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Verksamhetsrapport augusti 2019 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets Verksamhetsrapport 

augusti 2019 och överlämnar den till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Utbildningskontoret har skrivit en verksamhetsrapport per 31 augusti med 

helårsprognos för 2019. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 3 september 2019 

 Verksamhetsrapport augusti 2019 

Ärendet 

Verksamhetsrapporten innehåller en redogörelse för Utbildningsnämndens 

verksamheter och resultat under årets åtta första månader. Dessutom innehåller 

rapporten en helårsprognos för nämndens ekonomiska resultat. 

Barnperspektiv 

Ur ett barnperspektiv är det viktigt att höja kvaliteten i verksamheterna. En 

viktig förutsättning för detta är att tilldelade budgetmedel används effektivt och 

till relevanta insatser.  

 

 

Kaj Söder Jesper Sjögren 

Utbildningschef Stabschef 

 

Bilagor 

1. Verksamhetsrapport augusti 2019 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 
Upplands-Bros skolor och förskolor ska lyftas till absolut toppklass. Alliansens absoluta 
prioritering ligger på att gynna barns och elevers lärande. Vi ska alltid ställa oss frågan 
vilken effekt beslut i slutänden får för barn och elever. 

Följande områden är prioriterade: 
1. Kunskapslyft 
2. Ökad trygghet, ordning och studiero 
3. Ökad attraktivitet som läro- och arbetsplats 

Vägen till kunskapslyft går genom kompetenta och erfarna rektorer, lärare, 
förskolechefer, förskollärare och annan personal. Att attrahera och behålla kompetent 
och erfaren personal är den viktigaste grunden för att förbättra möjligheten för barn och 
elever att utvecklas. 

2019 tillkom en ny nämnd, Gymnasie- och arbetslivsnämnden, vilket gör att 
Utbildningsnämnden inte längre ansvarar för gymnasieskola. 

1.2 Ansvarsområde och organisation  

Under 2019 ansvarar Utbildningsnämnden för kommunens verksamheter öppen 
förskola, förskola, barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola samt kostenhet. 

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 rektor. Grundskolan omfattar 10 skolenheter som leds av 9 rektorer. 

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 900 personer. 

1.3 Viktiga händelser under året 

2019 tillkom en ny nämnd, Gymnasie- och arbetslivsnämnden, vilket gör att 
Utbildningsnämnden inte längre ansvarar för gymnasieskola. 

Skolinspektionen genomförde under våren 2019 regelbunden tillsyn. Vid tillsynen 
bedömer Skolinspektionen hur väl huvudmannen uppfyller nationella mål och krav. 
Tillsynen omfattar förskoleklass och grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt fritidshem. Resultatet av tillsynen var mycket 
bra. Kommunen fick endast ett föreläggande för brister inom grundsärskolan. 
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I början av april togs första spadtaget för den nya förskolan Ringblomman på 
Ringvägen i Kungsängen. 

Blommans förskola i Bro har byggts ut med två nya avdelningar. Verksamheten har 
flyttat in under våren. 

En ny förskola på Lillsjö badväg i Kungsängen kommer stå klar i slutet av 2019. 

Resultaten i grundskolans åk 9 förbättrades. Meritvärdet i åk 9 var det högsta någonsin i 
kommunen. 

Kompetensutveckling: En stor satsning har varit kursen "Globala skolan - ett 
språkutvecklande arbetssätt", 7,5 p, som ca 60 förskollärare och lärare har genomgått. 
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2 Mål och resultat
I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2019. Måluppfyllelsen
bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i
nämndbudgeten beslutat om ett mål värde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de
som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört
med tidigare år.

Målet uppfyllt:

Målet delvis uppfyllt:

Målet ej uppfyllt:

Övergripande mål:
2.1 I Upplands - Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla

skeden

Nämndmål:
2.1 .1 Ökad trygghet, ordning och studiero

Indikatorer Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend

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

85% 82% 82%

Andel elever som har stuiero
i skolan enligt NKI -
undersökning

85% 66% 70%

Ogiltig frånvaro i
kommunens grundskolor. 2% 2,4% 1,9%

Andel vårdnadshavare som
anser att deras barn är
trygga i förskolan

95% 92% 90%
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Övergripande mål:
2.2 Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet

Nämndmål:
2.2.1 Barn och elever ska erbjudas ett brett utbud av både fristående och

kommunala förskolor och skolor

Indikatorer Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend

Andel barnplatser fristående
förskolor i kommunen 20% 18%

Andel elevplatser i
fristående skolor i
kommunen

10% 7%

Andel barn som placeras
enligt förstahandsval i
förskolan

70% 66,3%

Andel elever som placeras
enligt förstahandsval till
skolan.

80% 85%

Kommentar

Statistik på förstahandsval till förskoleklass för både fristående och kommunala enheter.

Övriga indikatorer redovisas vid årets slut.

Övergripande mål:
2.3 Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av

hög kvalitet

Nämndmål:
2.3.1 Alla elever ska ha minst godkänt betyg i alla ämnen

Kommentar

De flesta resultaten har förbättrats.
Andelen elever med betyg i samtliga ämnen i åk 6 har dock minskat någon, men trots
det har det genomsnittliga meritvärdet ökat i åk 6.
Andelen elever med behörighet till nationellt program på gymnasiet ökade, men är
fortfarande ett prioriterat område.
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Indikatorer Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend

Andel elever som nått
kravnivån på nationella
proven i åk 3

70% 68% 64%

Andel elever som är
behöriga till nationellt
program på gymnasiet

90% 90% 86%

Andel elever med godkända
betyg i samtliga ämnen åk 6 85% 74% 79%

Andel elever med godkända
betyg i samtliga ämnen åk 9 85% 79% 77%

Genomsnittligt meritvärde i
årskurs 6 220 223 210

Resultaten är preliminära, vissa mindre justeringar kan komma att ske.

Nämndmål:
2.3.2 Skolorna i Upplands - Bro ska ha länets högsta meritvärden i årskurs 9

Kommentar

Det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 har förbättrats, men är inte högst i länet.

Indikatorer Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend

Meritvärden i årskurs 9 240 246 236

Resultaten är preliminära, vissa mindre justeringar kan komma att ske.

2.4 Nämndens bedömning av måluppfyllelse
Flera indikatorer visar på förbättrade resultat. Främst gäller det resultaten i grundskolan
som på många sätt förbättrats, till exempel så är meritvärdena i åk 6 och 9 de högsta
någonsin i Upplands - Bro kommun. Målen är dock inte uppnådda än.
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3 Ekonomi 

3.1 Årets resultat 
Driftredovisning 

  Budget 201908 Redovisat 201908 Avvikelse 201908 
Avvikelse 

201808 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Pedagogisk omsorg 7 602 2 872 7 285 2 824 317 -48 269 -520 

Förskola 
Öppen förskola 280 916 141 118 287 330 145 431 -6 414 4 313 -2 101 -1 642 

Grundskola 
Fritidshem 
Grundsärskola 511 587 225 393 518 500 239 279 -6 913 13 886 6 973 1 590 

Gemensam 
verksamhet 45 492 45 964 45 951 48 356 -459 2 392 1 933 1 069 

Summa 845 597 415 347 859 066 435 890 -13 469 20 543 7 074 497 

3.2 Helårsprognos 
  Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse 2019 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Pedagogisk omsorg 11 545 4 308 11 545 4 308 0 0 0 

Förskola 
Öppen förskola 428 238 211 676 433 938 217 676 -5 700 6 000 300 

Grundskola 
Fritidshem 
Grundsärskola 785 125 338 089 802 125 347 959 -17 000 9 870 -7 130 

Gemensam 
verksamhet 70 173 68 947 68 343 68 947 1 830 0 1 830 

Summa 1 295 081 623 020 1 315 951 638 890 -20 870 15 870 -5 000 

3.3 Ekonomisk analys 

Helårsprognos  
Utbildningsnämnden redovisar ett överskott med 7 074 tkr per 20190831. Bufferten är 
budget avsedd att möta det ökande antalet grundskoleelever till hösten. Helårsresultatet 
beräknas ändå bli ett underskott då några av kommunens förskole- och skolenheter 
prognostiserar underskott för helåret 2019. 

Jämförelse med 2018 - resultat och prognos Tkr 

Resultat 2018-08-31 497 

Bokslut 2018 -11 771 

Differens mellan resultat i delår och bokslutet -11 274 

  

Resultat 2019-08-31 7 074 

Prognos bokslut 2019 -5 000 

Differens mellan resultat i delår och prognos för helåret -12 074 
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Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott med -5 000 tkr på helåret. 
Underskottet motsvarar 0,7 % av nämndens totala budget. 

Pedagogisk verksamhet  
Verksamheten består av barnomsorg på OB-tid och ersättning för barn inom pedagogisk 
omsorg. Resultatet beräknas bli enligt budget. 

Förskola och Öppen förskola 
Antalet Upplands-Brobarn i förskolorna beräknas i genomsnitt bli 40 färre än budget. 
Färre utbetalda förskolepengar innebär ett överskott på 4 400 tkr. 

5 av kommunens förskoleenheter prognostiserar högre kostnader (-4 100 tkr) än vad 
budget medger. Enheterna har under året jobbat med åtgärdsplaner för att få budget i 
balans. 

Grundskola/Fritidshem/Grundsärskola 
Antalet Upplands-Bro elever i grundskolor beräknas i genomsnitt bli cirka 50 fler än 
budgeterat. Fler utbetalda skolpengar innebär ett underskott med -3 500 tkr. För 
grundsärskolan beräknas ett överskott med 1 970 tkr p.g.a. lägre kostnader än budget för 
skolpeng och skolskjuts. 

3 av kommunens skolenheter har högre kostnader än vad budget medger (- 21 00 tkr). 
Enheterna har under året jobbat fram åtgärdsplaner för att få budget i balans. 

Modersmålenheten                                                                                                                 
Enheten organiserar grundskolornas studiehandledning och modersmålsundervisning. 
Verksamheten beräknas gå med -3 500 tkr i underskott. Enheten arbetar med att göra 
undervisningsgrupperna större för att få ned kostnaderna. Enheten har färre lärare till 
hösten 2019. 

Gemensam Verksamhet 
Kommunens egna förskolor och skolor finansierar gemensamma funktioner via barn- 
och elevpengen; Resursteamet, Kostenheten, Modersmålsenheten, verksamhetsledning, 
administration och avskrivningar. Sammantaget beräknas dessa stödverksamheter 
genererar ett överskott med 1 830 tkr pga vakanser och allmän återhållsamhet med 
övriga kostnader. 

3.4 Sociala investeringsfonden 
Inga projektmedel från sociala investeringsfonden används.  

 

3.5 Kommentarer sociala investeringsfonden 
Inga projektmedel från sociala investeringsfonden används.  
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3.6 Investeringsredovisning 

Projekt Total budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Redovisat 
201908 Budget 2019 

Kvar av 
budget 2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

IKT-satsning förskolor och 
skolor 2 000 0 3 029 2 000 -1 029 

Inventarier/ utrustning förskolor 
och skolor 4 358 0 655 4 358 3 703 

Larm och säkerhet 3 000 0 0 3 000 3 000 

Modernisering av kök, 
utrustning 1 000 0 730 1 000 270 

Upprustning av utomhusmiljö 500 0 104 500 396 

Summa 10 858 0 4 518 10 858 6 340 

Investeringsredovisningsprognos 

Projekt 
Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
budget 

2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

IKT-satsning förskolor och skolor 2 000 0 3 768 2 000 -1 768 

Inventarier/ utrustning förskolor och 
skolor 4 358 0 2 500 4 358 1 858 

Larm och säkerhet 3 000 0 1 000 3 000 2 000 

Modernisering av kök, utrustning 1 000 0 1 090 1 000 -90 

Upprustning av utomhusmiljö 500 0 500 500 0 

Summa 10 858 0 8 858 10 858 2 000 

3.7 Kommentarer investeringsredovisning 

Utomhusmiljö förskolor och skolor 
Utomhusmiljön hos några av kommunens förskolor och skolor har att rustats upp. 

IKT-satsningar förskolor och skolor  
Implementering av mer modern teknik och IKT-verktyg i verksamheterna. 1-1-satsning 
för kommunens högstadieskolor. Medel har omdisponerats från Inventarier och 
utrustning. 

Larm och säkerhet 
Investeringar av nya larm och andra trygghetsförebyggande åtgärder i förskolor och 
skolor. Utdragen upphandlingsprocess gör att 2 000 tkr reserveras till 2020. 

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. Medel har omdisponerats till IKT-satsningar. 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Jesper Sjögren 

Stabschef 

Utbildningskontoret 

+46 08-581 692 76  

jesper.sjogren@upplands-bro.se 

2019-09-03 UN 19/0006  

Utbildningsnämnden 

 

 

 

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 
 

 

 U
B

K
1
0
0
5
, 

v
2
.0

, 
2
0
1
4
-1

1
-0

3
  

  
 

Underlag till budget 2020 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden tackar för underlaget och sänder det vidare för politisk 

beredning. 

Sammanfattning 

Utbildningskontoret har gjort ett budgetförslag för 2020 med utgångspunkt från 

Kommunstyrelsens direktiv och den preliminära ramen. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 3 september 2019 

 Budgetförslag för Utbildningsnämnden 2020 

Ärendet 

 Nämnden ska upprätta förslag till budget och verksamhetsplan inom 

den angivna preliminära budgetramen för 2020 och beskriva 

verksamheterna med utgångspunkt från den preliminära budgetramen 

och de prioriteringar som ligger i direktivet. Utbildningsnämnden 

tilldelas en ram på netto 672 061 tkr tkr, som nämnden själv får fördela. 

Det är samma ram som för 2019. 

 Nämnden ska inom den preliminära budgetramen för 2020 fördela de 

tillskjutna medlen 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 2018 och 

2019. 

 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. 
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 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 2020, år 2021, år 2022) 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.  

  

Utbildningskontoret 
 

 

Kaj Söder Jesper Sjögren 

Utbildningschef Stabschef 

  

 

Bilagor 
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1 Ansvarsområde och organisation 
Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamheter öppen förskola, förskola, 

barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem 

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. 

Vid ingången av 2019 är verksamheterna organiserade enligt följande: 

Utbildningskontoret leds av en utbildningschef. Sedan augusti 2015 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. 

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 900 personer. 
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2 Verksamhetsåret 2020 
Upplands-Bros skolor och förskolor ska lyftas till absolut toppklass. Alliansens absoluta 

prioritering ligger på att gynna barns och elevers lärande. Vi ska alltid ställa oss frågan 

vilken effekt beslut i slutänden får för barn och elever. 

Följande områden är prioriterade: 

1. Kunskapslyft 

2. Ökad trygghet, ordning och studiero 

3. Ökad attraktivitet som läro- och arbetsplats 

Vägen till kunskapslyft går genom kompetenta och erfarna rektorer, lärare, 

förskolechefer, förskollärare och annan personal. Att attrahera och behålla kompetent 

och erfaren personal är den viktigaste grunden för att förbättra möjligheten för barn och 

elever att utvecklas. 

Rektorer, förskolechefer och annan förskole- och skolpersonal är de viktigaste 

byggstenarna för att skapa en förskola och skola i toppklass. Vi ska tillvarata deras 

kunskap och erfarenhet och ge dem möjlighet att utvecklas vidare. Samtidigt ska 

förskolan och skolan vara så attraktiv att den lockar till sig och behåller kompetent 

personal. 

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 2020. 
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3 Ekonomi 

3.1 Driftbudget 2020 

Tkr Utfall 2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 Plan 2021 Plan 2022 

Intäkter 92 392 86 675 87 675 88 675 89 675 

Kostnader drift 729 462 749 172 750 172 801 712 857 412 

Nettokostnader drift 637 070 662 497 662 497 713 037 767 737 

Kostnader kapital 7 860 9 564 9 564 9 264 9 264 

Nettokostnader totalt *) 644 930 672 061 672 061 722 301 777 001 

*) För 2020 ska nettokostnader motsvara den preliminära budgetramen för nämnden enligt budgetdirektivet 

3.1.1 Prestationer/Nyckeltal 

Verksamhet antal barn/elever Vt 2020 Ht 2020 Snitt 2020 Snitt 2019 Förändring 

Pedagogisk omsorg, 
dagbarnvårdare 37 37 37 37 0 

Pedagogisk omsorg, nattomsorg 0 0 0 15 -15 

Förskola 1-5 år 2 036 2 008 2 022 1 969 53 

Fritidshem 6-9 år 1 130 1 220 1 170 1 510 60 

Förskoleklass 440 430 435 443 -8 

Grundskola 3 670 3 820 3 745 3 597 148 

Grundsärskola 52 60 56 48 8 

3.2 Specificering av förändringar i nämndens/bolagets budgetram 

Tkr 
Budget 

2020 Plan 2021 Plan 2022 

Avgår engångsanslag 0 0 0 

Allmänuppräkning av budgetramen (löne- och prisjustering) 0 13 440 14 300 

Volymförändring drift 28 000 32 400 30 700 

Särskilda satsningar och andra tillskott 0 4 700 10 000 

Eventuella omfördelningar, effektiviseringar -28 000 0 0 

Förändring kapitalkostnader 0 -300 -300 

Förändring budgetram enligt budgetdirektiv 0 50 240 54 700 

Kommentarer förändring budgetram 

3.3 Konsekvensbeskrivning 

INLEDNING 

Utbildningsnämndens verksamheter fortsätter växa, se volymökningar ovan. 

Volymökning är omöjlig att bortse ifrån. Om prognostiserad volymökning ska rymmas 

inom nuvarande budget måste barn- och elevpengen kraftigt sänkas samtidigt som vissa 

andra åtgärder bör vidtas, se nedan. 

Kostnadsökningar är också omöjliga att bortse ifrån. Dessa måste också budgeteras för. 
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Den ekonomiska effekten av nedan listade åtgärder förutsätter att erforderliga beslut 

fattas och att åtgärderna kan genomföras i tid. 

 

FÖRSLAG 1: 2019 års budgetram (beskrivet i tabellen ovan) 

 Sänkt barn- och elevpeng av 2019 års nivå med ca 6 % (motsvarar ca 28 000 tkr) 

 Ingen kompensation för pris- och löneökningar 

Åtgärder nedan behöver då genomföras för att kommunens egna enheter ska kunna 

klara sina effektiviseringar. Om inte åtgärderna genomförs behöver elevpengen således 

sänkas ytterligare. 

Konsekvenser 

Mycket stora konsekvenser! Se bilaga. 

 

FÖRSLAG 2: Ramtillskott 28 000 tkr 

Om inte ramtillskott ges för volymökningen så kommer elevpengen att sänkas enligt 

ovan. 

Om ramtillskott ges med 28 000 tkr, ges kompensation för volymökningen, vilket är 

rimligt. Då behöver barn- och elevpengen inte sänkas. 

Pris- och löneökningar effektiviseras på enhetsnivå. 

Åtgärder nedan behöver då genomföras för att enheterna ska kunna klara 

effektiviseringar. 

Exempel på åtgärder  

Minskad budget Resursteamet 

Neddragning Kostenheten 

Sänkta livsmedelskostnader 

Tid för försteläraruppdrag tas bort 

Neddragning Utbildningsstaben 

Övriga effektiviseringar centrala konton 

Effektivisering Enheten för modersmål och nyanlända 

Avgiftsbelägga öppen fritidsverksamhet åk 4-6                            (kräver politiskt beslut) 

Nedläggning omsorg på obekväm arbetstid ("Nattis")                  (kräver politiskt beslut) 

Det är möjligt att effektivisera ca 10 000 tkr genom exemplen ovan. 

 

Konsekvenser 

Neddragning specialpedagoger Resursteamet 

Innebär att vakanta tjänster inte tillsätts samt att eventuellt ytterligare tjänst 

effektiviseras bort. Konsekvenserna blir minskat stöd och utbildningsinsatser till 

verksamheterna. Administrativa arbetsuppgifter flyttas över till skolorna. 

 

Neddragning Kostenheten 

Neddragning av tjänst eller del av tjänster. Minskat stöd till köken och andra kontor. 

Omfördelning av arbetsuppgifter inom enheten. 

Sänkta livsmedelskostnader 

Genom att välja billigare livsmedel, till exempel mindre kött och mindre ekologiskt kan 

kostnaderna hållas nere. Kommunens mål om andel ekologiska livsmedel för 2020 
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bedöms  ändå kunna uppnås. 

Tid för försteläraruppdrag tas bort 

Idag finns i kommunen ett kollektivavtal som ger en förstelärare 0,10 tjänst för att 

utföra uppdraget. Skolornas kompenseras med centrala medel för denna tid. På grund av 

avtalet uppsägningstid beräknas effekten bli 800 tkr för 2020. Förväntad effekt på 

årsbasis är 1 600 tkr. Konsekvensen blir att skolorna själva måste se till att förstelärarna 

ges förutsättningar att genomföra sina uppdrag. En annan konsekvens kan bli att 

förstelärarna ges olika förutsättningar på olika skolor. 

Neddragning Utbildningsstaben 

Neddragning av tjänst. Konsekvensen blir omfördelning av arbetsuppgifter inom 

enheten, sämre stöd till enheterna, mindre resurser för till exempel utredningar och 

minskad service till medborgarna. 

Övriga effektiviseringar centrala konton 

Centralt finns olika budgetposter för gemensamma satsningar, till exempel för 

kompetensutveckling och stödsystem. Konsekvenserna blir sämre stöd till enheterna 

och att enheterna själva måste finansiera satsningar. 

Effektivisering Enheten för modersmål och nyanlända 

Större undervisningsgrupper bedöms vara möjligt inom modersmålsundervisningen, 

vilket innebär färre lärartimmar. Konsekvensen blir att elever behöver ta sig till andra 

skolor för undervisning i modersmål vilket också kan medföra att färre elever kommer 

önska undervisning. 

Avgiftsbelägga öppen fritidsverksamhet åk 4-6 

Flera kommuner tar ut avgift för öppen fritidsverksamhet. En låg avgift, 500 kr/termin, 

beräknas ge en ökad intäkt på 500 tkr. En konsekvens kan bli att färre vårdnadshavare 

kommer nyttja verksamheten, vilket skulle kunna ge ytterligare besparingar genom 

minskade personalkostnader. Konsekvensen för vårdnadshavarna är att de måste 

ansvara för omsorgen på egen hand. 

Nedläggning omsorg på obekväm arbetstid 

Verksamheten avvecklas. Försämrad service för barn och medborgare. Idag (2019-08-

13) är det 6 barn som nyttjar verksamheten, vars vårdnadshavare måste lösa sitt 

omsorgsbehov på annat sätt. 

3.4 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 är statsbidrag som inte ingår i anslaget för kommunalekonomisk 

utjämning. Det riktade statsbidraget kommer inte, med andra ord, i det generella 

statsbidraget som nämnden får i sin budgetram. 

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. 
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Riktade statsbidrag 

Tkr Erhållet 2018 
Prognos 

2019 
Prognos 

2020  

Maxtaxa barnomsorg 6 440 5 990 5 900  

Kvalitetssäkring barnomsorg 851 851 851  

Logoped språkförskola 576 576 576  

Maxtaxa fritidshem 2 316 2 140 2 316  

Kvalitetssäkring fritidshem 851 851 851  

Karriärtjänster grundskolor 2 655 2 813 2 813  

Lågstadiesatsningen/Fritidssatsningen 7 100 6 800 5 600  

Ökad jämlikhet 1 782 0 0  

Mindre barngrupper i förskolan 1 490 1 490 1 490  

Läxhjälp grundskolan 1 900 2 400 2 400  

SIS utvecklingsmedel förskolan 570 0 0  

Lovskola 280 280 0  

Nyanlända, utökad SVA-undervisning 530 0 0  

Likvärdig skola 2 679 9 277 9 992  

VFU lärarstudenter 200 200 200  

AMS trygghetsanställningar 2 571 2 600 2 600  

Migrationsverket asylsökande 975 200 200  

Lärarlönelyftet 5 000 5 000 5 000  

Samordning mottagning av nyanlända 103 103 0  

Nyanlända-/flyktingschablon 1 125 1 400 1 100  

Personalförstärkning specialpedagogik 0 4 485 2 000  

Högskolestudier i specialpedagogik 860 840 800  

     

 40 854 48 296 44 689  

Kommentarer riktade statsbidrag 

3.5 Investeringsbehov 

Investeringsprojekt 

Tkr År 2020 År 2021 År 2022 

Avskrivni
ngstid 

antal år 
Avskrivni
ng per år 

IKT-satsning förskolor och skolor 2 000 2 000 2 000 3 1 070 

Inventarier och utrustning förskolor och 
skolor 2 000 2 000 2 000 10 230 

Inventarier nya lokaler 1 700 1 700 3 000 10 200 

Larm och säkerhet 2 000 2 000 2 000 15 150 

Modernisering av kök, utrustning 1 000 1 000 1 500 10 120 

Upprustning av utomhusmiljö 0 0 1 000 15  

Summa 8 700 8 700 11 500  1 770 
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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. 

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. 

3.6 Förändringar i taxor och ersättningar 

Avgiftsbelägga öppen fritidsverksamhet åk 4-6 

Flera kommuner tar ut avgift för öppen fritidsverksamhet. En låg avgift, 500 kr/termin, 

beräknas ge en ökad intäkt på 500 tkr 



Volymbehov UN 2020 tkr

Ursprungliga mål- och ramdialogen 40 600

Reviderad elevprognos -4 500

Nytt volymbehov ink lokaler och TB* 36 100

Total ram UN 2019 672 000

Utebliven kompensation motsv 

en sänkning av barn- och 

elevpeng med 6,0%

(Redovisas i tkr/år)

Antal 

tjänster

Antal 

tjänster

Effektivi-

sering

Antal 

tjänster

Broskolan 338 20 860 6,00% -1 252 -2,0 2% -417 -0,7 -1 669 -2,6

Tjustaskolan 128 7 142 6,00% -429 -0,7 2% -143 -0,2 -571 -0,9

Finnstaskolan 373 23 182 6,00% -1 391 -2,2 2% -464 -0,7 -1 855 -2,9

Råbyskolan 275 18 557 6,00% -1 113 -1,8 2% -371 -0,6 -1 485 -2,3

Härneviskolan 352 20 989 6,00% -1 259 -2,0 2% -420 -0,7 -1 679 -2,6

Ekhammarskolan 532 30 843 6,00% -1 851 -2,9 2% -617 -1,0 -2 467 -3,9

Lillsjöskolan 306 20 217 6,00% -1 213 -1,9 2% -404 -0,6 -1 617 -2,6

Bergaskolan 333 19 873 6,00% -1 192 -1,9 2% -397 -0,6 -1 590 -2,5

Hagnässkolan 443 25 873 6,00% -1 552 -2,4 2% -517 -0,8 -2 070 -3,3

Brunnaskolan 295 19 162 6,00% -1 150 -1,8 2% -383 -0,6 -1 533 -2,4

Grundskolor, totalt 3 375 206 698 6,00% -12 402 -19,6 2% -4 134 -6,5 -16 536 -26,1

Västra Bro förskolor 278 24 961 6,00% -1 498 -3,2 2% -499 -1,1 -1 997 -4,3

Östra Bro förskolor 303 27 476 6,00% -1 649 -3,6 2% -550 -1,2 -2 198 -4,7

Västra Kungsängen förskolor 170 16 032 6,00% -962 -2,1 2% -321 -0,7 -1 283 -2,8

Östra Kungsängen förskolor 171 16 285 6,00% -977 -2,1 2% -326 -0,7 -1 303 -2,8

Norra Kungsängen förskolor 295 22 565 6,00% -1 354 -2,9 2% -451 -1,0 -1 805 -3,9

Brunna/HåboTibble förskolor 302 28 538 6,00% -1 712 -3,7 2% -571 -1,2 -2 283 -4,9

Förskolor, totalt 1 519 135 857 6,00% -8 151 -17,6 2% -2 717 -5,9 -10 869 -23,5
Pedagogisk verks, Dagbarnv. 37 3 568 6,00% -214 0,0 2% -71 0,0 -285 0,0

Förskolor andra huvudmän 450 44 376 6,00% -2 663 0,0 2% -888 0,0 -3 550 0,0

Skolor andra h (inkl fritidspeng) 664 60 524 6,00% -3 631 0,0 2% -1 210 0,0 -4 842 0,0

Barnomsorg OB-tid 3 649 100,00% -3 649 -7,9 2% -73 -0,2 -3 722 -8,0

Öppna förskolor, exkl lokal 2 637 0,00% 0 0,0 2% -53 -0,1 -53 -0,1

Grundsärskola, andra h 16 7 830 0,00% 0 0,0 2% -157 -0,3 -157 0,0

Exempel på konsekvenser om utökat volymbehov måste tas inom ram*

Konsekvenser 

totalt

Budget 2019                  

antal                    tkr
Effektivisering

Utebliven pris-

uppräkning 



Grundsärskola, exkl lokal 32 15 814 0,00% 4 000 8,6 2% -316 -0,7 3 684 -0,4

Tilläggsbelopp RT 35 119 0,00% 0 0,0 2% -702 -1,5 -702 0,0

Lokalkostnader, hela driften 79 228 0,00% 4 000 8,6 2% -1 585 0,0 2 415 0,0

Skolskjutsar, inkl RT, sär 14 276 0,00% 0 0,0 0% 0 0,0 0 0,0

Rektorer, Fskchefer 15 602 0,00% 0 0,0 0% 0 0,0 0 0,0

Resursteamet, personal 16 545 12,00% -1 985 -3,0 2% -331 -0,5 -2 316 -3,6

Kostenheten*** 17 774 5,40% -960 -2,1 2% -355 -0,8 -1 315 -2,9

Modersmålsenheten 15 740 4,00% -630 -1,1 2% -315 -0,6 -944 -1,7

Utbildningskontoret, personal 12 433 5,40% -671 -0,8 2% -249 -0,3 -920 -1,1

Avskrivningar 9 186 0,00% 0 0,0 0% 0 0,0 0 0,0

Fasta IT-kostnader 8 913 0,00% 0 0,0 0% 0 0,0 0 0,0

Div övergripande kostnader 5 311 30,00% -1 593 0,0 0% 0 0,0 -1 593 0,0

Barnoms intäkter -28 745 3,00% 1 107 0,0 0% 0 0,0 1 107 0,0 Inkl. införande av avgift ÖV 500 tkr

Statsbidrag maxtaxa -10 274 -5,00% -591 0,0 0% 0 0,0 -591 0,0

Övriga verksamheter tot 1 199 329 506 -7 480 2,3 -6 305 -5,0 -13 785 -17,8

UTBILDNINGSNÄMNDEN TOT 6 093 672 061 0 -28 034 -35 0 -13 156 -17 -41 189 -67

*exemplificieras i tjänster

** exkl lokaler,stbidr,TB; rektor

***grundskola, fritids,

****  Barnomsorgsintäkter,

statsbidrag maxtaxa, övriga
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Ersättningsmodell för extra lokalbidrag i skolor 
och förskolor 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande som sitt eget. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har ställt sig positiv till ersättningsmodellen som innebär att 

skolor och förskolor som har en lokalhyra överstigande lokalpengen är 

berättigade ett extra hyresbidrag där ersättning kan ges i två nivåer upp till ett 

maxbelopp alternativt upp till den faktiska kostnaden. 

Kommunstyrelsen beslutade att Utbildningsnämnden ska ges tillfälle att senast 

den 24 september 2019 yttra sig om modellen innan kommunstyrelsen fattar 

beslut om att föreslå modellen för fullmäktige.  

Utbildningskontoret har yttrat sig om förslaget.  

 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 3 september 2019 

 Yttrande om ersättningsmodell för extra lokalbidrag 

Ärendet 

Utbildningskontoret har i likhet med många andra kommuner ett lokalbidrag i 

barn – och elevpengen som är baserad på de lokalkostnader som kommunen 

själva har. Detta rekommenderas också från SKL för att ge alla barn och elever 

likvärdiga förutsättningar för sin utbildning.  

Under en lång period har kommunen legat under länssnittet för hur mycket som 

betalas ut i lokalbidrag i barn – och elevpengen. På grund av en bättre 

underhållsplan och satsningar på renoveringar av gamla skol – och 

förskolelokaler har lokalbidraget ökat till en mer jämförbar nivå i länet. En hel 

del planerade nybyggnationer finns dessutom för att klara den 

befolkningsökning som väntar. Dessa faktorer gör att Utbildningsnämndens 

lokalbidrag i barn – och elevpengen kommer att öka till en nivå som är rimlig 

även för fristående huvudmän som vill etablera sig i kommunen. 
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Tankar om en ersättningsmodell till fristående huvudmän utöver den 

rekommenderade schablonmodellen utreds just nu i många av Sveriges 

kommuner då behov finns av många nya förskolor och skolor i landet. Dock 

har ingen kommun ännu kommit till beslut om en allmän ersättningsmodell för 

nyetablering på det sätt som nu är framtagen som förslag i Upplands-Bro.  

Utbildningskontoret har undersökt om den föreslagna modellen följer det som 

står i skolförfattningarna samt de förarbetena till bidragsbestämmelserna, dvs. 

från propositionen Offentliga bidrag på lika villkor (prop. 2008/09:171) och 

propositionen Bidragsvillkor för fristående verksamheter (prop. 2009/10:157). 

Enligt de regler och bestämmelser som tas upp i skolförfattningarna kan 

undantag från huvudregeln endast göras i enskilda fall. Detta ska ske genom en 

skälighetsprövning som bör följa vissa principer.  

Utbildningskontoret har utifrån dessa perspektiv yttrat sig om den framtagna 

ersättningsmodellen. 

Barnperspektiv 

Förslag till beslut är framtaget med hänsyn till barns bästa.   

 

Utbildningskontoret 

 

 

 

 

Kaj Söder Jesper Sjögren 

Utbildningschef Stabschef 

 

Bilagor 

1. Yttrande om ersättningsmodell för extra lokalbidrag för skolor och 

förskolor 

2. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2019 

3. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 februari 2019 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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Yttrande om ersättningsmodell för extra
lokalbidrag för skolor och förskolor

Kommunstyrelsen har ställt sig positiv till ersättningsmodellen som innebär att
skolor och förskolor som har en lokalhyra överstigande lokalpengen är
berättigade ett extra hyresbidrag där ersättning kan ges i två nivåer upp till ett
maxbelopp alternativt upp till den faktiska kostnaden.

Kommunstyre lsen beslutade att U tbildningsnämnden och Gymnasie - och
arbetslivsnämnden ska ges tillfälle att senast den 24 september 2019 yttra sig
om modellen innan kommunstyrelsen fattar beslut om att föreslå modellen för
fullmäktige.

Nedan yttrar sig utbildningskon toret om förslaget.

Bakgrund
Utbildningskontoret har i likhet med många andra kommuner ett lokalbidrag i
barn – och elevpengen som är baserad på de lokalkostnader som kommunen
själva har. Detta rekommenderas också från SKL för att ge alla barn och eleve r
likvärdiga förutsättningar för sin utbildning.

Under en lång period har kommunen legat under länssnittet för hur mycket som
betalas ut i lokalbidrag i barn – och elevpengen. På grund av en bättre
underhållsplan och satsningar på renoveringar av gamla sk ol – och
förskolelokaler har lokalbidraget ökat till en mer jämförbar nivå i länet. En hel
del planerade nybyggnationer finns dessutom för att klara den
befolkningsökning som väntar.

Tankar om en ersättningsmodell till fristående huvudmän utöver den
rekom menderade schablonmodellen utreds just nu i många av Sveriges
kommuner då behov finns av många nya förskolor och skolor i landet. Dock
har ingen kommun ännu kommit till beslut om en allmän ersättningsmodell för
nyetablering på det sätt som nu är framtagen som förslag i Upplands - Bro.
Utbildningskontoret kommer att ge sin syn på den framtagna
ersättningsmodellen i detta yttrande.
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Förutsättningar för föreslagen ersättningsmodell 
I förslaget finns vissa faktorer som måste beaktas. 

Ersättning per Upplands-Brobarn 

Kommunen kan endast ge bidrag för barn och elever som är folkbokförda i 
Upplands-Bro kommun. Det innebär att om en skola har elever från andra 
kommuner i sin verksamhet får de inte den extra lokalkompensationen för 
dessa.  

Berättigande av extra hyresbidrag 

Det är inte ett berättigande för en fristående huvudman att få ett extra 
lokalbidrag även om den faktiska kostnaden för lokaler är högre än den 
lokalpeng som ingår i barn- och elevpengen. Det krävs särskilda skäl för att 
göra en skälighetsbedömning enligt skolförfattningarna (skol- och 
gymnasieförordningen) som berättigar kommunen att göra avsteg från 
grundregeln. Det är alltså något kommunen måste göra i varje enskilt fall för 
att bidragsgivningen ska anses laglig enligt kommunallagen.  

Ersättning oavsett huvudman 

Den föreslagna ersättningsmodellen gäller för alla, men i praktiken blir det 
skillnad. T ex en nyetablerad kommunalt driven skola räknar upp 
schablonersättningen som ges ut i elevpengen då den är baserad på de 
kommunala enheternas drift för lokaler. Förenklat kan man säga att de 
kommunala enheterna betalar samma hyra för lokalen oavsett om den är 
nybyggd och dyr eller om den är en äldre och billig. Det innebär att en 
kommunal skola inte har en högre hyra för sina lokaler än vad man får som 
lokalersättning i elevpengen.  

Begränsning av ytor 

Utbildningskontorets ramprogram Framtidens förskola och skola i Upplands-
Bro rekommenderar inomhusytor (LOA) som är 10 m2/barn för både förskolor 
och skolor. Varför ska begränsningen vara satt till 15 m2/barn för grundskolan? 
Utbildningskontoret anser att begränsningen inte bör vara mindre i en eventuell 
ersättningsmodell. Maximalt bör 10 m2 per barn/elev vara mer rimligt för att 
inte kostnaden ska vara oskälig.  

Bidrag till huvudman med fler verksamhetslokaler 

För att följa likabehandlingsprincipen och på så sätt följa SKLs 
rekommendationer bör lokalersättningen varken vara högre eller lägre än vad 
kommunen betalar för sina egna lokaler. Det innebär vid en 
skälighetsbedömning om en enskild huvudman har rätt till ett extra bidrag för 
sina lokaler, också hänsyn bör tas till huvudmannens totala hyresnivå för sina 
lokaler om huvudmannen t ex har fler skolor i andra kommuner. En 
väletablerad huvudman med dessa förutsättningar kan ha utbildningslokaler 
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som har en lägre hyra än vad kommunen betalar ut i lokalersättning i 
elevpengen. Dessa huvudmän bör alltså likställas vid en kommun där 
bedömning görs om huvudmannens totala hyreskostnader överstiger 
kommunens.  

Skälighetsprövning 

Den extra lokalersättningsmodellen behöver vid verkställighet kompletteras 
med riktlinje för vilka premisser som gäller vid ansökan, uppföljning och 
utbetalning av bidraget. Utbildningskontoret vill här stryka under att likvärdiga 
ekonomiska förutsättning måste gälla i enlighet med SKLs rekommendationer. 
Utbildningskontoret vill också stryka under att skälighetsbedömning bör göras 
i varje enskilt fall om undantag från huvudregeln kan göras. Utan en riktlinje 
finns det risk för många olika tolkningar av vad som är oskälig skillnad mellan 
lokalpengsdelen i elevpengen och den faktiska driftskostnaden för en ny skola. 
Det saknas praxis och rättsliga prövningar av vad som gäller och vilka 
undantag som går att göra vid en skälighetsbedömning.  

Andra kommuner 

Utbildningskontoret har ingen kännedom om andra kommuner som har beslutat 
om en liknande generell modell som frångår huvudregeln i Skolförordningen 
som hänvisas till i förslaget.  

Stockholm har en extra bidragsmodell som utgår från hyror som överstiger 
2500 kr/m2, men detta gäller endast förskolor. Stadsdelsnämnderna ansvar för 
förskolorna och de kommunala förskolorna betalar faktisk hyra varför staden 
kan ha ett extra lokalbidrag då deras beräkningsgrunder för schablonmodellen 
skiljer sig från den i många andra mindre kommuner.  

Österåker har beslutat om riktlinjer för när en prövning kan göras om 
kommunens genomsnittskostnad är uppenbart orimlig i förhållande till en 
fristående huvudmans lokalkostnader. Detta beslut omprövas årligen av 
skolnämnden som även gör skälighetsbedömningen och föreslår bidragsbelopp 
till Kommunstyrelsen. Detta kan prövas om den fristående huvudmannen har 
full beläggning och en faktisk lokalkostnad som överstiger 2500 kr/m2.  

I Landskrona har man gjort ett undantag och frångått den generella 
schablonmodellen som utgår från kommunens egna driftskostnader för lokaler. 
De har en låg lokalbidragsdel i elevpengen och har fattat beslut om att ge en 
fristående huvudman ett extra tillskott i form av en extra lokalersättning 
motsvarande vad en kommunal skola skulle kosta vid nyetablering. Detta har 
laglighetsprövats och godkänts då det gällde en nyetablering i ett nytt 
bostadsområde och kommunens lokalersättningsdel i elevpengen var oskäligt 
låg. Detta gäller endast för elever som är folkbokförda i kommunen. Enligt 
skolförfattningarna är detta ett undantag från huvudregeln som går att göra då 
ersättningen i lokalpengen skiljer sig oskäligt mycket mot vad den faktiska 
driftkostnaden är för en nybyggd skola.  
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Solna har ingått ett kontrakt med en fristående huvudman som gäller en 
tidsbegränsad extra lokalersättning per barn/elev från Solna för att underlätta 
nyetablering. Detta kunde göras då ett undantag från huvudregeln var möjlig i 
ett nyetablerat bostadsområde. Detta gjordes genom att kommunen upplåtit en 
tomträtt för etableringen. 

 

Inte ökat bidrag för lokaler till befintliga enheter 

Om inte kommunen nyetablerar skolor och förskolor, ökar inte det befintliga 
lokalbidraget i barn- och elevpengen. I takt med att avskrivningar på 
kommunens befintliga verksamhetslokaler görs och bortplockande av tillfälliga 
paviljonger, kan lokalbidraget istället minska. Det extra lokalbidraget i den 
föreslagna modellen kan inte räknas in i kommunens driftskostnad för sina 
egna skolor och förskolor och därmed inte räknas in den schablonpeng som 
utgör grunden för lokalersättningen i barn- och elevpengen.  
  



Upplands-Bro kommun Datum   5 (6)  
2019-08-09   

 
 

Kostnader 
Utbildningskontoret har gjort en kostnadsberäkning och nedan beskrivit två 
exempel på vad det kan innebära ekonomiskt för den enskilda huvudmannen 
och för kommunen. Den föreslagna lokalersättningsmodellen gör att medel för 
detta måste tillföras Utbildningsnämndens budget. Även kostnader för att 
administration tillkommer.  
 

Exempel 1 – Nyetablerad förskola med kapacitet för 120 barn 

I genomsnitt under året är 100 barn från Upplands-Bro inskrivna på förskolan 

Ex. 83% av full kapacitet Årskostnad, tkr 

Driftskostnad av lokal.                  
(hyra, uppvärmning, städ mm) 

3 600 

Lokalintäkt                                          
(lokaldelen i  kommunala förskolepengen) 

-1 795 

Nyetableringsbidrag                          
enl föreslagen modell 

-1 163 

Överskjutande kostnad                    
täcks inte av bidrag 

642 

 

 

Exempel 2 – Nyetablerad F-6-skola med kapacitet för 350 elever 

I genomsnitt under året är 300 elever från Upplands-Bro inskrivna på skolan 

Ex. 86% av full kapacitet Årskostnad, tkr 

Driftskostnad av lokal.                  
(hyra, uppvärmning, städ mm) 

12 000 

Lokalintäkt                                          
(lokaldelen i kommunala  skolpengen) 

-5 100 

Nyetableringsbidrag                           
enl föreslagen modell 

-4 917 

Överskjutande kostnad                  
täcks inte av bidrag 

1 983 
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Slutsats 
I takt med kommunens tillväxt kommer behovet av nya förskolor och skolor. 
Om fler fristående verksamheter ska kunna etablera sig i Upplands-Bro 
behöver kommunen skapa bra förutsättningar för detta.  

Utbildningskontoret ställer sig positiv till att hitta ett sätt att kunna ge 
fristående huvudmän som vill etablera sig i kommunen ett mer rimligt 
lokalbidrag som underlättar nyetableringen.  

Utbildningskontoret har undersökt om den föreslagna modellen följer det som 
står i skolförfattningarna samt de förarbetena till bidragsbestämmelserna, dvs. 
från propositionen Offentliga bidrag på lika villkor (prop. 2008/09:171) och 
propositionen Bidragsvillkor för fristående verksamheter (prop. 2009/10:157). 
Enligt de regler och bestämmelser som tas upp i skolförfattningarna kan 
undantag från huvudregeln endast göras i enskilda fall. Detta ska ske genom en 
skälighetsprövning som bör följa vissa principer.  

Risk finns att Kommunfullmäktige antar en modell som sedan laglighetsprövas 
med negativ utgång vilket kan orsaka svåra komplikationer för de fristående 
som fått löfte om extra lokalbidrag och redan har börjat nyetableringen i 
kommunen.  
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§ 70 Ersättningsmodell för extra lokalbidrag 
för skolor och förskolor 

 Dnr KS 18/0465 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till ersättningsmodellen som 

innebär att skolor och förskolor som har en lokalhyra överstigande 

lokalpengen är berättigade ett extra hyresbidrag där ersättning kan ges i 

två nivåer upp till ett maxbelopp alternativt upp till den faktiska 

kostnaden. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att Utbildningsnämnden samt Gymnasie- 

och arbetslivsnämnden ska ges tillfälle att senast den 24 september 

2019 yttra sig om modellen innan kommunstyrelsen fattar beslut om att 

föreslå modellen för fullmäktige. 

Särskilda uttalanden 

Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S), och Conny Timan 

(S) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 

Skolförordningen (2011:185), SkolF, ger en möjlighet att frångå huvudregeln 

om att ersättning för lokalkostnader till enskild huvudman ska motsvara 

hemkommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn eller elev i motsvarande 

verksamhet. 

Med den nu föreslagna modellen tillämpas undantaget i 14 kap. 6 § SkolF. Den 

huvudman som har en faktisk lokalkostnad som överstiger kommunens 

genomsnittliga kostnad får ett extra hyresbidrag (utöver lokalpengen). 

Lokalpengen motsvarar nivå 1 och ersätter lokalkostnaden till 100 % upp till 

den nivå som motsvarar lokalpengen. Om lokalkostnaden överstiger beloppet 

för lokalpengen utgår ett extra hyresbidrag i två nivåer. Nivå 2 ersätter 

lokalkostnaden med 80 % och nivå 3 ersätter lokalkostnaden med 40 %. Taket 

för nivå 2 är 2500 kr/m2 samt 4000 kr/m2 för nivå 3. Om den faktiska 

lokalkostnaden understiger någon nivå utgör den faktiska kostnaden istället 

taket för ersättning.  

Beräkningen av nivåerna baseras på beräknade schablonbelopp som avser bl a 

kapitalkostnader (avskrivning och internränta) och driftkostnader (löpande drift 

och planerat underhåll). Andra kommuner som har eller planerar att införa en 

liknande modell har samma nivåer vad gäller ersättning. Dessa nivåer bedöms 

vara lämpliga att använda i Upplands-Bro.  
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Modellen är likabehandlande då hyresbidraget utgår oavsett huvudman. De 

särskilda skälen för att tillämpa undantaget är för att möjliggöra nyetablering 

av skolor och förskolor vilket kommunen är i behov av. Skäligheten av 

kostnaderna uppnås genom att det extra hyresbidraget är begränsat då 

ersättning endast utgår för maximalt 10 m2/inskrivet Upplands-Bro-barn i 

förskola och för maximalt 15 m2/ inskrivet Upplands-Bro-barn i grundskola, 

det bidragsgrundande beloppet har ett tak samt att ersättningsnivån sjunker i 

takt med att de faktiska kostnaderna stiger. Syftet med dessa begränsningar är 

att motivera huvudmän att bygga ändamålsenliga lokaler och således skapa 

incitament att bygga lokaler som är både yteffektiva och kostnadseffektiva. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 februari 2019 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till ersättningsmodellen som 

innebär att skolor och förskolor som har en lokalhyra överstigande 

lokalpengen är berättigade ett extra hyresbidrag där ersättning kan ges i 

två nivåer upp till ett maxbelopp alternativt upp till den faktiska 

kostnaden. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att Utbildningsnämnden ska ges tillfälle att 

senast den 24 september 2019 yttra sig om modellen innan 

kommunstyrelsen fattar beslut om att föreslå modellen för fullmäktige.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lisa Edwards (C) föreslår att Gymnasie- och arbetslivsnämndens ska 

inkluderas i remissen. 

Yrkande 

Kerstin Åkare (V) yrkar avslag till beslutet. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot 

varandra. Han finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens 

förslag till beslut med tillägg att Gymnasie- och arbetslivsnämnden ska 

inkluderas i remissen. 

Protokollsanteckning 

Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S), och Conny Timan 

(S) tillåts lägga följande protokollsanteckning 

”Socialdemokraterna avstår ställningstagande och inväntar 

Utbildningsnämndens samt Gymnasie- och arbetslivsnämndens yttrande.” 
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Beslutet skickas till: 

 Kommundirektör 

 Utbildningsnämnd 

 Kommunjurist 
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Ersättningsmodell för extra lokalbidrag för 
skolor och förskolor 

Förslag till beslut 

 

1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till ersättningsmodellen som 

innebär att skolor och förskolor som har en lokalhyra överstigande 

lokalpengen är berättigade ett extra hyresbidrag där ersättning kan ges i 

två nivåer upp till ett maxbelopp alternativt upp till den faktiska 

kostnaden. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att utbildningsnämnden ska ges tillfälle att 

senast den 24 september 2019 yttra sig om modellen innan 

kommunstyrelsen fattar beslut om att föreslå modellen för fullmäktige.  

Sammanfattning 

Skolförordningen (2011:185), SkolF, ger en möjlighet att frångå huvudregeln 

om att ersättning för lokalkostnader till enskild huvudman ska motsvara 

hemkommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn eller elev i motsvarande 

verksamhet. 

Med den nu föreslagna modellen tillämpas undantaget i 14 kap. 6 § SkolF. Den 

huvudman som har en faktisk lokalkostnad som överstiger kommunens 

genomsnittliga kostnad får ett extra hyresbidrag (utöver lokalpengen). 

Lokalpengen motsvarar nivå 1 och ersätter lokalkostnaden till 100 % upp till 

den nivå som motsvarar lokalpengen. Om lokalkostnaden överstiger beloppet 

för lokalpengen utgår ett extra hyresbidrag i två nivåer. Nivå 2 ersätter 

lokalkostnaden med 80 % och nivå 3 ersätter lokalkostnaden med 40 %. Taket 

för nivå 2 är 2500 kr/m2 samt 4000 kr/m2 för nivå 3. Om den faktiska 

lokalkostnaden understiger någon nivå utgör den faktiska kostnaden istället 

taket för ersättning.  

Beräkningen av nivåerna baseras på beräknade schablonbelopp som avser bl a 

kapitalkostnader (avskrivning och internränta) och driftkostnader (löpande drift 

och planerat underhåll). Andra kommuner som har eller planerar att införa en 

liknande modell har samma nivåer vad gäller ersättning. Dessa nivåer bedöms 

vara lämpliga att använda i Upplands-Bro.  
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Modellen är likabehandlande då hyresbidraget utgår oavsett huvudman. De 

särskilda skälen för att tillämpa undantaget är för att möjliggöra nyetablering 

av skolor och förskolor vilket kommunen är i behov av. Skäligheten av 

kostnaderna uppnås genom att det extra hyresbidraget är begränsat då 

ersättning endast utgår för maximalt 10 m2/inskrivet Upplands-Bro-barn i 

förskola och för maximalt 15 m2/ inskrivet Upplands-Bro-barn i grundskola, 

det bidragsgrundande beloppet har ett tak samt att ersättningsnivån sjunker i 

takt med att de faktiska kostnaderna stiger. Syftet med dessa begränsningar är 

att motivera huvudmän att bygga ändamålsenliga lokaler och således skapa 

incitament att bygga lokaler som är både yteffektiva och kostnadseffektiva. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 februari 2019 

Ärendet 

Upplands-Bro kommun är i en tillväxtfas som kräver ordentliga åtgärder för att 

tillgodose de ökade behov som finns och kommer att finnas fram till 2035. Det 

gäller upprustningar av befintliga lokaler och nybyggnation för att möta ett 

ökat barn- och elevantal. I kommunens lokalresursprogram beskrivs behov av 

23 nya förskolor och 7 nya skolor fram till 2025. En osäkerhetsfaktor av 

tillväxttakten finns och beror på hur snabbt planerna för de nya områdena i 

kommunen vinner laga kraft. 

Utbildningskontoret betalar ut barn- och elevpeng till alla folkbokförda 

barn/elever (1 - 18 år) i kommunen som går i någon av utbildnings-

verksamheterna inom ansvarsområdet (barnpeng avser förskola, elevpeng avser 

grundskola). Nedan används termerna elevpeng och skola men kan tillämpas 

även på barnpeng och förskola. 

Elevpengen följer eleverna och betalas ut till den huvudman som har valts. 

Elevpengen är lika stor för de kommunala enheterna som för övriga huvudmän. 

En del av elevpengen avser ersättning för lokalkostnader. Beloppen beslutas av 

utbildningsnämnden i december varje år inför kommande budgetår. 

Enligt 14 kap. 6 § första stycket SkolF ska ersättning för lokalkostnader 

motsvara hemkommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn eller elev i 

motsvarande verksamhet (schablonmodellen med genomsnittlig kostnad). 

Enlig propositionen (2008/09:171) är regeringens motiv för att ersättningen ska 

utgå från kommunens genomsnittliga lokalkostnader dels att ersättning för 

faktiska lokalkostnader kan vara kostnadsdrivande, dels att det skulle innebära 

ett väsentligt avsteg från likabehandlingsprincipen. Ersättningen ska i princip 

varken vara högre eller lägre än vad kommunen betalar för sina egna lokaler. 

Upplands-Bro kommun, liksom de flesta kommuner använder 

schablonmodellen med genomsnittlig kostnad för att beräkna lokalpengen för 

skolor med enskild huvudman, vilket också rekommenderas av Sveriges 
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kommuner och landsting (SKL). Det finns möjligheter att göra avsteg från 

denna schablonmodell för att möjliggöra nyetablering av förskolor och skolor. 

Av andra stycket i 14 kap. 6 § SkolF följer att om det finns särskilda skäl, ska 

ersättningen för lokalkostnader i stället högst motsvara den enskilde 

huvudmannens faktiska kostnader om dessa är skäliga. Vid prövningen ska 

beaktas intresset av att utbildning eller annan pedagogisk verksamhet kan 

etableras. Det är alltså möjligt för kommunen att ersätta verksamhet, som har 

en högre hyra än kommunens genomsnittliga kostnad, för mer än den 

genomsnittliga lokalkostnaden om detta möjliggör nyetablering. Beloppet ska 

dock inte överstiga de faktiska kostnaderna.  

Med hänsyn till det som anförts ovan vill Upplands-Bro kommun införa en 

modell för att möjliggöra ett extra hyresbidrag i vissa fall för att på detta sätt 

möjliggöra nyetablering av förskolor och skolor. Ersättningsmodellen går ut på 

att de huvudmän som har en lokalkostnad över en viss nivå (uttryckt i kr/kvm 

per år) är berättigade ett extra hyresbidrag.  

För att uppfylla kravet på att kostnaden som ersätts ska vara skälig är 

hyresbidraget begränsat genom att det endast utgår för maximalt 10 

m2/inskrivet Upplands-Bro-barn i förskola och för maximalt 15 m2/ inskrivet 

Upplands-Bro-barn i grundskola. Detta innebär att om kvadratmeterytan per 

barn överstiger maxnivån ges bidrag endast upp till maxnivå. 

Vidare begränsas hyresbidraget genom att ersättning inte utgår för 100 % av 

den faktiska kostnaden. Det bidragsgrundande beloppet har ett tak och 

ersättningsnivån sjunker i takt med att de faktiska kostnaderna stiger. Syftet 

med dessa begränsningar är att motivera huvudmän att bygga ändamålsenliga 

lokaler och således skapa incitament att bygga lokaler som är både yteffektiva 

och kostnadseffektiva. 

Lokalpengen motsvarar nivå 1 och ersätter lokalkostnaden till 100 % upp till 

den nivå som motsvarar lokalpengen. Om lokalkostnaden överstiger beloppet 

för lokalpengen utgår ett extra hyresbidrag i två nivåer. Nivå 2 ersätter 

lokalkostnaden med 80 % och nivå 3 ersätter lokalkostnaden med 40 %. Taket 

för nivå 2 är 2500 kr/m2 samt 4000 kr/m2 för nivå 3. Om den faktiska 

lokalkostnaden understiger någon nivå utgör den faktiska kostnaden istället 

taket för ersättning.  

Beräkningen av nivåerna baseras på beräknade schablonbelopp som avser bl a 

kapitalkostnader (avskrivning och internränta) och driftkostnader (löpande drift 

och planerat underhåll). Beloppen är antingen beräknade baserade på faktiska 

siffror från skolfastigheter eller hämtade från branschstandard. Andra 

kommuner som har eller planerar att införa en liknande modell har samma 

nivåer vad gäller ersättning. Dessa nivåer bedöms vara lämpliga att använda 

även i Upplands-Bro.  
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Den föreslagna modellen är transparent och likabehandlande då det extra 

hyresbidraget utgår oavsett huvudman. Transparensen i modellen innebär att 

varje huvudman på förhand kan beräkna vilka lokalkostnader som ersätts och 

därmed göra en ekonomisk kalkyl inför en nyetablering.  

För att undvika att behöva justera beloppen i modellen genom nya beslut varje 

år föreslås att beloppen justeras med den årliga förändringen av 

konsumentprisindex med den månad och år som modellen antas som 

basmånad.  

Då antagande av modellen är av principiell natur och kan innebära inte 

obetydliga kostnader för kommunen föreslås att modellen beslutas i 

kommunfullmäktige. Då hanteringen av elevpeng och därmed lokalpeng 

hanteras av utbildningsnämnden måste denna nämnd ges tillfälle att yttra sig i 

enlighet med 5 kap. 27 § kommunallagen. 

Barnperspektiv 

Beslutet bedöms få positiva effekter för barn då avtalsmodellen som föreslås 

syftar till att öka attraktionskraften för fler skolor och förskolor att etablera sig 

vilket det finns ett behov av då antalet elever och barn ökar i kommunen. 
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Systematiskt kvalitetsarbete 2019 - 
grundsärskolan 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner utbildningskontorets SKA-rapport 

Grundsärskola 

Sammanfattning 

Utbildningskontoret har gjort en sammanställning och analys av systematiska 

kvalitetsarbete för verksamhet grundsärskola för läsåret 2018/19. Analyserna 

ger en bild av verksamheterna ur ett huvudmannaperspektiv och vilka 

utvecklingsområden som har identifierats.

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 10 september 2019 

 SKA-rapport för grundsärskolan 

Ärendet 

I skollagens (2010:800) 4 kapitel finns krav på att varje huvudman och 

förskole- och skolenhet ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete.  

Det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå och på enhetsnivå ska 

dokumenteras. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de 

mål som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella 

mål) uppfylls. Alla förskole- och skolenheter har en plan för det systematiska 

kvalitetsarbetet som ligger till grund för uppföljningar, utvärderingar och 

analyser under skolåret. Utvärdering av SKA-planen på enheterna förväntas 

senast vara genomförd vid 20 augusti. Dessa analyseras sedan på 

huvudmannanivå och presenteras i rapportform till Utbildningsnämnden. 

Analyserna ger en bild av verksamheterna ur ett huvudmannaperspektiv och 

vilka utvecklingsområden som har identifierats. 

SKA-rapporter för utbildningsnämndens övriga verksamheter kommer under 

hösten att rapporteras till nämnden.  
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Barnperspektiv 

Utbildningskontorets yttrande är utarbetat med hänsyn till barnens bästa.     
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1 Tillämpning 
Planen för det systematiska kvalitetsarbetet (SKA-planen) ger uttryck för hur enheten 
planerar och utvärderar i relation till läroplanen. 

Rektor omprövar på eget initiativ SKA-planen utifrån olika former av interna/externa 
utvärderingar. SKA-planen bildar en helhet som skildrar såväl enhetens planering som 
utvärdering. 

Avstämning av SKA-planen sker två gånger per år. 
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2 Systematik och dokumentation i skollagen 
4 kap. skollagen (2010:800) 

Enhetsnivå 

4 § ...Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, 
förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och 
elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet... 

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet 

5 § Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska vara att de mål 
som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. 

Dokumentation 

6 § Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska dokumenteras. 

Åtgärder 

7 § Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det 
finns brister i verksamheten, ska huvudmannen utreda och se till att nödvändiga 
åtgärder vidtas. 

Centrala begrepp  
Uppföljning står för en fortlöpande insamling av exempelvis information om elevernas 
kunskapsresultat. Med uppföljning kan också menas andra former av kvalitativa 
uppföljningar och som regelbundet sker på skolan 

Utvärdering innebär en granskning och värdering av elevernas kunskapsresultat, det vill 
säga en fördjupad analys för att förstå och kunna förklara resultat i förhållande till 
målen i verksamheten och därigenom få underlag för åtgärder. 

Åtgärdsarbete omfattar det system skolan har för att utforma åtgärder, utifrån 
utvärdering av kunskapsresultat och i syfte att förbättra resultaten på skolan. 
Åtgärdsarbetet vid den egna skolan bör så långt det vara möjlig alltid vila på – 
vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. 

Kvalitén på arbetet med uppföljning, utvärdering och åtgärdsarbete på varje enskild 
skola bedöms utifrån två aspekter, dels i vilken mån rektorn tar det övergripande 
ansvaret för arbetet dels i vilken mån arbetet kännetecknas av systematik 
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3 Grundläggande information om skolan 
Grundsärskolan är en del av Ekhammarskolan med Lena Hjukström som rektor. 
Biträdande rektor, Ann-Sophie Backlund, är närmaste chef och pedagogisk ledare för 
grundsärskolan.  Grundsärskolan är organiserad som ett arbetslag med fyra olika 
åldersblandade klasser och ett fritidshem enligt följande: 

Grundsärskola inriktning ämnesområden (1 klass) : 1-9 A - ansvarsläraren behörig 
lärare för grundskolan men inte för grundsärskolan. Grundsärskola inriktning ämnen (3 
klasser) : 1-3 B - behörig ansvarslärare för grundskola, 4-6 B - behörig ansvarslärare 
för grundskola, 7-9 B - behörig ansvarslärare för grundsärskola. 

I verksamheten finns även en specialpedagog/förstelärare med ett särskilt ansvar för att 
utveckla arbetet med formativ bedömning. Två fritidspedagoger och tio elevassistenter 
(med olika sysselsättningsgrad)  stöttar eleverna under skoldagen och bedriver 
fritidsverksamhet för eleverna på eftermiddagar och lov. Grundsärskolan bedriver också 
korttidstillsyn (fritids)  enligt LSS och får dessa uppdrag via socialtjänsten. 

Ekhammarskolans grundsärskola har sin verksamhet i paviljonger en bit ifrån 
Ekhammarskolans övriga skolområde. 

Grundsärskolans skolgård är inhägnad och relativt liten i omfattning. På skolgården 
finns en stor altan, klätterställning, gunga, studsmatta och gräsmatta. Vi saknar i 
dagsläget förrådsbyggnad och skulle behöva fler stimulerande lekytor för eleverna där 
de får möjlighet att träna olika motoriska färdigheter. 

Utmaningar ur ett organisatoriskt perspektiv: 

Den kraftiga ökningen av antal elever och personal har lett till ett behov av att utöka 
grundsärskolans skolledarresurs. Inför läsåret 19/20 utökas därför biträdande rektors 
tjänstgöringsgrad med 50%. 

Huvudman behöver säkerställa en framtida tillgång till lokaler/lärandemiljöer som 
erbjuder elever och personal en god och stimulerande arbetsmiljö. Bristen på lokaler gör 
det inte möjligt att ta emot samtliga elever som önskar en plats i Ekhammarskolans 
grundsärskola. Inför läsåret 19/20 har därför beslut fattats om att öppna ytterligare en 
grundsärskola i kommunen. 

Prioriterade utvecklingsområden lå19/20: 

- Formativt arbetssätt/bedömning 

- Digitalisering 

- Fritidspersonalens uppdrag 

 Huvudmannens kommentar: 
För att möta behovet av nya elevplatser inom grundsärskolan samt att säkerställa 
tillgången till bra lärandemiljöer har Upplands-Bro kommun startat en ny grundsärskola 
from läsåret 2019/2020 inom ramen för Härneviskolans organisation. Fullt utbyggt 
kommer cirka 15 elever ha sin skolgång där. 
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3.1 Personal 

Tabell 

  Heltidstjänster (per den 15 oktober resp läsår) 

Läsår 
Totalt 
antal 

personal 

Rektor / 
Bitr. 

rektor 
Lärare 

Lärare m. 
leg 

Övrig 
personal 

Antal 
elever 

per lärare 

Studie 
och 

yrkesvägl
ed 

Antal 
elever 

per syv 

18/19 20 0,50 5 2,5 10 5,2 0,10 20 

17/18 12,45 0,50 3,95 2,95 8,50 4,81 0,10 19 

16/17 11,30 0,50 3,30 2,30 8,0 5,15 0,10 17 

Resultat och analys 

Ekhammmarskolans grundsärskola har vuxit stadigt de senaste fyra läsåren sedan 
hösten 2015 då hela kommunens grundsärskoleverksamhet flyttades till 
Ekhammarskolan. 

Den stora utmaningen kopplat till personal är att rekrytera behörig personal och även att 
ta vara på den erfarenhet och kunskap som äldre lärare i verksamheten har, innan de går 
i pension. På fritidssidan är svårigheten att hitta behöriga fritidslärare. Det har också 
varit svårt att få plats i våra lokaler med ett större antal elever och personal än vad som 
var planerat hösten 2015. 

Den lärare som undervisar mot ämnesområden har under året fortsatt  
speciallärarutbildningen med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning. 

Planerad och genomförd kompetensutveckling för personalen lå 18/19: 

* Kompetenshöjande insatser i form av IKT workshops, tex OneNote, olika appar som 
används i verksamheten mm. 

* Kompetenshöjande arbete av försteläraren kring formativt arbetssätt i arbetslaget, 
återkommande ca en gång per månad. 

* Erfarenhetsutbyte och samarbete med annan grundsärskola (Kolarängsskolan i Järfälla 
kommun). 

* Olika fortbildningsinsatser har även genomförts utifrån enskilda pedagogers behov 
och uppdrag, både för lärare och fritidspersonal. 

Planerad kompetensutveckling för personalen lå 19/20: 

* Kompetenshöjande insatser i form av IKT workshops, tex OneNote, olika appar som 
används i verksamheten mm. 

* Kompetenshöjande arbete av försteläraren kring formativt arbetssätt i arbetslaget, 
återkommande ca en gång per månad. 

* Fritidspersonalen genomför skolverkets fortbildning Fritidshemmets uppdrag. 

Huvudmannens kommentar: 
Huvudmannen bedömer att skolans planerade kompetensutveckling på grupp och 
individnivå motsvarar väl de behov som finns. Stort fokus ligger på bla IKT. 
Utmaningen är att få tag på utbildat personal och där kommer Upplands-Bro kommun 
from lå 2019/2020 bli en sk klusterkommun inom VFU där möjligheten att behålla och 
nyrekrytera lärare när praktikperioderna är över för studenterna. Det innebär även bra 
kompetensutveckling för våra lärare då de alla erbjuds handledarutbildning för samtliga 
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lärare på de utvalda klusterskolorna. 

  

  

3.2 Elever 

Läsår Totalt antal barn per 15 oktober 

 Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 
Antal barn 
med annat 
modersmål 

Antal barn 
med 

modermåls 
undervisnin

g 

Antal barn 
med 

studiehandl
edning 

Antal elever 
som följer 
kursplanen 

i Sva 

18/19 5 6 11 4 4 0 0 

17/18 3 8 8 5 2 0 0 

16/17 4 5 8 3 1 0 0 

Resultat och analys 

Elevantalet har ökat stadigt sedan hela kommunens grundsärskola samlades på 
Ekhammarskolan hösten 2015. Detta har gjort att lokalerna blivit för trånga i och med 
att det, med det ökande elevantalet, även följer med utökning av antalet personal. 

Inför lå 19/20 öppnas ytterligare en grundsärskola i kommunen. 

Huvudmannens kommentar: 
En utökning av elevplatser inom särskolan görs from läsåret 2019/2020 på inom ramen 
för Härniviskolans organisation. I dagsläget är det 8 elever och fullt utbyggt är det 
planerat för cirka 15 elever. 
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4 Rektors ledningsdeklaration 
Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det 
övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella 
målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande 
till de nationella målen och kunskapskraven. (Lgr 11) 

Ekhammarskolans viktigaste uppgift är lärande, och de elever som går i grundsärskolan 
ska erbjudas de insatser som krävs för att var och en ska utvecklas i riktning mot de mål 
som finns beskrivna i läroplanen. Det är följaktligen vår uppgift att se till att alla våra 
elever upplever trygghet, trivsel och lust till lärande i skolan. Detta arbete ska utgå ifrån 
identifierade framgångsfaktorer såsom höga förväntningar på varje elevs vilja och 
möjlighet att lära och ta ansvar, samt individuella anpassningar såväl studiemässigt som 
socialt, utifrån varje elevs förutsättningar och behov. 

Den mångfald som elevernas olika bakgrunder, åldrar, intressen och erfarenheter 
representerar är en tillgång för skolan och erbjuder unika möjligheter att utveckla 
förståelse och respekt för alla människors lika värde. En annan tillgång är 
vårdnadshavarnas stora kunskap om sina barn. Denna kompetens ska vi ta till vara och 
respektera genom att ta initiativ till tät samverkan mellan elev, vårdnadshavare och 
skolans personal. 

Arbetslaget utgör grunden i den lärande organisationen vid vår skola. I arbetslaget 
samarbetar pedagoger med olika kompetenser och erfarenheter för att tillsammans 
planera, genomföra och utvärdera undervisningen. I detta arbete ska vi stötta, lära av 
och utmana varandra för att pröva och utveckla arbetssätt och arbetsformer som gynnar 
elevernas utveckling. 

För att de olika delarna av verksamheten – som alla är lika viktiga - ska fungera som en 
helhet är det viktigt att skolledningen verkar för att all personal känner till och arbetar i 
riktning mot våra gemensamma mål. Detta förutsätter ett demokratiskt ledarskap där 
alla medarbetare ges inflytande och möjlighet att påverka. De arbetssätt vi använder ska 
präglas av ett öppet och tillåtande klimat där rätt till delaktighet och inflytande och 
möjlighet att uttrycka sina åsikter är centralt. Möjlighet till diskussion och kritiskt 
ifrågasättande ska genomsyra all undervisning och övrig verksamhet på skolan. 

Som ett verktyg för att systematiskt förbättra kvaliteten i verksamheten ska 
grundsärskolans uppnådda resultat regelbundet sammanställas och analyseras. 
Utvärderingar genomförs i arbetslaget i juni och i januari, och i samband med detta 
formuleras mål och aktiviteter för att nå ökad måluppfyllelse. Exempel på mål och 
resultat som följs upp är betyg, trygghet/trivsel och ansvar/inflytande. 

Prioriterade utvecklingsområden detta läsår är: 

- Mål-och resultatuppföljning 

- Formativ bedömning 

- Kollegialt lärande 

- Digitalisering 

  

Ansvarig: Rektor 
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Resultat och analys 

Medarbetarenkäten lå 18/19: 

Resultaten på medarbetarenkäten 2018 visar på ett arbetsmiljöindex på 74,6, vilket är ett 
bra resultat. De allra flesta medarbetare i grundsärskolan uppger att de har ett 
meningsfullt jobb, att de trivs på sin arbetsplats och att såväl ledning som styrning 
fungerar bra. 

Planerade åtgärder för att förbättra resultaten: 

- Mer tid för biträdande rektor att utöva ett nära pedagogiskt ledarskap genom en 
förstärkning av skolledarresursen. 

Huvudmannens kommentar: 
Resultat och uppföljning av medarbetarenkäten för 2018 visar ett väl fungerat ledarskap 
utövas av rektor och biträdande rektor för grundsärskolan. Huvudmannen bedömer även 
att en förstärkning av ledningsresursen för biträdande rektor till 50 % ligger i väl linje 
mot behoven. 
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5 Skolans värdegrund och uppdrag 
Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att 
utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper 
och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att 
lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 
Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas 
egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. (Lgr 11) 

Skolans mål är att varje elev 

 kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på 
kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska 
värderingar samt personliga erfarenheter, 

 respekterar andra människors egenvärde, 
 tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, 

samt medverkar till att hjälpa andra människor, 
 kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att 

handla också med deras bästa för ögonen, och 
 visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare 

perspektiv. 

Så här arbetar vi: 

- Kontinuerliga samtal kring normer och värden som en del av ordinarie undervisning. 

- Särskilda insatser från elevhälsan och/eller likabehandlingsgruppen vid behov. 

- Samarbete med organisationen LikaOlika fr.o.m. läsåret 19/20. 

Huvudmannens kommentar: 

Huvudmannen anser att planerade utbildningsinsatser inom området är väl grundade 
mot behoven hos personalen. 
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6 Målområden 

6.1 Normer och värden  
Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt 
samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk 
vardaglig handling. 

Skolans mål är att varje elev 

 kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på 
kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska 
värderingar samt personliga erfarenheter, 

 respekterar andra människors egenvärde, 
 tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, 

samt medverkar till att hjälpa andra människor, 
 kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att 

handla också med deras bästa för ögonen, och 
 visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare 

perspektiv. 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 

Mål 

I arbetet med att alla elever ska känna sig trygga i skolan har Ekhammarskolan bidragit 
till att 

 Fler föräldrar än läsåret innan uppger att deras barn är trygga i skolan. 

Aktiviteter 

 Konstant tillgänglighet av vuxna, även under raster, till och från skolskjutsen. 
 Återkommande samtal med eleverna om trygghet och trivsel. 
 Tydlig struktur av veckan, dagen, lektionspass och arbetssätt. 
 Vi jobbar med olika typer metoder för att utveckla elevernas medvetenhet om 

sig själva, kamrater och olika relationer, både i grupp och enskilt 
 Enskilda arbetsrum för de elever som behöver detta alt. skärmar mellan 

bänkarna. 
 Kontinuerliga enskilda samtal med elever om trivsel, trygghet, vänskap mm. 
 Vi har klassråd och elevråd. 
 Pedagog från grundsärskolan sitter med likabehandlingsgruppen. 
 Läraren beslutar sittplatser och gruppindelningar. 
 Tydliga ordningsregler. 

Åtgärder lå 18/19 för förbättrade resultat: 

- Fritids organiserar sig med schemalagda aktiviteter och schemalagda raster. Ansvarig: 
fritidsansvarig och arbetslagsledaren. 

- Arbeta mer med begreppsförståelse för att eleverna lättare ska kunna uttrycka sina 
känslor och sätta ord på sina upplevelser. Ansvarig. Arbetslaget och arbetslagsledaren. 

- Förbättra samarbetet och kommunikationen inom arbetslaget. Ansvarig: 
Arbetslagsledare 
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- Utveckling av den systematiska uppföljningen och analysen av resultaten i arbetslaget 
genom resultatdialog med skolledning på arbetslagsnivå och individnivå. Ansvarig: 
Skolledning 

När ska det följas upp  

Utvärdering i likabehandlingsgrupp och arbetslag (se bilaga Årshjul SKA). 

Uppföljning av antalet anmälningar av kränkande behandling. 

Ansvarig: Rektor 

Resultat och analys 

Ekhammarskolans resultat från kommungemensam enkät 2019: 

 

  

Mitt barn är tryggt i skolan: 

Utfall 18/19: 100% (föräldrar grundsärskolan) 

Utfall 17/18: 100 %  (föräldrar grundsärskolan) 

Utfall 16/17: 95% (föräldrar grundsärskolan) 

  

Antalet anmälningar kränkande behandling: 0 

Utvärdering juni 2019:  

Inga anmälningar om kränkningar under läsåret 2018-19. Att antalet anmälningar om 
kränkningar återkommande skulle vara 0 väcker funderingar; anmäls alla kränkningar  
eller löser personalen de konflikter som uppstår utan att dessa anmäls som kränkningar? 

Ingen pedagog från grundsärskolan fanns med i skolans likabehandlingsgrupp lå 18/19. 
 

Huvudmannens kommentar: 

Huvudmannen bedömer att det finns ett väl utvecklat trygghetsarbete inom särskolan 
med stort fokus på resultatuppföljning på både grupp och individnivå. Arbetet med att 
öka medvetenheten på anmälan av kränkande behandling och att även grundsärskolan 
representeras i skolans likabehandlingsgrupp from läsåret 2019/2020 är väl grundade 
insatser enligt huvudmannen. 

  

Rektors bedömning av målområdet 

Rektors bedömning av 
målområdet Inte uppnått Uppnått 

  X 
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Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår 

- Säkerställa att eventuella kränkningar anmäls. Personalinformation kring 
likabehandlingsgruppens arbete. Ansvarig: rektor 

- För att säkerställa en likvärdig hantering av kränkningsärenden ska även 
grundsärskolans personal finnas med i skolans likabehandlingsgrupp lå 19/20. Ansvarig. 
bitr. rektor 

  

  

6.2 Övergång och samverkan 
Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med 
varandra och förskolan för att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt 
perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta 
kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa 
sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande. Skolan 
ska även samverka med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det ska 
även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda eleverna och deras 
vårdnadshavare inför övergångar. (Lgr 11) 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 

Mål 

 Personalen som tar emot en ny elev har god kännedom om elevens behov och 
kan därför möta dessa på ett adekvat sätt från start. 

Aktiviteter 

 Vid nyinskrivningar arbetar vi efter en särskild ”mottagandeplan” som vi 

reviderar och förbättrar med jämna mellanrum. 
 Tätt samarbete och dialog mellan pedagogerna i de olika klasserna/stadierna på 

grundsärskolan genom måndagsmöten, arbetslagsmöten och fritidsmöten. 

När ska det följas upp  

 Utvärderas av elevhälsoteam och arbetslag (se bilaga Årshjul SKA) 

Ansvarig: Rektor 

Resultat och analys 

- Mottagandeplanen följs i de allra flesta fall. Det har ibland varit svårigheter att följa 
den p g a bristfällig och/eller sen information från resursteamet. 

- Tack vara tydlig mötesstruktur, relevant innehåll och god ledning fungerar samverkan 
inom arbetslaget som helhet bra. Ett utvecklingsarbete (handledning från resursteamet) 
gällande samverkansformerna mellan skola-fritids har pågått under läsåret. 

Huvudmannens kommentar: 
Huvudmannen anser att det finns fungerande rutiner vid övergång och samverkan inom 
grundsärskolan. Det som behöver utvecklas och prioriteras är överlämning av 
information vid bla nyinskrivning av elever som flyttar in i kommunen och idag 
hanteras av resursteamet i dialog med skolan. 
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Rektors bedömning av målområdet 

Rektors bedömning av 
målområdet Inte uppnått Uppnått 

  Delvis uppnått 

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår 
- Fortsatt handledning från resursteamet för fritidspersonalen. 

  

6.3 Kunskaper 
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 
nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för 
fortsatt utbildning. 

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust 
att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna 
strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna 
ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika 
former. (Lgr 11) 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 

Mål: 

 Alla elever som läser med inriktning ämnen uppfyller kunskapskraven i samtliga 
ämnen. 

 Alla elever som läser efter ämnesområden ska efter genomgången grundsärskola 
ha uppfyllt kunskapskraven i varje ämnesområde. Vi strävar också efter att de 
som har förutsättningar uppfyller de fördjupade kunskapskraven eller får betyg i 
grundsärskolan. 

 Hela betygsskalan används vid bedömning. 
 Ökad användning av digitala verktyg. 

Aktiviteter 

 Vi använder olika bedömningsmaterial för att följa elevernas 
kunskapsutveckling. 

 Träffar med annan grundsärskola för erfarenhetsutbyte och samarbete 2-3 
ggr/läsår. 

 IUP på varje elev i infomentor i samband med utvecklingssamtal 2 ggr/läsår. 
 Individanpassad undervisning, arbetsmaterial, litteratur m.m 
 Löpande kommunikation och dialog med vårdnadshavare om elevernas 

utveckling. 
 Tätt samarbete och dialog mellan pedagogerna i de olika stadierna på 

grundsärskolan genom möten i olika konstellationer. 
 Delta i skolans DIGI-grupp för ökad kompetens kring IKT och digitalisering. En 

representant från skola och en från fritids. 
 Inköp av fler digitala enheter till verksamheten (Ipads). 
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 Genomföra ett elevprojekt i Imovie. 
 Gemensamt ämnesövergripande tema kopplat till kunskapskraven. 

När ska det följas upp 

Utvärdering i arbetslaget (se bilaga Årshjul SKA) 

 Avstämning mot bedömning i lärplattformen, betygsresultat. 

Ansvarig: Rektor 

  

Resultat och analys 

Utvärdering lå 18/19:  

Samtliga planerade aktiviteter genomförda med avsett resultat: 

- Fyra elever gick ut åk 9 i juni 2019. 

- Hela betygsskalan används i högre utsträckning än tidigare i många ämnen. De ämnen 
där den inte används med lika stor spridning är SO och NO. 

- Samarbete med Skoldatateket har lett till att arbetslaget fortsatt att vidareutbilda sig 
inom området digitalt lärande. 

- Eleverna har ökat sin digitala kompetens, med ökad motiviation och lust att lära som 
följd. 

- Gemensamt genomfört tematiskt arbete (Imovies) har bidragit till ökad delaktighet och 
gemenskap bland eleverna. 

Huvudmannens kommentar: 

Huvudmannen bedömer att det finns ett väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete med 
fokus på resultatuppföljning inom grundsärskolan. Både lärare och elever har ökat sin 
digitala kompetens vilket medfört att undervisningen blivit mer varierad och elevernas 
delaktighet ökat. 

  

  

. 

Rektors bedömning av målområdet 

Rektors bedömning av 
målområdet Inte uppnått Uppnått 

  X 

Planerade aktiviteter´/åtgärder inför kommande läsår 

Mål:  

1. Pedagogerna har utarbetat en gemensam idébank med olika undervisningssätt för hur 
man kan presentera lärandemålen för eleverna. 

2. Eleverna använder digitala lärverktyg för att befästa sina kunskaper i olika ämnen 
varje vecka. 

Aktiviteter: 
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- Tid för kollegialt lärande avsatt på A-lagstiden var fjärde vecka. Ansvarig: förstelärare 

-  Dokumentera i idébanken på Teams. Ansvarig: förstelärare 

-  Pedagogerna testar olika appar i olika ämnen och delar med sig till kollegor. 

- Fritidspersonalen ger eleverna möjlighet att använda pedagogiska spel för att befästa 
kunskaper 1g/vecka 

  

  

6.4 Elevernas ansvar och inflytande 
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska 
omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande 
stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas 
informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande 
ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta 
initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över 
utbildningen. 

Skolans mål är att varje elev 

 tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, 
 successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre 

arbetet i skolan, och 
 har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i 

demokratiska former. (Lgr11) 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 

Mål  

 Elevernas åsikter och idéer tas till vara och påverkar utformningen av 
Ekhammarskolans verksamhet. 

Aktiviteter 

 Elever från grundsärskolan är med i elevrådet. 
 Klassråd 1 gång/veckan. 
 Vi jobbar för att elevernas åsikter ska komma till uttryck på olika sätt både i 

undervisning och fritidsverksamhet. 

När ska det följas upp 

Utvärdering i arbetslag (se bilaga Årshjul SKA). 

 Avstämning mot Ekhammarskolans enkäter (UTV). 

Ansvarig: Rektor 

Resultat och analys 

Ekhammarskolans resultat från kommungemensam enkät: 

Mitt barn är med och planerar sitt eget arbete: 

Utfall  18/19: 40% (grundsärskolans föräldrar) 

Utfall 17/18: 29% (grundsärskolans föräldrar) 
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Utfall 16/17: 30% (grundsärskolans föräldrar) 

Utvärdering lå 18/19: 

Svarsfrekvensen bland föräldrar i grundsärskolan är, sett över tid, mycket låg (vt -19 
37%). Detta är personalen väl medvetna om, men försöken att motivera fler föräldrar att 
faktiskt besvara enkäten har hittills inte lyckats. De viktigaste "utvärderingsformerna" är 
således fortfarande de personliga mötena, såsom föräldramöten och utvecklingssamtal. 
Vid dessa möten uttrycker föräldrarna en mycket högre grad av nöjdhet. 

Ett målmedvetet arbete för att utveckla ett formativt arbetssätt börjar ge tydliga resultat; 
exempel på verktyg som används i högre utsträckning än tidigare är självskattning och 
kamratbedömning. 

Biträdande rektor har, som en del av studierna på rektorsprogrammet, undersökt 
elevernas delaktighet och inflytande under lektionstid. Resultaten av studien visar att 
elevernas delaktighet och inflytande varierar mellan olika klassrum, men generellt ges 
eleverna goda möjligheter till inflytande. 

Huvudmannens kommentar: 

Huvudmannen bedömer att finns ett väl utvecklat arbete inom området elevernas ansvar 
och inflytande. Det varierar dock mellan olika klassrum vilket medför att rektor behöver 
ha fokus på området för att öka likvärdigheten. Grundsärskolan behöver även öka 
svarsfrekvensen från sina vårdnadshavare, så samtliga vårdnadshavare åsikter belyses. 

  

Rektors bedömning av målområdet 

Rektors bedömning av 
målområdet Inte uppnått Uppnått 

  X 

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår 
Inga nya planerade aktiviteter. 

6.5 Skola och hem 
Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa 
de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. 
(Lgr 11) 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 

Mål 

 Vi har ett tätt samarbete med elevernas vårdnadshavare för att tillsammans 
utveckla grundsärskolans innehåll och verksamhet. 

Aktiviteter 

 Föräldramöten 2 ggr/läsår. 
 Öppet hus och vernissage. 
 Veckobrev via Vklass. 
 IDAGboken/Kontaktböcker. 
 Skolrådsrepresentater. 
 Löpande kommunikation med vårdnadshavare om elevernas utveckling. 
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 Information om elevernas omdömen och IUP läggs ut i Vklass. 

När ska det följas upp 

 Utvärdering i skolråd och arbetslag (se bilaga Årshjul SKA) 

Ansvarig: Rektor 

Resultat och analys 

Utvärdering lå 18/19: 

Våra aktiviteter för läsåret har genomförts med önskat resultat. 

Vi använder Vklass för nästan all information till föräldrar med blandat resultat. Det är 
svårt att få alla föräldrar att gå in i Vklass och läsa regelbundet. 

Huvudmannens kommentar: 
Huvudmannen bedömer att det finns ett väl utvecklat samarbete mellan skola hem inom 
grundsärskolan. Flera aktiviteter är genomförda med gott resultat. Det som behöver 
utvecklas är användandet av Lärplattformen Vklass för sina vårdnadshavare. 

  

Rektors bedömning av målområdet 

Rektors bedömning av 
målområdet Inte uppnått Uppnått 

  X 

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår 
Inga nya planerade aktiviteter. 

6.6 Skolan och omvärlden 
Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att 
välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar 
med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en 
samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt. 

Skolans mål är att varje elev 

 kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna 
framtiden, 

 har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och 
 har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra 

länder. (Lgr 11) 
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Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 

Mål 

 Varje elev ges möjlighet att göra medvetna studie- och yrkesval som inte 
begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund. 

  Varje elev ges möjlighet att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv samt 
andra verksamheter som kan berika lärandemiljön. 

 SYV blir mer delaktig i studie- och yrkesvägledningens arbete på 
grundsärskolan. 

 SYV börjar med samtal med eleverna redan i åk 8 (för de elever som önskar), 
samt formulera en handlingsplan kring arbetet med SYV. Ansvarig: SYV 

Aktiviteter 

 Studievägledare bjuds in på särskilda möten eller/och på utvecklingssamtal i åk 
9 tillsammans med föräldrar samt ibland med resursteamet. 

 Elever får besöka aktuella skolor med personal samt göra praktik på 
gymnasieskolors IV-program under 1-2 veckor, antingen med eller utan personal 
från grundsärskolan. 

 Elever erbjuds göra en prao-period i åk 8 efter sina egna förutsättningar och 
önskemål. 

 Skolan ger kontinuerliga möjligheter att besöka arbetsplatser i kommunen såsom 
brandkår, tandläkare, biliotek, post etc som en del i samhällsorienterande ämnen. 

 Skolan erbjuder möjlighet till kulturella upplevelser som bio, teater, konserter 
etc. kontinuerligt under skolåret. 

 Stöd från studie- och yrkesvägledare i ansökningsprocessen till gymnasiet (åk 
9). 

När ska det följas upp 

 Utvärderas av SYV och arbetslag (se bilaga Årshjul SKA) 

Ansvarig: Rektor 

Resultat och analys 

Utvärdering: 

Få av de planerade aktiviteterna har genomförts. Huvudsakligen är SYV framförallt 
involverad i de frågor som rör direkta förberedelser inför gymnasiet. 

Huvudmannens kommentar: 

Huvudmannen bedömer att grundsärskolans arbete inom området skolan och omvärlden 
behöver utvecklas och prioriteras. Flera bra förslag på aktiviteter finns men är ännu ej 
genomförda. 

  

Rektors bedömning av målområdet 

Rektors bedömning av 
målområdet Inte uppnått Uppnått 

 X  

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår 

- En ny konkret aktivitetsplanplan utformas för att höja kvaliteten på studie- och 
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yrkesvägledningen på grundsärskolan. Ansvarig: Bitr rektor i samarbete med SYV. 

6.7 Bedömning och betyg 
Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav 
som finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika 
kunskapskrav för olika betygssteg. 

Skolans mål är att varje elev 

 utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och 
 utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras 

bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. 
(Lgr11) 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 

Mål 

 Eleverna utvecklar ett större ansvar för sina studier utifrån ålder, mognad och 
förmåga. 

 Hela betygsskalan används vid bedömning. 

Aktiviteter 

 Utvecklingssamtal erbjuds 1 gång/termin där elev utifrån sina egna 
förutsättningar får ta del av vad som krävs för att nå ett visst mål. 

 Varje lärare arbetar med minst två verktyg för formativt arbetssätt. 
 Lärplattformen hålls uppdaterad med information om läxor och prov,. 
 Utvecklingssamtal genomförs minst 1g/termin. 
 Vi använder ett material som heter ”Mina mål”. Materialet syftar till att 

tydliggöra kunskapskraven på ett enkelt sätt, med hjälp av bilder, symboler och 
konkreta exempel, för att elevernas förmåga till självskattning av egna 
arbetsprestationer. 

 Eleverna får regelbundna läxor och hemuppgifter att sköta utifrån egen förmåga. 

När ska det följas upp 

Utvärdering i arbetslag (se bilaga Årshjul SKA). 

Ansvarig: Rektor 

Resultat och analys 
Utvärdering: 

Samtliga planerade aktiviteter har genomförts med avsedd effekt. 

Under ledning av förstelärare, och genom ett kollegialt lärande, har flera verktyg för ett 
formativt arbetssätt utvecklats, och därmed elevernas möjligheter att utifrån sina egna 
förutsättningar bedöma sina resultat och arbetsprestationer. Exempel på detta är 
dokumentation och bedömning av elevarbeten med hjälp av film. 

Varje lärare formulerar en individuell utvecklingsplan kopplad till formativt arbetssätt. 
Planen följs upp vid medarbetarsamtal. 

Hela betygsskalan används i högre utsträckning än tidigare i många ämnen. De ämnen 
där den inte används med lika stor spridning är SO och NO. 

Huvudmannens kommentar: 
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Huvudmannen bedömer att de genomförda aktiviteterna haft bra effekt och att 
grundsärskolan bedriver ett väl utvecklat arbete inom bedömning och betyg. Arbetet 
med att använda hela betygsskalan behöver dock fortsätta med fokus på ämnena inom 
So och No. 

  

  

Rektors bedömning av målområdet 

Rektors bedömning av 
målområdet Inte uppnått Uppnått 

  Delvis uppnått 

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår 
Inga nya planerade aktiviteter. 
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7 Elevhälsoprocess vid skolan 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå 
elevhälsans mål. 
Elevstödsmöten genomförs regelbundet i arbetslaget i syfte att uppmärksamma elever 
som riskerar att inte uppfylla kunskapskraven eller som har andra behov av stöd i sin 
utveckling. Vid behov kan ärenden lyftas till elevhälsoteamet där kurator, skolsköterska 
och skolpsykolog kan konsulteras. 

När det gäller utvecklingsbedömningar och elevers eventuella placering i grundsärskola 
så har vi ett nära samarbete med kommunens resursteam. När eleverna är placerade i 
grundsärskolan har vi även samarbete med habiliteringen, BUP, autismcenter och andra 
externa aktörer där både eleverna och familjerna får mycket stöd och råd. Internt i 
kommunen samarbetar vi även med socialtjänstens LSS-enhet. 

Implementering V-klass modul för särskilt stöd. Ansvarig: speciallärare 

När ska det följas upp  

 Utvärderas av arbetslag och elevhälsoteam i juni. 

Ansvarig: Rektor 

Resultat och analys 
Utvärderingen visar på fortsatta svårigheter att få tydliga besked från resursteamet 
gällande antal elever på ingång till grundsärskolan inför kommande läsår. Detta har 
försvårat bl a tjänstefördelningsarbetet inför kommande läsår. Orsakerna till detta 
behöver utredas vidare. 

Personalen har god förmåga att anpassa undervisningen efter elevernas behov. 
Svårigheten att avgöra om en insats är att betrakta som extra anpassningar och särskilt 
stöd, eller som ledning och stimulans kvarstår. Diskussioner har förts vid SPSM-träffar 
men det är trots det oklart vad som gäller. 

Under lå 18/19 lyftes 7 ärenden till elevhälsoteamet. 

Huvudmannens kommentar: 

Huvudmannen bedömer att särskolan har ett väl fungerande elevhälsoarbete. När det nu 
också finns en särskola i Bro-området på Härneviskolan blir det också enklare att 
anpassa och planera för nya elever inom grundsärskolan i stort. 

  

  

  

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår 
Inga planerade nya aktiviteter lå 19/20. 
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8 Synpunkter och klagomål 
Skollagens bestämmelser om klagomålshantering  

Enligt 4 kap. 7-8 §§ skollagen ska alla huvudmän ha skriftliga rutiner för att ta emot 
och utreda klagomål mot utbildningen. Det är upp till varje huvudman att själv 
bestämma hur klagomålshanteringen ska organiseras och hur informationen om 
klagomålsrutinerna lämnas. Huvudmannen ska informera barn, elever och 
vårdnadshavare om rutinerna så att de vet hur de går till väga för att lämna ett 
klagomål. Om handläggningen av ett klagomål visar att det finns brister i verksamheten 
ska huvudmannen se till att bristerna åtgärdas. 

 Vår utgångspunkt är att vår kommunikation och information ska vara öppen, 
ärlig, aktuell och korrekt. 

 Vi ser värdet i dialog och välkomnar därför synpunkter och/eller klagomål på 
vår verksamhet. 

 Synpunkter/klagomål som rör undervisningens/fritidsverksamhetens innehåll, 
planering och utförande samt uppföljning lämnas i första hand till ansvarig 
lärare/fritidspedagog, i andra hand till biträdande rektor och i tredje hand till 
rektor. 

 Synpunkter/klagomål som rör enskild elev lämnas i första hand till 
ansvarslärare, i andra hand till biträdande rektor och i tredje hand till rektor. 

 Synpunkter/klagomål som rör skolans lokaler lämnas till skolans intendent. 
 Synpunkter/klagomål som rör administrativa rutiner lämnas till skolans 

expedition. 
 Synpunkter/klagomål som rör skolans övergripande verksamhet lämnas till 

rektor. 
 Vid skarpa klagomål där skolan anses ha brustit mot rådande lagar eller praxis 

hänvisar rektor vidare till huvudmannen (via hemsidan eller mail) samt tydliggör 
rätten och möjligheten att kontakta Skolinspektionen. 

 Vi använder e-post i huvudsak för korta och enkla frågor/svar samt för entydig 
information. För ämnen som kräver ett mer klargörande resonemang föredrar vi 
personliga möten alternativt telefonkontakt. 

Personalen följer upp och utreder i förekommande fall samt återkopplar sedan till den 
som framfört synpunkten/klagomålet. I de fall som rutiner måste ändras eller förtydligas 
som en följd av klagomålet uppmärksammas kollegiet. Ibland utmynnar klagomålet i ett 
möte mellan skolans personal och den/de berörda. Syftena med mötena är att förstå den 
andres perspektiv och hitta framgångsrika strategier för förbättringar. 

Skolledare dokumenterar inkomna klagomål, och sammanställer i slutet av läsår som 
underlag för att identifiera eventuella utvecklingsområden. 

Resultat och analys 

Utvärdering lå 18/19: 

Under läsåret registrerades 7 inkomna klagomål från vårdnadshavare. De handlade om 
kritik rörande enskild fritidspersonals/lärares förhållningssätt (utretts och hanterats av 
rektor/biträdande rektor) och om missnöje med skolgård och/eller lokaler. 

Huvudmannens kommentar: 

Huvudmannen bedömer att särskolan har fungerade rutiner för att hantera och följa upp 
klagomål och att huvudmannen utreder och åtgärdar i de fall det behövs. 
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Svar på remiss - förslag till namnpolicy 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden välkomnar ett policydokument som förtydligar processen 

för namntilldelning och antar Utbildningskontorets yttrande och överlämnar det 

till Tekniska nämnden.  

Sammanfattning 

Tekniska nämnden har ansvar för att namnsätta vägar och strategiska platser i 

kommunen.  

Namnberedningsgruppen har arbetat fram ett förslag till namnpolicy för 

Upplands-Bro kommun. Namnpolicyn beskriver vilka ramverk vi har att 

förhålla oss till och vilka grundprinciper som bör vara vägledande för 

namnvården i Upplands-Bro kommun. Utbildningskontoret har yttrat sig om 

policyn. Utbildningsnämnden ställde sig positiv till förslaget den 31 januari 

2018. Detta är remissomgång två.  

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 9 september 2019 

 Namnpolicy - remissutkast 

Ärendet 

Sedan den 1 juli 2000 finns en hänsynsparagraf om god ortnamnssed i 

kulturminneslagen. God ortnamnssed innebär bland annat att hävdvunna 

ortnamn inte ändras utan starka skäl, att påverka att hävdvunna namn beaktas 

vid nybildning av ortnamn samt att ortnamnen stavas enligt vedertagna regler 

för språkriktighet.  

Namnpolicyn riktar sig till det ansvarsområde som gäller för den kommunala 

namnsättningen och namnvården. Kommunen står av praxis för huvuddelen av 

den officiella namngivningen inom kommunen och dess namn får stor 

genomslagskraft i samhället. Kommunen har sedan länge ansvarat för 

namngivning av gator, vägar, torg, parker, allmänna platser och byggnader med 

mera samt åsättande av belägenhetsadresser inklusive adressnumreringar.  
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Utbildningskontorets yttrande  

Utbildningskontoret välkomnar ett policydokument som förtydligar processen 

för namntilldelning för nya kommunala verksamheter och vilka grundprinciper 

som bör vara vägledande för namnvården i Upplands-Bro kommun. En tidig 

dialog i planprocessen välkomnas men en försvårande omständighet är till 

exempel att det ibland är oklart om en förskola ska drivas kommunalt eller inte.  

Utbildningskontoret önskar även att det kommunala fastighetsbolaget får vara 

med i namnsättningsprocessen där de ska bygga och förvalta de kommunala 

fastigheterna. 

 

Barnperspektiv 

Förslag till beslut är framtaget med hänsyn till barnets bästa.   

 

Utbildningskontoret 

 

 

 

 

Kaj Söder Jesper Sjögren 

Utbildningschef Stabschef 

 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 24 maj 2019 

2. Namnpolicy - remissutkast 

Beslut sänds till 

 Tekniska nämnden 
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 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2019-05-24 

 

 

§ 41 Beslut om remiss - Namnpolicy 
 Dnr TN 17/0272 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att förslaget om Namnpolicy - principer för 

namngivning i Upplands-Bro kommun remitteras till samtliga nämnder 

kommunala bolagsstyrelser och till hembygdsföreningar i kommunen. 

 

Sammanfattning 

Namnberedningsgruppen har arbetat fram ett förslag till namnpolicy för 

Upplands-Bro kommun. Namnpolicyn beskriver vilka ramverk vi har att 

förhålla oss till och vilka grundprinciper som bör vara vägledande för 

namnvården i Upplands-Bro kommun. 

Förslaget sändes på remiss den 7 november 2017. Svar på remissen har 

inkommit från Utbildningsnämnden, Socialnämnden och Bygg- och 

miljönämnden.  

Utifrån remissvaren och med tanke på att det både har gått lång tid sedan 

remissen skickades ut och att flertalet nämnder inte har besvarat remissen, har 

namnberedningsgruppen arbetat om namnpolicyn och föreslår att namnpolicyn 

sänds på remiss på nytt. 

Beslutsunderlag 

 Yttrande från Utbildningsnämnden, den 31 januari 2018 

 Yttrande från Socialnämnden, den 3 maj 2018 

 Yttrande från Bygg- och miljökontoret, den 11 maj 2018 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att förslaget om Namnpolicy - principer för 

namngivning i Upplands-Bro kommun remitteras till samtliga nämnder och 

bolagsstyrelser samt till hembygdsföreningar i kommunen. 

Yrkande 

Catharina Andersson (S) yrkar bifall med tillägget att remissen även skickas till 

kommunens bolagsstyrelser.  

Marcus Sköld yrkar bifall till Catharina Anderssons (S) förslag till tillägg.  

Beslutet skickas till: 

 Samtliga nämnder i Upplands-Bro kommun 

 Hembygdsföreningar i Upplands-Bro kommun 

 Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut 
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 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
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1 Inledning 

Sveriges kommuner har i praktiken ett omfattande ansvar för namngivning och 

namnvård. Det handlar till exempel om namn på kommunala byggnader, vägar, 

gång- och cykelvägar, torg, parker, verksamhetslokaler, trakter och 

anläggningar. 

Namnpolicyn beskriver de ramverk och grundprinciper som gäller för 

namnsättning och namnvård samt hur Upplands-Bro kommun ska förhålla sig 

till dessa. 

2 Riktlinjer för namnberedning 

Den nämnd som ansvarar för kommunens namnsättning ska också besluta om 

riktlinjer för namnberedning.  

3 Ortnamnsverksamhet 

Ortnamn som begrepp är ett samlingsord för alla geografiska namn och 

omfattar såväl namn på gårdar, byar, kommuner, län och landskap som gator 

och kvarter, broar, parker, torg och trafikleder. 

3.1 Kommunal ortnamnsverksamhet 

Sveriges kommuner har i praktiken ett omfattande ansvar för namngivning och 

namnvård, även om detta inte är lagreglerat, förutom vad gäller belägenhets-

adress och traktnamn. Lagen (2006:378) om lägenhetsregister anger att ”för 

varje entré skall kommunen fastställa en belägenhetsadress”. För att kunna 

fastställa en belägenhetsadress måste det finnas ett vägnamn eller ett byadress-

/gårdsadressnamn. Lagen (2000:224) om fastighetsregister anger att ”ett 

registerområde skall delas in i trakter /…/ och skall ges ett namn”. 

Kommunerna har ett ansvar gentemot sina invånare, bland annat vad gäller 

räddningstjänst. Det medför att namngivning av även enskilda vägar får anses 

utgöra en kommunal angelägenhet.1  

Offentlig namngivning verkställs även av Lantmäteriet (namn på allmänna 

kartor, traktnamn i fastighetsregistret mm), Transportstyrelsen (större 

trafikplatser, vägskyltning, järnvägsstationer mm), Länsstyrelsen (natur- och 

kulturreservat), Svenska kyrkan (stift, församlingar, kyrkliga byggnader) m. fl.  

                                                 

1 För förtydligande, se Regeringsrättens dom från 2002-03-25 målnummer 4309–98. 
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3.2 Lagar och rekommendationer 

Det finns ett antal lagar och rekommendationer som ska tas hänsyn till vid 

namngivning i Upplands-Bro kommun. 

3.2.1 Kulturmiljölag (1988:850) 

I kulturmiljölagen (SFS 1988:950 med ändring enligt SFS 2013:548) finns en 

hänsynsparagraf med föreskrifter om att tillämpa god ortnamnssed: 

4 § Vid statlig och kommunal verksamhet ska god 

ortnamnssed iakttas. Det innebär att 

- hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl, 

- ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för 

språkriktighet, om inte hävdvunna stavningsformer talar 

för annat, 

- påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av 

ortnamn, och 

- namn på svenska, samiska, finska och meänkieli så långt 

möjligt används samtidigt på kartor samt vid skyltning och 

övrig utmärkning i flerspråkiga områden. 

Namn som godkänts av Lantmäteriet ska i statlig och 

kommunal verksamhet användas i sin godkända form. 

3.2.2 Lantmäteriets skriftserie ”Ortnamn och namnvård” 

I Kulturarvsutredningens betänkande (SOU 1996:128) föreslogs att 

Ortnamnsrådet tillsammans med Lantmäteriverket borde tolka och föra ut 

begreppet ”god ortnamnssed”, sprida kunskap och information om 

ortnamnsvårdens principer samt ge hänsynsparagrafen genomslagskraft. Denna 

skrift är Ortnamnsrådets svar på detta uppdrag. Därför bör Upplands-Bro 

kommun ta hänsyn till skriftens rekommendationer. 

Särskilt i skrift nummer 6 ”God ortnamnssed” (Lantmäterirapport 2016:9) lyfts 

Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet som 

ratificerades av Sverige 2011. Där lyfts ortnamn fram som en viktig del av det 

historiska och kulturella arvet. En av utgångspunkterna för att implementera 

konventionen var att kommersiella krafter inte får hota eller förvanska det 

immateriella kulturarvet.  

3.2.3 Standard och handbok för belägenhetsadress 

Vägnamn, bynamn och gårdsnamn, ligger till grund för belägenhetsadresser 

och ska därför följa och ta hänsyn till Svenska Standarden SS 63 70 03:2015 

Belägenhetsadresser samt Lantmäteriets handbok Belägenhetsadress.  

Standarden och handboken tar upp råd och rekommendationer för hur adresser 

bör utformas. Huvudsyftet är att adresserna ska få en lämplig uppbyggnad och 
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utformning där adresserna är enkla att skylta och satta utifrån ”hitta rätt-

aspekten”. 

3.3 Samordnande myndigheter och institutioner 

Det finns ett antal samordnande och kunniga ortnamnsmyndigheter. Dessa bör 

rådfrågas vid frågor och oklarheter kring namnvårdsfrågor. 

• Lantmäteriet 

Lantmäteriet har av regeringen utsetts till nationell samordnande 

ortnamnsmyndighet och har till uppgift att fastställa ortnamnen i 

fastighetsregistret. Lantmäteriet samordnar även den statliga 

ortnamnsverksamheten och ger råd och stöd inom ortnamnsområdet. 

• Ortnamnsrådet 

Ortnamnsrådet är ett samarbetsorgan för myndigheter och 

organisationer och består av representanter från Lantmäteriet, Institutet 

för språk och folkminnen, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Sveriges 

kommuner och landsting, Trafikverket och universiteten. Dess 

huvudsakliga uppgift är att bevaka intressen inom ortnamnsvården och 

att tillsammans med Lantmäteriet utveckla principer och formulera mål 

för en god ortnamnspolitik. Ortnamnsrådet har även en rådgivande och 

vägledande funktion. Ortnamnsrådet kan för namngivande myndigheter 

och kommuner framföra synpunkter och vägledning i ärenden av 

principiell vikt. Ortnamnsrådet ger ut skriftserien Ortnamn och 

namnvård.  

• Institutet för språk och folkminnen 

Institutet för språk och folkminnen är en myndighet som arbetar med att 

öka, sprida och levandegöra bland annat språk, namn (ortnamn och 

personnamn) och andra immateriella kulturarv i Sverige samt ge råd i 

språkfrågor. Institutet arbetar bland annat med språkvård och 

språkpolitik samt följer svenskans och minoritetsspråkens utveckling i 

Sverige. 

• Riksantikvarieämbetet 

Riksantikvarieämbetet arbetar på det nationella planet med att bevara, 

använda och utveckla kulturarvet. Detta gäller även det immateriella 

kulturarvet dit ortnamnen tillhör. Riksantikvarieämbetet är 

remissinstans när det gäller traktnamn i fastighetsregistret som beslutas 

av Lantmäteriet. 

4 Principer för namngivning 

Följande principer ska följas vid namngivning i Upplands-Bro kommun: 

• I Upplands-Bro kommun är principen att utgå från kommunens 

kulturhistoriska miljöer en ledstjärna i namnsättningsarbetet. 
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• Varje namnförslag skall prövas mot lagtexten i § 4 kulturmiljölagen för 

att se om det uppfyller lagens krav på god ortnamnssed. Förekomst av 

hävdvunna ortnamn ska inventeras tidigt i processen och hänsyn till 

dessa blir vägledande i namnsättningen. 

• Namn som godkänts av Lantmäteriet ska utgöra rättesnören för den 

kommunala namnsättningen då dessa är namn- och språkvetenskapligt 

granskade.  

• Memorialnamn är namn som givits till minne av en ofta allmänt känd 

person. Vid förslag till memorialnamn ska lämplighet i förhållande till 

språkregler beaktas. Upplands-Bro kommun ska följa Ortnamnsrådets 

rekommendation om att inte skapa memorialnamn efter levande 

personer samt att det ska ha gått minst 5 år sedan personen avlidit. 

Närmast anhöriga (här avses eventuella barn, syskon och föräldrar) till 

personen ska om möjligt kontaktas innan beslut. 

• Namnet ska: 

o vara lätt att uttala, uppfatta och minnas 

o vara lätt att skriva 

o inte kunna förväxlas med andra namn och helst vara unikt i 

området som utgörs av de närmast kringliggande kommunerna 

o inte inbjuda till löje eller ge anledning till mindre behagliga 

associationer 

o vara språkriktigt och följa svenska skrivregler 

o helst vara lokaliserande i sig själv 

• Vid namngivning ska jämställdhet och jämlikhet beaktas.  

• Vid namngivning, speciellt vid användning av kategorinamn, bör dessa 

knyta an till företeelser som har funnits och/eller finns i området.  

• Upplands-Bro kommun ska följa Ortnamnsrådets rekommendationer 

om att avstå bruk av kommersiella/säljande namn, exempelvis: 

o företagsnamn, 

o namn på engelska, 

o namn med efterled som -strand, -park, -staden, -gård, 

o nobiliserande namntillägg som till exempel gård, herrgård, slott, 

säteri, hov/hof. 

Dessa rekommendationer innebär även att kommunen inte ska redovisa 

icke fastställda kommersiella eller trendiga namn i kommunala 

handlingar eller på allmänna och kommunala kartor.  

• Arbetsnamn på till exempel planuppdrag och nybyggnadsprojekt, ska 

tas fram i samråd med namnberedningsgruppen, för att säkerställa att 

principerna för namnsättning följs. 
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• I tillämpningen av begreppet hävd ska längre tidsperspektiv och 

användning hos en större krets namnbrukare eftersträvas. Namnet ska 

ha en officiell och enhetlig form och stavning som är både historiskt 

förankrad och anpassad till allmänt svenskt språkbruk i övrigt. 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Emilia Kihlstrand 

Utredare 

Utbildningskontoret 

+46 8-581 696 64 

emilia.kihlstrand@upplands-bro.se 

2019-09-03 UN 18/0190 KS 17/0277 

Utbildningsnämnden 
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Medborgarförslag angående sopsortering vid 
Brunna förskola 

Förslag till beslut 

Utbildningskontorets yttrande om sopsortering vid Brunna förskola godkänns. 

Sammanfattning 

Representanter från Brunna förskola har den 3 november 2017 lämnat in ett 

medborgarförslag där de efterfrågar bättre förutsättningar och möjligheter för 

att källsortera sopor och avfall. Brunna förskola vill kunna sortera mat, 

aluminium, papper och plast.  

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 3 september 2019 

 Kommunfullmäktiges beslut den 17 oktober 2018 

 Medborgarförslag den 3 november 2017 

Ärendet 

Representanter från Brunna förskola har den 3 november 2017 lämnat in ett 

medborgarförslag där de efterfrågar bättre förutsättningar och möjligheter för 

att källsortera sopor och avfall. Brunna förskola vill kunna sortera mat, 

aluminium, papper och plast.  

Utbildningskontorets yttrande 

Utbildningskontoret arbetar med att tillgodose innehållet i medborgarförslaget. 

Enligt läroplanen för förskolan (Lpfö 18) ska utbildningen i förskolan lägga 

grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i 

samhället och för en hållbar utveckling. Givetvis ska Brunna förskola sortera 

avfall.  

Det finns en beställning om sopkärl i enlighet med medborgarförslaget och 

fastighetsägaren arbetar under hösten 2019 för att sopsortering på Brunna 

förskola ska kunna påbörjas. Utbildningskontoret förutsätter att Brunna 

förskola kommer att kunna påbörja källsortering av avfall under 2019.  

Bestämmelserna om avfallshantering utgår från EU:s direktiv och översatt till 

svensk lagstiftning i bland annat miljöbalken kap 15 och vidare i 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-09-03 UN 18/0190 

 
 

Avfallsförordningen 24-29 §§. I Upplands-Bro är varje verksamhet ansvarig 

för sin källsortering och då måste förutsättningar ges för att följa lagstiftning på 

området tillsammans med de uppdrag som finns i läroplanen för förskolan.  

Barnperspektiv 

Förslag till beslut är utarbetat med hänsyn till barnens bästa. Att sopsortering 

sker vid en förskola ger en positiv inverkan på barnens vardag i förskolan. Barn 

i förskolan ska ges möjlighet att lära sig om miljö och hållbarhet då det är en 

viktig del i barnets framtid.  

 

Utbildningskontoret  

 

 

 

 

Kaj Söder  

Utbildningschef Jesper Sjögren 

 Stabschef 

 

Bilagor 

1. Medborgarförslag den 3 november 2017 

2. Kommunfullmäktiges beslut den 17 oktober 2018 

 

Beslut sänds till 

 Förslagsställarna 

 





 PROTOKOLLSUTDRAG 21 (33)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-10-17 

 

 

§ 119 Medborgarförslag angående 
sopsortering på Brunna förskola 
 Dnr KS 17/0277 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till utbildningsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Representanter från Brunna förskola har den 3 november 2017 lämnat in ett 

medborgarförslag där de efterfrågar bättre förutsättningar och möjligheter för 

att källsortera sopor och avfall. Brunna förskola vill kunna sortera mat, 

aluminium, papper och plast. Förslagsställaren beskriver att situationen är akut 

och att många andra förskolor har eget soprum eller kyl för matavfall och 

sortering. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommen den 3 november 2017. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Utbildningsnämnden för beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställarna 

 Utbildningsnämnden 
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Diarienr Uppdrag Beslut/Kommentar 

   

UN 15/ 0299 

Datum:  

2015-12-01 

§ 109 
 

UN 16/0150 

Datum: 

2016-12-20 

§ 89 

Förstudie av ny grundsärskola  

 

 

 

 

Förstudie Ekhammar 

Utbildningskontoret får i uppdrag att 

starta en förstudie av en ny 

grundsärskola.  

 

 

Utbildningskontoret får i uppdrag att 

starta en förstudie för 

utbyggnad/ombyggnad för att anpassa 

Ekhammarskolan till fler elever. 

 

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: 

2019-05-28 

§ 28 

Ny förskola i Tjusta Utbildningskontoret får i uppdrag att 
teckna ett förstudieavtal med Upplands-
Bro Kommunfastigheter AB. 
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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 18/0125 

2018-09-25 

§ 46 

Nybyggnad tillagningskök Utbildningsnämnden godkänner 

behovsanalysen av nybyggnad av 

tillagningskök på Brunnaskolan och ger 

ett uppdrag till Utbildningskontoret att 

teckna ett förstudieavtal med Upplands-

Bro kommunfastigheter AB.  

 
Utbildningsnämnden godkänner 

behovsanalysen av nybyggnad av 

tillagningskök på Bergaskolan och ger 

ett uppdrag till Utbildningskontoret att 

teckna ett förstudieavtal med Upplands-

Bro kommunfastigheter AB.  

 

Balanslista per den 10 september 2019. 
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