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Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Karin Haglund

2018-09-07

UN 18/0124

Kanslistaben

Utbildningsnämnden

Er beteckning

karin.haglund@upplands-bro.se

Ändrade sammanträdestider för
utbildningsnämnden i oktober och november
2018
Förslag till beslut
Ändrade sammanträdestider i oktober 2018 och november 2018 för
utbildningsnämnden, dess arbetsutskott samt beredning, fastställs enligt
utbildningskontorets förslag till beslut.

Sammanfattning
Med hänsyn till senareläggning av det första sammanträdet för
utbildningsnämnden efter sommaruppehållet 2018 finns behov av justering av
tider för kommande sammanträdestider i oktober och november 2018.
Utbildningskontoret föreslår följande ändringar:
Nämndsammanträdet den 9 oktober 2018 utgår och sammanträdet den 27
november 2018 tidigareläggs till den 13 november 2018.
Beredningen den 2 oktober 2018 utgår och i november tidigareläggs dag för
beredning från den 20 november till den 6 november 2018.
Arbetsutskottets sammanträde den 2 oktober 2018 utgår och sammanträdet den
20 november flyttas till samma dag som beredningen den 6 november 2018.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 7 september 2018.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Enligt utbildningsnämndens beslut om tider för årets nämndsammanträden
skulle det första sammanträdet efter sommaruppehållet ha skett den 4
september 2018. Med hänsyn till det politiska valet 2018 bedömde
utbildningsnämndens ordförande Rolf Nersing (S) att det fanns behov av att
senarelägga utbildningsnämndens sammanträde från den 4 september 2018 till
den 25 september 2018 och fattade beslut om detta.
Med hänsyn till senareläggning av sammanträdet i september 2018 föreslår
utbildningskontoret en justering av sammanträdestiderna i oktober och
november 2018 enligt följande: Sammanträdet den 9 oktober 2018 utgår och
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Kommunledningskontoret
sammanträdet den 27 november 2018 tidigareläggs till den 13 november 2018.
Nämndsammanträdet den 18 december ligger kvar enligt tidigare nämndbeslut.
Med ändrade tider för nämndsammanträdena följer att dag för beredning
justeras. Utbildningskontoret föreslår följande ändringar: Beredningen den 2
oktober 2018 utgår och i november tidigareläggs dag för beredning från den 20
november till den 6 november 2018. Beredningen den 11 december ligger kvar
enligt tidigare nämndbeslut.
Utbildningskontoret föreslår även en justering av arbetsutskottets
sammanträdestid för att den ska ligga samma dag som beredningen. Följande
ändring föreslås: Arbetsutskottets sammanträde den 2 oktober 2018 utgår och
sammanträdet den 20 november flyttas till samma dag som beredningen den 6
november 2018. Arbetsutskottets sammanträde den 11 december ligger kvar
enligt tidigare nämndbeslut.
Förslag på tid för sammanträde för utbildningsnämnden, dess arbetsutskott
samt beredning i november 2018 samt redan fastställda tider för december
2018:
Utbildningsnämndens
arbetsutskott (tisdag)

Utbildningsnämnden
beredning (tisdag)

Utbildningsnämnden
(tisdag)

Kl. 14:00

Kl. 15:00

Kl. 15:00

6 nov

6 nov

13 nov

11 dec

11 dec

18 dec

Barnperspektiv
Förslaget till beslut anses inte få några direkta konsekvenser för barn. På
respektive sammanträde kommer ärenden att behandlas som kan få inverkan på
barns livsmiljö.
Kaj Söder
Utbildningschef

Jesper Sjögren
Stabschef

Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
 Utbildningsnämnden

TJÄNSTESKRIVELSE

Emilia Kihlstrand
Utredare
Utbildningskontoret
+46 8-581 696 64
emilia.kihlstrand@upplands-bro.se
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Er beteckning

Utbildningsnämnden

Riktlinjer för uppföljning av närvaro och skolplikt
Förslag till beslut
1. Utbildningskontorets förslag till riktlinjer för uppföljning av närvaro
och skolplikt godkänns. Riktlinjerna gäller tillsvidare.
2. Skolpliktsriktlinjer beslutade i Utbildningsnämnden den 22 september
2015, § 78 upphävs i och med beslut enligt punkt 1.

Sammanfattning
Utbildningskontoret har bedömt att riktlinjer för att följa upp närvaro och
skolplikt i Upplands-Bro behöver förtydligas. På grund av flera nya
bestämmelser i skollagen gällande skolplikt och rätt till utbildning föreslås nya
riktlinjer och de tidigare riktlinjerna föreslås upphävas.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 3 september 2018



Utbildningskontorets förslag på riktlinjer för uppföljning av närvaro
och skolplikt den 3 september 2018

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Utbildningskontoret har bedömt att riktlinjer för att följa upp närvaro och
skolplikt i Upplands-Bro behöver förtydligas. På grund av flera nya
bestämmelser i skollagen gällande skolplikt och rätt till utbildning föreslås nya
riktlinjer och de tidigare riktlinjerna föreslås upphävas. Syftet är att skapa ett
tydligare gemensamt förhållningssätt för uppföljning av skolpliktiga elevers
närvaro, anmälningsplikten till huvudman om frånvarande elever samt åtgärder
vid omfattande frånvaro.
Barns rätt till utbildning i de obligatoriska skolformerna förskoleklass,
grundskola, grundsärskola och specialskola motsvaras av skolplikt. Det innebär
att eleven ska delta i den utbildning som bedrivs. Upplands-Bro kommun
ansvarar för att de skolpliktiga barn som befinner sig i kommunen får
skolgång. Riktlinjerna utgår från skollagens 7 kapitel skolplikt och rätt till
utbildning samt skollagens 24 kapitel särskilda utbildningsformer.
Utbildningskontoret har informerat rektorer i Upplands-Bro kommun om de
föreslagna riktlinjerna och berörda rektorer har getts möjlighet att ge
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synpunkter. Det har inte framkommit några synpunkter kring innehållet i
riktlinjerna.

Barnperspektiv
Riktlinjerna är utformade med barnets bästa i fokus. Att ett barn får sin rätt till
skolgång tillgodosedd innebär att elevers rätt till utbildning säkerställs och
således att konsekvenserna för barn är positiva.

Kaj Söder
Utbildningschef

Jesper Sjögren
Stabschef

Bilagor
1. Riktlinjer för uppföljning av närvaro och skolplikt
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Riktlinjer för
uppföljning av närvaro
och skolplikt
Skolpliktsbevakning för elever i grundskolan och grundsärskolan
bosatta i Upplands -Bro kommun.
Beslutade i Utbildningsnämnden den XX 2018 UN §

www.upplands -bro.se
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skolplikt
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1

Skolplikt och rätt till utbildning

Barns rätt till utbildning i de obligatoriska skolformerna förskoleklass,
grundskola, grundsärskola och specialskola motsvaras av skolplikt. Det innebär
att eleven ska delta i den utbildning som bedrivs. Upplands-Bro kommun
ansvarar för att de skolpliktiga barn som befinner sig i kommunen får
skolgång. Utbildningskontoret ansvarar för att informera kommuninvånarna
om rätten till skola. Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till
att barnet fullgör sin skolplikt.
Dessa riktlinjer utgår från skollagens 7 kapitel skolplikt och rätt till utbildning
samt skollagens 24 kapitel särskilda utbildningsformer.

1.1

När skolplikten inträder och upphör

Barn har skolplikt från höstterminen det år barnet fyller sex år. Om det finns
särskilda skäl kan barnet få uppskjuten skolplikt, det vill säga att barnet inte
börjar i någon av de obligatoriska skolformerna förrän höstterminen det
kalenderår barnet fyller sju år. Ett barn kan även tas emot i förskoleklassen
höstterminen det kalenderår barnet fyller fem år, men då anses inte barnet
skolpliktigt. För elever som ska påbörja grundsärskolan behöver inte
förskoleklassen fullgöras.
Huvudregeln är att skolplikten upphör vid utgången av vårterminen det tionde
året efter det att eleven börjat fullgöra sin skolplikt. Skolplikten kan i vissa fall
upphöra tidigare eller senare. Om en elev har uppnått de kunskapskrav som
minst ska uppnås före utgången av vårterminen det tionde året (elfte året i
specialskolan) upphör skolplikten för den eleven.
Om en elev inte har gått ut högsta årskursen när skolplikten annars skulle ha
upphört, ska skolplikten i stället upphöra ett år senare, dock senast när eleven
fyller 18 år. Det här är till exempel aktuellt när det gäller elever som har gått
samma årskurs fler gånger.

1.2

Tredelat ansvar för skolplikt

Ansvaret för att skolplikten fullgörs är tredelat mellan vårdnadshavare,
hemkommun och huvudman.
Upplands-Bro kommun som hemkommun och huvudman ska se till att
eleverna i dess förskoleklass, grundskola och grundsärskola fullgör sin
skolgång. Hemkommunen ska se till att skolpliktiga barn som inte går i någon
av dessa skolformer på annat sätt får rätt till utbildning. Hemkommunen är där
eleven är folkbokförd, stadigvarande vistas eller för tillfället uppehåller sig.
En annan huvudman än Upplands-Bro kommun ska snarast meddela
Utbildningskontoret när en elev börjar och slutar vid deras skola, eller om det
hos huvudmannen inletts en utredning om en elevs frånvaro.
Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin
skolplikt.
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2

Främjande och förebyggande arbete

Varje skola ska bedriva arbete för att förebygga och främja närvaro. Elevhälsan
och eleverna ska vara delaktiga i det främjande arbetet. Exempel på faktorer
som främjar närvaro är, goda relationer, trygghet, arbetsro, ordningsregler,
delaktighet, särskilt stöd samt att undvika håltimmar i schemaläggningen.

2.1

Information

För att förebygga frånvaro ansvarar rektor för att skolan har rutiner att
informera elever och vårdnadshavare om skolplikten, konsekvenser av längre
frånvaro och att frånvaro kan försvåra för eleven att nå skolans mål. Skolan ska
även informera om hur frånvaro registreras samt att ogiltig frånvaro införs i
terminsbetyget.
En vårdnadshavare är skyldig att anmäla om eleven är förhindrad att delta i
utbildningen och att skolan informerar vårdnadshavare samma dag som eleven
varit oanmält frånvarande och på vilket sätt.

2.2

Ledighet och befrielse enligt skollagen

Rektor kan bevilja en elev kortare ledighet. Rektor får uppdra åt någon annan
att fatta beslut om ledigheter upp till tio dagar. Om det finns synnerliga skäl får
längre ledighet beviljas. Ett beslut om ledighet ska alltid grundas på en samlad
bedömning av elevens skolsituation. Semesterresor anses inte vara skäl för
ledighet. Omständigheter som kan ligga till grund är frånvarons längd, elevens
studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade
undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven.
En elev får på begäran av elevens vårdnadshavare befrias från skyldighet att
delta i obligatoriska inslag i undervisningen om det finns synnerliga skäl. Ett
sådant beslut får endast avse enstaka tillfällen under ett läsår. Rektor beslutar
om befrielse.

3

Uppmärksamma, utreda och åtgärda
frånvaro

En elev i de obligatoriska skolformerna ska delta i den verksamhet som
anordnas för att ge den avsedda utbildningen om eleven inte har giltiga skäl att
utebli.

3.1

Uppföljning av frånvaro

Rektor ansvarar för att skolan har rutiner för kontinuerlig frånvarorapportering
och att personalen känner till rutinerna. All frånvaro ska registreras dagligen.
Rutinerna ska göra det möjligt att snarast uppmärksamma och ha en samlad
bild av elevens frånvaro. Rektor ansvarar för att skolan följer upp en elevs
frånvaro. Information om en elevs frånvaro ska alltid ges vid överlämnade till
annan skola.
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3.2

Frånvaroorsaker

Beviljad frånvaro räknas som giltig. Det kan till exempel vara en anmäld
sjukdom av vårdnadshavaren, en av skolan beviljad ledighet eller befrielse från
undervisningen. Frånvaro räknas som ogiltig om eleven uteblir från en del eller
hela skoldagen utan att vara sjuk eller blivit beviljad ledighet. Vid upprepad
korttidsfrånvaro på grund av sjukdom kan skolan fråga efter läkarintyg, men
vårdnadshavare kan inte tvingas visa upp ett sådant. Att läkarintyg inte lämnas
kan då få betydelse för om frånvaron räknas som giltig eller ogiltig.
En elevs frånvaro kan gälla enstaka tillfällen eller vara mer sammanhängande.
En elevs frånvaro ska följas upp och anmälas oavsett om den är giltig eller
ogiltig.

3.3

Anmälan till huvudman

Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektor, oavsett om det är
fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om
det inte är obehövligt. Skolan kan på så sätt fånga upp om det finns andra
bakomliggande orsaker, som exempelvis svårigheter i skolan. Utredningen ska
även genomföras i samråd med elev, elevens vårdnadshavare och med
elevhälsan. När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till
att frånvaron snarast anmäls till Utbildningskontoret.
Utbildningskontoret ansvarar för att följa upp anmälningar till huvudman och
vidtar åtgärder vid behov.

3.4

Föreläggande om vite

Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och det beror på att elevens
vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att det ska ske,
får Utbildningsnämnden förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina
skyldigheter. Ett sådant kan beslutas först när alla tänkbara åtgärder har
genomförts. Föreläggande kan förenas med ett vite, det vill säga böter.

4

Annat sätt att fullgöra skolplikten

Om en elev önskar så kallad hemundervisning eller att gå i skola utomlands,
kan en ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt göras.
En skolpliktig elev får medges rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt om den
verksamhet som eleven ska delta i framstår som ett fullgott alternativ, att det
finns insyn i verksamheten och synnerliga skäl. Detta tillämpas restriktivt.
Om en elev inte vistas i skolan, på grund av att eleven är utomlands, kommer
eleven att skrivas ut från skolan. När denna utskrivning sker bedöms i det
enskilda fallet, men en skolplacering kan inte ”hållas” längre än tre månader.
En elev som är folkbokförd i Upplands-Bro, men vistas i utlandet mer än sex
månader, kan beslutas om att inte längre anses vara skolpliktig i kommunen.
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Jesper Sjögren
Stabschef
Utbildningskontoret
+46 08-581 692 76
jesper.sjogren@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-09-07

UN 18/0125
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Er beteckning

Utbildningsnämnden

Nybyggnad tillagningskök
Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner behovsanalysen av nybyggnad av
tillagningskök på Brunnaskolan och ger ett uppdrag till
Utbildningskontoret att teckna ett förstudieavtal med Upplands-Bro
kommunfastigheter AB.
2. Utbildningsnämnden godkänner behovsanalysen av nybyggnad av
tillagningskök på Bergaskolan och ger ett uppdrag till
Utbildningskontoret att teckna ett förstudieavtal med Upplands-Bro
kommunfastigheter AB.

Sammanfattning
Utbildningskontoret vill bygga till skolhusen på Bergaskolan och Brunnaskolan
för att skapa möjlighet att där bedriva tillagningskök samt att skapa fler
elevplatser och utnyttja lokalerna mer effektivt.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 7 september 2018



Behovsanalys utbyggnad Bergaskola



Behovsanalys utbyggnad Brunnaskola



Utbildningskontorets ramprogram för förskolor och skolor

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Med tanke på bostadsprognosen och befolkningstillväxten i Kungsängen räcker
inte nuvarande skolplatser till. Detaljplanearbete med att tillåta ännu fler
bostäder i Brunna park-, Örnäs-, Norrboda- och Vibyområdet pågår.
Många åtgärder görs för effektiv lokalanvändning. För att kunna möta den
efterfrågan som blir av skol och förskolelokaler måste vi också bygga nytt och
bygga till. Köken i förskolor och skolor byggs successivt om från
mottagningskök till tillagningskök.
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Barnperspektiv
Förslag till beslut är framtaget med hänsyn till barnens bästa. Näringsriktiga
måltider som tillagas på skolan ger eleverna en god grund för att klara
skoldagen på bästa sätt.

Kaj Söder

Jesper Sjögren

Utbildningschef

Stabschef

Bilagor
1. Behovsanalys utbyggnad Bergaskola
2. Behovsanalys utbyggnad Brunnaskola
3. Framtidens förskola och skola i Upplands-Bro
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B ehovsanalys
ut byggnad B erg askolan
Nytillbyggnad B erg askolan
180831
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Behovsanalys utbyggnad Bergaskolan

Checklista lokalbehov
Chefsområde: Utbildningskontoret
Projekt: Tillbyggnad Bergaskolan
Ansvarig: Kaj Söder/ Jesper Sjögren
Datum: Den 31 augusti 2018

Nuläget
Antal barn i Kungsängens skolor fortsätter att öka vilket leder till att
skollokalerna i området inte räcker till.
Antal invånare i Kungsängenområdet fortsätter att öka och det planeras för
ytterligare 2000 bostäder de närmaste fem åren.

Nuvarande verksamhet
I Kungsängen finns idag 5 grundskolor fördelade i områdena Brunna och
Kungsängen.

Befintliga lokaler
Med tanke på bostadsprognos och befolkningstillväxten i Kungsängen räcker
inte nuvarande skolplatser till. Detaljplanearbete med att tillåta ännu fler
bostäder i Brunna park-, Örnäs-, Norrboda- och Vibyområdet pågår.

Effektiv lokalanvändning
Många åtgärder görs för effektiv lokalanvändning. För att kunna möta den
efterfrågan som blir av skol och förskolelokaler måste vi också bygga nytt och
bygga till. Köken i förskolor och skolor byggs successivt om från
mottagningskök till tillagningskök.

Förändringar i verksamheten
Bergaskolan har idag plats för 240 barn. Då detaljplanen idag tillåter
ytterligare skolbyggnad tänker vi oss en utbyggnad av befintlig skola med ett
tillagningskök och matsal. Den yta som frigörs i den befintliga skolan och
tillagningskökets utbyggnad möjliggör ett ökat elevantal.

Framtida behov
2000 nya bostäder kommer att öka behovet av skolor i Kungsängen. Små barn
behöver närhet till sin förskola och skola. Med tanke på att de nya områdena i
Norrboda, Brunna park, Örnäs och Tibble äng är en utbyggnad av Bergaskolan
ett av flera naturliga steg för att skapa en trygg, kvalitativ och säker skolmiljö i
Upplands-Bro.
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Nya krav på utrymmen och lokalfunktioner
Se Utbildningskontorets ramprogram ”Framtida förskola och skola”

Aktiviteter och rumsfunktioner
Se Utbildningskontorets ramprogram ”Framtida förskola och skola”

Mångsidiga lokaler
Se Utbildningskontorets ramprogram ”Framtida förskola och skola”

Samband
Se Utbildningskontorets ramprogram ”Framtida förskola och skola”
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B ehovsanalys
ut byggnad
Brunnaskolan
Nytillbyggnad Brunnaskolan
180821
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Behovsanalys utbyggnad Brunnaskolan

Checklista lokalbehov
Chefsområde: Utbildningskontoret
Projekt: Tillbyggnad Brunnaskolan
Ansvarig: Kaj Söder/ Jesper Sjögren
Datum: Den 21 augusti 2018

Nuläget
Antal barn i Kungsängens skolor fortsätter att öka vilket leder till att
skollokalerna i området inte räcker till.
Antal invånare i Kungsängenområdet fortsätter att öka och det planeras för
ytterligare 2000 bostäder de närmaste fem åren.

Nuvarande verksamhet
I Kungsängen finns idag 5 grundskolor fördelade i områdena Brunna och
Kungsängen.

Befintliga lokaler
Med tanke på bostadsprognos och befolkningstillväxten i Kungsängen räcker
inte nuvarande skolplatser till. Detaljplanearbete med att tillåta ännu fler
bostäder i Brunna park-, Örnäs-, Norrboda- och Vibyområdet pågår.

Effektiv lokalanvändning
Många åtgärder görs för effektiv lokalanvändning. För att kunna möta den
efterfrågan som blir av skol och förskolelokaler måste vi också bygga nytt och
bygga till. Köken i förskolor och skolor byggs successivt om från
mottagningskök till tillagningskök.

Förändringar i verksamheten
Brunnaskolan har idag plats för 240 barn. Då detaljplanen idag tillåter
ytterligare skolbyggnad tänker vi oss en utbyggnad av befintlig skola med ett
tillagningskök och matsal. Detta möjliggör att nuvarande entré och expedition
flyttas från en undangömd plats mitt i skolan till ett mer strategiskt ställe vilket
gör det mer tillgängligt för besökare och utryckningspersonal. Den yta som
frigörs i den befintliga skolan och tillagningskökets utbyggnad möjliggör ett
ökat elevantal.

2

Behovsanalys utbyggnad Brunnaskolan

Framtida behov
2000 nya bostäder kommer att öka behovet av skolor i Kungsängen. Små barn
behöver närhet till sin förskola och skola. Med tanke på att de nya områdena i
Norrboda, Brunna park, Örnäs och Tibble äng är en utbyggnad av
Brunnaskolan ett av flera naturliga steg för att skapa en trygg, kvalitativ och
säker skolmiljö i Upplands-Bro.

Nya krav på utrymmen och lokalfunktioner
Se Utbildningskontorets ramprogram ”Framtida förskola och skola”

Aktiviteter och rumsfunktioner
Se Utbildningskontorets ramprogram ”Framtida förskola och skola”

Mångsidiga lokaler
Se Utbildningskontorets ramprogram ”Framtida förskola och skola”

Samband
Se Utbildningskontorets ramprogram ”Framtida förskola och skola”

3

Framtidens förskola
och skola
Ramprogram för Utbildningskontorets verksamhetslokaler
Beslutat UN 2016-08-23

www.upplands-bro.se

Framtidens förskola och skola

Innehåll

Innehåll
1

Bakgrund ............................................................................................... 3
1.1 Syfte med ramprogrammet.........................................................................3
1.2 Ramprogrammets utgångspunkter .............................................................3
1.2.1
Styrdokument för förskola och skola..........................................3
1.2.2
Styrning av förskola och skola ...................................................4
1.2.3
Val av skolorganisation ..............................................................5
1.2.4
Barnkonventionen.......................................................................6
1.2.5
Rekommendationer av måltidsorganisation ...............................6
1.2.6
Utbildningskontorets IKT-strategi ..............................................7
1.2.7
Skolutvecklingsprogrammet .......................................................7
1.2.8
Miljöanpassade skolor och förskolor ..........................................7

2

Process för ny- och tillbyggnad .............................................................. 8
2.1 Behovsanalys .............................................................................................8
2.2 Förstudie ....................................................................................................8
2.3 Programarbete ............................................................................................9
2.4 Projektering ................................................................................................9
2.5 Upphandling...............................................................................................9
2.6 Byggnation ...............................................................................................10
2.7 Överlämning/inflyttning...........................................................................10
2.8 Utvärdering ..............................................................................................10

3

Behovsanalys ...................................................................................... 11
3.1 Nyckeltal och ytbehov .............................................................................11
3.2 Checklista vid behovsanalys ....................................................................12
3.3 Kursplanernas krav på lärmiljön ..............................................................12

4

Lärmiljöns utformning ........................................................................... 15
4.1 Flexibilitet ................................................................................................15
4.2 Trygghet ...................................................................................................15
4.3 Högtalarsystem ........................................................................................16
4.4 Inomhus....................................................................................................16
4.5 Utomhus ...................................................................................................17
4.6 Den sociala miljön ...................................................................................18
4.7 Förutsättningar för IKT ............................................................................18
4.8 Ljud, ljus och luft .....................................................................................19
4.9 Interiör......................................................................................................20

5

Funktionsmodeller................................................................................ 21
5.1 Entré .........................................................................................................21
5.2 Kapprum, toaletter och skötrum...............................................................22
5.3 Hygienrum i skolor ..................................................................................22
5.4 Utformning av skötrum ............................................................................22
5.5 Arbetslagets yta (förskola/skola) .............................................................23
5.6 Ytor med särskilda funktioner..................................................................23
5.7 Ytor för måltider ......................................................................................23
5.8 Elevhälsa ..................................................................................................24
5.9 Expedition/Skolledning............................................................................24
5.10 Bibliotek, arbetstorg och mötesplatser .....................................................24

6

Bilaga 1 – Checklista vid behovsanalys ............................................... 25
Checklista ...........................................................................................................25

2

Framtidens förskola och skola

1

Bakgrund
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De värdeord som varit styrande för ramprogrammet är flexibilitet, trygghet och
barnperspektiv. Med dessa ord som utgångspunkt har ramprogrammet
utformats med målsättning att skapa stimulerande lärmiljöer i förskola/skola.

1.1

Syfte med ramprogrammet

Ramprogrammet ska vara ett stöd för kommunens Utbildningskontoret inför
arbetet med nya förskole- och skolprojekt i Upplands-Bro kommun. Det ska
också vara en handledning för kommunens olika kontor och bolag inför olika
projektorganisationer. Det skapar förståelse för Utbildningskontorets behov
och kan spara tid och resurser för att nå ett bra slutresultat. Målsättningen är att
skapa goda förutsättningar för byggprojekt och kommande
fastighetsförvaltning inom förskola och skola.
Byggnaderna utformas för att möta variationen av lärstilar och lärsituationer.
Lärmiljön ska underlätta möjligheterna till att situationsanpassa lärandet, och
kunna erbjuda en bred repertoar av metoder och lösningar för att nå kunskap,
lärande, kreativitet och entreprenörskap. På så sätt får vi lärmiljöer där alla
inkluderas genom att barn och elevers arbete sker tillsammans, samtidigt som
deras unika talanger stöds genom möjlighet till individuell specialisering och
talangutveckling. När det gäller den konstnärliga utsmyckningen är det viktigt
att verksamheten får utrymme för delaktighet. Lärmiljöerna ska utformas så att
de känns trygga och skapar förutsättningar för nolltolerans mot kränkningar
och mobbning. De ska vara en mötesplats för gemenskap, där ingen
diskrimineras av lokalernas utformning, utan möjliggör tillgänglighet för alla.
Lärmiljöerna ska också fungera som plattform där närsamhället, barnen och
eleverna möts och skapar förståelse för samverkan och demokrati, och i
förlängningen stärker samhällsgemenskapen. Lärmiljöerna ska vara en central
punkt i närsamhället.

1.2

Ramprogrammets utgångspunkter

De värdeord som varit styrande för ramprogrammet är flexibilitet, trygghet och
barnperspektiv. Med dessa ord som utgångspunkt har ramprogrammet
utformats med målsättning att skapa stimulerande lärmiljöer i förskola/skola.
1.2.1 Styrdokument för förskola och skola
Styrdokumenten för förskola och skola är bland annat skollagen, läroplanerna
och förordningarna. I skollagen begränsas skollokalernas utformning till att det
ska vara en ”god miljö” och läroplanen anger på liknande sätt att det ska vara
en ”god utemiljö”. Det är sedan upp till kommunen att definiera dessa begrepp
vidare.
Styrdokumenten ställer stora krav på att ta hänsyn till barns och elevers olika
behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans, som anpassats för att väga
upp skillnader i deras förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
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Styrdokumenten ska göra att barnen och eleverna ska kunna utvecklas så långt
som möjligt som individer.
Styrdokumenten fäster stor vikt vid att barn och elever ska inhämta och
utveckla kunskaper och värden som samhällsmedborgare. Förskolan och
skolan ska samarbeta med hemmen för att främja barns och elevers allsidiga
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande
individer och medborgare (SL 1 kap 4§). För att stödja detta synsätt måste
lärmiljöerna samverka med närmiljön både genom en öppenhet kring att dela
byggnaderna och utemiljön med andra verksamheter, men också genom att
kunna utnyttja närliggande resurser för att skapa naturliga mötesplatser i
samhället. Styrdokumenten säger att alla som arbetar kring barnet/eleven ska
främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av
kränkande behandling (SL1 kap 5§). Här måste lärmiljöerna stödja ett sådant
tänk genom att skapa förutsättningar för att barnen/eleverna blir sedda, samt att
den sociala miljön uppmuntrar till gemenskap.
1.2.2 Styrning av förskola och skola
I och med nya styrdokument för förskola/skola och en ny lärarutbildning
påverkas hur kommunen ska organisera förskola/skolas verksamhet och
lokaler. Förskolan/skolan styrs från och med 1 juli 2011 av både ny lagstiftning
och ny läroplan som inriktar kursinnehåll och årskursindelning på ett annat sätt
än tidigare. Det här är de stora förändringarna:


Det nya nationella styrsystemet och den nya lärutbildningen påverkar
organisationen. Ramprogrammet förordar en uppdelning mellan
förskola, årskurs F-6 och årskurs 4-9.



Betyg sätts från och med höstterminen 2012 terminsvis från och med
årskurs 6.



Den nya skollagen har skärpt kraven på behörighet för förskollärare och
lärare.

Det är inte ett krav att skolorna ska organiseras i samma årskursindelningar
som läroplanens kursplanindelning, utan kommunen själv väljer hur skolan ska
organiseras. Däremot är det viktigt att den organiseras på ett sådant sätt att de
nationella styrdokumentens krav kan uppfyllas, inklusive nya krav på lärares
ämnesbehörighet.
För att utbildningen för eleverna ska få den mest optimala organisationen är det
önskvärt att den årskursindelas på ett sådant sätt att de stämmer överens med
styrdokumentens indelning och lärarutbildningen. Samtidigt är val av
skolorganisation en mycket stor fråga och det är viktigt att titta på andra
faktorer innan man gör sin prioritering.
Ur det pedagogiska perspektivet påverkas byggnaderna av flera saker –
läroplanens uppdelning av årskurser, betygssättningen, rätten till lokaler
anpassade till verksamheten och likvärdighet.
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Förskolans läroplan
Förskolans lokaler ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en
trygg omsorg. Lokalerna och utemiljön ska stödja barnens behov och utformas
så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Grundskolans/grundsärskolans läroplan
I läroplanen delas det centrala innehållet och kunskapskraven upp i årskurs F-3,
4-6 och 7-9. I läroplanen varierar innehållet beroende på vilket årskursblock
som syftas. Lärmiljöerna behöver därför anpassas till respektive årskursblock.
Betygssättning
Betygssättningen sätts numera från årskurs 6, och från år 2015 måste betygen
ges av lärare med ämnesbehörighet, det vill säga som har lärarlegitimation.
Beroende på skolorganisationens utformning kan vissa skolor behöva ha ett
nära samarbete sinsemellan för att garantera eleverna den undervisning som de
har rätt till, en undervisning med lärare som är behöriga att sätta betyg i ämnet.
Detta kan till exempel innebära att man behöver dela på lärartjänster och
lokaler. Mer om lärarbehörighet i kommande kapitel.
Rätt till lärmiljöer som stödjer läroplanen
Alla elever i grundskolan ska ha tillgång till ett skolbibliotek och elevhälsa.
Lokalerna ska erbjuda ändamålsensliga lärmiljöer utifrån läroplanernas krav
och årskurs.
Estetiskpraktiska ämnen
Lokalerna bör utformas som ateljéer och verkstäder. Vid utformning av lokaler
för slöjd är det viktigt att utgå ifrån att det numera är ett ämne och eleverna får
ett gemensamt slöjdbetyg.
Likvärdighet
Ramprogrammets målsättning är att skapa förutsättningar för likvärdiga
lärmiljöer.
1.2.3 Val av skolorganisation
Vid val av skolstruktur är det viktigt att bygga skolor i lämplig storlek och med
indelningar av årskurs med hänsyn till läroplan.
Generellt sett gäller att ju mindre en skola är, desto svårare blir det att
organisera den effektivt och med rätt lärarkompetens för alla elever. Större
enheter och fler lärare ger ökade förutsättningar för tillgång till kompetens. För
att uppfylla kraven för samtliga enheter/skolor kan lärare behöva byta
arbetsplats eller resa mellan flera. Att i stor utsträckning ha fler lärare som
besöker mindre enheter för att uppfylla kraven kan vara negativt då de behöver
samverka med övrig personal på varje enhet för att kunna utveckla elevens hela
lärmiljö.
Det är också av vikt att titta på ekonomisk effektivitet i form av optimalt
lokalutnyttjande. Anpassningar och förändringar av skolorganisationen bör ske
med målet att lyckas med det pedagogiska uppdraget samtidigt som resurserna
nyttjas optimalt.
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Utifrån ovan beskrivna förutsättningar och avvägningar föreslår
ramprogrammet att vid nyproduktion organisera för F-6-skolor alternativt 4-9skolor.
F-6-skolor ska enkelt kunna ställas om till t ex förskolor eftersom de har
lokaler integrerade med fritidshem.
Ju mindre en skola är, desto svårare blir det att organisera den effektivt och att
ha rätt lärarkompetens för alla elever. Större enheter/skolor och fler lärare ger
ökade förutsättningar för tillgång till rätt ämneskompetens.
Med utgång från tidigare stycken rekommenderar ramprogrammet att man
utgår från att bygga större enheter (skolhus) och att fler lärare ger ökade
förutsättningar för tillgång till kompetens.
1.2.4 Barnkonventionen
Barnkonventionen antogs av FN 1989. Den definierar vilka rättigheter som
gäller för barn i hela världen. Fyra huvudprinciper gäller:


Alla barn och ungdomar ska behandlas lika



Barns bästa ska beaktas i alla åtgärder som berör dem.



Barn har rätt att överleva, leva och utvecklas.



Barn ska få komma till tals i alla frågor som rör dem och barn och unga
ska ha möjligheter att påverka.

Detta innebär att barn och ungas perspektiv ska vara en naturlig del i
byggandet av samhället och barn/elever ska ges möjlighet till inflytande i
planeringen av de byggnader och den utemiljö som de vistas i en stor del av sin
vakna tid.
1.2.5 Rekommendationer av måltidsorganisation
Måltidspolicyn för Upplands-Bro kommun behandlas av Kommunfullmäktige
under hösten 2016 och föreslås vara ett vägledande dokument för att
kvalitetssäkra måltidsverksamheterna. Upplands- Bro kommun ska bidra till en
god kosthållning, genom att underlätta för elever, brukare och personal att göra
de hälsosamma valen.
Alla matgäster ska erbjudas en god, vällagad och näringsriktigt sammansatt
kost. Målet med måltidspolicyn är bl.a. att alla berörda ska se ett värde i maten
och måltiderna, samt ge förutsättning för att alla, oavsett ålder, ska erbjudas en
hälsosam kost.
Policyn anger kommunens inriktning med måltidsverksamheterna under
rubrikerna; näring, hållbar utveckling, måltidsmiljö och kvalitet.
En måltidspolicy är ett utmärkt hjälpmedel inför kommande ställningstaganden
om graden av modernisering av köken.
I ramprogrammet rekommenderas att förskolor med fem avdelningar eller mer
utrustas med tillagningskök. Nya skolor har oftast många elever och
rekommenderas därför tillagningskök.
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1.2.6 Utbildningskontorets IKT-strategi
Utbildningsnämnden antog hösten 2014 en IKT-strategi för
utbildningsverksamheter i Upplands-Bro kommun 2015-2020 och syftar till att
ytterligare förstärka användningen av IKT (Informations- och
kommunikationsteknologi) i skolan och bidra till att skapa förutsättningar för
en likvärdig skola. IKT-strategin bör vara även vara vägledande vid ny- och
ombyggnation av skolor och förskolor.
Tillgången till Internet, datorer och annan teknik är avgörande för att alla
verkligen ska få de möjligheter de har rätt till. Det är därför viktigt att alla
barn/unga ges lika förutsättningar till ett lärande som stödjer ett tidsenligt
arbetssätt och som inte är begränsat i tid, rum och omfattning. IKTprogrammet och den snabba förändringstakten inom IKT- området ställer stora
krav på att ramprogrammet uppdateras för att möta nya behov och nya krav.
1.2.7 Skolutvecklingsprogrammet
Utbildningsnämnden har i april 2016 fastsällt ett Skolutvecklingsprogram för
skolorna i Upplands-Bro kommun 2016 – 2020. Det blir ett viktigt
styrdokument som ska vara en ledstång i utvecklingsarbetet för flera år
framöver med sikte på högre måluppfyllelse och bättre kvalitet.
Skolutvecklingsprogrammet förutsätter en god lärmiljö och det ställer stora
krav på flexibla och anpassningsbara lokaler. Det vill säga lärmiljöer som
främjar tillgänglighet, trygghet och varierade arbetssätt.
1.2.8 Miljöanpassade skolor och förskolor
Via beslut i kommunstyrelsen den 23 april 2014 beslöts att Upplands-Bro
kommun skulle införa ett miljöledningssystem med Svensk Miljöbas
kravstandard som bas. I det vidare arbetet har de mest prioriterade
miljöområdena tagits fram där ett flertal berör just byggnation och driften av
byggnaderna. Utöver detta så har beslut i kommunstyrelsen fattas att utreda
krav vid ny- och ombyggnation kopplat till standarden Miljöbyggnad. Vidare
har uppdrag givits kring att ta tillvara energieffektiviseringsåtgärder i det
kommunala fastighetsbeståndet.
Beslut kring handlingsplan för en giftfri förskola är också ett beslut som berör
byggnation och byggnader. Allt som allt så innebär arbetet med att införa ett
systematiskt miljöarbete samt de befintliga politiska besluten att kraven på
byggnation och byggnader avseende miljöpresentanda kommer att höjas
påtagligt under de kommande åren.
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Process för ny- och tillbyggnad

Upplands-Bro kommun använder sig av ett processflöde för ny- och
tillbyggnader av lokaler som är framtaget av Kommunfastigheter UpplandsBro AB. Den innehåller sju steg, från behovsanalys till färdiga nya eller
ombyggda lokaler.
Lokalförsörjningsprocessen innehåller en rad aktiviteter med flera ansvariga
parter. Här förklaras vem som gör vad och vad varje aktivitet innehåller.

Steg 1
Behovsanalys

Steg 2
Förstudie

Steg 3
Programarbete

Steg 4
Projektering

Steg 5
Upphandling

Steg 6
Byggnation

Steg 7
Överlämning/
Inflyttning

1–3 mån

1–3 mån

2–4 mån

3–5 mån

2–3 mån

6–18 mån

2 veckor

Utvärdering

2.1

Behovsanalys

I kommunens lokalresursgrupp analyseras befolkningsprognoser och ökade
behov av t ex nya förskolor och skolor. Det beskrivs och revideras i
kommunens lokalresursplan. Efter det är det aktuellt att göra en mer noggrann
behovsanalys inför en ny- eller ombyggnation eller att söka finna andra
lösningar. När det gäller lokaliseringen av nybyggnad behöver plan- och
exploateringskontoret, PLEX, vara i framkanten av processen för att ta fram
byggbara tomter.
Syftet med behovsanalysen är att:


Klargöra varför en förändring behövs.



Beskriva behovet av olika funktioner.



Formulera mål och strategier för kommande beslut

Utbildningsnämnden fattar beslut om behovsanalysrapporten och ger ett
uppdrag till sitt kontor att teckna ett förstudieavtal med bolaget.

2.2

Förstudie

Förstudien börjar med att kontorsledningen tecknar ett förstudieavtal med
bolagets ledning som i sin tur bildar en projektgrupp där representanter från
Utbildningskontoret är med.
Syftet med förstudien är:


Specificera förutsättningar och krav utifrån behovsanalysen och ta fram
lösningar eller alternativa förslag.



Analysera och värdera lösningen/lösningarna utifrån projektgruppens
valda bedömningskriterier samt slutligen välja lösning.
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Utbildningskontoret fattar beslut om förstudierapporten och val av lösning.
Beslutet innefattar också att man ska fortsätta med nästa skede som är
programarbetet och teckna ett avtal om programarbete.

2.3

Programarbete

Programarbetet börjar med att Utbildningskontoret tecknar ett avtal om
programarbete med bolagets ledning.
Syftet med programarbetet är att:


Detaljerat beskriva verksamhetens lokalbehov.



Skapa underlag för beslut om investering och preliminärt hyresavtal
med angiven hyra.

Utbildningsnämnden fattar beslut om programhandlingen och föreslagna
preliminära hyresnivå. Ärendet behandlas av kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige, som tar ställning till investeringsvolym, ökade
driftkostnader till följd av hyra för lokalförändringen och slutligen beslutar om
genomförandet.

2.4

Projektering

Projekteringen börjar med att utifrån programhandlingen formuleras hur arbetet
med att ta fram ritningar och samtliga dokument ska göras. För framtagning av
planritningar, konstruktionsritningar och systemhandlingar med detaljerade
beskrivningar anlitas konsulter och olika konstruktörer. Utbildningskontorets
lokalsamordnare deltar i processen.
Syftet med projektering är att:


Ta fram handlingar för att söka bygglov.



Skapa ett förfrågningsunderlag inför upphandling.

Projekteringen resulterar i bygglovshandlingar för ansökan om bygglov och i
ett genomarbetat förfrågningsunderlag som ligger till grund för upphandlingen.

2.5

Upphandling

Steg 5 börjar med att anbudsinbjudan tillsammans med förfrågningsunderlag
registreras på avsedd plats för annonsering av upphandlingar.
Syftet med upphandlingen är att:


Att genom konkurrens få bästa möjliga förutsättningar för ny- eller
ombyggnationsprojektet.

Steget resulterar i undertecknat avtal/undertecknad beställningsskrivelse om
vald entreprenör eller valda entreprenörer. Till beställningsskrivelsen finns
upphandlingsprotokollet som förtydligar anbudet och reder ut vem som gör vad
i projektet. Kommunikation med Utbildningskontoret sker löpande.
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Byggnation

Steg 6 börjar med vissa förberedelser inför byggstarten för att sedan övergå till
byggnation.
Syftet med byggnationen är att:


Genomföra ny- eller ombyggnaden.



Få färdigställda lokaler som motsvarar de krav som har ställts i
förfrågningsunderlaget.

Steget avslutas med att det finns ett slutbevis för de färdiga ny- eller ombyggda
lokalerna.

2.7

Överlämning/inflyttning

I steg 7 lämnas byggprojektet över till förvaltningen i bolaget. I nästa steg blir
det överlämning till Utbildningskontorets verksamhet och därefter inflyttning i
de nya eller ombyggda lokalerna.
Syftet med överlämningen är att:


Alla berörda ska känna till lokalerna och veta vem som ansvarar för
vad.

Skolan eller förskolan får sedan flytta in i lokalerna. Utbildningskontoret tar
över ansvaret som hyresgäst enligt krysslistan.

2.8

Utvärdering

Utvärderingen av projektet utförs cirka 3–6 månader efter det att hyresgästen
har flyttat in.
Syftet med utvärderingen är att:


Se om kraven är uppfyllda och hyresgästen är nöjd med de nya eller
ombyggda lokalerna.



Få erfarenhetsåterföring till nästa lokalprojekt.

Steget leder till en utvärderingsrapport med kostnadsredovisning, hyresgästens
nöjdhet med lokalerna och erfarenheter från projektets genomförande samt
lärdomar inför nästa lokalprojekt.
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Behovsanalys

Behovsanalys

För att kunna tillgodose verksamhetens behov på bästa sätt vid ny- eller
ombyggnad krävs att Utbildningskontoret gör analyser till förstudien. Först och
främst är det viktigt att göra en enkel behovsanalys som lämnas till
lokalförvaltningens projektledare när projektorganisationen inför
byggprocessen startar sitt arbete. För att inte göra detta arbete tidskrävande och
onödigt krånglig har Utbildningskontoret tagit fram underlag och nyckeltal
som ska gälla för samtliga nybyggnationer av förskolor och skolor i
kommunen.

3.1

Nyckeltal och ytbehov

Inför plan- och exploateringsavdelningens (Plex) arbete med ny detaljplan för
nya bostadsområden bör det avsättas tillräckligt stor yta för allmänt ändamål
med generell byggrätt så att kommunen kan agera flexibelt och långsiktigt för
att kunna svara mot det kommunala servicebehovet. Nya detaljplaner bör även
tillåta byggnader uppförs i flera våningar. Plex och Utbildningskontoret
bevakar tillsammans med fastighetsbolaget att tillräcklig yta avsätts för till
exempel förskola/skola när nya detaljplaner påbörjas. Utifrån barnperspektivet
uppmärksammas speciellt att yta för utemiljö tillgodoses. Kommunen ger här
olika förutsättningar, eftersom en förtätning i befintlig stadsmiljö inte kan ge
lika stor utemiljö som vid etablering i nya bostadsområden. En målsättning för
förskolebarns utemiljö är 35 m2/barn, 20 m2 för yngre barn i skolan och 15 m²
för äldre barn i skolan. Detta för att yngre barn kräver större ytor utomhus.
Utemiljön ska vara så flexibel att den kan anpassas för både F-6-skola och
förskola. Nedan presenteras de nyckeltal som gäller som planeringsnorm vid
nybyggnad och i tillämpliga delar vid om - och tillbyggnad.
Nyckeltal

Förskola

Skola
2

2

Yta per avdelning/arbetslag

140 m /avdelning

Yta per barn/elev inomhus

10 m

2

30 m

2

Årskurs F-3: Ca 550 m / arbetslag m ca
100-120 elever
2
Årskurs 4-9: Ca 450 m / arbetslag m ca
90 elever
Skola :10 m²/ elev
2
Grunsärskola: 20 m per elev
2
Träningsskola: 40 m per elev
2

Yta per barn/elev utomhus

Årskurs F-3→ 20 m
2
Årskurs 4-6→ 17 m
2
Årskurs 7-9 → 15 m

När summan är färdigräknad av ovanstående kallas det lokalarea (LOA) och
anger den totala lokalytan, det vill säga summan av de rum och utrymmen som
krävs i en förskola eller skola för att kunna bedriva sin verksamhet. I den ingår
till exempel personalrum, arbetsrum, klassrum, avdelningsyta, pausrum,
specialsalar, bibliotek, toaletter, matsal, storkök, förråd, idrott etc, samt
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kommunikationsytor (korridorer mm). Det är LOA-ytan man sedan betalar
hyra för. Det som inte ingår i LOA är teknikutrymmen så som fläktrum. Ytan
för idrott ingår inte i 10 m2/elev men däremot som del av LOA-ytan som man
betalar hyra för. Målsättningen är att bygga större förskolor med 5-6
avdelningar när fastigheten/ytan tillåter. Det blir snabbare och effektivare för
kommunen att bygga två fastigheter à sex avdelningar än till exempel fyra
stycken byggnader med tre avdelningar i varje hus. Att bygga både förskolor
och skolor i två plan är också möjligt där detaljplan tillåter.
Exempel:
Nyckeltal

Förskola (sex avd m 120 barn)

Verksamhetsyta (LOA) 120 barn x 10 m2 = 1200 m2

2

Utegård

120 barn x 30 m = 3600 m

Tomt

Ca 5000 m

3.2

2

2

Skola (4-9 med 500 elever)
2

2

2

2

500 elever x 10 m = 5000 m

500 elever x 15 m = 7500 m

Ca 12500 m

2

Checklista vid behovsanalys

Vi behovsanalysen ska en checklista fyllas i som ska vara ett komplement till
ramprogrammet och mer beskriva specifika behov utifrån varje ny- och
tillbyggnadsprojekt. En enkel genomgång av lokalbehovet behöver göras för att
synliggöra konkreta behov av lokaler för verksamheten. Lokalbehovet ska
göras i dialog med medarbetare och brukare och med utgångspunkt i
ramprogrammet. Checklistan finns som bilaga 1 i programmet.

3.3

Kursplanernas krav på lärmiljön

Nedan finns de generella riktlinjer kring lärmiljö som kursplanerna anger och
som är viktiga att tänka på under planering och utformning av de specifika
miljöerna. I kursplanerna finns olika innehåll beroende på vilken åldersgrupp
det gäller. Allt går inte att lösa inom skolans fysiska byggnad, utan eleverna
måste utnyttja kommungemensamma anläggningar.
Det är viktigt att se över lokaler och platser i närmiljön och se om vissa
aktiviteter kan förläggas där, till exempel orientering, simning, friluftsliv,
fältstudier och observationer, samt möjlighet att studera ekosystem. Mer
information kring en specifik årskurs läs vidare på Skolverkets hemsida.
Idrott och hälsa
För detta ämne behöver det finnas plats för lek och rörelse både inom- och
utomhus. Det ska finnas plats att klättra, springa och dansa. Man ska kunna
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-

röra sig i vatten och simma

-

orientera sig i närmiljön samt ha tillgång till friluftsliv - ha tillgång till
gymnastikredskap

-

utöva styrketräning, konditionsträning och mental träning

Musik
För ämnet musik ska det finnas plats för sång, att skapa musik, för instrument
och förvaring, till exempel slagverk och stränginstrument. Det bör finnas;
-

en god akustik

-

plats för musikframträdanden

-

ljudisolerade rum

Biologi
Inom ämnet biologi är det bra om lärmiljön bidrar till att visa;
-

årstidernas växlingar

-

magnetism och ledningsförmåga (till exempel vattenmöjligheter)

-

fast form, flytande form och gasform

-

luftens egenskaper, avdunstning och filtrering

-

fältstudier och observationer i närmiljön

-

ekosystem, fotosyntes, förbränning och naturen som rekreation

Fysik
Inom ämnet fysik är det bra om lärmiljön bidrar till att visa;
-

kraft, rörelse och friktion, till exempel genom gungor och rutschkanor balans, tyngdpunkt och jämvikt

-

material och ämnen i vår omgivning samt källsortering - kondensering,
smältning och stelning, filtrering och avdunstning

-

väderfenomen, till exempel hur vindar uppstår och temperaturhantering

-

elektriska kretsar, magneters egenskaper

-

hur ljud uppstår, ljuskällor, tidmätning, elanvändning

-

tryck, volym, densitet

-

fart, tryck och effekt

Kemi
Inom kemi behöver man kunna hantera lösningar och blandningar vilket bland
annat kräver att man har ett dragskåp. Man ska också kunna blanda kemiska
ämnen och då bör man tänka på att kunna isolera dofter/lukter.
Slöjd
I ämnet slöjd behöver det finnas plats för sågning, tovning, handverktyg,
metall, trä och textil. För detta behövs, precis som för NO-ämnen, en god
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ventilation och processventilation enligt föreskrifter från Arbetsmiljöverket.
Slöjdlärare behöver tillgång till vissa redskap och maskiner (till exempel
bandsåg, pelarborr och planhyvel) för att förbereda materialet till eleverna, om
det inte finns möjlighet att detta levereras på annat sätt.
Vid utformning av lokaler för slöjdämnet är det viktigt att utgå ifrån att slöjd är
ett ämne och eleverna ska ha ett betyg i ämnet slöjd. Det går inte att läsa i
styrdokumenten hur slöjdsalen ska utrustas men lokalerna bör utformas som
ateljé och verkstad i stället för de gamla benämningarna trä/metall respektive
textil. Tanken är att dela upp den gamla beräknade ytan för slöjdämnet i tre
delar – mjuk, hård och redovisning. Lokalerna ska ge möjlighet för fokus på
både produkt och process.
Hem – och konsumentkunskap
För att undervisning av hem- och konsumentkunskap ska kunna bedrivas är det
viktigt att ha anpassade lokaler för detta. Enligt läroplanen ingår bland annat
användandet av recept och instruktioner samt förståelsen av olika begrepp i
matlagning, bakning m.m. Dessutom ingår träning i planering och organisering
av måltider med hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring
av livsmedel.
Ämnet kräver tillgång till metodkök. Med en genomtänkt planering kan en
sådan lokal exempelvis samutnyttjas med fritidshemsverksamheten.
Utomhusmiljö
Det är av vikt att se kopplingarna mellan tänkt lärmiljö och vad läroplanen
säger om utomhusverksamhet. I utomhusmiljön ska det finnas plats för lek och
rörelse, att kunna klättra, springa och dansa. Det är också bra om man kan
utforska kraft och rörelse, till exempel friktion, tryck, volym, hävarmar och
magnetism. Det är också bra om man kan se årstidernas växlingar samt ha en
plats för framträdanden (alternativt i närmiljön).
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I nedanstående text och bild beskrivs ramprogrammet. Först ges en översikt
över vilka lokaler som bör finnas och dess samband. Sedan beskrivs den
sociala miljön, utemiljön, informationsteknik och interiör.

4.1

Flexibilitet

I ramprogrammet ingår att skapa en flexibel lärmiljö som kan anpassas till
ändrade förutsättningar i tid och rum. Det här menar vi med en flexibel
lärmiljö:
-

Lärmiljön ska kunna följa förändrade åldersstrukturer på barn och
elever över tid, det vill säga efter olika verksamheters behov - till
exempel om förutsättningarna kräver att en befintlig förskola behöver
omvandlas till en F-3 skola, eller tvärtom.

-

Lärmiljön ska kunna anpassas till följd av ändrade
organisationsstrukturer, till exempel ökning eller minskning av antalet
avdelningar.

-

Lärmiljön ska stödja olika lärstilar – det vill säga olika sorters
pedagogik och arbetssätt. Den ska kunna förändras i takt med
samhällsförändringar där inte minst snabb teknikutveckling ställer stora
krav på förskolans och skolans verksamhet.

-

Det ska finnas variation i den fysiska miljön så att man kan välja att
sitta i allt från en stor samling till ett eget krypin för reflektion och
avkoppling.

-

Det är viktigt att se hur man kan samverka och vara flexibel inför sin
närmiljö. Det vill säga att se till närsamhällets förutsättningar och hur
man kan utnyttja dess resurser. Kanske finns det en närhet till andra
lokaler som kan erbjuda kök, idrottshall eller liknande.

-

Man ska kunna variera arbetssätt och arbetsformer, ex. grupparbete
eller särskild undervisningsgrupp.

4.2

Trygghet

En av tankarna med ramprogrammet är att skapa en miljö för möte och
samverkan. Miljön ska vara normbildande i en positiv anda där man känner
gemenskap och trygghet. I det ingår också att lärmiljön fysiskt ska förebygga
brott och trakasserier. Brottsförebyggande rådet menar att det är viktigt att
bygga en lärmiljö som minimerar otrygga platser. Enligt deras undersökning
förekommer främst sexuella trakasserier, kränkningar och mobbning i
elevskåpshallar, utanför och i klassrum. Stöld och skadegörelse sker oftast vid
elevskåpen och i klassrummet. Elever känner sig mest otrygga utanför
klassrum, vid elevskåp och i kafeteria och uppehållsrum. Detta kan förebyggas
genom:
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-

Att vuxna är närvarande

-

Att se till att det finns en insyn i dessa platser genom utformningen av lokalen
samt att sätta in fönster och glaspartier och lägre skåp.

Trygghet handlar också om att pedagogerna ska känna sig trygga med sin
arbetsmiljö och för barnens säkerhet. Exempelvis bör räcken och staket ha en
sådan höjd att de klarar att barn står på en stol utan risk för att trilla ner.
Leksaker ska inte heller kunna tappas ned på barn som finns på våningsplan
under. Det kan även handla om avgränsningar med grindar eller annat kring
trappor, avsatser eller entrédörrar. När det gäller utemiljön är det viktigt att
säkerställa växtval ur ett säkerhets- och barnperspektiv. För att skapa trygghet
är det viktigt att inte bygga skåpshallar och undanskymda anonyma
uppehållsrum. Skapa istället en närmiljö anknutet till arbetslaget där det finns
plats för pauser och förvaring integrerat med lärmiljön.

4.3

Högtalarsystem

För att snabbt kunna nå ut till elever och personal är det viktigt att ett internt
högtalarsystem finns i lokalerna. Samtidigt som systemet skapar en smidig
kommunikationsväg ökar snabbheten att få ut akut information till
verksamheten vid t ex en allvarlig händelse eller hot.

4.4

Inomhus

Lokalerna ska utformas så att de enkelt kan anpassas till nya krav och
förutsättningar som styrdokumenten anger. Lokalerna organiseras på ett sådant
sätt att verksamhetsrummen kan användas som en gemensam resurs och är
tillgängliga för alla på förskolan/skolan. Rummens användning är inte på
förväg bestämd utan ska kunna anpassas till den pedagogik och den
verksamhet som använder lokalerna. Som riktvärde för yta per barn gäller 10
m2 i förskolan och i skolan (se kapitel 3.1 Nyckeltal och ytbehov).
De fackliga organisationernas skyddsombud ska delta vid planering av nya
eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och
arbetsorganisation enligt Arbetsmiljölagen kap 6 § 4. Inför bygglov skriver
skyddsombuden under en blankett där man anger om man deltagit enligt lag
och om man har synpunkter på den slutliga lösningen. Det ska också utifrån
lagstiftning finnas en elevrepresentation i byggprojekten. Det är således viktigt
att i ett tidigt skede involvera skyddsombud i lokalplaneringsprocessen.
Lokalerna ska skapa förutsättningar för olika typer av mötesplatser för
samverkan och samarbete så att det sker ett kunskapsutbyte mellan elever,
enskilda lärare, arbetslag, ämnesgrupper och närsamhället. Det är viktigt att de
förskolor/skolor som byggs blir nytänkande och genomtänkta. Om-, till- och
nybyggnader ska omfatta förskolans/skolans totala miljö – både den inre och
yttre miljön, inredning, möblering, lek- och idrottsytor. Lokalerna ska stödja
läroplaner och övriga styrdokument för utbildningsväsendet.
Utformningen av lokalerna ska utgå ifrån individorienterat bemötande och
lärande, samt ämnesövergripande barn- och elevaktiva arbetssätt. Lokalerna
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ska formas så att de underlättar samverkan mellan olika ämnen och stödjer en
modern organisation med olika former av grupperingar av barn, elever och
personal samt inbjuder till användning av modern teknik. Lokalerna ska
präglas av demokratiska grundbegrepp, tillgänglighet, öppenhet och
kommunikation. Det ställer bland annat krav på en miljö som är
tillgänglighetsanpassad.

4.5

Utomhus

Byggnadernas utemiljö är en viktig del av förskolans/skolans lärmiljö. Här
skapas möjlighet för uterum för alla årstider - kanske i form av amfiteatrar, rum
under tak, vattenlek eller liknande. De skiftande naturtyperna ska tas tillvara
för både lek och lärande. Naturliga material och element bör användas som bas
för de lekområden som skapas. Hälsa, natur och miljö kan ligga som grund för
lärandet och förståelsen av helhet. Det är ur verksamhetssynpunkt önskvärt att
kunna skjuta på investeringar i utemiljö så att förskolan/skolan får en chans att
växa in i vilket behov som faktiskt föreligger med den verksamhet som man
bedriver. Man har då också möjlighet att få till en bra barn- och
elevmedverkan. Det är viktigt med en dialog mellan Utbildningskontoret och
Upplands-Bro kommunfastigheter om hur gården ska användas och hur den ska
skötas. Utemiljöerna bör planeras så att barnen får tillräckligt med skugga.
Man bör till exempel planera för buskar och träd som kan skapa skugga eller
bygga andra solskydd till exempel skärmtak. Skärmtak är också viktiga för
möjligheten till verksamhet utomhus som att äta mellanmål ute etc. Utemiljön
ska vara tillgänglighetsanpassad. Det ska finnas god belysning utomhus så att
barnen kan vara ute och leka även under den mörka årstiden. Beroende på
gårdens förutsättningar och verksamhetens behov kan det också vara aktuellt
att dela av gården i mindre gårdar för att underlätta överblickbarheten.
Ramprogrammet sätter fokus på fyra områden inom utemiljö:
Situationer i social gemenskap
Det är viktigt att alla barn känner sig trygga, att de tillhör en gemenskap och att
de lär sig att känna empati och ta ansvar. Miljön ska uppmuntra till aktiviteter
som skapar detta.
Aktivera alla sinnen
Det är viktigt att miljön ger upplevelser och inbjuder till roliga aktiviteter.
Barnen ska även få känsla av att de kan påverka miljön och vara delaktig i den.
Ge plats för rörelse
Miljön ska inbjuda till rörelse, det måste finnas plats för rörliga aktiviteter. Den
ska också erbjuda balans- och tekniska övningar för utvecklingen av barnets
motorik.
Stimulera kreativitet
Miljön ska inbjuda till skapande och erbjuda en variation av skapandematerial.
Det ska vara en miljö som går att utforska och testa över tid.
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Den sociala miljön

Alla ska känna lust att lära, vara delaktiga i arbetet och få sina kunskaper och
färdigheter insatta i ett sammanhang. Att leda och styra förskola/skola inom
Upplands-Bro kommun genom en ställer stora krav på att miljön speglar och
skapar lust, motivation och medskapande för barn och elever i allt arbete som
genomförs. Arbetet på förskolan/skolan och lokalernas utformning ska utgå
från en helhetssyn som skapar förutsättningar för en verksamhet där helheten är
större än delarna var för sig.
Uppgiften för förskola/skola handlar om trygghet, gemenskap, personlig
utveckling och lusten att lära. Byggnaderna ska utformas så att de kan
användas för såväl lek som lärande. Det ställer stora krav på en vacker,
spännande och annorlunda arbetsmiljö som manar till handling, uppmuntrar till
experiment, stimulerar kreativitet och ger sinnliga upplevelser. Lokalerna
måste därför anpassas till barns och elevers olika förutsättningar och intressen.
Byggnaden behöver erbjuda trivsamma, ljusa och inbjudande pausrum. Det är
viktigt att dessa ligger centralt och lättillgängligt. Personal och elever ska
kunna ha gemensamma pausrum, kafeterior etc. Både elever och personal har
behov av utrymmen, som ger lugn, stillhet och rekreation. Byggnaden ska vara
tillgänglig, öppen, luftig och inbjudande. Skolans utformning bör uppmuntra
ansvarstagande för den gemensamma miljön - på så sätt kan vackra och
naturliga material användas.

4.7

Förutsättningar för IKT

En kommunövergripande IKT-strategi för utbildning har tagits fram i
Upplands-Bro kommun och omfattar långsiktiga målsättningar för hur
tillgänglighet och användning ska formas i kommunen för att ge god grund för
elevers och personals lärande och arbete. Den bör också ange riktningen för
hur målen ska nås, t ex vilka åtgärder och prioriteringar som krävs för att
förbättra enheternas utvecklingsmöjligheter och anpassningsförmåga. För
enheterna ska en övergripande strategi ge tydlig inriktning och stöd för att
konkretisera lokala handlingsplaner.
Informations- och kommunikationsteknik (IKT), är ett område där förändringar
sker i en snabb takt och där utvecklingen förändrar förutsättningar för lärande
på ett radikalt sätt. Det finns forskare som hävdar att IKT förändrar lärandet i
grunden, både kring hur vi lär oss, och vad vi behöver lära oss. Detta får
konsekvenser för de fysiska rummen. Det innebär att IKT-perspektivet måste
finnas med i arbetet med att bygga lärmiljöer i Upplands-Bro
Den fysiska lärmiljön måste ge plats åt teknisk flexibilitet och förutsättningar
för IKT. Det innebär att det ska finnas tillgång till IKT i hela byggnaden
oavsett målgrupp/åldersgrupp och vilken verksamhet det gäller. Det ska finnas
plats för digitala verktyg så som bärbara enheter, skrivtavlor och digitala
studios. Den tekniska infrastrukturen måste erbjuda en variation av digitala
verktyg för att främja olika lärstilar och kunna möta omvärlden.
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Barn och elever lär och utvecklas ständigt, både i fysiska och digitala miljöer,
därför ska den fysiska miljön stödja och skapa förutsättningar för den digitala.
För att veta hur uppkoppling och infrastruktur ska utformas krävs relevant
omvärldsbevakning eftersom förutsättningarna ändras i snabb takt.
Det ska finnas varierade mötes- och arbetsplatser beroende på hur en
arbetsgrupp vill arbeta. Dessa platser måste stödja användningen av digitala
verktyg och miljöer.

4.8

Ljud, ljus och luft

Det finns riktlinjer för ljud, ljus och luft som måste följas. Det är viktigt att se
förskolan och skolan som en arbetsplats där både barn, ungdomar och anställd
personal omfattas av Arbetsmiljölagen.
Ljud
Det finns undersökningar som visar att höga bullernivåer påverkar inlärning
hos barn då de kan ha svårare att uppfatta tal, men också att de kan få
koncentrationssvårigheter som försvårar lärsituationen. Ett annat problem med
buller är att både barn, ungdomar och personal kan drabbas av ljudtrötthet
(tinnitus), vilket är en arbetsmiljöfråga. Ljudnivån på förskolegården ska inte
ligga över 55 dBA ekvivalentnivå utomhus, eller 30 dBA inomhus (45 dBA är
maxnivå enligt Socialstyrelsen). Om detta inte uppnås på hela förskolegården
ska helst 80 procent av gården eller minst 50 procent av gården ha ljudnivåer
under 55 dbA ekvivalentnivå. Om ljudnivån är högre än dessa riktvärden ska
åtgärder vidtas för att nivån ska minska.
Ljus
Enligt Arbetsmiljöverket är det viktigt med belysning som bidrar till god
arbetsmiljö för att stimulera arbetet. Det är ett problem om ljusflödet är för
svagt eller till exempel reflekteras mot ytor i rummet. En felaktigt utformad
belysning kan bidra till att man blir trött i ögonen, får huvudvärk eller
spänningar i nacke och rygg.
De senaste 20 åren har teknikutvecklingen inom belysningsområdet gått
mycket snabbt. När det gäller offentliga verksamhetslokaler finns en stor
potential att förbättra ljusmiljön och att använda mindre energi. Det leder både
till en bättre arbetsmiljö och till en minskad miljöpåverkan.
Luft
Ventilationen i lokaler är behovsstyrd och styrs av koldioxidhalt och
rumstemperatur. Luftomsättningen för respektive lokal dimensioneras enligt
Arbetsmiljöverkets rekommendation så att koldioxidhalten normalt inte
överstiger 1000 parts per million (ppm). Se också socialstyrelsens råd och
anvisningar vad gäller ventilation SOS FS 1999:25. I förskolor och skolor bör
uteluftsflödet inte understiga ca 7 l/s och person vid stillasittande
sysselsättning. Ett tillägg på minst 0,35 l/s och m2 golvyta bör göras så att
hänsyn också tas till föroreningar från andra källor än människor. Om
koldioxidhalten i ett rum vid normal användning regelmässigt överstiger 1 000
ppm, bör detta ses som en indikation på att ventilationen inte är
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tillfredsställande. Barn är ofta känsligare för luftföroreningar än vuxna, då
deras luftvägar och lungfunktion fortfarande håller på att utvecklas.
Luftföroreningar kan bidra till permanent nedsättning av lungfunktionen och
det finns belägg för att utveckling av allergier kan öka. Miljöförvaltningen
följer ett riktvärde där års medelvärdet för kvävedioxid (NO2) ska underskrida
20 mikrogram/kubikmeter.

4.9

Interiör

Genom val av inredning kan man skapa flexibla mötes- och arbetsplatser för
både sittande och stående arbete, som skapar utrymmen för olika situationer
och behov. Här följer exempel på inredning som kan verka till det:
Skärmväggar
Flyttbara enkla väggar för att skapa smårum i rummet.
Flyttbar förvaring
Med denna möjlighet kan man flytta sin arbetsplats och ändå ha med sig det
viktigaste materialet. Man kan också använda t ex hyllsystem för att avskärma
en grupp.
Höj- och sänkbara arbetsytor
Kanske man vill stå och jobba med vissa arbetsmoment och då skapar man
enkelt ”ståbord” av några bord. Man kan dessutom ge olika åldrar möjlighet att
använda samma arbetsytor.
Lättflyttade möbler
Om möblerna lätt kan flyttas gör man snabbt om lokalen från enskild
arbetsplats till grupp- eller samlingsrum. Stolar, bord och hyllor kan ha hjul
och skärmar ha bra handtag så att alla kan hjälpas åt att snabbt ge rummet en
annan karaktär.
Gradäng för att skapa nivåer
Med förändringar i höjdled kan de som sitter på bänkraderna längre bak se lika
bra som de som sitter längst fram. Delaktighet skapar aktivitet. Om
gradängerna eller lådorna är enkla att flytta kan vilket rum som helst bli en
”aula” i anläggningen. Gradängerna kan också fungera som enkla
rumsavdelare.
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Skisserna beskriver lokaler som byggnaden behöver innehålla samt lokalernas
samband sinsemellan. Generellt sett ska alla lokaler göras så flexibla som
möjligt för att kunna anpassas till olika verksamheter över tid. Däremot
kommer det dock att skilja sig något beroende på vilken åldersgrupp
byggnaden är tänkt för. Dessa skillnader finns i entréutrustningen, specialsalar,
gemensamhetslokaler och skötrum.

Funktionsmodell skola

5.1

Funktionsmodell förskola

Entré

Alla förskolor/skolor ska ha en tydlig och välkomnande entré som ger en känsla av
verksamhetens karaktär. Här finns information om vad som händer, praktisk
information om byggnaden och föreskrifter. Tydlig skyltning och möjlighet för
informations-TV är viktigt. Huvudentrén kan fungera som entré för hela eller delar
av anläggningen och vid behov kompletteras med ytterligare sidoentréer. Entréer
förses med skärmtak och vindfång. Det ska också finnas separata skärmtak för
barns möjlighet att sova/vistas ute skyddade från nederbörd och blåst.
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Kapprum, toaletter och skötrum

Kapprummen bör finnas i anslutning till huvudentrén. De kan delas upp i
mindre delar beroende på organisationens uppbyggnad. Kapprummen kan
behöva olika lösningar för olika åldrar och beroende av hur mycket utrymme
som finns. I anslutning till groventré ska en toalett kunna nås ifrån gården. För
förskolebarn behövs en praktisk grovdel med torkrum och klädförvaring samt
möjlighet att spola av skor och leriga kläder innan man kommer in. Av- och
påklädning i kapprum bör anpassas så att man inte stör övrig verksamhet, till
exempel vid vila. I alla byggnader får endast normalstora WC-stolar monteras
eftersom husen ska kunna användas av både förskola och skola.

5.3

Hygienrum i skolor

Under de senaste åren har en debatt funnits i media om att skolelever inte vill
gå på toaletten eller duscha efter idrotten. Elever upplever ibland att toaletterna
på deras skola är så smutsiga att de inte vill använda dem. Trasiga lås och
undanskymd placering av toaletterna gör att eleverna känner sig otrygga. När
det gäller duschar är problematiken en annan. Ungdomars fokus på utseende
går allt längre ner i åldrarna och skapar en osäkerhet hos många barn och unga,
vilket kan leda till att elever hoppar över att duscha efter idrotten eller inte är
med på idrotten överhuvudtaget.
Bland de fysiska åtgärderna är placering och låsfunktion två viktiga exempel.
Toaletter och duschar är utrymmen där kränkningar genom klotter eller
mobbning är vanligt förekommande. Toaletterna bör därför inte vara placerade
i uppehållsrum eller andra utrymmen där det är stimmigt, men inte heller ha en
undanskymdplacering eftersom de då ofta är obevakade av vuxna. Elever
behöver också känna att de kan lita på dörrlåset så att endast personal kan
öppna dörr utifrån.

5.4

Utformning av skötrum

Barn som vistas i förskolan har en ökad risk att få infektioner jämfört med barn
som vistas i hemmet och då speciellt de yngsta barnen. Det är en ökad
förekomst av virus och bakterier i miljön genom att många barn vistas
gemensamt i begränsade utrymmen. Smittspridning sker på olika sätt, till
exempel vid direktkontakt med sjuka personer eller indirekt kontakt via
förorenade ytor. Övre luftvägsinfektioner och magsjuka är de vanligast
förekommande infektionerna hos barn. Både virus, bakterier och parasiter kan
ge upphov till akuta mag- och tarmsymtom. Blöjbyte är en smittrisk. Blöjbarn
med tarminfektion smittar lätt både personal och andra barn. Vid blöjbyte och
vid hantering av förorenade blöjor finns det risk för nedsmutsning av
personalens händer, kläder och ytor runt blöjbytesplatsen. I utsatta miljöer som
till exempel våtutrymmen är det möjligt för virus och bakterier att överleva en
längre tid. För att begränsa smittspridningen i förskolan ska skötrum/tvättrum,
toaletter och övriga utrymmen utformas så att goda hygienrutiner kan
upprätthållas. Två toaletter per barngrupp (18 barn) rekommenderas.
Skötbordet ska vara avskilt men med möjlighet för den vuxne att ha uppsikt
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över gruppen eller så ska det ska finnas möjlighet att skärma av skötbordet för
att skydda barnets integritet och för att minska risken för smittspridning.
Skötbordet ska inte placeras där det förekommer lek eller serveras mat av
hygieniska skäl. Om skötbordet är placerat i ett tvättrum med toaletter och
tvättställ bör det placeras längst in i rummet, med möjlighet till avskärmning
alternativt en glasdörr/vägg mellan skötplatsen och tvättrummet. För att
underlätta för personalen så rekommenderas även en bänk strax utanför
skötplatsen där barnen kan vänta på sin tur.
Toaletter med dörrar ska finnas vid ingången till tvätt-/skötrummet. Mitt emot
toaletterna ska det finnas en låg tvättränna för barnen, där några barn kan tvätta
händerna samtidigt. Placeringen av tvättrännan/tvättställen är viktig för att
slussa barnen direkt till handtvätt efter toalettbesök och för att undvika onödigt
spring runt skötplatsen. Barnvänliga tvål- och pappershållare ska finnas
tillgängliga vid alla tvättställ. I anslutning till skötbordet ska det finnas en
tvättho som enbart används vid blöjbyte och inte för att tvätta barnens händer.
För att underlätta handtvätt för personalen bör det finnas ett tvättställ i
standardhöjd, nära skötbordet. Skötrum och toaletter som delas mellan två
avdelningar får inte förekomma på grund av risk för smittspridning.

5.5

Arbetslagets yta (förskola/skola)

Arbetslagens yta ska vara en trygg bas i byggnaden där barnen och eleverna
känner styrkan av att vara i sin enhet hela dagen. Arbetslagsytan är platsen för
kärnverksamheten och den ska kunna varieras beroende på lärsituation. Det ska
finnas mötesplatser och arbetsplatser för alla. Man ska kunna arbeta i öppna
ytor som kan avgränsas med hjälp av skärmväggar och flyttbar inredning, för
att skapa rum i rummet. Det bör också finnas små permanenta rum, till
exempel för arbetsplatser för personal, tysta rum för enskilt arbete, grupprum
och toaletter. Inom arbetslagets gemensamma yta ska det finnas plats för
skolans fritidshemsverksamhet alternativt mötesplats/pausyta för äldre elever.

5.6

Ytor med särskilda funktioner

Både förskolan och skolan behöver ytor med särskilda funktioner. Förskolan
behöver speciella ytor för ateljé- och rörelse. Skolan har behov av
idrottssalar/idrottshall. Vid nybyggnad av skolor bör en kommunikation ske
med Kultur –och fritidsnämnden för att välja lämplig storlek och möjligheter
som passar in i områdets behov. Grundskolan behöver
specialsalar/ämneslokaler för slöjdämnet, bild, musik och hem- och
konsumentkunskap. Dessa ytor ska helst placeras centralt i byggnaden då de
ska delas av hela verksamheten. Vid nybyggnad/ombyggnad behöver en analys
göras avseende lokaler i närmiljön för ett eventuellt gemensamt nyttjande till
exempel idrott och slöjd.

5.7

Ytor för måltider

Ytan för måltider behöver planeras väl så att den inte står outnyttjad en stor del
av dagen, utan ska kunna nyttjas för andra ändamål. Där det är möjligt kan
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måltiderna sker i övriga verksamheten, till exempel på arbetstorget eller andra
gemensamma ytor, så länge deras ursprungliga syfte behålls. Det som däremot
gäller för alla är att leveransen av mat eller råvaror till byggnadens kök, ska
vara trafiksäkert separerad från övriga entréer till byggnaden.

5.8

Elevhälsa

Skollokalerna ska stödja en samlad elevhälsa, vilket innebär att eleverna ska ha
tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska
kompetenser, till exempel specialpedagoger, skolläkare, -sköterska eller psykolog. Denna grupp av kompetenser ska bidra till att skapa miljöer som
främjar elevens lärande och stödja deras utveckling mot utbildningens mål. För
att kunna göra det behöver deras samarbete främjas i lokalernas utformning. En
annan viktig aspekt är att det ska finnas en viss avskildhet i utformningen av
miljön för till exempel elever som väntar på en kurator, skolsköterska eller
liknande. Tillgång på vatten för elevhälsans medicinska delar är ett krav.

5.9

Expedition/Skolledning

Expeditionen och administration bör placeras i anslutning till huvudentrén och
arbetstorget, det vill säga de platser där alla passerar. Detta för att de ska finnas
till för att välkomna verksamheten och för att vara lättillgängliga för de som
har frågor samt behöver hjälp med administration. Det är också viktigt att
placeringen är sådan att besökare lätt hittar dit.

5.10 Bibliotek, arbetstorg och mötesplatser
Eftersom eleverna i grundskolan och grundsärskolan enligt skollagen ska ha
tillgång till skolbibliotek bör det placeras lättillgängligt för alla elever i
byggnaden. Det ska stimulera elevernas intresse för läsning och litteratur samt
tillgodose deras behov av material för utbildning. Mötesplatsen/arbetstorget
bör inbjuda till att ta en paus för ro och avkoppling, samtidigt som det också
kan bli kafé för arbetsgrupper som möts. Arbetstorget ska vara knutpunkten i
verksamheten, dit alla gemensamma ytor t.ex. specialsalar, kök/matsal gränsar.
Det ska vara en plats för möten, inhämtning av information och presentation.
Arbetstorget är en mötesyta för hela verksamheten där man kan arbeta och
presentera sitt arbete i olika arbetsmiljöer och konstellationer. Arbetstorget är
flexibelt till storlek och innehåll och därigenom möjligt att ändra; dels utifrån
olika pedagogiska behov och lärsituationer, dels utifrån olika individuella
behov. Miljön på arbetstorget ska vara varierande och erbjuda allt från enskilda
krypin, till plats för arbetsgrupper eller storgrupp. Arbetstorget interagerar med
arbetslagens ytor och tar vid där de slutar. Torget ska möjliggöra en flexibel
lärmiljö, där interiören inbjuder till samarbeten mellan arbetslag och övriga i
byggnaden. En viktig funktion av arbetstorget är att det skapas en känsla av
samverkan, bland annat genom att rent visuellt ge insyn i de olika angränsande
rummen. Eventuella väggar eller dörrar bör glasas för att underlätta överblick
och trygghet. Samtidigt ska passage genom huset kunna ske utan att man stör
andra delar av verksamheten. Därför bör stor vikt läggas vid att få fram ett bra
ljudklimat för en harmonisk arbetsmiljö.
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Checklista
Vi behovsanalysen ska en checklista fyllas i som ska vara ett komplement till
ramprogrammet och mer beskriva specifika behov utifrån varje ny- och
tillbyggnadsprojekt. En enkel genomgång av lokalbehovet behöver göras för att
synliggöra konkreta behov av lokaler för verksamheten. Lokalbehovet ska
göras i dialog med medarbetare och brukare och med utgångspunkt i
ramprogrammet. Vissa frågeställningar är ibland inte aktuella.
Nuvarande verksamhet:
Beskriv kortfattat
nuvarande verksamhets
omfattning:

Befintliga lokaler:
Beskriv kortfattat
nuvarande verksamhets
lokalsituation:

 Antal barn, elever, boende, brukare, personal,
grupper, avdelningar, arbetslag eller andra mått
på verksamheten.
 Organisation, arbetssätt, öppettider med mera.

 Vilka utrymmen finns idag?
 Hur används dessa?
 Notera även brister i verksamhetens lokaler och
utemiljö.

Förändringar i verksamheten:
Beskriv kvantitativa

förändringar i
verksamheten:
Redogör för förändrad
inriktning av
verksamheten:





Antal barn, elever, boende, brukare, personal,
grupper, avdelningar, arbetslag eller andra
mått på verksamheten.
Organisation, nytt regelverk, nya rön, ny
pedagogik, nytt arbetssätt, ny teknik med
mera.
Även en bedömning om framtida trender, det
vill säga vad som ligger runt hörnet.

Sammanställ kraven på
utrymmen och
lokalfunktioner på grund
av förändringen i
verksamheten.
Beskriv lokaler som
byggnaden behöver
innehålla samt lokalernas
samband sinsemellan.
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Rumsfunktioner och samband:
Beskriv vilka
lokalsamband som är
(Exempelvis: Personalarbetsrum och elevarbetsytor,
viktiga för
matrum och rum för boende, omklädningsrum och
verksamheten.
idrottshall.)

Mångsidiga lokaler:
Beskriv vilka som är
(Exempelvis: Mötas i stor grupp, enskilda samtal,
verksamhetens viktigaste stora arrangemang.)
aktiviteter.
Beskriv om lokalernas
utformning ska kunna
användas i olika
situationer.

(Exempelvis: små eller stora grupper, samlingslokal
och avskilda ”hörnor”, umgänge och kafé.)

Utemiljö:
Beskriv utemiljöns
funktioner enligt
modellen nedan och
sambandet mellan
funktionerna.

Andra viktiga krav:
Belys andra viktiga krav
som finns i
verksamheten:







Trygghet
Tillgänglighet
Social miljö
Informations- och kommunikationsteknik
Med flera

Tidpunkt:
Ange önskad tidpunkt
för projektets
färdigställande
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Dessa regler gäller i sin helhet för kommunala verksamheter samt i vissa delar
för de enskilt drivna enheterna. Reglerna omfattar också öppen
fritidsverksamhet och omsorg på obekväm arbetstid.

1.1

Verksamheter

1.1.1 Förskola
Tar emot barn i åldern 1 - 5 år. I Upplands-Bro finns kommunala och
fristående förskolor. Avgift betalas för förskoleplats enligt taxa för
förskolebarn.
1.1.2 Allmän förskola
Avser barn i åldrarna 3–5 år. Allmän förskola är avgiftsfri och erbjuds barn
från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. För 3–5-åringar som är
inskrivna i förskola reduceras avgiften från och med hösten det år barnet fyller
tre år.
3-, 4- och 5-åringar som inte har plats i någon förskoleverksamhet erbjuds
avgiftsfri allmän förskola tre timmar om dagen, fem dagar i veckan under ett
verksamhetsår, som totalt omfattar 525 timmar. Ingen lunch ingår.
Verksamheten i allmän förskola följer grundskolans läsårstider, vilket innebär
att allmän förskola inte erbjuds under grundskolans höst-, jul-, sport-, påsk-,
och sommarlov. Förskolechefen fastställer närvarotiden.
1.1.3 Öppen förskola
För barn till och med 5 år. Den öppna förskolan vänder sig till vårdnadshavare
vars barn inte har plats i förskola. Verksamheten i öppna förskolan är avgiftsfri.
Vårdnadshavare har ansvar för sitt barn och deltar i verksamheten.
1.1.4 Pedagogisk omsorg
Pedagogisk omsorg (tidigare familjedaghem) tar emot barn i åldrarna 1–5 år.
Pedagogisk omsorg tar emot barn i hemmiljö och drivs för närvarande enbart
av enskilda huvudmän. Avgift betalas enligt taxa för förskolebarn.
För 3–5-åringar som är inskrivna i pedagogisk omsorg reduceras avgiften från
och med hösten det år barnet fyller tre år (allmän förskola).
1.1.5 Fritidshem
Elever i förskoleklass och grundskola kan vara inskrivna i fritidshem till
höstterminens start det år eleven fyller 10 år. Uppsägning från fritidshemmet
sker automatiskt och gäller från och med skolstart på hösten det år då eleven
fyller 10 år.
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Fritidshem bedrivs av kommunala och fristående skolor. Avgift betalas enligt
taxa för fritidshem.
Barn som börjat förskoleklass före hösten det år barnet fyller sex år betalar
avgift enligt taxan för fritidshem. Rektor fattar beslut i det enskilda fallet om
tidigare start i förskoleklass utifrån skolans möjlighet att ta emot barnet med
hänsyn till antalet barn i förskoleklassen.
Elever över 10 år kan vara inskrivna i fritidshem om det finns särskilda
omständigheter, dock längst till och med vårterminen det år då eleven fyller 13
år. Beslut om detta tas av chef för Resursteamet.
Elever i förskoleklass och till och med årskurs 3, som inte har en ordinarie
fritidshemsplacering och vars vårdnadshavare arbetar eller studerar kan få plats
på lovfritidshem.
Ansökan om lovfritidshem skickas till rektor på aktuell skola. Ansökan ska
vara inlämnad och poststämplad senast en månad i förväg. Lovfritidshem
kommer att finnas under alla skollov under läsåret samt sommarlovet.
Rektor bedömer i dessa fall om verksamheten har möjlighet att ta emot eleven.
1.1.6 Öppen fritidsverksamhet
Från och med höstterminen det år eleven fyller 10 år och till och med
vårterminen det år eleven fyller 13 år erbjuds frivillig öppen fritidsverksamhet.
Vårdnadshavarna avgör själva när och hur ofta barnen ska delta. Den öppna
verksamheten är avgiftsfri. Under loven kan dock avgifter förekomma.
1.1.7 Barnomsorg på obekväm arbetstid
Upplands-Bro erbjuder omsorg för barn till vårdnadshavare som har obekväma
arbetstider, kvällar från kl. 18.30, nätter under tiden kl. 18 30 - 06.30 och
helger, vid förskolan Ekhammar i Kungsängen.
Barnomsorg på obekväm arbetstid avser barn i åldrarna 1 år, till och med
höstterminen det år barnet/eleven fyller 10 år.
Vårdnadshavarna ska ha prövat möjligheten att ändra sina arbetstider och ha
prövat andra möjligheter att tillgodose behovet av omsorg.
Verksamheten vänder sig i första hand till folkbokförda kommuninvånare.
Barnen bör vara inskrivna i samma förskolas ordinarie verksamhet. För
barnens bästa bör de inte vara i ob-verksamheten mer än max tre nätter i följd
och ska inte vistas där mer än högst ett dygn i följd.
Ansvarig för verksamheten är förskolans chef.
Skolbarn erbjuds skolskjuts till och från förskolan, om det behövs. Ansökan
om skjuts görs separat.
Barnomsorg på obekväm arbetstid gäller för


två vårdnadshavare som båda arbetar obekväm arbetstid,
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ensamstående vårdnadshavare som arbetar obekväm arbetstid,



andra skäl; till exempel om vårdnadshavaren vistas på behandlingshem,
kriminalvårdsanstalt eller deltar i värnpliktstjänstgöring.

För att beviljas barnomsorg på obekväm arbetstid ska vårdnadshavarna


ha ett stadigvarande behov av minst sex månader och minst 20 timmar
obekväm arbetstid per månad,



styrka att arbetsgivaren inte har möjlighet att förlägga arbetet till
vardagar dagtid,



styrka att man inte själv kan ordna omsorgen,



styrka sin arbetstid i god tid. Anställningsbevis och schema ska styrkas
av arbetsgivaren.

Barnens schema styrs av vårdnadshavarnas arbetstid, vilket innebär att barnet
är ledigt när vårdnadshavaren är ledig. Barnen har möjlighet att vara i
verksamheten under den tid vårdnadshavarna behöver sova för att få en
dygnssömn motsvarande 8 timmar.
Schemaändringar ska meddelas förskolan senast 14 dagar innan de träder i
kraft.
Vid enstaka fall av akut påkommet behov ska förskolan meddelas senast 48
timmar i förväg och platsen kan då nyttjas endast om det är praktiskt möjligt
för förskolan att lösa bemanningsfrågan.
Om en vårdnadshavare är sjuk får barnet inte vistas på förskolan under kvällar,
nätter och helger.
Behovet av omsorg på obekväm arbetstid omprövas varje halvår genom styrkta
arbetsgivarintyg.
Om behovet av omsorg på obekväm arbetstid upphör har barn 1-5 år kvar sin
ordinarie dagplacering på förskolan Ekhammar.
När det gäller fritidshemsbarnen säger vårdnadshavarna upp platsen skriftligt
från denna omsorg. Verksamheten har en månads uppsägningstid. Om barnet
slutar på förskolan och börjar på fritidshem har barnet automatiskt kvar sin
placering med obekväm arbetstid på förskolan Ekhammar.
Platsen kan sägas upp av Utbildningskontoret om misskötsel av krav på
minimitider per månad eller regler och för schemainlämning förekommer.
Schemaläggning av personal är inte möjlig om barnens tider inte finns
tillgängliga.
Sommarplanering

Avdelningen håller stängt fyra veckor i juli.
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1.1.8 Fristående verksamheter
I Upplands-Bro kommun finns fristående förskolor, pedagogisk omsorg och
skolor inklusive fritidshem. Från och med våren 2016 finns det möjlighet att
ansluta sig till det gemensamma kösystemet. För de fristående enheter som
ansluter sig gäller att administrationen av kön, placeringar av barn och
fakturering av avgifter hanteras av Utbildningskontoret. De fristående
verksamheter som ansluter sig till den gemensamma kön skriver ett avtal, där
man förbinder sig att följa gällande regler. De fristående verksamheter som valt
att inte ansluta sig till den gemensamma kön ansvarar själva för placeringar och
har egen kö.
Vårdnadshavare som önskar placera sitt barn i en fristående verksamhet som
valt att inte ansluta sig till den gemensamma kön kontaktar verksamheten
direkt. Kontaktuppgifter finns på kommunens hemsida.

1.2

Öppethållande

Förskolor och fritidshem i Upplands-Bro är öppna 06.30 - 18.30, måndag till
och med fredag, den så kallade ramtiden.
Den öppna fritidsverksamheten är öppen från skoldagens slut till kl. 17.00 samt
under lov.
De fristående verksamheterna följer kommunens regler för öppettider och har
rätt och skyldighet att, inom ramtiden, utöka/minska tiderna efter
vårdnadshavarnas önskemål.
De kommunala förskolorna får stänga högst 4 fyra dagar per läsår för
utvärdering och planering. Datum för dessa dagar ska meddelas
vårdnadshavarna vid varje läsårs start och vid nyplaceringar. Vårdnadshavare
och förskolechef/rektor kommer överens om hur tillsynen ska ordnas för de
barn som behöver tillsyn under dessa dagar.
De kommunala fritidshemmen får stänga högst två dagar per läsår för
utvärdering och planering. Datum för dessa dagar ska meddelas
vårdnadshavare vid varje läsårsstart och vid nyplaceringar. Vårdnadshavare
och rektor kommer överens om hur tillsynen ska ordnas för de elever som
behöver tillsyn under dessa dagar.
Under sommaren, vid vissa större helger och när personalen har
planeringsdagar, kan det bli fråga om sammanslagningar av kommunala
förskolor/skolor/ och fritidshem samt stängning av vissa förskolor.

1.3

Försäkring

Barn i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem är olycksfallsförsäkrade.
Försäkringen gäller både under den tid som barnet vistas i verksamheten och på
fritiden. Information om olycksfallsförsäkringen finns via på kommunens
webbplats www.upplands-bro.se.
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http://www.upplandsbro.se/download/18.245495c014ade5bedda27bab/1421150542691/Protector+F%C
3%B6rs%C3%A4kringsbesked+Upplands-Bro.pdf

1.4

Tystnadsplikt

Personal i samtliga ovanstående verksamheter har tystnadsplikt. För det
allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400). För enskilt bedrivna verksamheter gäller
bestämmelsen om tystnadsplikt i skollagen (2010:800) 29 kap. 14 §.
Anmälningsplikt enligt bestämmelser i socialtjänstlagen 14 kap. 1 § (2001:453)
gäller all personal i kommunal och enskilt driven verksamhet

1.5

Krav på öppenhet

Varje förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem ska vara öppen för alla barn
som söker plats, vilket innebär att köregler inte får diskriminera enskilda barn
eller grupper av barn. Undantag från öppenhetskravet kan beviljas av
Utbildningsnämnden i vissa fall.
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Barn som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun har rätt till plats i förskola
eller motsvarande verksamheter och fritidshem. Barn som har växelvis boende
och har placering i annan kommun erbjuds inte placering i Upplands-Bro med
hänsyn till barnets bästa. Fritidshemsplats ska erbjudas, utan väntetid, vid den
skola som barnet går i.
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin
utveckling har enligt skollagen rätt att anvisas plats i förskola (8 kap. 7 §), eller
fritidshem (14 kap. 6 §). Behovet ska utredas och beslutas av Resursteamet. I
dessa fall ska placering ske skyndsamt.

2.1

Garantitid

Kommunen ska enligt 8 kap. 14 § skollagen erbjuda plats inom fyra månader,
så kallad garantitid, alternativt senast den månad som angivits i ansökan om
den ligger längre framåt i tiden än fyra månader. Garantitiden gäller även för
placering i de fristående verksamheter som väljer att ansluta sig och som inte
har någon strikt pedagogisk eller annan inriktning.
För att vara garanterad plats någonstans i kommunen måste ansökan göras
senast fyra månader innan platsen önskas. Plats ska erbjudas så nära barnets
hem som möjligt med beaktande av vad som krävs för att effektivt utnyttja
lokaler och andra resurser. Vid placering tas hänsyn till barnets plats i kön,
barnets ålder, syskons placering inom förskolan/pedagogisk omsorg,
vårdnadshavares önskemål och barngruppens sammansättning. Det innebär att
förskolan/den pedagogiska omsorgen exempelvis kan välja att placera sökande
barn utifrån ålder, om man har organiserat verksamheten i åldershomogena
grupper. Detta förutsatt att full kapacitet utnyttjas.
Kommunen strävar efter att så långt det är möjligt tillgodose vårdnadshavarnas
önskemål, men om många har samma önskemål kan det förekomma att plats
erbjuds som inte överensstämmer med vårdnadshavarnas val av förskola.
Erbjudande om plats i en annan kommundel kan förekomma.

2.2

Vid flyttning och vid boende i annan kommun

Vårdnadshavare som flyttar från kommunen får behålla barnets/barnens plats i
högst en månad från den dag folkbokföring i annan kommun skett.
Barn som bor i andra kommuner kan efter ansökan på särskild blankett få plats
i kommunens förskolor i mån av plats (gäller inte barn med annan
förskoleplacering vid växelvis boende).
Vårdnadshavare som önskar plats i annan kommun eller hos huvudman som
inte är ansluten till det gemensamma kösystemet tar själva kontakt för att få
plats.
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Ansökan om plats

Ansökan om plats i kommunala förskolor, och de fristående förskolor och
pedagogisk omsorg som valt att ansluta sig till den gemensamma kön görs via
kommunens e-tjänst, www.upplands-bro.se.
I ansökan kan högst tre rangordnade önskemål anges.
Det finns också möjlighet att önska förskola med finsktalande personal.
Kommunen erbjuder detta där så är möjligt.
Den som inte är folkbokförd i Upplands-Bro kommun ska vidta en av följande
två åtgärder för att ansökan ska godkännas:
1. Vid inflyttning till Upplands-Bro kommun kompletteras ansökan med
en kopia av hyres – eller köpekontrakt, som visar att man snart är bosatt
i kommunen
2. Den som även i fortsättningen kommer att vara bosatt i en annan
kommun ska fylla i en särskild ansökan om att få plats i Upplands-Bro.
I den ansökan anges vilka skäl man har för att få plats i Upplands-Bro.
Anmälningsdatum för ansökan kommer att gälla från och med den dag
Upplands-Bro kommun får in den begärda kompletteringen.

2.4

Förskola för asylsökande eller barn som saknar
personnummer.

Asylsökande barn i förskoleålder och övriga nyanlända barn har enligt
skollagens 29 kap 2 § p 1–3 samma rätt till förskola som barn med svenskt
medborgarskap. Barnen ska erbjudas plats i förskolan inom fyra månader.
Barn har rätt till förskola utifrån föräldrars förvärvsarbete eller studier eller om
barnet har ett eget behov utifrån familjens situation. I förarbeten till skollagen
anges att ett annat modersmål än svenska kan anses vara ett behov av förskola
för barnet. (2009/20:165 s.348)
Detta innebär att nyanlända barn i Upplands-Bro har rätt till 25 timmar i
veckan i förskolan från och med ett års ålder, precis som barn till föräldrar som
är arbetslösa eller föräldralediga, se mer under kapitel 3.2. Förskolechef kan
efter inskrivningen i förskolan, göra en bedömning om ett barn som har behov
utifrån familjens situation skulle ha behov av fler timmar (fler än 25 timmar).
Kommunen tillämpar maxtaxa. Läs mer om avgifter i kapitel 4 samt om den
avgiftsfria allmänna förskolan i kapitel 1.1.2.
Barn till EU-migranter som vistas här med stöd av EU-rätten, men utan att
förvärvsarbeta eller studera, kan beviljas plats i förskola i mån av plats.
Detsamma gäller barn utan giltigt myndighetsbeslut, även kallade papperslösa,
som vistas i Sverige.
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Regler vid kö

Kommunala förskolor och de fristående förskolor och pedagogisk omsorg som
är med i det gemensamma kösystemet omfattas av samma regler:
Utgångspunkten är att vårdnadshavarnas förstahandsval ska tillgodoses så långt
det är möjligt.


Anmälningsdatum gäller som ködatum.



Förtur gäller för syskon om plats önskas på förskola där det andra
syskonet är placerat.



Förtur gäller för barn som är i behov av särskilt stöd. Gäller ej till
specifik förskola.



Förtur till förskolan Ekhammar gäller för barn som beviljas tillsyn på
obekväma tider (kvällar, nätter, helger).



Förtur gäller om barnet har finska som modersmål och önskar placering
på en av förskolorna med finsktalande pedagoger.



Köplatsen är preliminär. Den påverkas av att syskon och barn i behov
av särskilt stöd får förtur till plats. Annat som kan påverkar är att en
förskola/pedagogisk omsorg kan ha ålderhomogena grupper.



Om flera barn har samma anmälningsdatum och samma förstahandsval
ska födelsedatum gälla som nästa bedömningsgrund. Det innebär att de
äldre barnen placeras före de yngre barnen.



Rätt till garantitid, det vill säga rätt till plats senast fyra månader efter
ansökningsdatum, upphör efter det första erbjudandet om plats.



Vårdnadshavarna får erbjudande om placering via sms och e-mail.



Vårdnadshavarna ansvarar för att kommunen har aktuella
kontaktuppgifter.



Fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem omfattas av
ovanstående regler men kan av Utbildningsnämnden beviljas undantag från
det så kallade öppenhetskravet. Avsteg från öppenhetskravet kan ges vid
vissa fall.

2.6

Platsinnehavare

Platsinnehavare är den/de vårdnadshavare hos vilken/a barnet är folkbokfört.
Undantag

Om vårdnadshavare har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis kan
platsen delas mellan vårdnadshavarna och det finns möjlighet att ansöka om
delad faktura. Detta görs på en särskild blankett och innebär att båda
vårdnadshavarna blir platsinnehavare. Avgiften grundas då på båda hushållens
inkomster, men överstiger aldrig maxtaxan. Underskrift krävs av båda
vårdnadshavarna
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Platserbjudande

Platser fördelas i huvudsak vid bestämda tidpunkter för en kommande
tremånadersperiod.
Placeringsperioder
Januari – mars.

Start 15 oktober

April – juni.

Start 15 januari

Augusti – oktober.

Start 15 februari

November – december.

Start 15 september

Information om platserbjudande skickas via sms och e-mail i e-tjänsten.
Vårdnadshavarna ska svara på platserbjudandet inom 5 arbetsdagar. Finns fler
än en vårdnadshavare ska båda vara överens när erbjudandet besvaras. Om
erbjudandet inte besvaras avregistreras ansökan efter 10 dagar.
Svarsalternativ vid platserbjudande


Ja tack. Ansökan avregistreras om vårdnadshavare inte meddelar att de
vill stå kvar i kön för senare byte.



Om den erbjudna platsen motsvarar vårdnadshavarnas förstahandsval
får ansökan ett nytt ködatum. Om erbjudandet inte motsvarar
förstahandsvalet behålls det ursprungliga ködatumet.



Nej tack. Platsen accepteras inte och ansökan avregistreras.



Om erbjudandet inte motsvarar vårdnadshavarnas förstahandsval och
vårdnadshavarna väljer att stå kvar i kön får ansökan behålla sitt
ursprungliga ködatum.

2.8

Byte av plats

Byte av plats kan ske om vårdnadshavarna önskar det. Vårdnadshavare kan i
samband med platserbjudandet anmäla att de vill stå kvar i byteskön med
anmälningsdatum enligt reglerna om platserbjudande. Vårdnadshavare som
önskar byta av annan anledning, till exempel på grund av flyttning inom
kommunen får ett anmälningsdatum från den dag ansökan registreras i etjänsten. Byte kan också ske på grund av särskilda skäl och beslutas då av
förskolechef eller resursteam.


Vid byte gäller inte regeln om garantitid.



Byte av plats kan ske två gånger/år inför terminsstart. Undantag ges för
barn med syskonförtur som är placerade på olika förskolor, för barn
som beviljats omsorg på förskolan Ekhammar, avdelningen för omsorg
på obekväm tid samt för barn med finska som modersmål.



Om det finns fler än en vårdnadshavare ska båda vårdnadshavarna vara
överens om byte.
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Övergång från förskola till fritidshem

Övergång från förskola till fritidshem sker den 1 augusti. Barnets plats i
förskolan avslutas automatiskt den 31 juli. Vårdnadshavare kan säga upp
platsen tidigare om barnet inte har behov av platsen.
Om barnet behöver fritidshemsplats görs ansökan i e-tjänsten för barnomsorg
eller i samband med ansökan om plats i förskoleklass.

2.10 Frånvaro
Anmälan om sjukdom, semester eller annan frånvaro ska lämnas till berörd
personal så snart som möjligt. Barn får behålla sin barnomsorgsplats högst 3
månader vid överenskommen frånvaro. Avgift betalas under frånvarotiden.

2.11 Uppsägning av plats
Uppsägning av plats ska ske via e-tjänsten. Finns fler än en vårdnadshavare ska
båda vårdnadshavarna vara överens.
Om vårdnadshavarna inte bor tillsammans och platsinnehavaren för
barnomsorgsplatsen inte behöver barnomsorg kan denne säga upp sitt
platsinnehav. Den andra vårdnadshavaren erbjuds då att ta över platsinnehavet.
Om han/hon inte svarar eller tackar nej till erbjudandet upphör
barnomsorgsplatserna.
Uppsägningstiden är en månad och räknas från den dag den registreras i etjänsten. Avgift betalas under uppsägningstiden, även om platsen inte utnyttjas.
Om barnet placeras på nytt inom en tremånadersperiod efter uppsägningstidens
slut tas avgift ut retroaktivt för den mellanliggande tiden.
Barn som har plats i kommunens verksamheter kan i vissa fall sägas upp från
sin plats, till exempel om avgiften inte har betalats eller om placeringen inte
har utnyttjats på det sätt som man har kommit överens om vid placeringen.
Vårdnadshavare som har skuld till kommunen riskerar att förlora plats. Detta
gäller kommunal verksamhet och de fristående som anslutit sig till det
gemensamma kösystemet.
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Vid placeringstillfället kommer vårdnadshavare överens med
förskolechef/rektor/dagbarnvårdare om vilka tillsynstider som ska gälla för
barnet. Dessa tider gäller tills anmälan om ändring anmälts.

3.1

När vårdnadshavare arbetar eller studerar

För barn till vårdnadshavare som arbetar eller studerar gäller att tillsynstiden
ska stå i förhållande till den tid som vårdnadshavaren arbetar eller studerar,
inklusive restiden till och från arbetet/studieplatsen. När vårdnadshavare är
lediga enstaka dagar kan begränsad tillsynstid ges. I förskola och pedagogisk
omsorg kan barnet då vara i verksamheten under 5 timmar. För barn i
fritidshem är tiden 2 timmar efter skoltid.
Om en vårdnadshavare blir arbetslös, föräldraledig eller av annan orsak upphör
med arbete eller studier, får den tidigare överenskomna tillsynstiden behållas i
14 dagar.
Ändringar av tillsynstiden ska anmälas via e-tjänsten. Varaktig förändring av
tillsynstiden ska meddelas förväg, 1 månad i förväg då förändringen ligger före
kl. 9.00 eller efter 15.00, då arbetsgivaren enligt avtal behöver ha
framförhållning för eventuella schemaändringar.

3.2

När vårdnadshavare inte arbetar eller studerar

För barn till vårdnadshavare som inte förvärvsarbetar eller studerar gäller att
tillsynstiden i förskoleverksamhet är 5 timmar per dag, företrädesvis kl. 9.00 14.00. Förskolechef/dagbarnvårdare avgör om annan förläggning av tiden ska
ske. I fritidshemmen är närvarotiden 2 timmar per dag efter skoldagens slut.
Rektor avgör hur förläggning av tiden ska ske. Under grundskolornas
lovperioder medges tillsynstid max 5 timmars per dag för barn vars
vårdnadshavare inte arbetar eller studerar. Rektor kan besluta om hur
närvarotiden förläggs vid lov. Vanligtvis gäller kl. 09.00-14.00.
Tillfällig utökning av tiden för barn till arbetssökande vårdnadshavare ska vara
möjlig, om vårdnadshavaren har ett tillfälligt arbete enstaka dagar, eller är
kallad till anställningsintervjuer.
Barn vars ena vårdnadshavare har sjuk- eller aktivitetsersättning har rätt till
plats i förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg utifrån en helhetsbedömning av
barnets behov. Bedömningen görs av förskolechef/rektor/dagbarnvårdare i
samråd med vårdnadshavaren.

3.3

Efter föräldraledighet

Om en vårdnadshavare vill bryta föräldraledigheten ska detta meddelas
förskolan/pedagogiska omsorgen. Arbetsgivarintyg och/eller studieintyg ska
skickas in och om vårdnadshavarna är egenföretagare ska f- skattsedel lämnas
in. Av arbetsgivarintyg/studieintyg ska arbetstider/studietakt framgå för att
fastställa barnets tider i förskolan.
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Taxan gäller för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och omsorg på
obekväm arbetstid för kommunala och fristående verksamheter. Maxtaxan
innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli. Regeringen beslutar om
inkomsttaket för maxtaxan. Inga avgifter utöver maxtaxan får förekomma med
undantag för öppna den verksamheten. Se punkt.1.1.6
Tolkning och tillämpning av taxan handläggs av Utbildningskontoret.

4.1

Avgiftsgrundande inkomst

Som avgiftsgrundande inkomst räknas lön före skatt och andra skattepliktiga
inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget
näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999: 1229) under det aktuella
året.

4.2

Inkomstredovisning

Inkomstredovisning ska registreras i e-tjänsten i samband med att erbjudande
om plats accepteras. Om kommunen saknar inkomstuppgift från
vårdnadshavare kommer högsta avgift att debiteras. Nya uppgifter ska alltid
lämnas när familjeinkomst, familjeförhållanden eller sysselsättning ändras,
samt när kommunen ber om det. Avgiften ändras påföljande månad.
Kontroll av den avgiftsgrundande inkomsten sker en gång per år. Från och med
år 2014 gör Upplands-Bro kommun en inkomstjämförelse mot slutlig taxerad
inkomst från Skatteverket. Det innebär att en trettonde faktura kan komma att
skickas ut med en slutkorrigering av avgiften. Beräkningsgrunder
Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda bruttoinkomst (inkomst före
skatt) där barnet är folkbokfört. Med hushåll avses gifta eller sammanboende.
Inkomsten beräknas på båda parterna i ett hushåll oavsett om de är
vårdnadshavare/biologiska föräldrar eller inte. Barnets vårdnadshavare är
uppgiftsskyldiga angående sammanboendes ekonomiska förhållanden.
För barn från samma hushåll som placeras i kommunal eller fristående
verksamhet som anslutit sig till det gemensamma kösystemet samordnas
taxorna. Avgiften fastställs med hänsyn till hushållets samtliga placerade barn.
Då syskon är placerade i både kommunal och fristående verksamhet uppbär
varje huvudman avgift för det eller de barn som är placerade.
Om det finns två platsinnehavare bosatta på varsitt håll i Upplands-Bro kan
avgiften beräknas utifrån den sammanlagda inkomsten i respektive
platsinnehavares hushåll. Se sidan 9 om delad faktura.

4.3

Avgift – debitering

Månadsavgift betalas 12 månader per år oavsett närvaro. Avgiften betalas för
innevarande månad med slutlig korrigering på nästkommande faktura. Detta
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gäller de kommunala förskolorna och fritidshemmen samt de fristående
verksamheter som anslutit sig till den gemensamma kön.
Inskolningen är avgiftsfri i två veckor, när barnet/en placeras för första gången.
Börjar eller avslutas placeringen under månaden räknas avgiften per dag, så att
den motsvarar 1/30 av månadsavgiften.
Vid barns sjukdom som varar sammanhängande mer än 30 dagar reduceras
avgiften från den 31 dagen med 1/30 per dag. Oavsett vilket barn som är sjukt
reduceras avgiften för det yngsta barnet i familjen. Sjukdomen skall alltid
styrkas med läkarintyg. Retroaktivt beviljas en nedsättning av avgiften på
grund av sjukt barn 60 dagar efter den sista sjukdagen.

4.4

Avgift – i procent av bruttoinkomsten

Månadsavgiften beräknas i procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per
månad. Högsta avgiftsgrundande inkomst justeras efter index som fastställs av
regeringen. Från och med januari 2017 är summan 45 390 kr. Information om
avgiftsgrundande inkomst finns på kommunens webbplats.
En låginkomstrabatt finns, som innebär att avgiften reduceras med 30 % vid
inkomster på 10 100 kr per månad eller lägre och med 10 % vid inkomster
mellan 10 100 – 13 800 kr per månad.
Avgiften i förskola/pedagogisk omsorg
är:

Avgiften i fritidshem är:

3 % av inkomsten för första barnet

2 % av inkomsten för första barnet

2 % av inkomsten för andra barnet

1 % av inkomsten för andra barnet

1 % av inkomsten för tredje barnet

1 % av inkomsten för tredje barnet

Avgift tas ut för högst tre barn. Hushåll med fler än tre barn placerade i
kommunal eller fristående verksamhet betalar endast för de tre yngsta barnen.

4.5

Reduktion av avgiften i vissa fall

För 3, 4 och 5-åringar som har en tillsynstid som överstiger 15 timmar per
vecka reduceras avgiften med 30,7% från och med den allmänna förskolans
start på hösten det år barnet fyller tre år.
För barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin
utveckling och som anvisas förskoleplats enligt 8 kap. 9 § Skollagen
(2010:800), tas avgift ut för den tid som överstiger 15 timmar i veckan. Det
innebär att en avgiftsreducering ges motsvarande 37,5% av ordinarie taxa.
Beslut fattas efter utredning av Resursteamet
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Er beteckning

Utbildningsnämnden

Policy för arbetet med internationella kontakter
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets förslag på policy för
arbetet med internationella kontakter.

Sammanfattning
I september 2017 fick Utbildningsnämnden i uppdrag av Kommunfullmäktige
att utarbeta en policy för internationalisering.
I januari 2018 skickades ett förslag på policy för arbetet med internationella
kontakter ut till samtliga nämnder.
Efter inkomna synpunkter har nu ett omarbetat förslag på policy utarbetats av
Utbildningskontoret.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 16 augusti 2018



Policy för arbetet med internationella kontakter

Ärendet
Globalisering påverkar alla delar av kommunen, dess verksamheter och
invånarna. Viktiga framtidsfrågor måste hanteras både lokalt och globalt.
Internationellt arbete syftar även till att utveckla och förbättra de verksamheter
som möts för kontakt och kunskapsutbyte. Detta gynnar barn och unga i deras
kontakter med alla deltagande verksamheter.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Barnperspektiv
Barn och unga lever idag i en internationell värld och påverkas av omvärlden i
sin vardag. Därför är det viktigt att barn och unga lär sig att förstå den roll de
spelar i världen, för att bättre kunna förstå både omvärlden och sig själva. Det
hjälper också barn och unga att aktivt delta i samhället.
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1

Bakgrund:
I en, alltmer, globaliserad värld finns starka kopplingar mellan den
lokala och den globala utvecklingen. Det blir därför allt viktigare för
kommunen och dess verksamheter att samarbeta internationellt. Att
utbyta idéer med andra, såväl inom landet som globalt, är nödvändigt
för att fortsätta utvecklas.
Globalisering påverkar alla delar av kommunen, dess verksamheter och
invånarna. Viktiga framtidsfrågor måste hanteras både lokalt och
globalt.
EU har en gemensam strategi för tillväxt och sysselsättning -Europa
2020. Strategin har tre övergripande prioriteringar: smart tillväxt,
hållbar tillväxt och tillväxt för alla.

2

Syfte och mål:
För att kommunens alla verksamheter skall ha en gemensam plattform
för det internationella arbetet har denna policyskrivning utarbetats.
Det internationella arbetet skall präglas av öppenhet och dialog. Dels
som ett medel för att gynna den lokala utvecklingen men också utifrån
det perspektivet att vi tar emot andras kunskap och erfarenhet och
bjuder på våra.
Vi är övertygade om att våra politiker och tjänstpersoner har mycket
kunskap och erfarenheter att dela med sig av men vi är också ödmjuka
inför det faktum att vi har mycket att lära av andra för att utveckla våra
verksamheter.
Målet med policyn är att de internationella frågorna blir ett naturligt
inslag i verksamheterna och att arbetet blir en katalysator för det
ständigt pågående utvecklingsarbetet.

3

Principer för arbetet:
Upplands-Bros nämnder, styrelser och bolag skall aktivt arbeta för att ta
del av EU:s fonder för verksamhetsutveckling, kunskapsutbyte och
kompetensutveckling. Arbetet skall beskrivas i en utvärderingsbar
handlingsplan som utvärderas och revideras årligen.
Upplands-Bro kommun skall delta i internationella utvecklingsprojekt i
syfte att tillföra verksamheterna och deras personal positiva mervärden i
form av kompetens- och verksamhetsutveckling.

3
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En aktiv omvärldsbevakning är en oomtvistad framgångsfaktor.
Upplands-Bro kommuns politiker och tjänstemän ska inhämta kunskap
från och lära av de bästa utförarna, både nationellt och internationellt,
inom respektive verksamhetsområde. Detta för att utveckla
verksamheterna för högre måluppfyllelse i såväl kvalitativa mått som
effektivitetsmässigt. En bra omvärldsbevakning förbättrar möjligheterna
att påverka inom exempelvis miljö-, jämställdhet- och
integrationsområdena.

4

Organisation och ansvarsfördelning:

4.1

Kommunfullmäktige:
Beslutar om Policy för arbetet med internationella kontakter

4.2

Kommunstyrelsen:
Ansvarar för den strategiska ledningen av det internationella arbetet och
genomför årlig uppföljning och sammanställning. KS ansvarar för att
det finns kompetens inom området som stöd för förvaltningar och
bolag.

4.3

Nämnder och bolag:
Ansvarar för att arbetet med internationella kontakter integreras i
verksamheterna. För arbetet upprättas en handlingsplan som utvärderas
och revideras årligen. Nämnder och bolag har det ekonomiska ansvaret
för deltagande i projekt. Nämnderna ansvarar för att en kontaktperson
för informationsspridning och inspiration utses från varje kontor.
Kontaktpersonerna skall ges möjlighet till gemensam och individuell
kompetensutveckling inom området.

5

Barnperspektiv:
Internationellt arbete syftar till att utveckla och förbättra de
verksamheter som möts för kontakt och kunskapsutbyte. Detta gynnar
barn och unga i deras kontakter med alla deltagande verksamheter.
Barn och unga lever idag i en internationell värld och påverkas av
omvärlden i sin vardag. Därför är det viktigt att barn och unga lär sig att
förstå den roll de spelar i världen, för att bättre kunna förstå både
omvärlden och sig själva. Det hjälper också barn och unga att aktivt
delta i samhället.
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Utbildningsnämnden

Uppräkning av programpriser och strukturtillägg
inom gymnasieskolan 2019
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner Storsthlms framtagna förslag till gemensam
prissättning för gymnasieskolan 2019.

Sammanfattning
I enlighet med nuvarande samverkansavtal ska avtalsparterna årligen besluta
om eventuell justering av programpriserna. Storsthlm tar fram underlag enligt
fastställd beräkningsmodell och dä1till görs en politisk bedömning.
Storsthlms styrelse föreslår att både programpriserna för nationella program
och strukturtillägget räknas upp med 1,8 procent inför 2019.

Beslutsunderlag



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 5 september 2018 
Förslag till programpriser och strukturtillägg 2019

Ärendet
Uppräkning programpriser 2019
Samtliga index från SCB som ingår i beräkningsmodellen: lärarlöner, övriga
kommunala löner inom gymnasieskolan, lokaler, KPIF och livsmedel ger en
vägd kostnadsökning på gymnasieskolan mellan 2017 och 2018 på 3,26
procent.
Kostnadsutvecklingen för strukturtillägget beaktas också i samband med
uppräkningen av programpriserna.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Efter samråd med kommunledningarna har Storsthlms styrelse beslutat att
rekommen-dera samverkansområdets kommuner att anta föreslagen prislista
som baseras på en genomsnittlig ökning om 1,8 procent med hänsyn taget till
kommunernas ekonomiska förutsättningar, se bilaga 1.
Uppräkning strukturtillägg 2019
Även strukturtillägget ingår i uppräkningen för 2019. Här tas hänsyn till index
från SCB:s lärarlöner och KPIF och ger en vägd kostnadsökning med 3,53
procent.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-09-05

UN 18/0110

Strukturtillägget följer uppräkningen för prislistan och har också räknats upp
med 1,8 procent, se bilaga 2.
Årlig beslutsprocess
Kommunerna ska årligen besluta om en eventuell justering av programpengen
för respektive utbildning på nationellt program samt strukturtillägg inför
kommande år. För att beslutsprocessen ska hinna ha sin gång behöver styrelsen
fatta beslut om rekommendation till kommunerna att anta prislistan innan
sommaren.
Kommunernas beslut att anta uppräkningen av prislistan samt strukturtillägg
ska vara fattade före 1 december 2018.
Ärendegång
Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som
gäller vid beslut i Storsthlms styrelse. Kommunerna fattar beslut enligt
gällande delegationsordning.
Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in
protokolls-utdrag eller annan beslutshandling till Storsthlm.
Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas med
undertecknande. Överenskommelsen börjar gälla 1januari 2019.

Barnperspektiv
Utbildningskontorets förslag till beslut är framtaget med hänsyn till barnens
bästa.
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Samverkansavtalet utgör grunden
Från och med den 1 januari 2015 gäller ett nytt samverkansavtal som samtliga
kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun har antagit. Stockholms läns
landsting har också anslutit sig till avtalet i berörda delar gällande Berga
Naturbruksgymnasium.
I arbetet med att ta fram ett nytt samverkansavtal gjordes en översyn av prislistan och
en ny modell för uppräkning togs fram. Från och med 2015 infördes också ett
strukturtillägg. Bärande princip i arbetet har varit att skapa mer likvärdiga villkor för
elevens utbildning.
Prislistans uppbyggnad
Programpengen delas upp i sju kostnadsslag (med hänvisning till SL kap 16, 53 §), vilka
är undervisning, lokaler, lärverktyg, skolmåltider, elevhälsa, resor samt
administration/övrigt. Kostnader för SL-kort ingår inte i skolpengen utan faktureras
separat. Programpengen har räknats fram utifrån kostnadsslagen.
Årlig uppräkning görs också på sju olika kostnadsslag. Kostnadsutvecklingen hämtas
från SCB. Dessa kostnadsökningar appliceras sedan på respektive kostnadsslag utifrån
hur stor andel som är lärarlöner, övriga löner, lokaler, matinköp samt övriga kostnader.
Därefter görs en politisk bedömning med hänsyn till kommunernas ekonomiska läge
och gemensamma politiskt prioriteringar.
Samverkansområdets kommuner beslutar årligen om eventuell justering av
programpeng för respektive utbildning, efter förslag från Storsthlm:s styrelse.
Uppräkningen av programpeng skiljer sig åt mellan olika program, beroende på att
kostnadsslag har olika andel inom respektive program. Det innebär att pengen för vissa
program ökar mer och andra mindre.

Strukturtillägg infördes VT 2015
Den 1 juli 2014 skedde ett förtydligande i skollagen att kommuner och rektorer ska
fördela resurser till utbildningen inom skolväsendet efter barnens och eleverna olika
förutsättningar och behov.
Med det som utgångspunkt har en modell för resursfördelning tagits fram, ett
strukturtillägg. Syftet med strukturtillägget är att ge extra ekonomiskt stöd till skolor
som har elever med lägre måluppfyllelse. Strukturtillägget beräknas per elev och
nationellt program, men betalas ut till skolorna utan specifikation om vilka elever det
avser. De totala beloppen specificeras endast per skola och per nationellt program.
Sedan är det rektorn som beslutar om vilka åtgärder eller satsningar som bör göras.
För att finansiera införandet av strukturtillägg drogs, motsvarar ca 1,5 % av den
samlade kostnaden för programpengen, av programpriserna inför 2015 som sedan
omfördelas till gymnasieskolorna enligt framtagen modell. Från och med år 2016 finns
det ingen finansiell koppling mellan programpriset och strukturtillägget.
Inför läsåret 2015/2016 reviderades modellen och ett tak för strukturtillägg infördes vid
200 meritpoäng och intervallerna justerades för att stämma överens med
antagningsgränserna till gymnasieskolan. Läs mer om strukturtillägget på Storsthlm
hemsida.

Programpriserna beslutade enligt samverkansavtalet är därmed exklusive
strukturtillägg.
Vilka omfattas inte av prislistan och strukturtillägg?
Elever som går introduktionsprogram, gymnasiesärskola samt på program där priser
inte har fastställts av samverkansavtalet omfattas inte av beslutad prislista och därmed
inte heller av strukturtillägg.
Ersättning till fristående huvudmän
Programpriserna är exklusive momskompensation. Vid ersättning till fristående
huvudmän tillkommer momsersättning med 6 procent.
Elev folkbokförd i samverkansområdet som går i fristående skola
För elev folkbokförd inom samverkansområdet ska ersättning enligt den gemensamma
prislistan utgå till fristående skolor oavsett var de geografiskt är belägna.
Exempel: Elev folkbokförd i Botkyrka som går i fristående skola belägen inom (ex
Tyresö) eller utanför samverkansområdet (ex Örebro kommun)
Sär här går det till: Dessa elever är registrerade i Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB)
och betalning sker automatiskt via systemet. Strukturtillägg beräknas i UEDB, underlag
ges till folkbokföringskommunen och strukturtillägg betalas ut till skolan där eleven
går.
Elev folkbokförd i vårt samverkansområde som går i kommunal skola (eller
landstingsdriven skola) utanför samverkansområdet
Då alla program erbjuds inom vårt samverkansområde blir eleven normalt
andrahandsmottagen vid en kommunal skola (eller landstingsdriven) utanför
samverkansområdet.
Ersättningen ska högst uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för
motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska hemkommunen i stället
ersätta den lägre kostnaden.
Den juridiska bedömningen är att strukturtillägg bör utgå till alla elever som är
folkbokförda inom samverkansområdet även om de går i en kommunal skola (eller
landstingsdriven) utanför vårt samverkansområde.
Exempel: Elev folkbokförd i Botkyrka som går i kommunal skola belägen i Åre
kommun.
Så här går det till: Dessa elever är oftast registrerade i UEDB. Betalning kan ske via
UEDB om kommunerna kommit överens om detta. Om eleven är registrerad ges ett
underlag till folkbokföringskommunen om placeringen. Däremot lägger kommunen
själv in överenskommet pris. Här är det upp till respektive kommun att lägga in
ersättning för strukturtillägg för respektive elev. Den kommun där eleven är
folkbokförd bör kunna hämta elevs meritvärde i IST analys.
Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i kommunal skola i vårt
samverkansområde
Erbjuder hemkommunen det nationella programmet och inriktningen så blir eleven
normalt andrahandsmottagen vid en kommunal skola (eller landstingsdriven) i vårt
samverkansområde.

Ersättningen ska högst uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för
motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska hemkommunen i stället
ersätta den lägre kostnaden.
De nya reglerna om resursfördelning avser den resursfördelning som varje kommun är
ansvarig för, det vill säga till elever i egna skolor, till fristående skolor samt vid
interkommunal ersättning. Det innebär att hemkommunens regelverk bör avgöra om
ersättning motsvarande vårt strukturtillägg skall följa med eleven.
Exempel: Elev folkbokförd i Falun som går i kommunal skola i Södertälje kommun.
Så här går det till: Dessa elever är oftast registrerade i UEDB. Om eleven är registrerad
i UEDB skapas ett underlag för fakturering till folkbokföringskommunen om vilka
elever som går i skola i vårt samverkansområde. Det är upp till respektive kommun att
föra en dialog med hemkommunen om eventuellt strukturtillägg ska ingå och ersättning
för detta.
Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i fristående skola inom
vårt samverkansområde
Erbjuder hemkommunen det nationella programmet och inriktningen så är det
hemkommunens pris som gäller, om inte är det riksprislistan.
Exempel: Elev folkbokförd i Falun som går i fristående skola belägen i Stockholms stad.
Så här går det till: Dessa elever kan vara registrerade i UEDB. Om eleven är registrerad
skapas ett underlag för fakturering till folkbokföringskommunen om vilka elever som
går i skola i vårt samverkansområde.
Priser beslutade av Skolverket m.fl. (underlag kommer från Skolverket kommer i
början av 2019)
Priser fastställda av Skolverket och Skolinspektionen räknas upp med skolindex.
Skolindex för 2018 är fastställt till 1,0265. För spetsutbildningar och internationella
skolor räknas priset upp enligt riksprislistan. Prislista se sid 11.
Prislista för Introduktionsprogram – Programinriktat individuellt val (IMPRO)
Ersättningen för IMPRO ska utgå ifrån det programpris som finns för det yrkesprogram
som det programinriktade individuella valet är inriktat mot (skollag 17 kap 23-25§§ för
kommunala skolor samt 17 kap 35-36§§ för fristående anordnare). Däremot utgår inget
strukturtillägg för elever som går introduktionsprogrammet. Prislista för IMPRO är av
den anledningen exklusive avdrag för strukturtillägg gällande de Yrkesprogram som
IMPRO riktar sig till.
Denna prislista ska alltid användas för elever folkbokförda i vårt samverkansområde
som går i skola inom vårt samverkansområde samt vid fristående gymnasieskolor.
För elever som är andrahandsmottagna, folkbokförda utanför samverkansområdet, så
ska denna prislista användas vid jämförelse med hemkommunens pris (eget pris eller i
samverkan).
För elever, folkbokförda i vårt samverkansområde, som är andrahandsmottagna i
kommunal skola utanför vårt samverkansområde ska denna prislista användas vid
jämförelse med anordnarens pris. Prislista se sid 10.

Inriktningspris i årskurs 1 – förändringar infördes HT 2017
Enligt gymnasieförordningens 4 kap, § 2 får de nationella inriktningarna i
gymnasieskolan inom estetiska programmet, hantverksprogrammet, industritekniska
programmet och naturbruksprogrammet börja det första läsåret. Övriga inriktningar får
börja det andra eller tredje läsåret.
I Storstockholm har kommunerna kommit överens om att det ska ges möjlighet att söka
till och starta inriktningar under det första året även för andra gymnasieprogram. Detta
ger för det flesta program och inriktningar inga ekonomiska effekter utom på följande
tre program och inriktningar som har ett särskilt inriktningspris. Det gäller Fordon- och
transportprogrammet med inriktning transport, Bygg- och anläggningsprogrammet
med inriktning anläggningsfordon samt Samhällsvetenskapliga programmet med
inriktning medier, information och kommunikation.
Fram till nu har skolorna gjort på två olika sätt. Antingen lägger man ut
inriktningskurserna under tre år eller under de två sista åren.
För att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar och följa gymnasieförordningen
har beslut fattats att inriktningspriser för dessa tre program och inriktningar tas bort i
årskurs 1 from höstterminen 2017. Huvudmännen avgör dock själva hur de vill fördela
inriktningens kurser över de tre årskurserna.
Inriktningspriset för tre årskurser kommer att fördelas ut på de två sista årskurserna för
att inte påverka de ekonomiska förutsättningarna för huvudmännen. Denna förändring
får genomslag först höstterminen 2018 då eleverna som började årskurs 1 höstterminen
2017 börjar årskurs 2.
De elever som HT 2017 börjar årskurs 2 och årskurs 3 kommer att få ersättning enligt
tidigare modell. Under 2018 finns det därför två inriktningspris parallellt, detta gäller
inte från 2019.

Prislista – nationella program inom samverkansområdet

Program och inriktning
Barn- och fritidsprogrammet (BF)
Fritid- och hälsa (BFFRI)
Pedagogiskt arbetet (BFPED)
Socialt arbetet (BFSOC)
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) - samtliga inriktningar årskurs 1
Husbyggnad (BAHUS)
Mark och anläggning (BAMAR)
Måleri (BAMAL)
Plåtslageri (BAPLA)
Anläggningsfordon (BAANL)
Ekonomiprogrammet (EK)
Ekonomi (EKEKO)
Juridik (EKJUR)

Pris 2019
82 457

114 738

181 812
78 262

El- och energiprogrammet (EE)
Automation (EEAUT)
Dator- och kommunikationsteknik (EEDAT)
Elteknik (EEELT)
Energiteknik (EEENE)

109 721

Estetiska programmet (ES)
Bild och formgivning (ESBIL)
Dans (ESDAN)
Teater (ESTEA)
Estetik och media (ESEST)
Musik (ESMUS)

106 775

Fordons- och transportprogrammet (FT) - samtliga inriktningar årskurs 1
Godshantering (FTGOD)
Karosseri och lackering (FTKAR)
Lastbil och mobila maskiner (FTLAS)
Personbil (FTPER)
Transport (FTTRA)

135 228

Handels- och administrationsprogrammet (HA)
Administrativ service (HAADM)
Handel och service (HAHAN)

116 548

110 950
124 388

181 738
86 327

Hantverksprogrammet (HV)
Finsnickeri (HVFIN)
Florist (HVFLO)
Frisör (HVFRI)
Textil design (HVTEX)
Övriga hantverk (skolverket har koder)

107 399

Program och inriktning

Pris 2019

Hotell- och turismprogrammet (HT)
Hotell och konferens (HTHOT)
Turism och resor (HTTUR)

86 593

Humanistiska programmet (HU)
Kultur (HUKUL)
Språk (HUSPR)

78 555

Industritekniska programmet (IN)
Driftsäkerhet och underhållsteknik (INDRI)
Processteknik (INPRO)
Produkt och maskinteknik (INPRK)
Svetsteknik (INSVE)

141 654

Naturbruksprogrammet (NB)
Djur (NBDJU)
Lantbruk (NBLAN) Berga - SLL
Skog (NBSKO) - erbjuds inte av kommunal skola inom samverkansområdet, riksprislistan
gäller
Trädgård (NBTRA)

165 640

Naturvetenskapliga programmet (NA)
Naturvetenskap (NANAT)
Naturvetenskap och samhälle (NANAS)
Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL)
Bageri och konditor (RLBAG)
Färskvaror, delikatess och catering (RLFAR)
Kök och servering (RLKOK)

205 082

179 178
86 565

127 094

Samhällsvetenskapliga programmet (SA) - samtliga inriktningar årskurs 1
Beteendevetenskap (SABET)
Samhällsvetenskap (SASAM)
Medier, info och kommunikation (SAMED)

78 089

Teknikprogrammet (TE)
Design och produktutveckling (TEDES)
Informations- och medieteknik
Produktionsteknik (TEPRO)
Samhällsbyggande och miljö (TESAM)
Teknikvetenskap (TETEK)

90 760

88 100

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)
Fastighet (VFFAS)
Kyl- och värmepumpsteknik (VFKYL)
Ventilationsteknik (VFVEN)
VVS (VFVVS)

111 095

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)
Inga nationella inriktningar

86 660

Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp avseende Nationellt
godkända idrottsutbildningar, modersmålsundervisning samt för
elever i klass med hörselanpassning
Inför 2017 års prislista beslutades om att införa interkommunal
ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning. Detta ersätter
överenskommelsen om tilläggsbelopp daterad 2013-03-21.
Samtidigt beslutades om att inför interkommunal ersättning för elever som går i klass
med hörselanpassning (för närvarande i Stockholms stad). Samtliga belopp nedan har
uppräknats med 1,8 procent, samma som programpriserna.

Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)
Rör ett stort antal godkända utbildningar
Tilläggsersättning Lagidrott
Tilläggsersättning Individuell idrott

Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning
Ersättning kr/elev/läsår *

Interkommunal ersättning för elever som går i klass med hörselanpassning
Ersättning utöver programpris (kr/elev/läsår)
Vård- och omsorgsprogrammet – Kungsholmens västra gymnasium
Naturvetenskapliga programmet – Kungsholmens västra gymnasium
Samhällsvetenskapliga programmet, beteende – Kungsholmens västra gymnasium
Samhällsvetenskapliga programmet, samhälle– Kungsholmens västra gymnasium
Ekonomiprogrammet – Thorildsplans gymnasium
Teknikprogrammet– Thorildsplans gymnasium
El- och energiprogrammet– Thorildsplans gymnasium

* Nacka kommun har beslutat att inte anta förslaget till interkommunal
ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning. Här får
överenskommelse mellan hemkommun och skolhuvudman göras för varje enskild
elev.

2019

17 434
20 921

2019
8 625

2019

228 092
227 998
219 714
219 714
217 501
229 953
248 527

Prislista för Introduktionsprogrammet – Programinriktat individuellt
val
Ersättningen för IMPRO ska utgå ifrån de programpris för det yrkesprogram som det
programinriktade individuella valet är inriktat mot (skollag 17 kap 23-25§§ för
kommunala skolor samt 17 kap 35-36§§ för fristående anordnare). Däremot utgår inget
strukturtillägg för elever som går introduktionsprogram. Prislista för IMPRO är av den
anledningen exklusive avdrag för strukturtillägg gällande de Yrkesprogram som IMPRO
riktar sig till.

Yrkesprogram och inriktning
Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Pris 2019
85 629

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

118 333

El- och energiprogrammet (EE)

112 743

Fordons- och transportprogrammet (FT)

138 897

Handels- och administrationsprogrammet (HA)
Hantverksprogrammet (HV)
Hotell- och turismprogrammet (HT)

89 769
110 362
89 769

Industritekniska programmet (IN)

144 279

Naturbruksprogrammet (NB)

167 912

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)

130 090

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

114 537

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

89 769

Priser 2019 bestämda av Skolverket samt Stockholms stad
(yrkesdansare).
Priser som följer skolindex uppdateras först när underlag kommer från Skolverket.
Skolindex för 2018 är 1,0265. Riksprislistan uppdateras enligt Skolverkets prislista.

Program och inriktning

Pris 2018

El- och energiprogrammet (EE)
Säkerhetsgymnasiet i Kista – Elteknik (EEELTV0R)

112 856

Estetiska programmet (ES)
Botkyrka – Nycirkus (ESCIRVS)
Botkyrka – Animering, foto, ljud (ESEST0S/ESBIL0S)
Stockholm – Yrkesmusiker - Södra Latin (ESMUS0S)
Stockholm – Yrkesdansare (RXYRK, YXKLA, YXMOD)
Stockholm – S:t Eriks gymnasium (ESEST0S)
Kristofferskolan Stockholm (ESWALVE)
Lilla Akademin – Musikgymnasium (ESMUS0S)
Nordiska musikgymnasiet (ESMUS0S)
Örjanskolan i Järna (ESWALVE)
Carlgrenska Waldorfsgymnasiet (ESWALV)
Stockholms Estetiska Gymnasium (ESDAN0S)
Järfälla- Järfälla gymnasium (ESBIL0S)

152 489
155 385
166 981
293 880
108 363
96 440
164 094
164 050
94 388
91 504
110 761
111 058

Fordons- och transportprogrammet (FT)
Sjömansskolan Långholmen (SX)
Marina läroverket Danderyd (marinteknik)(MXSER)

152 252
128 194

Industritekniska programmet (IN)
Teknik och servicegymnaiset (INDRI00R)

157 997

Naturbruksprogrammet (NB)
Marina läroverket Danderyd (marinbiolog) (NBVAMV)

178 825

Naturvetenskapliga programmet (NA)
Kristofferskolan Stockholm (NAWALVE)
Örjanskolan i Järna (NAWALVE)
Carlgrenska Waldorfsgymnasiet (NAWALV)
Danderyd – Danderyds gymnasium (NAMATVS) (Riksprislistan)
Danderyd – Danderyds gymnasium (NABILVE/NAMUSVE)
Danderyd – Danderyds gymnasium (NATEAVE)
Stockholm- Blackebergs gymnasium (NABILVE)
Stockholm- Blackebergs gymnasium (NAMUSVE)
Stockholm – Östra real (NAESEVE)
Stockholm – Kungsholmens gymnasium (NAMUSVE)
Stockholm – Anna Whitlocks gymnasium (NABILVE)
Täby - Åva Gymnasium (NAMUSVE
Lycée Français (Riksprislistan)
Tyska skolan (Riksprislistan)
Viktor Rydberg, Odenplan/ Djursholm (NABILVE)
Viktor Rydberg, Odenplan / Djursholm (NAMUSVE)
Kulturama, Odenplan (NANASVE) ÅK 3
Kulturama, Odenplan (NANASVE) ÅK1 och ÅK 2

93 048
93 048
91 504
89 900
89 123
86 280
91 142
94 237
92 103
92 103
87 930
90 931
84 811
84 811
87 899
88 100
84 274
85 781

Huddinge – Östra gymnasium (NAMUSVE)
Lidingö-Hersby gymnasium (NAMUSVE)
Sollentuna – Rudbeck (NANASVE / NAMUSVE)
Teknikprogrammet (TE)
Huddinge – Östra gymnasium (TETEKVE)
Nacka gymnasium (TEINFVE)

87 919
90 945
91 134
100 011
112 764

Samhällsvetenskapliga programmet (SA)
Stockholm – Globala gymnasiet (SASAM0S) (Riksprislistan)
Stockholm – Kungsholmens gymnasium (SASAMVE)
Stockholm –Anna Whitlocks gymnasium (SABILVE)
Huddinge – Östra gymnasium (SAMUSVE)
Danderyd - Danderyds gymnasium (SASAMVE)
Sollentuna – Rudbeck (SABETVE, SAMEDVE, SASAMVE)
Nacka - Nacka gymnasium (SABILVE)
Nacka - Nacka gymnasium (SAMUSVE)
Botkyrka – Tumba gymnasium (EKFINVS) (Riksprislistan)
Psykologigymnasiet (SATEAVE) ÅK2 och ÅK3
Psykologigymnasiet (SABETVE) ÅK1
Lycée Français (Riksprislistan)
Tyska skolan (Riksprislistan)
Kristofferskolan (SAWALVE)
Viktor Rydberg, Djursholm (SABET0S) (Riksprislistan)

84 800
84 845
83 669
84 025
79 478
91 134
89 105
94 441
83 200
79 482
88 925
80 000
80 000
88 803
80 000

Ekonomiprogrammet (EK)
Viktor Rydberg, Djursholm (EKEK0VE)
Huddinge – Östra gymnasium (EKMUSVE)

80 317
61 988

Flygteknikutbildningen (FX)
Sigtuna kommun Arlanda gymnasiet (FXFLY FXHEL)

218 682
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Syfte med strukturtillägg
Den 1 juli 2014 infördes ett förtydligande i skollagen att kommuner och rektorer ska
fördela resurser till utbildningen inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika
förutsättningar och behov.
Med det som utgångspunkt gavs Storsthlm i uppdrag att tillsammans med
kommunerna ta fram en modell för resursfördelning som följer intentionerna i
propositionen. I samband med att kommunerna har fattat beslut om ett nytt
samverkansavtal from 2015 har ett strukturtillägg införts. Syftet med strukturtillägget
är att ge extra ekonomiskt stöd till skolor som har elever med behov av mer stöd.
Meritvärdestak
Syftet med strukturtillägget är att ge skolor med elever med sämre måluppfyllelse extra
medel för att kunna ge dessa elever de stöd de behöver. För att uppnå detta begränsas
antalet elever som ska vara berättigade till strukturtillägg genom att ett tak införs vid
200 meritpoäng. Det gör att färre antal elever får en större del av de resurser som
omfördelas genom strukturtillägget.

Så beräknas strukturtillägget
Strukturtillägget utgår från alla elevers meritvärden från årskurs 9 och beräknas utifrån
oddsen att de ska nå högskolebehörighet. Ju lägre meritvärde desto högre oddskvot,
d.v.s. desto mindre sannolikhet att eleven når högskolebehörighet.
Sannolikheten är beräknad på samverkansområdets elever i okt 2013 och gjord av
Sweco på uppdrag av Storsthlm. Enligt senaste beräkning förklarar meritvärdena ca 80
procent av sannolikheten att få högskolebehörighet. Oddskvot för varje meritvärde
hämtas från Swecos modell.
Strukturtillägget beräknas per elev och program, men betalas ut till skolorna utan
specifikation om vilka elever det avser. De totala beloppen specificeras endast per skola
och per nationellt program. Sedan är det rektorn som beslutar om vilka åtgärder eller
satsningar som bör göras.
Meritvärdet från åk 9 utgör grund för beräkning även för elever i årskurs 2 och 3.
Även om strukturtillägget beräknas per elev är det inte ett tillägg som är tänkt att
tillfalla varje unik individ. Stukturtillägget utformning gör att skolor med många elever
med lägre meritvärde får ett högre strukturtillägg och skolor med många elever med
höga meritvärden får lägre strukturtillägg. Strukturtillägget syftar till att ge extra
ekonomiskt stöd till skolor som har elever med behov av mer stöd. Strukturtillägg är
därmed inte att likställas med t ex tilläggsbelopp som är knutet till en unik individ.

Finansiering av strukturtillägg
För att finansiera införandet av strukturtillägg drogs inför 2015, motsvarar ca 1,5 % av
den samlade kostnaden för programpengen, av och omfördelas till gymnasieskolorna
enligt framtagen modell. Från och med år 2016 finns det ingen finansiell koppling
mellan programpriset och strukturtillägget. Då kommer förändringar i strukturtillägget
inte att påverka programpengen.
Uppräkning av strukturtillägget har gjorts med 1,8 procent inför 2019. Samma
uppräkning som för de gemensamma programpriserna.

Regelverk
Mätdatum
Enligt samverkansavtalet ska strukturtillägget beräknas i oktober och gälla för hela
läsåret. Det innebär att en avstämning görs den 10 oktober i Ungdoms- och
elevdatabasen (UEDB) för att se på vilken skola och program varje elev är placerad.
Dessa uppgifter samkörs sedan med respektive elevs meritvärde som finns i
antagningsdatabasen för att få kunna beräkna strukturtillägget.
Utbetalningsintervall
Strukturtillägget betalas ut vid två tillfällen baserat på den beräknings som gjordes den
10 oktober innevarande läsår. Den första utbetalningen görs i oktober i samband med
beräkningen och gäller för höstterminen. Den andra utbetalningen görs i februari och
gäller för vårterminen.
Följande elever omfattas inte av strukturtillägget
Elever som går introduktionsprogram, gymnasiesärskola samt på program där priser
inte har fastställts av Storsthlm omfattas inte av strukturtillägg. Dessa priser fastställs
inte gemensamt genom samverkansavtalet.
Beslutat strukturtillägg för kalenderår 2019
Beräkning av strukturtillägget avseende elevernas meritvärde och placering görs den 10
oktober och utgör underlag för utbetalning till skolorna i oktober för höstterminen och
februari för vårterminen. Uppräkningen av strukturtillägget (intervallbeloppen) följer
kalenderåret då vi har att ta hänsyn till kostnadsutvecklingen och statistik från SCB som
kommer under maj månad varje år. Det innebär att det belopp som tilldelas skolorna
kommer vara något lägre på höstterminen jämförelsevis på vårterminen. På samma sätt
som programpengen följer kalenderår.

Det innebär följande belopp för strukturtillägget HT 2018 och under 2019.
Meritvärdesintervall

0 – saknar meritvärde
1 – 79

80 – 119
120 – 159
160 – 199

Motiv

Elever som saknar meritvärde som
går ett nationellt program (elever
med utländska betyg).
Elever som vid första antagningen
saknar behörighet och som inte har
ett uppdaterat meritvärde efter
studier på introduktionsprogram.
Här börjar gräns för behörighet
till Yrkesprogram
Här börjar gräns för behörighet till
Högskoleförberedande program
Sista intervall innan tak på 200 i
meritvärde

Strukturtillägg
HT 2018
kr/elev

Strukturtillägg
VT 2019
kr/elev

Strukturtillägg
HT 2019
kr/elev

Motiv för intervallindelning och belopp
I gruppen som har meritvärde 0-saknar meritvärde är det en större grupp elever som
har meritvärde 0 för att de har utländska betyg. Det innebär att de har en kunskapsnivå
som är högre än meritvärdesintervallet. I Swecos beräkningar har dessa elever tilldelats
ett meritvärde som motsvarar genomsnittet på det program de går på.
Elever med meritvärden i antagningsdatabasen som ligger under behörighetsgränserna
(1 - 79) har sannolikt högre meritvärde i och med att de kommit in på ett nationellt
program. Meritvärdet är dock inte uppdaterat då de inte sökt om via antagningen efter
att ha gått ett introduktionsprogram. För att undvika att dessa elever överkompenseras
har intervall 1 - 79 har samma belopp som följande intervall 80 – 119.
Underlag för ersättning till respektive huvudman
Vid körningen i UEDB skapas rapporter till respektive huvudman som utgör underlag
för ersättning till respektive skola. Detta samkörs med de rapporter som skapas för
programpengen så att respektive huvudman får ett samlat underlag.
Ersättning till fristående huvudmän
Strukturtillägget är exklusive momskompensation. Vid ersättning till fristående
huvudmän tillkommer momsersättning med 6 procent.
Elev folkbokförd i samverkansområdet som går i fristående skola
För elev folkbokförd inom samverkansområdet ska ersättning enligt den gemensamma
prislistan utgå till fristående skolor oavsett var de geografiskt är belägna.
Exempel: Elev folkbokförd i Botkyrka som går i fristående skola belägen inom (ex
Tyresö) eller utanför samverkansområdet (ex Örebro kommun)
Sär här går det till: Dessa elever är registrerade i UEDB och betalning sker automatiskt
via systemet. Strukturtillägg beräknas i UEDB, underlag ges till
folkbokföringskommunen och strukturtillägg betalas ut till skolan där eleven går.
Elev folkbokförd i vårt samverkansområde som går i kommunal skola (eller
landstingsdriven skola) utanför samverkansområdet
Då alla program och inriktningar erbjuds inom vårt samverkansområde blir eleven
normalt andrahandsmottagen vid en kommunal skola (eller landstingsdriven) utanför
samverkansområdet.
Ersättningen ska högst uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för
motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska hemkommunen i stället
ersätta den lägre kostnaden.
Den juridiska bedömningen är att strukturtillägg bör utgå till alla elever som är
folkbokförda inom samverkansområdet även om de går i en kommunal skola (eller
landstingsdriven) utanför vårt samverkansområde.
Exempel: Elev folkbokförd i Botkyrka som går i kommunal skola belägen i Åre
kommun.
Så här går det till: Dessa elever är oftast registrerade i UEDB. Betalning kan ske via
UEDB om kommunerna kommit överens om detta. Om eleven är registrerad ges ett
underlag till folkbokföringskommunen om placeringen. Däremot lägger kommunen
själv in överenskommet pris. Här är det upp till respektive kommun att lägga in
ersättning för strukturtillägg för respektive elev. Den kommun där eleven är
folkbokförd bör kunna hämta elevs meritvärde i IST analys.

Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i kommunal skola i vårt
samverkansområde
Erbjuder hemkommunen det nationella programmet och inriktningen så blir eleven
normalt andrahandsmottagen vid en kommunal skola (eller landstingsdriven) i vårt
samverkansområde.
Ersättningen ska högst uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för
motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska hemkommunen i stället
ersätta den lägre kostnaden.
De nya reglerna om resursfördelning avser den resursfördelning som varje kommun är
ansvarig för, det vill säga till elever i egna skolor, till fristående skolor samt vid
interkommunal ersättning. Det innebär att hemkommunens regelverk bör avgöra om
ersättning motsvarande vårt strukturtillägg skall följa med eleven.
Exempel: Elev folkbokförd i Falun som går i kommunal skola i Södertälje kommun.
Så här går det till: Dessa elever är oftast registrerade i UEDB. Om eleven är registrerad
i UEDB skapas ett underlag för fakturering till folkbokföringskommunen om vilka
elever som går i skola i vårt samverkansområde. Det är upp till respektive kommun att
föra en dialog med hemkommunen om eventuellt strukturtillägg ska ingå och ersättning
för detta.
Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i fristående skola inom
vårt samverkansområde
Erbjuder hemkommunen det nationella programmet och inriktningen så är det
hemkommunens pris som gäller, om inte är det riksprislistan.
Exempel: Elev folkbokförd i Falun som går i fristående skola belägen i Stockholms stad.
Så här går det till: Dessa elever kan vara registrerade i UEDB. Om eleven är registrerad
skapas ett underlag för fakturering till folkbokföringskommunen om vilka elever som
går i skola i vårt samverkansområde.
Om en elev byter skola efter mätdatumet den 10 oktober
Strukturtillägget för innevarande läsår tillfaller den skola där eleven är placerad den 10
oktober när mätning och avstämning görs. Om en elev byter skola efter mätdatumet så
sker ingen justering av strukturtillägget på individnivå.
Teknisk lösning
Den 10 oktober görs en körning i UEDB där placerade elevers meritvärden hämtas från
antagningsdatabasen. Detta samordnas med den körning som görs avseende
programpengen.
Särskild tillämpning för beräkning av strukturtillägg
När strukturtillägget ska beräknas den 10 oktober samkörs UEDB och
antagningsdatabasen. Vid denna körning kan det vara så att en elevs meritvärde saknas
i antagningsdatabasen i och med att eleven har flyttat in efter terminsstart. En elev kan
finnas flera gånger i antagningsdatabasen, med olika meritvärden, då den sökt
gymnasium flera gånger. Ett annat exempel är nyanlända elever med tillfälliga
personnummer.

Om något av ovanstående exempel identifieras vid körningen tillämpas följande
regelverk:



Elev som saknar meritvärde  Räknas som om eleven har Meritvärde 0.
Detta utgör underlag för beräkningen.



Elever som förekommer mer en 1 gång i antagningsdatabasen med två olika
meritvärden  Det högre meritvärdet utgör underlag för beräkning av
strukturtillägg



Elever som förekommer mer än 2 gånger i antagningsdatabasen med fler än
två olika meritvärden  Det högre meritvärdet utgör underlag för beräkning
av strukturtillägg



Elever som har tillfälliga personnummer där meritvärde saknas 
Merparten av elever med tillfälliga personnummer går på ett
introduktionsprogram. Finns ett fåtal elever som går ett nationellt program.
Dessa elever kan sakna meritvärde, om så är fallet har de räknats med
meritvärde 0
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Utbildningsnämnden

Budget 2019
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden tackar för underlaget och sänder det vidare för politisk
beredning.

Sammanfattning
Utbildningskontoret har gjort ett budgetförslag för 2019 med utgångspunkt från
Kommunstyrelsens direktiv och den preliminära ramen.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 7 september 2018



Budgetförslag Utbildningsnämnden 2019

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet


Nämnden ska upprätta förslag till budget och verksamhetsplan inom
den angivna preliminära budgetramen för 2019 och beskriva
verksamheterna med utgångspunkt från den preliminära budgetramen
och de prioriteringar som ligger i direktivet. Budgetramen är för
Utbildningsnämnden 804 320 tkr, vilket är en ökning med 50 122 tkr
jämfört med budget 2018.



Nämnden ska inom den preliminära budgetramen för 2019 fördela de
tillskjutna medlen till volymförändringar, löne-, prisuppräkning,
eventuella satsningar och omfördelningar samt redogöra för vilka
möjligheter till effektivisering som finns inom budgetramen och inför
kommande budgetår.



Nämnden ska redovisa vilka riktade statsbidrag nämnderna erhåller som
inte ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och som
därmed inte ingår i nämndens budgetram. I redovisningen ska framgå
bedömd förändring av de riktade statsbidragen jämfört med år 2017 och
2018.



Nämnden ska lämna förslag på åtgärder för att inrymma verksamheten
inom den preliminära budgetramen med utgångspunkt från de
prioriteringar och förutsättningar som lämnats i budgetdirektivet.
Förslagen ska innehålla en beskrivning av eventuella konsekvenser.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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2018-09-07

UN 18/0126



Nämnden ska i budgetförslaget med utgångspunkt från kommunens
övergripande mål presentera förslag på nämndspecifika mål och
uppdrag kopplade till de övergripande målen.



Nämnden ska redovisa förslag på indikatorer som mäter
måluppfyllelsen och som ska följas upp vid delår- och årsbokslut.



Nämnden ska även i förekommande fall lämna förslag till taxe- och
avgiftsförändringar samt det ekonomiska utfallet av dessa. Taxor och
avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står i relation
till de åtgärder som ska utföras.



Nämnden ska redovisa de investeringar som nämnden önskar
genomföra de närmaste åren (år 2019, år 2020, år 2021) med
motivering, prioritering samt driftkostnadsberäkning inklusive
ekonomisk livslängd och årlig avskrivningskostnad.

Barnperspektiv
Ur ett barnperspektiv är det angeläget att medel för volymökningar, löne- och
prisökningar samt prioriterade satsningar tillförs budgetramen för att öka
kvaliteten i verksamheten.

Kaj Söder

Jesper Sjögren

Utbildningschef

Stabschef

Bilagor
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Verksamhetsåret 2019

Skolan och förskolan står inför flera utmaningar för att uppnå hög kvalitet och god
måluppfyllelse. Några viktiga områden att jobba med kommande år: Fortsätta utveckla
det systematiska kvalitetsarbetet, kompetensförsörjning, lokalfrågor, samt fortsätta
arbetet att förverkliga innehållet i Skolutvecklingsprogrammet och
Förskoleprogrammet.
Det övergripande målet för nämnden är att förbättra elevernas kunskapsresultat. För det
krävs ett systematiskt och långsiktigt arbete med alla områden i
Skolutvecklingsprogrammet. Ett område att prioritera 2019 är att öka andelen elever
som känner sig trygga i skolan.
När det gäller kompetensförsörjning så handlar det om flera olika saker, som att genom
olika insatser öka andelen förskollärare i förskolan, skapa god arbetsmiljö i förskola och
skola och öka andelen behöriga lärare. Med tanke på de kommande årens lärarbrist
behöver vi arbeta mer med rekrytering, men även förbättra förutsättningarna för de
redan anställda. Satsning har under flera år gjort på lärares löner, med gott resultat. Vi
kan idag erbjuda konkurrenskraftiga löner för lärare.
Befolkningsökningen i kommunen fortsätter. Volymökningar inom
utbildningsnämndens verksamheter är svåra att beräkna, men prognosen visar tydligt
fler barn och elever kommande år. Detta ställer krav på fler förskole- och
grundskoleplatser. För att klara framtida behov måste arbetet med att skapa fler platser
prioriteras under 2019.
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Ansvarsområde och organisation

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamheter öppen förskola, förskola,
barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem,
gymnasieskola, gymnasiesärskola samt för kostverksamheten i kommunen. All
pedagogisk omsorg är sedan 2013 i enskild regi.
Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska och för dessa gäller nationella
styrdokument som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i skollag,
skolförordningar och allmänna råd. Ej obligatoriska verksamheter är omsorg på
obekväm arbetstid och öppen förskola.
Utbildningskontoret leds av en utbildningschef. Sedan augusti 2015 finns två
verksamhetschefer som ansvarar för förskola respektive skola. Förskolan är just nu
organiserad i 6 områden och varje område leds av en förskolechef. Grundskolan
omfattar 10 skolenheter som leds av 9 rektorer. Upplands-Brogymnasiet leds av en
rektor.
Inom utbildningskontoret finns en stab som på olika sätt utgör stöd åt verksamheterna.
Inom organisationen finns också ett centralt Resursteam, enhet för modersmål och
nyanlända, samt kommunens kostenhet.
Totalt antal anställda, inklusive tidsbegränsade anställningar, inom nämndens
verksamheter är cirka 1000 personer.
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Vision och mål

Visionen för Upplands-Bro är ”Kommunen som ger plats”.
Nyfikenhet, omtanke och liv är de kärnvärden som Upplands-Bro vilar på, både nu och i
framtiden. Visionen har en målbild som berättar hur det ska vara att bo och leva i
kommunen år 2035.
För att effektivt arbeta för förverkligandet av visionen har tre strategiska fokusområden
identifierats: tillgänglig plats, mötesplats och levande plats. Fokusområdena är
övergripande och tvärgående över kommunens verksamheter och åtaganden.
Tillgänglig plats definieras som en välkomnande plats som det är lätt att röra sig inom
och dit det är lätt att ta sig. Mötesplats är en plats för utbyte av erfarenheter och
kunskaper, där vi skapar arenor för ”oväntade” och kreativa möten. En levande plats är
en plats som det är bra att bo och vistas i, där människor, djur och natur lever i en bra
samklang.
Utöver dessa tre strategiska fokusområden som pekas ut i visionen så är god ekonomisk
hushållning ett strategiskt fokusområde för kommunens verksamheter.
Inom varje fokusområde finns det ett antal politiskt beslutade övergripande mål.
Samtliga nämnder ska utforma sina budgetförslag med detta och kommunens
organisationsfilosofi HEP (Helhetssyn, Engagemang och professionalitet) som
utgångspunkt. Att bli bemött på ett professionellt och engagerat sätt oavsett fråga är
utgångspunkten inom alla områden och ska genomsyra nämndernas budgetförslag.
I direktivet till nämnderna anges att nämnderna ska i budgetförslaget med utgångspunkt
från kommunens övergripande mål presentera förslag på nämndspecifika mål och
uppdrag kopplade till de övergripande målen.
Nämnderna ska också redovisa förslag på indikatorer som mäter måluppfyllelsen och
som ska följas upp vid tertial- och årsbokslut.
Det är viktigt att de mål som sätts anger en klar viljeinriktning och är så konkreta att de
verkligen styr i den fortsatta processen.
Med målstyrning får varje styrelse/nämnd stor frihet att disponera tilldelade resurser
inom sina verksamheter.

3.1 Tillgänglig plats
3.1.1 En kommun för alla
Beskrivning
Vi ger Upplands-Bro-borna en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. Jämställdhets-,
integrations- och mångfaldsarbetet ska stärka den demokratiska processen. I
demokratiprocessen ingår medborgardialoger och syftet är också att tillskapa
mötesplatser för att uppnå levande platser.
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Nämndmål:
Föräldrarna ska vara nöjda med sitt barns förskola och skola.
Indikatorer

Beskrivning

Målvärde 2019

NKI-undersökning i skolan

100

NKI-undersökning förskola

100

3.1.2 En kommun i arbete och företagande
Beskrivning
En minskad arbetslöshet är en central och kommunövergripande fråga. Arbetstillfällen
ska skapas genom att samordna våra insatser och våga tänka nytt.
Ett växande näringsliv är en avgörande förutsättning för tillväxt. Engagemanget för de
näringspolitiska frågorna i kommunen ska tas tillvara och utvecklas.
3.1.3 Vara en attraktiv arbetsgivare
Beskrivning
Upplands-Bro kommuns arbetsplatser genomsyras av tydlighet och återkoppling i
uppdrag och förväntningar, respekt samt en bra fysisk arbetsmiljö, vilket bidrar till ett
gott arbetsklimat, professionellt arbete och medarbetare som trivs.

Nämndmål:
Medarbetarna är nöjda med sin arbetsmiljö och arbetsplats
Beskrivning

Upplands-Bro kommuns arbetsplatser ska genomsyras av tydlighet och återkoppling i
uppdrag och förväntningar, respekt och en bra fysisk arbetsmiljö.
Indikatorer

Beskrivning

Målvärde 2019

HME

Hållbart medarbetarengagemang
(HME) är ett totalindex som
beräknas utifrån resultaten för de tre
delindex motivation, ledarskap och
styrning.

80

Arbetsmiljöindex

Är ett index som vi skapat själva
utifrån fyra frågor om organisatorisk
och social arbetsmiljö i
medarbetarenkäten. Ingår i HMEenkäten.

70

Nämndmål:
Medarbetarna kommer åter i arbete efter sjukdom
Indikatorer

Beskrivning

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaroprocent tas ut genom
att dela antal sjuktimmar med alla
arbetade timmar. Kontorets
sjukfrånvaro jämförs med
föregående år.
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Nämndmål:
Heltid som norm
Indikatorer

Beskrivning

Målvärde 2019

Andelen heltidsanställd personal
Andel medarbetare med
heltidsanställning

Andel medarbetare med
heltidsanställning - skiljt från dem
som aktivt tackat nej till heltid.

100%

3.2 Mötesplats
3.2.1 Vi lyfter skolan
Beskrivning
Utbildning är nyckeln till framtidens jobb, konkurrenskraft, ekonomisk utveckling och
människors frihet att forma sina egna liv.

Nämndmål:
Alla barn och elever ska känna sig trygga i skolan
Indikatorer

Beskrivning

Andel elever som känner sig trygga i
skolan enligt NKI-undersökning

Målvärde 2019
100

Nämndmål:
Barn och elever ska vara nöjda med sin skola
Indikatorer

Beskrivning

Andel elever som är nöjda med sin
skola enligt NKI-undersökning

Enkät undersökning utförs varje år i
årskurs 3, 6 och 8

Målvärde 2019
100%

Nämndmål:
Alla elever når målen för sin utbildning
Indikatorer

Beskrivning

Målvärde 2019

Andel elever som nått kravnivån på
nationella proven i åk 3

100%

Andel elever med betyg i samtliga
ämnen åk 6

100%

Andel elever med betyg i samtliga
ämnen åk 9

100%

Andelen elever med
gymnasieexamen efter 3 år

100%

Nämndmål:
Alla elever är behöriga till nationellt program på gymnasiet
Indikatorer

Beskrivning

Andel elever som är behöriga till
nationellt program på gymnasiet
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3.3 Levande plats
3.3.1 En kommun som växer
Beskrivning
Vi är kommunen som ger plats. Fler ska kunna hitta ett hem i Upplands-Bro. Vi ställer
om till ett långsiktigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Upplands-Bro.
3.3.2 En hållbar kommun i utveckling
Beskrivning
Vi stärker vår hållbara profil och vårt klimatarbete genom ökad dialog med
medborgarna.

Nämndmål:
Resursanvändningen är effektiv och har liten miljöpåverkan
Indikatorer

Beskrivning

Total mängd köpt energi av
kommunens verksamheter per
invånare ska minska

Ska minska med minst 5
procentenheter årligen.

Andel verksamheter som källsorterar
enligt beslutade riktlinjer ska öka

Ska öka med minst fem
verksamheter årligen.

Öka andelen ekologiska livsmedel

Ska öka med minst fem
procentenheter årligen.

Målvärde 2019

45%

Nämndmål:
Transporter i vår verksamhet ska ha liten miljöpåverkan
Indikatorer

Beskrivning

Andel utsläpp av växthusgaser från
kommunens fordonspark och resor i
tjänsten med personbil minskar

Ska minska med minst fem
procentenheter årligen.

Målvärde 2019

Antal körda mil med anställdas egna
bilar (i tjänsten) minskar (mil/
årsarbetskrafter i kommunen)

Nämndmål:
Alla kommunala förskolor ska vara diplomerade enligt Grön Flagg och ha ett
aktivt Grön Flagg-arbete
Indikatorer

Beskrivning

Andel förskolor som är Grön Flaggdiplomerade

Målvärde 2019
100%

Föreslås att målet om Grön Flagg tas bort för skolan. Skolans uppdrag att arbeta med
miljö- och hållbarhetsfrågor regleras i kursplanerna. Utifrån kursplanernas innehåll
organiserar skolan undervisningen. Skolan äger själv frågan om hur eleverna ska nå
målen och hur undervisningen ska organiseras, det är skolans s.k. friutrymme. Att
påtvinga samtliga skolor en arbetsmodell som Grön Flagg innebär att detta friutrymme
försvinner. Grön Flagg-arbete i sig garanterar inte att skolans elever når sina mål i högre
utsträckning. Tvärtom så hindrar det skolan från att på bästa sätt arbeta för att eleverna
når målen. I förskolan saknas den styrning som finns i skolan, eftersom det inte finns
kursplaner i förskolan. Att ha ett mål för aktivt Grön Flagg-arbete inom förskolan är
Utbildningsnämnden, Budgetförslag nämnd år 2019
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därför fullt rimligt.
Förslag på ny formulering:
Alla kommunala förskolor ska vara diplomerade enligt Grön Flagg och ha ett aktivt
Grön Flagg-arbete

3.4 God ekonomisk hushållning
3.4.1 En kommun med god ekonomi och uppföljning
Beskrivning
Kommunen har en ekonomi i balans, varje verksamhet håller sin budget varje år.
Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i nämnd, utskott och bolag. Mellan
nämnderna får justeringar ske av redovisningstekniska skäl under året.
Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både ur ett
finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv.
Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska och där det är möjligt relaterade till
resursnyttjandet.

Nämndmål:
Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska och där det är möjligt relaterade till
resursnyttjandet.
Indikatorer

Beskrivning

Målvärde 2019

Årlig översyn

100%

Nämndmål:
Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i nämnd, utskott och bolag.
Indikatorer

Beskrivning

Rapport till fullmäktige vid tertial- och
årsbokslut enligt beslutad
styrprocess

Målvärde 2019
100%

Nämndmål:
Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både ur ett
finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv
Indikatorer

Beskrivning

Rapport till fullmäktige vid tertial- och
årsbokslut enligt beslutad
styrprocess.

Målvärde 2019
100%

Nämndmål:
Inköp sker hos upphandlade leverantörer
Indikatorer

Beskrivning

Målvärde 2019

Köptrohet mot avtal

Utbildningsnämnden, Budgetförslag nämnd år 2019

9(14)

Nämndmål:
Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står i
relation till de åtgärder som ska utföras.

Nämndmål:
Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott och bolag
med relevanta metoder.

Nämndmål:
Varje nämnd ska bedöma om god ekonomiskt hushållning är uppfyllt både ur ett
finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv
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4

Ekonomi

4.1 Driftbudget 2019
Tkr

Utfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Intäkter

124 750

118 000

120 000

122 000

125 000

Kostnader

849 135

872 192

924 320

992 500

1 063 000

Nettokostnader *)

724 385

754 192

804 320

870 500

938 000

*) För 2019 ska nettokostnader motsvara den preliminära budgetramen för nämnden enligt budgetdirektivet

4.1.1 Prestationer/Nyckeltal
Verksamhet antal barn/elever

Vt 2019

Ht 2019

Snitt 2019

Snitt 2018

Förändring

Pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare

56

56

56

51

5

Pedagogisk omsorg, nattomsorg

15

15

15

15

0

Förskola 1-5 år

2 000

1 940

1 970

1 899

70

Fritidshem 6-9 år

1 450

1 526

1 488

1 413

75

430

440

435

403

32

3 510

3 670

3 590

3 427

163

Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola

44

46

45

41

4

1 025

1 069

1 047

997

50

18

18

18

18

0

4.2 Specificering av förändringar i nämndens/bolagets budgetram
Tkr

Budget 2019

Plan 2020

0

0

Allmänuppräkning av budgetramen (löne- och prisjustering)

15 000

15 800

16 500

Volymförändringar

41 900

35 022

35 000

700

15 300

16 000

Eventuella omfördelningar, effektiviseringar

-8 920

0

0

Summa (= tillskott enligt budgetdirektiv)

48 680

66 122

67 500

1 442

1 500

1 500

50 122

67 622

69 000

Avgår engångsanslag

Särskilda satsningar och andra tillskott

Förändring kapitalkostnader
Förändring budgetram

Plan 2021

Kommentarer förändring budgetram

Till budgetramen för 2019 har förändringen av kapitalkostnader (avskrivningar och
internränta) lagts till. Det är gjort utifrån när investeringarna bedöms tas i bruk.
Förändringen finansieras inom budgetdirektivens ram för kapitalkostnader.

4.3 Konsekvensbeskrivning
Utgångspunkt är att de verksamhetsmål som föreslagits för 2019 ska uppnås inom
budgetramen för Utbildningsnämnden. Målen syftar till en förbättrad kvalitet i
verksamheterna och att öka elevernas kunskapsresultat. Arbetet med fokus på
kostnadseffektivitet fortsätter men med en ökning av antalet barn och elever står
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nämnden inför några ekonomiska utmaningar under 2019. Det ökande elevantalet
innebär att merparten av den preliminära utökningen av Utbildningsnämndens
budgetram går till volymökningar.
Den kraftiga befolkningsökningen i kommunen första halvåret 2018, kan komma att
påverka volymerna redan 2019 om befolkningsutvecklingen håller i sig året ut. I
dagsläget syns dock inga större volymförändringar för 2019 än vad som tidigare
prognostiserats.
Ramutökningen täcker de prognostiserade volymökningarna och en liten uppräkning av
budgetramen med ca 0,5 %. För att uppnå 2 % uppräkning krävs därför
effektiviseringar.
Samtidigt bör vissa satsningar genomföras och några redan verkställda satsningar måste
finansieras, det är bland annat:





utökad budget för tilläggsbelopp
ökade hyreskostnader
utveckla mottagandet av nyanlända elever
utökad budget för omsorg på obekväm arbetstid ("nattis").

För att skapa utrymme för det, behöver flera verksamheter effektivisera.
Möjliga effektiviseringar:






större undervisningsgrupper inom modersmålsundervisningen
ej tillsätta vakanta tjänster på utbildningsstaben och Resursteamet
avstå renoveringar (lägre hyreskostnader)
avstå från paviljonger för fler skolplatser
lägga ner omsorg på obekväm arbetstid

Konsekvenser:






svårare att förbättra måluppfyllelsen av de politiska målen
större barngrupper
lägre personaltäthet
sämre arbetsmiljö för barn och personal
särskilda planerade satsningar uteblir

Vilka satsningar som ska genomföras sker genom en prioritering i
Utbildningsnämndens internbudget efter det att Kommunfullmäktige beslutat
budgetramen. Förutom beslutad budgetram styr även riktade statsbidrag vilka satsningar
som kan göras.

4.4 Specificering av riktade statsbidrag
En allt större del av kommunens finansiering kommer i form av riktade statsbidrag
direkt från staten/regeringen. Riktade statsbidrag är specialdestinerade statsbidrag som
antingen oftast rekvireras eller har ett ansökningsförfarande som nämnden själv
ansvarar för.
Riktade statsbidrag bokas på kontoklass 3 i kommunens redovisning. Riktade
statsbidrag är statsbidrag som inte ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning.
Det riktade statsbidraget kommer inte, med andra ord, i de generella statsbidraget som
nämnden får i sin budgetram.
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Specificerade satsningar som ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning ingår
i respektive nämnds budgetram och kan inte särskilt begäras från nämnden utöver den
budgetram som nämnden får.
Riktade statsbidrag
Erhållet
2017

Prognos
2018

Prognos
2019

6 440

6 440

6 440

Kvalitetssäkring barnomsorg

825

851

851

Logoped språkförskola

445

0

0

2 316

2 316

2 316

Tkr
Maxtaxa barnomsorg

Maxtaxa fritidshem
Kvalitetssäkring fritidshem

825

851

851

Karriärtjänster grundskola/UBG

3 223

3 223

3 223

Lågstadiesatsningen/Fritidssatsningen

5 405

6 700

6 700

Statsbidrag för ökad jämlikhet

1 760

1 784

1 800

997

718

0

1 537

0

0

570

273

273

70

70

70

Nyanlända, utökad undervisningstid

530

530

530

Statsbidrag likvärdig skola

400

0

0

VFU lärarstudenter

395

400

400

AMS trygghetsanställningar

2 800

3 000

3 000

Migrationsverket asylsökande

6 126

3 768

2 000

Lärarlönelyftet

Mindre barngrupper i förskolan
Läxhjälp grundskolan
SIS utevecklingsmedel förskolan
Sommarskola

3 578

7 156

7 156

Samordning mottagning av nyanlända

103

103

103

Nyanlända-/flyktingschablon

900

3 100

1 800

39 245

41 283

37 513

Kommentarer riktat statsbidrag

Statsbidrag från Migrationsverket är svåra att beräkna då antalet asylsökande elever är
svårt att prognostisera.
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4.5 Investeringsbehov
Investeringsprojekt
År 2019

År 2020

År 2021

Avskrivningstid
antal år

Avskrivn
per år

IKT-satsning förskolor och skolor

3 000

3 000

3 000

3

1 070

Inventarier och utrustning förskolor och skolor

2 000

2 000

5 000

10

230

Inventarier nya lokaler

2 000

2 000

2 000

10

230

Fordonspark UBG

1 000

1 000

1 000

10

115

Larm och säkerhet

3 000

2 000

2 000

15

245

Modernisering av kök, utrustning

2 000

2 500

2 500

10

230

Upprustning av utomhusmiljö

2 000

3 000

2 000

15

170

15 000

15 500

17 500

Tkr

Summa

2 290

Kommentarer investeringsbehov

Implementering av mer modern teknik och IKT-verktyg i våra förskolor och skolor.
Inventarier och utrustning i samband med ombyggnationer och anpassningar hos
förskolor och skolor, samt för modernisering av lärmiljön i förskolor och skolor.
Upplands-Brogymnasiets fordonspark behöver miljöcertifierade fordon för att
upprätthålla kvaliteten på undervisningen utifrån givna miljökrav.
Förskolor och skolor behöver investera i nya larm och andra trygghetsförebyggande
åtgärder.
Köken i förskolor och skolor byggs successivt om från mottagningskök till
tillagningskök. Avser inventarier och utrustning.
Utomhusmiljön vid kommunens förskolor och skolor rustas successivt upp.

4.6 Förändringar i taxor och ersättningar
En justering av inackorderingsbidraget till 1/30 av prisbasbeloppet för att ligga i samma
nivå som övriga länet. Prisbasbelopp för år 2018 är 45 500kr, vilket ger ett
inackorderingsbidrag på 1 517 kr / månad.
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1

Inledning

1.1 Vinjett
Barnomsorg på obekväm arbetstid, startade på försök 1 mars 2017 på Förskolan
Ekhammar. Utbildningsnämnden beslutade i april att permanenta verksamheten.
Skolutvecklingsprogrammet som togs fram 2016 och kommer att följas upp under
hösten. Programmet gäller 2016-2020.
En viktig händelse är utbyggnad av förskolan Blomman i Bro, som kommer ske under
året. Blomman byggs ut med två avdelningar.
Lovskola har genomförts för elever i åk 8 och 9.
Förskoleklass blir organisatorisk från höstterminen 2018.

1.2 Ansvarsområde och organisation
Under 2018 ansvarar Utbildningsnämnden för kommunens verksamheter öppen
förskola, förskola, barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola samt kostverksamhet.
Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska och för dessa gäller nationella
styrdokument som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i skollag,
skolförordningar och allmänna råd. Ej obligatoriska verksamheter är omsorg på
obekväm arbetstid och öppen förskola.
Utbildningskontoret leds av en utbildningschef. Det finns två verksamhetschefer som
ansvarar för förskola respektive skola. Förskolan är organiserad i 6 områden och varje
område leds av en förskolechef. Grundskolan omfattar 10 skolenheter som leds av 9
rektorer. Upplands-Brogymnasiet leds av en rektor.
Inom utbildningskontoret finns en stab som på olika sätt utgör stöd åt verksamheterna.
Inom organisationen finns också ett centralt Resursteam, enheten för modersmål och
kommunens kostenhet.
Totalt antal anställda, inklusive tidsbegränsade anställningar, inom nämndens
verksamheter är cirka 1000 personer.

1.3 Viktiga händelser under året
Förbättra elevresultaten
Resultaten i grundskolan är bra. I åk 9 har resultaten förbättrats, både när det gäller det
genomsnittliga meritvärdet och andelen elever med godkända betyg i samtliga ämnen.
Samtliga skolor med åk 9 har positiva SALSA-värden. I SKL:s Öppna jämförelser för
grundskolan 2017 hamnar Upplands-Bro kommun på plats 21 i riket när resultaten i åk
9 vägts samman, vilket får anses som mycket bra. Högsta prioritet i grundskolan är att
öka andelen elever med behörighet till gymnasieskolans nationella program.
Arbetet med att förbättra resultaten i gymnasieskolan fortsätter.
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Förskoleklassen blir obligatorisk
Nytt från hösten 2018 är att förskoleklassen blir obligatorisk. Det innebär att vi kommer
ha något fler elever i förskoleklass då alla 6-åringar tidigare inte gått i förskoleklass. Till
exempel; 2016 gick 94 % av alla 6-åringar i kommunen i förskoleklass.
Obligatorisk lovskola
Från och med 2018 är kommuner skyldiga att anordna och erbjuda lovskola för elever i
åk 8 och 9. Detta medför extra kostnader. Vi har tidigare erbjudit lovskola, men i och
med att det nu blir obligatoriskt och en rättighet för elever att delta, kommer lovskola
bedrivas i betydligt större omfattning. Kommunerna får ett generellt bidrag för detta,
som baserar sig på antalet kommuninvånare. Totalt får Upplands-Bro ca 160 tkr för
2018, vilket inte kommer täcka de förväntade kostnaderna.
Obligatoriskt med PRAO i grundskolans åk 8 och 9
Från läsåret 2018/2019 blir det obligatoriskt med PRAO i grundskolan.
Larm och säkerhet
Med en allt mer otrygg omvärld fortsätter arbetet med säkerhetsåtgärder och utrusta
våra förskolor och skolor med bra larm. Till exempel så påbörjas våren 2018 ett försök
med trygghetslarm på några förskolor och skolor.
Modernisering av lokaler
Arbetet med att modernisera och anpassa skolors och förskolors lokaler efter de behov
som finns fortsätter. Under året kommer ytterligare några enheter att renoveras.
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2

Mål och resultat

I det här avsnittetredovisasnämndensmåluppfyllelseför 2018. Måluppfyllelsen
bedömsgenomresultatetav framtagnaindikatorer.För de indikatorerdär man i
nämndbudgeten
beslutatom ett målvärdebedömsmåluppfyllelsenutifrån detta,för de
sominte har ett målvärderedovisastrend,det vill sägaförbättring/försämringjämfört
medtidigareår.
Målet uppfyllt:
Målet delvis uppfyllt:
Målet ej uppfyllt:

Övergripande mål:
2.1 En kommun för alla
Vi ger Upplands-Bro-bornaen nyckelroll i utvecklandetav sin kommun.Jämställdhets
-,
integrations- och mångfaldsarbetet
skastärkaden demokratiskaprocessen.

Nämndmål:
2.1.1 Föräldrarna ska vara nöjda med sitt barns förskola och skola.
Indikatorer
NKI-undersökning i skolan

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

100

78

78

Trend

Kommentar
78 procent av föräldrarna med barn i förskoleklass, åk 3, 6 och 8 är nöjda med verksamheten på sitt barns skola.
NKI-undersökning förskola

100

87

87

Kommentar
87 procent av föräldrarna är nöjda med verksamheten på sitt barns förskola.
86 procent av föräldrarna i förskolan kan rekommendera sitt barns förskola.

Övergripande mål:
2.2 En kommun i arbete och företagande
En minskadarbetslöshetär en centraloch kommunövergripande
fråga.Arbetstillfällen
skaskapasgenomatt samordnavårainsatseroch vågatänkanytt.
Ett växandenäringslivär en avgörandeförutsättningför tillväxt. Engagemanget
för de
näringspolitiskafrågornai kommunenskatastillvara och utvecklas.

Övergripande mål:
2.3 Vara en attraktiv arbetsgivare
Upplands-Bro kommunsarbetsplatsergenomsyrasav tydli ghetoch återkopplingi
uppdragoch förväntningar,respektsamten bra fysisk arbetsmiljö,vilket bidrar till ett
gott arbetsklimat,professionelltarbeteoch medarbetaresom trivs.
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Nämndmål:
2.3.1 Medarbetarna är nöjda med sin arbetsmiljö och arbetsplats

Komm entar

Genomfört
Indikatorer

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

Uppnått

Uppnått

Årlig revidering av SAM
(Systematiska
arbetsmiljöarbetet)

Trend

Nämndmål:
2.3.2 Medarbetarna kommer åter i arbete efter sjukdom
Indikatorer

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

Uppnått

Uppnått

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

90

90

89

Vid sjukfrånvaro längre än
14 dagar ska
rehabiliteringsutredning
upprättas

Trend

Nämndmål:
2.3.3 Heltidstjänst erbjuds när det är möjligt
Indikatorer
Andelen heltidsanställd
personal

Trend

Övergripande mål:
2.4 Vi lyfter skolan
Utbildning är nyckelntill framtidensjobb, konkurrenskraft,ekonomiskutvecklingoch
människorsfrihet att forma sinaegnaliv.

Nämndmål:
2.4.1 Alla barn och elever ska känna sig trygga i skolan
Indikatorer
Andel elever som känner sig
trygga i skolan enligt NKIundersökning

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

100

82

85

Trend

Kommentar
Resultatet avser grundskolans åk 3, 6 och 8. Resultatet är något sämre än 2017.
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Nämndmål:
2.4.2 Barn och elever ska vara nöjda med sin skola
Indikatorer

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

100%

82%

85%

Andel elever som är nöjda
med sin skola enligt NKIundersökning

Trend

Kommentar
Resultatet avser förskola, förskoleklass, åk 3, 6 och 8. Resultatet är något sämre än 2017.

Nämndmål:
2.4.3 Alla elever når målen för sin utbildning
Indikatorer

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

Trend

Andel elever som nått
kravnivån på nationella
proven i åk 3
Andel elever med betyg i
samtliga ämnen åk 6
Andel elever med betyg i
samtliga ämnen åk 9
Andelen elever med
gymnasieexamen efter 3 år

Resultatenredovisassenare.

Nämndmål:
2.4.4 Alla elever är behöriga till nationellt program på gymnasiet
Indikatorer

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

Trend

Andel elever som är
behöriga till nationellt
program på gymnasiet

Resultatetredovisassenare.

Övergripande mål:
2.5 En kommun som växer
Vi är kommunensom ger plats.Fler skakunnahitta ett hemi Upplands-Bro. Vi ställer
om till ett långsiktigtsocialt,ekologisktoch ekonomiskthållbartUpplands-Bro.

Övergripande mål:
2.6 En hållbar kommun i utveckling
Vi stärkervår hållbaraprofil och vårt klimatarbetegenomökad dialog med
medborgarna.
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Nämndmål:
2.6.1 Resursanvändningen är effektiv och har liten miljöpåverkan
Indikatorer

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

Trend

Total mängd köpt energi av
kommunens verksamheter
per invånare minskar med 5
procentenheter årligen.
Kommentar
Vid de renoveringar som genomförts av förskolor och skolor de senaste tre åren, har armaturen byts ut till
energisnålare alternativ. Vid renoveringar av verksamhetslokaler byts också fönster ut till mer energisnåla alternativ.
Utbyte av direktverkande el till bergvärme sker även succesivt i våra förskolor och skolor.
Andel verksamheter som
källsorterar enligt beslutade
riktlinjer ska öka med fem
verksamheter årligen.
Kommentar
Utbildningskontoret har tidigare kartlagt verksamheternas förutsättningar och behov för att kunna källsortera.
Beställning av utrymmen för källsortering har gjorts till Upplands-Brofastigheter.
Öka andelen ekologiska
livsmedel med fem
procentenheter årligen

40%

45%

35%

Kommentar
Resultatet avser Utbildningskontorets utfall under perioden januari - juli 2018.
Utfallet för kommunen som helhet är 43 % under samma period.

Nämndmål:
2.6.2 Transporter i vår verksamhet ska ha liten miljöpåverkan
Indikatorer

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

Trend

Andel utsläpp av
växthusgaser från
kommunens fordonspark
och resor i tjänsten med
personbil minskar med fem
procentenheter årligen
Kommentar
Utbildningskontoret arbetar för att medarbetarna inte ska använda personbil i tjänsten. Andra alternativ prioriteras så
långt det är möjligt.
Antal körda mil med
anställdas egna bilar (i
tjänsten) minskar (mil/
årsarbetskrafter i
kommunen)
Kommentar
Utbildningskontoret arbetar för att medarbetarna inte ska använda egna bilar i tjänsten.
Resursteamets medarbetare använder kommunens miljövänliga bilar i så stor utsträckning som möjligt, i stället för att
använda egen bil. Sedan sommaren 2018 har Utbildningskontoret en egen miljövänlig bil, som främst är till för
kontorets lokalsamordnare som behöver åka mycket. Tidigare utfördes dessa resor med egen bil.
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Nämndmål:
2.6.3 Alla kommunala skolor och förskolor ska vara certifierade enligt Grön
Flagg och ha ett aktivt Grön Flagg-arbete

Kommentar

Tre skolor är certifieradeenligt Grön Flaggoch har ett aktivt arbete.
Alla förskolor är certifieradeenligt Grön Flaggoch har ett aktivt arbete.
Indikatorer

Målvärde 2018

Utfall 2018

Andel skolor som är Grön
Flagg-certifierade

100%

30%

Andel förskolor som är Grön
Flagg-certifierade

100%

100%

Utfall 2017

Trend

Övergripande mål:
2.7 En kommun med god ekonomi och uppföljning
Kommunenhar en ekonomii balans,varje verksamhethåller sin budgetvarje år.
Uppföljning av ekonomioch verksamhetskeri nämnd,utskott och bolag.Mellan
nämndernafår justeringarskeav redovisningstekniska
skäl underåret.
Varje nämndska bedömaom god ekonomiskhushållningär uppfyllt bådeur ett
finansiellt perspektivoch ett verksamhetsmässigt
perspektiv.
Taxor och avgifter skavaraaktuella,logiskaoch där det är möjligt relateradetill
resursnyttjandet.

Nämndmål:
2.7.1 Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska och där det är möjligt
relaterade till resursnyttjandet.
Indikatorer

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

Trend

Årlig översyn

Nämndmål:
2.7.2 Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i nämnd, utskott och bolag.
Indikatorer

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

Trend

Rapport till fullmäktige vid
tertial- och årsbokslut enligt
beslutad styrprocess

Nämndmål:
2.7.3 Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både
ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv

Utbildningsnämnden, Verksamhetsrapport augusti 2018

9(15)

Kommentar

Utbildningsnämndens
prognosför 2018visar på underskott.
Indikatorer

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

Trend

Utfall 2017

Trend

Rapport till fullmäktige vid
tertial- och årsbokslut enligt
beslutad styrprocess.

Nämndmål:
2.7.4 Inköp sker hos upphandlade leverantörer
Indikatorer

Målvärde 2018

Utfall 2018

Köptrohet mot avtal

Nämndmål:
2.7.5 Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står
i relation till de åtgärder som ska utföras.

Kommentar

Taxor och avgifter förändrasi sambandmed ny budgetoch uppdateringsker i relation
till de åtgärdersom skautföras.

Nämndmål:
2.7.6 Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott och
bolag med relevanta metoder.

Kommentar

Utbildningskontoretredovisarregelbundettill utbildningsnämnden
en ekonomisk
rapportpå enhetsnivå.Varje enhetschefaviseraromgåendetill närmastechef om det
finns signalersom tyder på att budgetinte hålls. Uppföljning av nämndensmål skeri
verksamhetsrapport
varje tertial.

Nämndmål:
2.7.7 Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både
ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv

Kommentar

Utbildningsnämndens
prognosför 2018visar på underskott.

2.8 Nämndens bedömning av måluppfyllelse
Någramål visar på högaambitionermen är mycket svåraatt uppnå,som till exempel
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"Alla barn och elever ska känna sig trygga i skolan". Med dessa formuleringar är det
näst intill omöjligt att å 100 % måluppfyllelse.
Sammantaget visar dock bedömningen av måluppfyllelsen är relativt god så här långt.
Alla mål är ännu inte uppnådda, men många mål är på väg att uppnås eller delvis redan
uppnådda. Några mål är dock svåra att bedöma om de är uppnådda eller inte, utifrån hur
de är formulerade.
Några mål som inte är uppnådda och där resultaten inte har förbättrats är föräldrars
nöjdhet och barn och elevers trygghet i förskolan och skolan.
Ett mål som ännu inte är uppnått är målet om god ekonomisk hushållning, då
Utbildningsnämnden ser ut att göra underskott 2018.
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3

Ekonomi

3.1 Årets resultat
Driftredovisning
Budget 201808
(tkr)

Redovisat 201808

Avvikelse
201708

Avvikelse 201808

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

6 588

2 182

7 174

2 248

-586

66

-520

-744

Förskola/Öppen
förskola

275 416

147 680

277 378

148 000

-1 962

320

-1 642

-4 178

Grundskola/Fritidshem

467 286

213 359

473 338

219 793

-6 052

6 434

382

-1 051

Grundsärskola

21 078

6 786

19 468

7 999

1 610

1 213

2 823

1 432

Gymnasieskola

173 157

105 318

175 137

106 223

-1 980

905

-1 075

-879

Gymnasiesärskola

7 182

168

7 104

133

78

-35

43

-107

Gemensam
verksamhet

44 470

39 184

43 217

39 000

1 253

-184

1 069

1 000

995 177

514 677

1 002 816

523 396

-7 639

8 719

1 080

-4 527

Pedagogisk
oms/Nattoms

Summa

3.2 Helårsprognos
Budget 2018
(tkr)

Prognos 2018

Budgetavvikelse 2018

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

6 878

1 869

7 678

1 869

-800

0

-800

Förskola/Öppen förskola

429 850

221 521

431 200

221 521

-1 350

0

-1 350

Grundskola/Fritidshem

703 808

321 195

712 508

322 195

-8 700

1 000

-7 700

Grundsärskola

30 742

10 172

31 742

10 172

-1 000

0

-1 000

Gymnasieskola

280 310

158 231

280 360

158 231

-50

0

-50

Gymnasiesärskola

10 772

252

10 772

252

0

0

0

Gemensam Verksamhet

63 848

58 776

62 848

58 776

1 000

0

1 000

1 526 208

772 016

1 537 108

773 016

-10 900

1 000

-9 900

Pedagogisk oms
/Nattomsorg

Summa

3.3 Ekonomisk analys
Utbildningsnämnden prognostiseras med ett underskott på 9 900 tkr för helåret.
Underskottet motsvarar 1,3 % av nämndens totala budget. Delårsbokslutet redovisar
dock ett överskott på 1 080 tkr. Kostnaderna kommer att öka p.g.a. ca 100 fler elever i
grundskolan samt fler elever i grundsärskolan från höstterminen 2018. Därigenom blir
helårsprognosen ett underskott trots att delåret visar ett mindre överskott.
Pedagogisk verksamhet
Verksamheten består av barnomsorg på OB-tid och ersättning för barn hos
dagbarnvårdare. Resultatet för OB-verksamheten beräknas bli underskott med -800tkr.
Översyn av verksamheten pågår och en utvärdering har gjorts efter det första
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verksamhetsåret.
Förskola och Öppen förskola
Antalet Upplands-Brobarn i förskolorna beräknas bli i stort sett enligt budget.
Underskottet beror i huvudsak på att kostnaden för barn med extra behov av särskilt
stöd (tilläggsbelopp) är högre än budget.
Grundskola/Grundsärskola
Antalet grundskoleelever beräknas bli ca 40 fler än budgeterat, därmed ökar kostnaden
för skolpeng med 2 500 tkr. Kostnader för elever med extra behov av särskilt stöd
(tilläggsbelopp) är 5 000 tkr högre än budget.
Gymnasieskola/Gymnasiesärskola
Kostnaden för Upplands-Broelever i gymnasieutbildningar beräknas bli 1 850 tkr lägre
än budgeterat.
Upplands-Brogymnasiet beräknas redovisa underskott med 1 900 tkr. Orsaken är att
elevintäkterna blir lägre p.g.a. 30 elever färre än budget. UBG har vidtagit åtgärder för
att minska kostnaderna.
Gemensam Verksamhet
Kommunens egna förskolor och skolor finansierar gemensamma funktioner via barnoch elevpengen; Resursteamet, Kostenheten, Modersmålsenheten, verksamhetsledning,
administration och avskrivningar. Sammantaget beräknas dessa stödverksamheter
genererar ett överskott pga. vakanser under delar av året.

3.4 Driftsprojekt och engångssatsningar
Inga driftsprojekt och engångssatsningar under 2018.

3.5 Kommentarer driftsprojekt och engångssatsningar
Inga driftsprojekt och engångssatsningar under 2018.

3.6 Sociala investeringsfonden
Projekt
(tkr)
Preventionsprojektet

Redovisat
tom
201808

Prognos
för
projektet

Prognosavvikelse

Projektstart

Projekt slut

Budget hela
projektet

År-mån

År-mån

Netto

Netto

Netto

Netto

2 016

2 016

991

439

991

0

991

439

991

0

Summa

3.7 Kommentarer sociala investeringsfonden
Budgeten är avsedd för lön till projektledaren för preventionsprojektet, som
Utbildningsnämnden ansvarar för tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden och
Socialnämnden. Projektledaren började sin anställning 1 juni 2016. Sedan 1 december
2016 arbetar projektledaren 50 %.
På grund av viss personalomsättning och föräldraledighet fanns medel kvar för
preventionsprojektet när projekttiden var slut. Därför har Utbildningsnämnden förlängt
projektet till oktober 2018. Tidigare beslutade medel kommer att täcka den förlängda
projekttiden och nya medel behöver inte äskas.
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Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för samordning av kommunens arbete
för att begränsa skadeverkningar till följd av alkohol, narkotika, dopning och tobak samt
att arbeta för att minska den psykiska ohälsan bland barn och unga i Upplands-Bro
kommun. Projektet möjliggör även att kommunen kan arbeta mer strategiskt med dessa
frågor i framtiden.
Preventionsprojektet delredovisades för Utbildningsnämnden i februari 2018 och
kommer att slutredovisas i oktober 2018.

3.8 Investeringsredovisning
Total
budget

Förbrukat
tom 2017

Redovisat
201808

Budget
2018

Kvar av
budget
2018

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

221

905

684

1 405

3 950

2 545

Larm och säkerhet

943

2 893

1 950

Modernisering av kök

697

1 720

1 023

Inventarier och utrustning förskolor,
skolor

1 014

5 560

4 546

Summa

4 280

15 028

10 748

Projekt
(tkr)
Utomhusmiljö förskolor, skolor
IKT-satsningar förskolor, skolor

Investeringsredovisningsprognos

Projekt
(tkr)

Total
budget

Förbrukat
tom 2017

Prognos
2018

Budget
2018

Kvar av
budget
2018

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Utomhusmiljö förskolor, skolor

905

905

0

IKT-satsningar förskolor, skolor

3 950

3 950

0

Larm och säkerhet

2 893

2 893

0

Modernisering av kök

1 720

1 720

0

Inventarier och utrustning förskolor,
skolor

5 560

5 560

0

15 028

15 028

0

Summa

3.9 Kommentarer investeringsredovisning
Utomhusmiljö förskolor och skolor
Utomhusmiljön hos några av kommunens förskolor och skolor har och kommer att
rustats upp.
IKT-satsningar förskolor och skolor
Implementering av mer modern teknik och IKT-verktyg i verksamheterna. 1-1-satsning
för kommunens högstadieskolor.
Larm och säkerhet
Investeringar av nya larm och andra trygghetsförebyggande åtgärder i förskolor och
skolor.
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Modernisering av kök
Kostnader för utrustning vid omställning till tillagningskök och byten av utrustning i
övriga kök.
Inventarier och utrustning i förskolor och skolor
Modernisering av lärmiljöer.
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UN

Balanslista

Dnr UN 18/005

Diarienr
UN 15/ 0299
Datum:
2015-12-01
§ 109

Uppdrag
Förstudie av ny grundsärskola

Beslut/Kommentar
Utbildningskontoret får i uppdrag att
starta en förstudie av en ny
grundsärskola.

UN 16/0150
Datum:
2016-12-20
§ 89

Förstudie Ekhammar

Utbildningsnämnden ger i uppdrag till
Utbildningskontoret att anpassa
Ekhammarskolans matsal till ett ökat
antal elever och utreda möjligheter att
samordna det med nybyggnation av
den nya grundsärskolan.
Utbildningskontoret får i uppdrag att
utreda en eventuell utbyggnad av
Upplands-Brogymnasiet.

UN 16/0212
Datum:
2016-12-20
§ 90

Förstudie ny förskola i Östra Bro

Utbildningsnämnden godkänner
behovsanalysen och ger i uppdrag till
Utbildningskontoret att teckna ett
förstudieavtal med Upplands-Bro
kommunfastigheter AB.

UN 17/0131
Datum:
2017-09-19
§ 54

Förstudie ny förskola i
Trädgårdsstaden

Utbildningsnämnden godkänner
behovsanalysen och Utbildningskontoret
får i uppdrag att teckna ett förstudieavtal
med Upplands-Bro kommunfastigheter
AB.

UN 17/0130
Datum:
2017-09-19
§ 53

Utredningsuppdrag - ny förskola i
Tjusta

Utbildningskontoret får i uppdrag att
utreda förutsättningarna för att bygga en
ny förskola i Tjusta.

1

UN 18/0064
Datum:
2018-04-17
§ 25

Behovsanalys – utbyggnad av
Norrboda förskola

Utbildningsnämnden ger
Utbildningskontoret i uppdrag att
tillsammans med Upplands-Bro
kommunfastigheter AB hitta en bättre
anpassad yta att uppföra skola i
Norrboda på.
Utbildningsnämnden godkänner
behovsanalysen om utbyggnad av
Norrboda förskola och ger ett uppdrag
till Utbildningskontoret att teckna ett
förstudieavtal med Upplands-Bro
kommunfastigheter AB.

UN 18/0079

Ny förskola (Lillsjö badväg)

Balanslista per den 11 september 2018.
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Utbildningskontoret får i uppdrag att
förhandla och teckna hyreskontrakt med
Odalen fastigheter AB.

