet av aktivitetshandledare på Kommunens 
särskilda boenden har gett en mycket positiv 
effekt. De har tillfört en möjlighet för de boende att 
kunna erbjudas fler aktiviteter både på enskild och 
gemensam nivå. Ökad delaktighet för de boende 
genom ett fortsatt arbete med utveckling av 
Genomförandeplanensutformning ger positiva 
effekter. Ger ökad delaktighet och 
självbestämmande. Goda resultat gällande 
bemötande och trygghet kan relateras till 
kommunens värdegrundsarbete. 

Analys 
Inom offentlig regi uppgick nöjdheten till 88 % 
Inom enskild regi uppgick nöjdheten till 55 % 
Målet på 84 % uppnåddes av den offentliga regin 
men inte av den enskilda regin. 

 Den genomsnittliga handläggningstiden för att 
få ekonomiskt bistånd vid nybesök ska minska 
(antal dagar)  

 Den genomsnittliga handläggningstiden för 
att få ekonomiskt bistånd ska minska 
(antal dagar) 

Analys 
Antalet dagar som redovisas är beroende på när 
handläggaren registrerar ansökan. För vissa sker 
detta vid ett telefonsamtal innan besöket och för 
vissa vid besöket, en avgörande faktor för detta 
kan vara arbetsbelastningen. 
Att antalet dagar ändå pekar på en minskning kan 
beror på att handläggningsrutinen ändrats så att 
fler handläggare än tidigare tar emot nybesök. 
  

Analys 
Den genomsnittliga handläggningstiden för att få 
ekonomiskt bistånd uppgår till 30 dagar vilket är 
en sänkning från 39 dagar 2017. 

 Antalet E-tjänster ska öka  Antalet E-tjänster ska öka 

Analys 
I verksamhetsplanen är målet att publicera minst 
fyra e-tjänster under 2018. Under våren har 
arbetet pågått med Individ- och familjeomsorgen 
där åtta potentiella e-tjänster identifierats. I juni 
publicerades fem av dessa: Anmälan om 
försäljning av tobak, Anmälan om försäljning och 
servering av folköl, Ansökan om stadigvarande 
serveringstillstånd alkoholdrycker, 
Intresseanmälan kontaktperson/kontaktfamilj, 
Intresseanmälan familjehem 

Analys 
Under 2018 publicerades fem e-tjänster vilket är 
fler än måltalet. 

 Sjukfrånvaron ska minska   Minskad sjukfrånvaro inom 
Socialförvaltningen 

Analys 
Socialförvaltningens sjukfrånvaro uppgår totalt 
tom oktober 2018 till 6,36 %. 
Detta innebär att målet "Sjukfrånvaron ska 
minska" med måltalet 7 % har uppnåtts. 

Analys 
Måltalet 7 % har uppnåtts. 
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  Verksamhetsmål  Indikatorer (mått) 
Det arbete som skett inom förvaltningen med bl a 
tidiga rehabiliteringsutredningar har givit ytterligare 
resultat under 2018. Variationer finns mellan de 
olika verksamhetsområdena inom förvaltningen. 
Hemtjänst och särskilt boende når inte måltalet 
och där måste arbetet med att sänka 
sjukfrånvaron ges ytterligare fokus. 
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4 Aktiviteter 

4.1 Organisationsperspektivet 

  Verksamhetsmål  Aktiviteter 

 Andelen brukare som är nöjda med sin 
hemtjänst ska öka  

 Brukarenkät  (Hemtjänst) 

 Kvalitetsarbete  (Hemtjänst) 

 Andelen brukare som är nöjda med sitt 
särskilda boende ska öka  

 Brukarenkät  (Särskilt boende) 

 Öppna jämförelser, redovisning från 
socialstyrelsen  (Särskilt boende) 

 Aktivitetsansvariga på varje särskilt 
boende och korttidsenheten  (Särskilt 
boende) 

 Införa salutogent arbetssätt  (Särskilt 
boende) 

 Förbättringsåtgärder i miljön  (Särskilt 
boende) 

 Uppföljning av värdegrunden i det 
dagliga arbetet  (Särskilt boende) 

 Måltidsordning och matsituation  (Särskilt 
boende) 

 Anhörigråds träffar. Två träffar har ägt 
rum under våren och två träffar planeras 
under hösten  (Anhörigcenter) 

 Den genomsnittliga handläggningstiden för 
att få ekonomiskt bistånd vid nybesök ska 
minska (antal dagar)  

 KaMel  (Individ- och familjeomsorg) 

 Antalet E-tjänster ska öka  Projekt digital anslagstavla  (Omsorg om 
funktionshindrade) 

 Sjukfrånvaron ska minska   Tidigare rehabiliteringsutredningar för att 
möjliggöra att tidiga 
rehabiliteringsåtgärder sätts in för 
medarbetare inom Hemtjänstens 
verksamhetsområde, egen regi  

 Sjukfrånvaron skall minska  
(Biståndsenheten ) 

 Sjukfrånvaron ska minska  (Individ- och 
familjeomsorg) 

 Minskad sjukfrånvaro  (Omsorg om 
funktionshindrade) 

 Uppföljning inom hemtjänstens 
verksamhetsområde  (Hemtjänst) 

 Minska sjukfrånvaron  (Hemtjänst) 

 Anpassade scheman inom hemtjänstens 
verksamhetsområde  (Hemtjänst) 

 Månadsrapport redovisning  (Särskilt 
boende) 

 Minska sjukfrånvaron  (Särskilt boende) 

 Sjukfrånvaron ska minska  (HSL Särskilt 
boende) 
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  Verksamhetsmål  Aktiviteter 

 Sjukfrånvaron skall minska  
(Hemsjukvård) 
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5 Ekonomi 

5.1 Nämndens resultat 

Socialnämnden redovisar ett underskott motsvarande 40,3 mnkr vid årets slut. 
Effektiviseringar och besparingar som tagits fram inför och under året är 
inkluderade i resultatet. 
De minskade intäkterna från Migrationsverket, främst för ensamkommande barn 
och unga förklarar skillnaden mellan åren 2017 och 2018 avseende de externa 
intäkterna. Utfallet för den egna HVB- (hem för vård eller boende) och 
stödboendeverksamheten för ensamkommande barn och unga var 33,9 mnkr år 
2017 och 9,2 mnkr år 2018. 
Skillnaden i utfall för de interna intäkterna mellan åren beror på äskade medel 
motsvarande 7,2 mnkr som nämnden erhöll i slutet av 2017. 
I skattemedel år 2017 ingår tillförda medel för 2016 års överskottshantering 
motsvarande 5,1 mnkr. 
Kostnader för personal och köp av huvudverksamhet är den främsta orsaken till 
att de totala kostnaderna överstiger budgeterad nivå med 42,4 mnkr. Orsakerna 
till detta är omfattande omvårdnadsbehov och högre volymer än budgeterat 
inom hemtjänst, personlig assistans, försörjningsstöd samt externa placeringar. 

Nämndens resultat 

(mnkr) Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 
Differens 

utfall/budget 
2018 

Intäkter 724,6 690,3 688,2 2,1 

- varav tilldelade skattemedel 553,5 566,6 566,6 0,0 

- varav interna intäkter 12,2 4,2 3,4 0,8 

- varav externa intäkter 158,9 119,5 118,2 1,3 

Kostnader -725,5 -730,6 -688,2 -42,4 

- varav personalkostnader -443,6 -438,5 -429,1 -9,4 

- varav köp av huvudverksamhet -121,7 -130,3 -98,3 -32,0 

- varav lokalhyra -62,5 -64,3 -64,9 0,6 

- varav fastighets- och 
driftskostnader -5,2 -4,4 -3,6 -0,8 

- varav avskrivningar -0,5 -0,7 -0,8 0,1 

- varav övriga kostnader -92,0 -92,4 -91,5 -0,9 

Resultat -0,9 -40,3 0,0 -40,3 
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5.2 Resultat per verksamhetsområde 

Högre volymer än budgeterat inom Hemtjänst är en förklaring till underskottet 
på 11,3 mnkr. Den genomsnittliga utförda tiden under året är 623 timmar vilket 
är 61 timmar mer än budgeterad nivå. Under december uppgår den 
genomsnittliga utförda tiden per dag till 569 timmar. Under året har åtgärder 
vidtagits vilket antas ha bidragit till sänkning av den utförda tiden. 
Nedanstående diagram visar den genomsnittliga utförda tiden per dag för 
hemtjänstbesök. 

 
 
Den kommunala utföraren av hemtjänst står för cirka 2 mnkr av det totala 
underskottet. 
Verksamheten för Personlig assistans redovisar ett underskott mot budget 
med 10,5 mnkr. Budgeten för individer där kommunen har hela 
kostnadsansvaret räcker inte utifrån nuvarande volymer. I början av 2017 var 
antalet 11 individer och i slutet av 2018 har antalet ökat till 18 individer. 
Diagrammet nedan visar kostnadsutvecklingen för personlig assistans genom 
åren. 
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Budget 2017 är exkluderad 2016 års överskottshantering, 1 700 tkr. 

 
Underskottet på 9,2 mnkr för Individ- och familjeomsorg beror främst på högre 
kostnader i verksamheten Familjehem för barn och unga där underskottet 
uppgår till 6,5 mnkr. Även kostnader för placeringar inom Hem för vård eller 
boende för barn och unga är högre än budgeterat vilket resulterar i ett 
underskott på 2,4 mnkr. Diagrammet nedan visar kostnadsutvecklingen för 
externa placeringskostnader, exkluderat köp av plats för ensamkommande barn 
och unga. 

 
Budget 2017 är exkluderad 2016 års överskottshantering, 1 700 tkr. 
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Färre ensamkommande barn och unga än budgeterat har resulterat i lägre 
bidragsintäkter från Migrationsverket. Den egna verksamheten för 
ensamkommande barn och unga har anpassats vilket minimerat underskottet till 
0,3 mnkr. 
Placeringskostnader för vuxna inom Individ- och familjeomsorgen redovisar ett 
underskott på 0,5 mnkr. Kostnaden för 2018 har minskat på grund av ökade 
insatser inom öppenvård och stöd i eget boende. 

 
 
Kostnaderna för utbetalning av ekonomiskt bistånd överstiger budget med 2,8 
mnkr vilket är den främsta anledningen till budgetunderskottet på 
Försörjningsstöd. Arbetslöshet är den främsta orsaken till ökat ekonomiskt 
bistånd. I redovisningen av försörjningsstöd ingår även kostnader för 
Jobbsatsningen som ska bidra till minskat bidragsberoende. Diagrammet nedan 
visar kostnadsutvecklingen för dessa två kostnadsposter. 
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Omsorg om funktionshindrade redovisar ett underskott på 7,3 mnkr vid årets 
slut. De främsta orsakerna är högre personalkostnader på grund av omfattande 
omvårdnadsbehov och högre kostnader för köp av stödinsatser av annan aktör. 
Högre arvodeskostnader än budgeterat för individuella insatser så som 
kontaktperson och avlösarservice bidrar till underskottet med 1,5 mnkr. 
Placeringskostnaderna genererar ett underskott på 4,9 mnkr. I början av året 
köptes stödinsatser av annan aktör för 18 personer, i december var antalet 10 
personer. Diagrammet nedan visar kostnaderna för placeringar genom åren. 

 
Budget 2017 är exkluderad 2016 års överskottshantering, 1 700 tkr. 
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Hälso- och sjukvårdens underskott på 1,3 mnkr beror främst på högre 
personalkostnader och lägre intäkter för omsorgsavgifter än budgeterat. 
Några verksamheter avviker positivt från budget. Förvaltningsledningens 
överskott på 0,6 mnkr förklaras av lägre kostnader för köp av utbildning och 
inventarier. Anhörig- och närståendestöds överskott på 0,9 mnkr beror till 
största del på lägre personalkostnader. Överskottet inom Särskilt boende 
förklaras av lägre lokalkostnader och högre omsorgsintäkter än budgeterat. 

 

Resultat per verksamhetsområde 

(mnkr) Utfall 2017 Utfall 2018 - varav 
skatte-
medel 

- varav 
intäkter 

- varav 
kostnader 

Socialnämnd 0 0,2 1,5 0 -1,3 

Förvaltningsledning 4,0 0,6 15,9 0 -15,3 

Administrativa enheten 0,4 0,2 5,4 0 -5,2 

Anhörig- och närståendestöd 0,8 1,0 4,4 0,3 -3,7 

Serviceenhet och nattpatrull -0,2 0,4 9,5 1,7 -10,8 

Biståndsenhet 0,7 0,3 6,8 0,3 -6,8 

Hospice, betalningsansvar -0,7 -0,6 0,5 0,1 -1,2 

Hemtjänst -2,8 -11,3 86,3 11,0 -108,6 

Individ- och familjeomsorg -11,6 -9,2 56,9 36,4 -102,5 

Försörjningsstöd -1,0 -4,2 15,8 7,9 -27,9 

Omsorg om funktionshindrade 3,8 -7,3 140,2 20,2 -167,7 

Personlig assistans -0,5 -10,5 22,6 1,0 -34,1 

Särskilt boende 1,3 1,3 115,7 39,7 -154,1 

Entreprenad, särskilt boende 2,6 0,1 44,9 3,1 -47,9 

Hälso- och sjukvård 2,3 -1,3 40,2 2,0 -43,5 

Totalt -0,9 -40,3 566,6 123,7 -730,6 

 

5.2.1 Specifikation av personalkostnader 

Socialförvaltningens personalkostnader överstiger budget med 9,4 mnkr för 
2018. 
Hemtjänsten redovisar ett underskott på personalkostnader motsvarande 4,5 
mnkr vilket beror på högre volym av utförd hemtjänst än budgeterat. 
Underskottet inom Omsorg om funktionshindrade beror på högre bemanning 
på grund av omfattande omvårdnadsbehov samt att arvodeskostnaderna för 
individuella insatser ligger på en högre nivå än budgeterat. 
Särskilt boende redovisar ett underskott motsvarande 2,6 mnkr vilket beror till 
största del på högre bemanning på grund av stort omfattande 
omvårdnadsbehov. 
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Individ- och familjeomsorgen redovisar ett överskott på 1,5 mnkr. Den egna 
verksamheten för ensamkommande barn och unga redovisar ett positivt resultat 
motsvarande 3,5 mnkr medan kostnader för arvoden till familjehem för 
placerade barn redovisar ett negativt resultat motsvarande 1,7 mnkr. 
 
 

(mnkr) Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 
2018 

Differens 
utfall/bud
get 2018 

Socialnämnd -1,2 -1,2 -1,2 0,0 

Förvaltningsledning -9,7 -9,3 -9,3 0,0 

Administrativa enheten -4,4 -3,9 -3,9 0,0 

Anhörig- och närståendestöd -3,5 -3,5 -4,1 0,6 

Serviceenhet och nattpatrull -8,2 -8,3 -8,1 -0,2 

Biståndsenhet -6,4 -6,5 -6,6 0,1 

Hemtjänst -78,7 -77,7 -73,2 -4,5 

Individ- och familjeomsorg -72,2 -59,8 -61,3 1,5 

Omsorg om funktionshindrade -115 -121,9 -118,1 -3,8 

Särskilt boende -113,9 -115,8 -113,2 -2,6 

Hälso- och sjukvård -30,4 -30,6 -30,1 -0,5 

Totalt -443,6 -438,5 -429,1 -9,4 

 

5.3 Investeringar 

Under året har investeringar av möbler till bland annat särskilt boende och 
korttidsenheten gjorts. 

Investeringar 

(mnkr) 
Investerat 

2018 Budget 2018 

Differens 
investerat/bu
dgeterat 2018 

Inventarier 0,5 0,7 0,2 

Sängar särskilt boende 0,1 0,3 0,2 

    

Totalt 0,6 1,0 0,4 
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6 Internkontroll 

Internkontroll redovisas i särskild bilaga, se bilaga 2 - Internkontroll 2018. 

180



Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 19(20) 

7 Framtiden 

Under kommande år ställs höga krav på flexibilitet och utveckling för att möta 
behov av insatser med kvalitet, tillgänglighet och medverkan till en attraktiv 
kommun. 
Inom socialtjänstens områden finns en rad utmaningar som ställer krav på 
gemensamma krafttag tillsammans med andra aktörer, bland annat i frågor om 

 Utlandsföddas möjlighet till egen försörjning 
 Bostadsbristen i kommunen 
 Stärkt skydd för barn och unga 
 Kompetensförsörjning 

Dessutom behöver vi som offentlig arbetsgivare vässa oss än mer när det gäller 
att skapa attraktiva och hållbara jobb för samhällsviktiga yrken som 
undersköterskor, socionomer, sjuksköterskor och fysioterapeuter. 
Individ- och familjeomsorgen 
Antalet ensamkommande unga minskar i snabbare takt än förväntat då andelen 
ungdomar som söker asyl minskar. De ungdomar som funnits inom 
verksamheten har flyttat. Detta innebär att stödverksamheten kommer att 
förändras ytterligare under 2019. 
Stödboendemodellen behövs även för ungdomar som inte tillhör målgruppen 
ensamkommande unga. 
Den sociala barnavården måste uppmärksammas mer. Med hjälp av ett projekt 
via Sveriges kommuner och landsting kommer verksamheten bland annat att se 
över dokumentation.  Arbetet med att avlasta socialsekreterarna med 
administrativa arbetsuppgifter fortsätter för att skapa utrymme för samtal med 
barn för att bedöma och följa behov av insatser. Förberedelser kommer att 
genomföras inför att Barnkonventionen blir lag 2020. 
Projekt pågår i syfte att hitta alternativ till försörjningsstöd för att bryta långvarigt 
biståndsberoende för gruppen långtidssjukskrivna utan ersättning från 
Försäkringskassan. I samarbete med andra kommuner i landet pågår ett 
erfarenhets- och kunskapsutbyte vilket på sikt förväntas ge positiva effekter på 
kostnaderna för försörjningsstöd. 
Biståndsenheten 
I samband med utredning vid ansökan om bistånd ska legitimerad 
rehabiliteringspersonal göra en funktionsbedömning i syfte att bibehålla och 
utveckla den enskildes fysiska och kognitiva förmågor. 
Förslag till lagändring gällande lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) har presenterats. Om Regeringen beslutar enligt 
förslaget innebär det förändringar för kommunens verksamhet kommande år. 
Särskilt boende och hemtjänst 
I mitten av februari övertar kommunen driften av Ugglans och Älandsgårdens 
särskilda boenden då avtal om driftentreprenad upphör. Efter 
verksamhetsövergången kommer Ugglans särskilda boende med 51 lägenheter 
att successivt avvecklas. I planen ingår att en avdelning med 9 lägenheter inom 
Korttidsenheten tillfälligt omvandlas till särskilt boende vilket innebär en total 
minskning med 42 lägenheter. 
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En utökad samverkan mellan verksamheterna hemtjänst och särskilt boende 
planeras. Team kommer att bildas mellan olika yrkeskategorier för att uppnå 
bästa möjliga vård och omsorg. Arbetssättet förväntas stärka trygghet och 
kontinuitet för både brukare och medarbetare. 
Omsorg om funktionshindrade 
En lokalöversyn pågår för att uppnå samordningsvinster inom daglig 
verksamhet. I samarbete med samhällsförvaltningen ska en utredning inledas 
avseende arbetsresor till och från daglig verksamhet. Planering pågår även för 
att utlokalisera någon eller några av förvaltningens dagliga verksamheter 
genom samarbete med andra kommunala verksamheter. 
För personer med psykisk funktionsnedsättning där kommunen inte kan 
tillgodose behov av stöd och boende, behöver arbetet fortsätta. Bristen på 
lediga lägenheter är en av orsakerna till att stödbehov inte kan ges av 
kommunen. 
Nytt ramavtal avseende externa köp av särskilt boende för personer med 
psykisk funktionsnedsättning beräknas vara klar våren 2019. 
Hälso- och sjukvård 
Den statliga satsningen på välfärdsteknik gör det möjligt för legitimerad 
personal att föra patientjournal i direkt anslutning till hembesök. 
Verksamhetsövergripande 

 Upphandling pågår av verksamhetssystem, trygghetslarm och nyckelfria 
lås. 

 Digitalisering inom verksamheterna pågår bland annat genom 
kommunikationsstöd, larm, e-tjänster och dokumentation. 

 Samverkan med andra aktörer i gemensamma frågor som till exempel 
arbetslöshet, bostadsbrist och familjehemsplacerade barns skolgång.  

 Förberedelser pågår för införande av heltid som norm för anställda. 
 Samverkan i gemensamma frågor med länets kommuner och Region 

Västernorrland. 
 Deltagande i nätverk för erfarenhetsutbyte och kunskapsbildning inom 

flera områden.  
 Planering pågår för införande av en Kvalitets- och utvecklingsenhet inom 

förvaltningen. 
Förvaltningen har inlett ett omfattande omstruktureringsarbete i syfte att uppnå 
ekonomisk balans kommande år. I verksamhetsplan för 2019 presenteras 
åtgärder för ekonomi i balans, se bilaga 3 - Sammanställning åtgärder enligt 
verksamhetsplan 2019. 
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Kommunfullmäktige 
Jeanette George 
 

PROTOKOLLSFÖRSLAG  

Datum 

2019-02-08 
  

  

  

 

Tillkommande motioner, medborgarförslag, interpellationer 
och frågor 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att överlämna följande motion till kommunstyrelsen för beredning: 

 Motion – Minnesmärke efter Thorbjörn Fälldin  (KS2019-68) 
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