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Inledning 
 
Grundsärskolan (1-9) är integrerad i Vargbroskolans lokaler. I grundsärskolan finns elever 
med varierande grad av utvecklingsstörning kombinerat med olika typer av 
funktionsnedsättning t e x rörelsehinder och autism. 
 
I grundsärskolan finns en strävan att varje elev ska bli sedd och bekräftad på ett positivt 
sätt varje dag och att varje elev ska känna trygghet, tillit och glädje i sin skoldag. Den 
övergripande målsättningen är att stödja eleven till en allsidig utveckling som ska ge 
förutsättningar för ett meningsfullt vuxenliv. 
 
Likabehandlingsplanen ska ligga till grund för arbetet med värdegrunden i skolan. 
Vårdnadshavare kommer att göras delaktiga genom föräldramöte och den individuella 
utvecklingssamtal. Det förebyggande arbetet är viktigt därför ska det dagliga arbetet 
präglas av elevernas inflytande, delaktighet, där lyhörd personal uppmärksammar varje 
enskild elevs behov.  
 
 

Skolans uppdrag 
 
”Inget barn får diskrimineras på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, 
funktionshinder eller andra liknande själ. Barnens bästa ska vara vägledande vid allt 
beslutsfattande och vid alla åtgärder som rör barn och unga. Barn och unga ska tillåtas att 
utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar. Barn och unga ska ges 
möjlighet att framföra och få respekt för sina åsikter i frågor som rör dem” (ur FN:s 
barnkonvention).  
 
Enligt skollagen (1 kap. 2 §) skall verksamheten för alla barn och elever utformas i 
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. De som verkar inom 
skolan ska aktivt motverka alla former av kränkande behandling. 
 
”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 
tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” (Läroplan för 
grundsärskolan 20 11, kap.1). 
 
Läroplan för grundsärskolan 2011, kap 2.1 säger att alla som arbetar i skolan ska aktivt 
motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper. Vi ska visa 
respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt 
förhållningssätt. 
 
Lagen om diskriminering och annan kränkande behandling har till ändamål att främja 
barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av 
funktionshinder, etnisk tillhörighet, kön, religion och annan trosuppfattning, sexuell 
läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. 
 



 

 
 
 
 
 
 
Definition och begrepp 
 
Mobbning 
Mobbning innebär att en eller vanligen flera systematiskt under en viss tid trakasserar 
någon fysiskt eller psykiskt. 
 
Kränkande behandling 
Gemensamt för all kränkning är att någon eller några kränker principen om alla 
människors lika värde. 
 
Trakasserier 
En behandling som kränker en annan människas värdighet och som har koppling till någon 
av diskrimineringsgrunderna. 
 
Diskriminering 
Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av 
individ/grupper utifrån sju olika diskrimineringsgrunder. 
 
 1. Funktionshinder 
Funktionshinder innebär begränsning hos en person vilka kan vara fysiska, psykiska eller 
begåvningsmässiga. Hit räknas sådant som både syns, t.ex. om man är rullstolsburen, och 
sådant som inte syns t.ex. allergi eller ADHD.   
 
 2. Etnisk tillhörighet 
Med etnisk tillhörighet menas att någon tillhör en grupp personer med samma nationella 
eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. 
 
 3. Kön 
En elev ska inte bli orättvist behandlad i skolan p.g.a. vilket kön han/hon tillhör. Detta gäller 
både biologiskt kön och transsexuella. 
 
 4. Religion och annan trosuppfattning 
Med trosuppfattning menas olika religiösa uppfattningar som har sin grund i eller samband 
med religiös åskådning som t.ex. buddhism eller ateism. 
 
 5. Sexuell läggning 
Elever får inte bli sämre behandlade p.g.a. sin sexuella läggning. Detta inkluderar 
bisexualitet, heterosexualitet och homosexualitet. 
 
 6. Könsöverskridande identitet eller uttryck 
Transpersoner är ett begrepp som används om människor som på olika sätt bryter mot 
samhällets normer kring könsidentitet eller könsuttryck, mot föreställningar om hur kvinnor 
och män, pojkar och flickor, förväntas vara och se ut. 
 



 7. Ålder 
Det är inte tillåtet att särbehandlas på grund av ålder. Skyddet mot åldersdiskriminering 
gäller alla, ung som gammal. 
 
 
 
 

Grundsärskolans policy 
 
Grunden för allt likabehandlingsarbete bygger på den goda relationen som skapas av att 
alla känner sig trygga, betydelsefulla och sedda varje dag. Skolan ska vara en trygg miljö 
för de elever som har svårigheter att strukturera sina upplevelser och erfarenheter och att 
bearbeta nya intryck. De elever som går på grundsärskolan ska erbjudas de insatser som 
krävs för att var och en ska kunna delta i skolverksamheten i syfte att uppnå de 
individuella målen utifrån sina förutsättningar. 
 
I skolan ska ingen elev känna sig utsatt för kränkande behandling. Detta innebär att 
diskriminering på grund av funktionshinder, kön, etnisk tillhörighet och sexuell läggning är 
förbjuden. Det är också förbjudet med all form av kränkande handling som exempelvis 
mobbning. 
 
Rektor har det yttersta ansvaret för god arbetsmiljö och trivsel i skolan men alla som 
arbetar i skolan har skyldigheter och ansvar att medverka till goda arbetsförhållanden i 
positiv atmosfär. 

 
 
Generella åtgärder för att främja alla elevers rättigheter 
 

 Personalen arbetar aktivt för en positiv och bra arbetsmiljö där alla respekterar 
varandra och andra människor. 

 Dagliga samtal med elever om hur de mår och känner sig. 

 Vi vuxna ska vara goda förebilder, vilket kräver att vi behöver reflektera över vårt 
eget handlingssätt. 

 Vi vuxna ska sätta tydliga och klara gränser och agera när något händer. 

 Vid den kontinuerliga kontakten mellan hem och skola skall fråga om relationer 
mellan elev/elev och elev/vuxen beröras. 

 Vi ska arbeta aktivt med positiva ord och egenskaper i olika sammanhang. 

 Personal ska vara uppmärksam på kränkningar. 

 Om det förekommer diskriminering och kränkande behandling ska vi upptäcka det i 
ett tidigt skede för att direkt sätta in åtgärder. 

 Likabehandlingsplanen revideras varje år. 
 
 

 



Motverka diskriminering på grund av funktionshinder 
 
Mål: 
I skolan ska alla elever utifrån sina förutsättningar ha samma möjligheter att utvecklas 
utifrån sin egen förmåga. 
 
Åtgärder:  

 Vi anpassar den pedagogiska miljön utifrån elevens behov och förutsättningar. 

 Vi tar hänsyn till att elever behöver olika verktyg utifrån individuella behov. 

 Tekniska hjälpmedel, anpassade för eleven, används för att underlätta 
undervisningen.  

 Personalen är lyhörd och förhindrar att elever utsätts för diskriminering och 
trakasserier på grund av funktionshinder. 

 Planera och genomföra aktiviteter tillsammans med grundskolan. 

 Eleverna ska i den utsträckning som det är möjligt integreras i sina kompisklasser. 
 

 
Motverka diskriminering på grund av etnisk tillhörighet 
 
Mål: 
Skolan ska vara en plats där alla har samma rättigheter och möjligheter oavsett etnisk 
tillhörighet. Etnisk mångfald är en del av vår skola. 
 
Åtgärder: 

 Vi tar tillvara alla elevers olikheter och ser detta som en tillgång. 

 Vi visar respekt för olika religioner, kulturer, seder och bruk. 

 Rasism och främlingsfientlighet bekämpas och förhindars i alla sammanhang. 
 

 
Motverka diskriminering på grund av kön 
 
Mål: 
All verksamhet ska genomsyras av ett könsperspektiv som ska öka jämställdhet. 
 
Åtgärder: 

 Vi ska verka för att pojkar och flickor ges lika mycket utrymme. 

 I undervisningssituationer ska förebilder av båda könen lyftas fram. 

 Vi pedagoger ska alltid ha våra ”genusglasögon” på oss. 
 

 
Motverka diskriminering på grund av religion eller annan trosuppfattning 
 
Mål: 
Skolan ska vara en plats där alla har samma rättigheter och möjligheter oavsett religion 
eller annan trosuppfattning. 
 
Åtgärder: 

 Vi visar respekt för olika religioner, kulturer, seder och bruk. 

 Vi tar tillvara på alla elevers olikheter och ser detta som en tillgång.  
 



Motverka diskriminering på grund av sexuell läggning 
 
Mål: 
Skolan ska vara en plats där alla har samma rättigheter och möjligheter oavsett sexuell 
läggning. 
 
Åtgärder: 

 Vi är lyhörda för elevernas funderingar. 

 Personalen accepterar och respekterar olika familjekonstellationer. 
 
 

Rutiner för utredning och dokumentation 
 
Det är alltid den utsatta eleven som avgör om ett beteende eller en handling är oönskad 
eller kränkande. Om trakasserier på grund av funktionshinder, etnisk tillhörighet, kön, 
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller 
uttryck upptäcks eller anmäls ska likabehandlingsplanens rutiner och ansvarsfördelning 
tillämpas. Det är viktigt att all personal har ansvar för att aktivt kunna motverka och agera 
vid kränkande behandling. Personalen måste vara ett stöd för den elev som utsatts för 
kränkning och vi tar alltid elevens upplevelse av kränkning på största allvar. 
 
Den personal som fått kännedom om en kränkning ska först lyssna på eleven. Eleverna 
ska kunna vända sig till alla vuxna för att få stöd. Ingen får hänvisas vidare, utan det är det 
vuxnes ansvar att frågan förs till rätt mottagare. Den vuxne ska vara tydlig och visa att 
kränkningar är fel och oacceptabla. Den vuxne ska skapa förtroende och alltid tala om att 
de kommer att prata mer med eleven om vad som hänt.    
 
 

Åtgärder vid kränkande behandling och misstänkt mobbning 
 
1. Information om trakasserier/kränkning som når skolans personal skall omedelbart 
vidarebefordras till elevens mentor.  
 
2. Mentorn har samtal med utsatt elev för att höra vad som har hänt. Samtalet skall 
genomföras snarast. Om mentorn inte finns på plats kan samtalet genomföras av någon 
annan i arbetslaget. Vårdnadshavare skall informeras i samband med samtalet.  
 
3. Mentorn har samtal med den eller de som uppges ha genomfört 
trakasserierna/kränkningen. Detta samtal skall genomföras snarast. Vårdnadshavare skall 
informeras i samband med samtalet. 
 
4. Ett uppföljningssamtal med parterna genomförs efter 14 dagar för att kontrollera att 
trakasserierna/kränkningarna har upphört. 
 
5. Om inte trakasserierna/kränkningarna har upphört efter uppföljningssamtalet kopplas 
skolans trygghetsteam in. 
 
6. Om trakasserierna/kränkningarna inte upphör informeras rektor. 
 
7. Rektor kallar till elevvårdskonferens, där rektor efter samråd med vårdnadshavare 
beslutar om åtgärder. 
 



Dokumentation av kränkande behandling 
 - anmälan och vidtagen åtgärd. 
 
 
Studerandes namn: 
 

Pers.nr: 

Anmälan, datum: 
 

Mottagande personal: 

Anmälarens uppgifter: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motpartens (-ernas) uppgifter: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samtal har skett med (signatur, datum, klockslag): 
 
 
Vidtagna åtgärder (ange åtgärder, signatur och datum): 
 
 
 
Vidtagna åtgärder ska ske: datum 
 
Uppföljning av vidtagna åtgärder ska ske: datum 
 
Underskrift / datum 
 
 
Studerande                                             Motparten                                          Personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Noteringar vid samtal och uppföljning: 
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Inledning 

Bjurtjärns skolas plan för likabehandling och mot kränkande behandling benämns i det här 

dokumentet som likabehandlingsplanen. Den utgår från diskrimineringslagen, skollagen och 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Likabehandlingsarbetet 

handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier, och kränkande 

behandling. Likabehandlingsplanen gäller förskoleklass och år 1-6.   

All personal i verksamheten är ansvarig för likabehandlingsarbetet. Arbetet med planen ska 

kontinuerligt planeras och utvärderas på pedagogiska personalkonferenser tre gånger per 

termin. De sju diskrimineringsgrunderna delas upp under läsåret i arbetsområden.  Den här 

likabehandlingsplanen gäller från augusti 2016 till juni 2017. Vid läsårets slut 2017 

genomförs föräldraenkäter samt elevenkäter. Enkäterna ligger till grund för kommande 

likabehandlingsplan.  

Elever och föräldrar medverkar i likabehandlingsarbetet genom organiserade samtal, 

enkäter, klass- och elevråd, föräldramöten, fråge- och diskussionskväll och 

utvecklingssamtal. Likabehandlingsarbetet ska tas upp på varje klassråd och elevråd. Under 

höstens föräldramöte informeras föräldrarna om planen. Planen finns tillgänglig på skolans 

hemsida. 

Vår vision är att likabehandlingsarbetet ska genomsyra hela verksamheten och beaktas i alla 

undervisningsämnen, samt fritidsaktiviteter som raster och friluftsdagar. 

Den här planen innehåller mål som fastställts utifrån föregående plans utvärdering och 

kartläggning av förekomsten av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

Likabehandlingsplanen innehåller en handlingsplan som beskriver skolans rutiner vid 

förekomst av kränkande behandling. 

Likabehandlingsplanen avslutas med en beskrivning av begreppen diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling samt alla diskrimineringsgrunderna. 
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Utvärdering  

Målen för Likabehandlingsplanen 2015-2016 var att stärka elevers värdighet och möjlighet till 

inflytande. 

Att stärka elevers värdighet och möjlighet till inflytande 

Mål: Eleverna ska ha större inflytande i verksamheten 

Metod: Vi har under läsåret lagt fokus på diskrimineringsgrunderna, en i taget, genom att på 

klassråd bland annat arbeta med diskussioner, filmer, litteratur och värderingsövningar. 

Vi har utarbetat en ny form av klass- och elevråd vilket har lett till en större genomströmning 

av elevernas egna frågor och förslag till elevrådet. 

Personalen har med anledning av det arbete som pågått med Läslyftet samt en kollegial 

studiecirkel gällande Nya Språket lyfter inte hunnit med att fördjupa sig kring arbetet på andra 

skolor eller ta del av föreläsningar. 

Ansvar: Hela arbetslaget 

Tidsperiod: Läsåret 15/16 

Utvärdering: Muntligt och skriftligt genom frågeformulär och reflektioner över arbetet. 

Arbetet med att öka elevers värdighet och möjlighet till inflytande har bland annat gett 

elevrådet fler uppgifter och ett större ansvar. Arbetet med att synliggöra 

diskrimineringsgrunderna upplever vi har gett ett gott resultat på skolan genom att eleverna 

är mer medvetna om varandras olikheter och mer benägna att se och ta hänsyn till dem, 

bland annat i konflikter som uppstått. 
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Utvärdering av det främjande arbetet 
 

 Kön 

 Könsidentitet eller könsuttryck 

 Etnisk tillhörighet 

 Religion eller annan trosuppfattning 

 Funktionsnedsättning 

 Sexuell läggning 

 Ålder 

 

Vi upplever och ser i enkätsvaren att eleverna är mer medvetna om diskrimineringsgrunderna 

nu än tidigare. Arbetet med dessa på klassrådstid, en diskrimineringsgrund i månaden, har 

resulterat i en ökad medvetenhet och en större förståelse.  
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Mål för Bjurtjärns skola 2016-2017 

 

Genrepedagogik 

Mål: Att utveckla elevernas skrivande inom olika genrer. Alla elever ska ges möjlighet att öva 

upp sitt skrivande så att språket blir ett verktyg i kommunikation med andra 

samhällsmedborgare. 

Metod: Pedagogerna ska i studiecirkelform läsa boken ”Låt språket bära – genrepedagogik i 

praktiken” och genomföra uppgifter med eleverna för att utveckla deras skrivande. 

Ansvar: Lärarlaget under ledning av Lotta. 

Tidsperiod: Läsåret 16/17 

Utvärdering: Genom resultat på nationella prov, Nya Språket lyfter. 

 

Arbete med likabehandlingsplanen 

Mål: Att bibehålla kunskaperna eleverna fått genom arbetet med likabehandlingsplanen under 

tidigare läsår, samt att lyfta begrepp så som kränkning, mobbning, trakasserier etc. inom 

undervisningen och klassråd etc. 

Metod: I samband med klassråd diskutera och arbeta med innehållet i likabehandlingsplanen. 

Se nedan (Främjande arbete). Vi inleder läsåret med att utvärdera resultatet av trivselenkäten, 

läsår 2015-2016, tillsammans med eleverna. Elevrådet får sedan möjlighet att vara med och 

påverka likabehandlingsarbetet på skolan. 

Ansvar: Arbetslaget tar tillsammans fram material, klassläraren/ämnesläraren genomför 

arbetet under sina lektioner. 

Tidsperiod: Läsåret 16/17 

Utvärdering: Genom enkät vt-17 samt diskussioner i arbetslaget. 
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Främjande arbete 

En elev kan känna sig missgynnad eller kränkt av många olika skäl. För att det ska kallas 

diskriminering eller trakasserier måste det finnas samband med någon av de 

diskrimineringsgrunder som skyddas av lag.  

Det främjande arbetet ska bedrivas systematiskt, kontinuerligt och målinriktat. Det ska vara 

integrerat i undervisningen och andra delar av verksamheten som raster och friluftsdagar. Här 

följer en beskrivning av Bjurtjärns skolas främjande arbete. 

 

Kön 

Mål: Eleverna ska känna att de kan delta i aktiviteter på lika villkor oavsett kön.  

Hur: Vid grupperingar av eleverna strävar vi efter att pojkar och flickor blandas och ges lika 

stort utrymme. När vi gör värderingsövningar betonas pojkars och flickors lika värde. Vi har 

könsneutrala toaletter. Vid organiserade lekar och aktiviteter ska dessa vara könsneutrala.  

När: Beaktas under hela läsåret men fördjupas under oktober. 

Ansvar: Respektive klasslärare. 

 

Könsidentitet eller könsuttryck 

Mål: Eleverna ska känna till betydelsen av könsuttryck och könsidentitet.  

Hur: Vi uppmuntrar normbrytande värderingar och uttryck. Vi belyser könstereotyper i olika 

sammanhang som t.ex. i media och familj.  

När: Beaktas under hela läsåret men fördjupas under mars 

Ansvar: Respektive klasslärare/ämneslärare 
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Etnisk tillhörighet 

Mål: Allas lika värde oavsett etnisk bakgrund. 

Hur: I undervisningen ges eleverna konkreta exempel på situationer där människor kan 

diskrimineras på grund av etnisk bakgrund.  

När: Beaktas under hela läsåret men fördjupas under december och januari, bl.a. i form av en 

kulturvecka där fokus kommer att ligga på olika minoriteter. 

Ansvar: Respektive klasslärare/ämneslärare 

 

Religion eller annan trosuppfattning 

Mål: Eleverna ska känna till begreppet religionsfrihet. 

Hur: Inom SO-ämnena diskuteras olika religioner och trosuppfattning. 

När: Beaktas under hela läsåret men fördjupas under april. 

Ansvar: Respektive klasslärare/ämneslärare 

 

Funktionsnedsättning 

Mål: Öka elevernas förståelse för människors olikheter och förutsättningar i olika 

sammanhang. 

Hur: Belysa olikheter som kan leda till diskriminering. Vi planerar aktiviteter så att alla elever 

ges möjlighet delta efter sina förutsättningar. 

När: Beaktas under hela läsåret men fördjupas under november. 

Ansvar: Respektive klasslärare/ämneslärare 

 

Sexuell läggning 

Mål: Eleverna ska känna till innebörden av homosexuell, bisexuell och heterosexuell 

läggning. 

Hur: I undervisningen genom diskussioner, film och böcker. 

När: Beaktas under hela läsåret men fördjupas under februari. 

Ansvar: Respektive klasslärare/ämneslärare 
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Ålder 

Mål: Behålla det goda samarbetet mellan olika åldrar. 

Hur: Genom att medvetet åldersblanda grupper vid friluftsdagar och schemabrytande 

aktiviteter samt uppmuntra till åldersblandade grupper och aktiviteter på raster. 

När: Beaktas under hela läsåret men fördjupas under september 

Ansvar: Respektive klasslärare/ämneslärare 

 

Det främjande arbetet utvärderas genom ett frågeformulär som eleverna besvarar i slutet av 

vt-16, samt genom diskussioner i arbetslaget och på klassråd/elevråd. 

 

 

Förebyggande åtgärder 
 

Kartläggning 

Kartläggningen som ligger till grund för den här likabehandlingsplanen är en sammanfattning 

av 2015-2016 års enkätundersökningar, samtal med föräldrar och elever, och dokumenterade 

incidentrapporter. Kartläggningen visar att vi har nått ett gott resultat vad gäller insikt i 

diskrimineringsgrunderna men vi vill ändå hålla fast vid detta och vidareutveckla arbetet. 

 

Mål 

Målet är att öka elevernas medvetenhet om diskrimineringsgrunderna, förklara och särskilja 

begreppen som används i planen samt belysa dem var för sig. 

Metoder och ansvar beskrivs på sida 4, Bjurtjärns skolas mål. 
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Handlingsplan 
 

 När en elev blir utsatt för kränkande behandling är första steget samtal med berörda 

parter. Om kränkningarna inte upphör ska handlingsplanen följas stegvis enligt 

följande rutiner. 

 Samtal med berörda elever. Händelsen dokumenteras. Om kränkningarna inte upphört 

gå vidare till nästa punkt. 

Ansvar: Berörd personal och/eller mentor.  

 Elevernas föräldrar kontaktas och informeras. Dokumentation. Om kränkningarna inte 

upphör gå vidare till nästa punkt. 

Ansvar: Mentor 

 Uppföljning av händelsen. Om kränkningarna inte upphört gå vidare till nästa punkt. 

Ansvar: Mentor 

 Föräldrar och elever kallas till ett möte på skolan.  

 Ansvar: Mentor, Rektor. 

 Uppföljningsmöte. Eventuellt beslutas åtgärder enligt Storforsmodellen (bilaga 1). 

Ansvar: Mentor, Rektor. 

 Anmälan till IFO eller polis enligt socialtjänstlagen. 

Ansvar: Rektor. 

 

Om föräldrar vill anmäla förekomst av trakasserier, diskriminering eller kränkande 

behandling ska de kontakta rektor. 

Ann-Christin Sigmund 

070-190 50 87 

0550-321 10 

ann-christin.sigmund@storfors.se 
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Begrepp och definitioner 
 

Diskriminering  

När någon behandlas sämre än andra och missgynnandet har samband med kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck eller ålder. 

 

Trakasserier  

Uppträdande som har samband med 

• kön 

• etnisk tillhörighet 

• religion eller annan trosuppfattning 

• funktionshinder 

• sexuell läggning 

• könsöverskridande identitet eller uttryck 

• ålder 

 

Kränkande behandling  

Ett uppträdande som kränker en elevs värdighet, behöver inte ha samband med någon 

diskrimineringsgrund. Det kan vara mobbning men även enstaka händelser. 

 

Till exempel kan det handla om att reta eller mobba någon för att han eller hon är överviktig 

eller har en viss hårfärg. Att knuffas, dra i håret eller att frysa ut någon, räknas också som 

kränkande behandling. 

 

Sexuella trakasserier  

Ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Sexuella trakasserier behöver 

inte ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. 

 

Könsöverskridande identitet eller uttryck 

När någon inte identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet genom klädsel eller annat 

uttryck. 

 

Etnisk tillhörighet 

Nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. 
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Funktionshinder 

Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons 

funktionsförmåga som till följd av skada eller sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter 

eller kan förväntas uppstå. 

 

Sexuell läggning 

Homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. 

 

Befogade tillsägelser 

Skolans personal måste ibland tillrättavisa elever för att skapa en god miljö för hela klassen. 

En befogad tillrättavisning är inte en kränkning i lagens mening, även om eleven ifråga kan 

uppleva det som kränkande. 
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Bilaga 1 

 

 

 

BARNET I FOKUS 

Storforsmodellen 

 

Ärendegång - Oro kring ett barn 

• Föräldrar kontaktas av rektor/förskolechef, eller den rektor/förskolechef utser, för 

att informera om den oro som skolan/förskolan har och vilka rutiner Storfors 

kommun har vid en orosituation. 

• Rektor tar kontakt med IFO chef och IFO chef utser en handläggare inom en vecka. 

IFO chef meddelar rektor. Rektor kontaktar handläggaren. 

• Möte/samtal med föräldrar/vårdnadshavare, barn, elevhälsoteam, 

rektor/förskolechef och representant från IFO. På mötet bestäms det om utökat 

samarbete ska starta eller om anmälan ska göras till IFO  

 

Uppföljning 

• Rektor, eller den rektor utser, ansvarar för att uppföljningsmöte genomförs. 

• Det gemensamma arbetet pågår så länge som behov finns. 

 

 

Följande alternativ används 

 

 Utökat nätverksmöte 

Viktiga personer, som kan bidra till en positiv utveckling för barnet bjuds in till möte. 

Dessa utses av föräldrar/vårdnadshavare och barn. 

       

 Inbjudan skickas av rektor/förskolechef eller den rektor/förskolechef utser. 

 

Anmälan till IFO 

Anmälan lämnas till ansvarig Tjänsteperson från IFO vid mötet. 

*Om utredning ej öppnas ska rektor/förskolechef meddelas. 

*Om utredning öppnas ska utredaren sträva efter att förälder/vårdnadshavare ger samtycke 

till fortsatt samarbete med skola/förskola. 

 



Kroppaskolans plan mot diskriminering och kränkande
behandling

Verksamhetsformer som omfattas av planen
Kroppaskolans årskurs F-3.

Läsår
2016/2017
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Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Kroppaskolans årskurs F-3.

Ansvariga för planen
Rektor samt all personal på Kroppaskolan.

Vår vision
På vår skola vill vi att alla känner sig trygga och viktiga. Ingen skall känna sig utanför på grund av kön, könsidentitet eller
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller bristande
tillgänglighet.

Planen gäller från
2016-08-31

Planen gäller till
2017-08-31

Läsår
2016/2017

Elevernas delaktighet
Eleverna deltar genom att:
-ge synpunkter och förslag på klassråd. 
-ge synpunkter och förslag på elevrådet. 
-svara på enkät om trivsel och likabehandling en gång per termin. -delta i dialogsamtal i blandade grupper.

Vårdnadshavarnas delaktighet
Vårnadshavarna deltar genom:
-att besvara enkät om sitt barns trivsel i skolan. 
-dialog på föräldramöten. 

Personalens delaktighet
Personalen deltar genom att utforma, utvärdera, kartlägga, genomföra enkäter samt regelbundet samtala om planen med sina
elever och kollegor.

Förankring av planen
Planen:
-lyfts på konferenser/APT.
-presenteras på klassråd/annan samling. 
-anslås i stora entrén. 
-läggs ut på Kroppaskolans hemsida och via mobilskola påminns vårdnadshavare om att de hittar planen på hemsidan.
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Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Pedagogerna har utvärderat planen och sitt kunskapsbehov om diskrimineringsgrunderna i maj -16.
Eleverna har besvarat en enkät om trygghet och trivsel som utgår från diskrimineringsgrunderna samt diskuterat kring detta
klassvis.   

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Elever, vårdnadshavare, skolledning samt personal.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Utvärderingen av planen för läsåret 15/16 visar att de flesta (89 %) eleverna känner att de har bra raster. Färre vuxna har detta
läsår haft pedagogledda rastaktiviteter och ofta används reflexväst. Utvärderingen av kompisklasser visar att alla elever kunde vara
med och drygt hälften av alla ville fortsätta med kompisklasser. 

Insatserna för att det skall fungera bättre i trapphusen, omklädningsrummen och utanför klassrummen har gett resultat men är
fortfarande utsatta ”riskzoner”. 25 % anser att det är stökigt och smutsigt i omklädnings- och duschrum. När det gäller maten
upplever ingen elev att det blivit lugnare. Pedagogerna anser fortfarande att ovårdat språk och nedvärderande kommentarer
förekommer. 29 % av eleverna anser att det är dålig arbetsro under lektionerna. 

Eleverna har fått ökad kunskap om diskrimineringsgrunderna. Genom diskussioner och en enkät har deras inflytande och
delaktighet i likabehandlingsplanen ökat. 50 % av klasserna känner till de flesta trivselreglerna och har varit delaktiga i
upprättandet av reglerna. Enkäten om likabehandling visar att något/några barn i varje klass har blivit dåligt bemött, kränkt, kopplat
till de olika diskrimineringsgrunderna (totalt 23 % på hela skolan). 50 % av pedagogerna anser att det har fungerat bra med
händelserapporterna. Några pedagoger har sammanställt den sociala utvecklingen (från SIUP:en). 

Pedagogernas utvärdering av fortbildning inom SvA och tillgänglighet har varit bra. Genom diskussioner i smågrupper har
pedagogerna blivit mer normkritiska. 

Trafiksituationen utanför skolan är oförändrad. 

Slutsats: 
Vi behöver fortsätta arbeta med:
-pedagogledda aktiviteter vid förmiddagsraster. Förslagsvis att fritidspedagoger går någon form av kurs. 
-vikten av arbetsro i klassrummen. 
-situationen i trapphusen (ljudisolering), omklädningsrummen till idrotten, utanför klassrummen, maten (lugn miljö)  samt med 
-ovårdat språk och nedvärderande kommentarer. 
-trafiksituationen utanför skolan.
-vad det innebär att bli kränkt och få ännu mer kunskap om diskrimineringsgrunderna samt synliggöra att vi alla är olika och att vi
har rätt att vara det. Det finns inget som är "normalt", bara sådant som är mer vanligt än annat.
-att informera eleverna om trygghetsgruppen. 
-utforma en ny mall för händelserapport som är enklare att fylla i för alla.
-utforma en sammanställning för den sociala utvecklingen (SIUP) som blir lättare för trygghetsgruppen att ta till sig. 

Årets plan ska utvärderas senast
2017-06-16

Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Elever,vårdnadshavare och personal utvärderar planen i maj/juni 2017. Eleverna i respektive klass, vårdnadshavare i samband med
trivselenkäten och personalen i samband med en studiedag.

Ansvarig för att årets plan utvärderas
Rektor och all personal.
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Främjande insatser

Namn
Funktionsnedsättning

Områden som berörs av insatsen
Funktionsnedsättning

Mål och uppföljning
Ökad förståelse för att vi är olika och har olika behov.
Uppföljning: samtal i klasserna och på APT.

Insats
Film och samtal i klasserna.

Ansvarig
Varje gruppansvarig

Datum när det ska vara klart
161012 APT

Namn
Killar och tjejer

Områden som berörs av insatsen
Kön

Mål och uppföljning
Att förstå att samhället och skolan ibland är orättvis men att ingen skall bli dåligt behandlad vare sig den är tjej eller
kille.
Uppföljning: samtal i klasserna och på APT.

Insats
Film och samtal i klasserna. 

Ansvarig
Varje gruppansvarig

Datum när det ska vara klart
161207 APT

Namn
Tillgänglighet

Områden som berörs av insatsen

Mål och uppföljning
Ökad förståelse för hur fantastisk och sammansatt människan är och att det är många saker som påverkar i vilken grad
skolan är tillgänglig för varje elev.
Fortsätta arbeta med att kartlägga tillgängligheten efter SPSM:s verktyg för tillgänglig utbildning. 
Uppföljning: Vi har ingen bestämd tidsplan utan vill låta arbetet med verktyget få ta den tid i anspråk det behöver. 

Insats
Gemensamt arbete med SPSM:s verktyg för tillgänglig utbildning.

Ansvarig
Likabehandlingsgruppen

Datum när det ska vara klart
161207 APT samt 170509 Utvärderingsdag
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Namn
Alla får tro det dom vill

Områden som berörs av insatsen
Religion eller annan trosuppfattning

Mål och uppföljning
Att förstå att vi tror olika. Att olika människor vill/kan, vill inte/kan inte tro. Att religionen betyder olika saker för olika
människor.
Uppföljning: Samtal i klasserna. 

Insats
Film och samtal i klasserna.

Ansvarig
Varje gruppansvarig

Datum när det ska vara klart
170125 APT

Namn
Vem är jag, vem är du, vilka är vi?

Områden som berörs av insatsen
Etnisk tillhörighet

Mål och uppföljning
Att förstå mer om sin egen och andras bakgrund. Att det man vuxit upp med är en del av ens identitet. 
Uppföljning: Samtala i klasserna.

Insats
Se film och samtala.

Ansvarig
Varje gruppansvarig

Datum när det ska vara klart
170315 APT

Namn
Man får bli kär i vem man vill

Områden som berörs av insatsen
Könsidentitet eller könsuttryck och Sexuell läggning

Mål och uppföljning
Att lära sig mer om att tjejer och killar, män och kvinnor får och kan bli kära i vem som helst och att kärleken är viktig.
Ingen får reta någon annan för vem man tycker om och hur man vill se ut.
Uppföljning: Samtal i varje klass. 

Insats
Film och samtal. Pedagogerna ser över att det finns toalettskyltar som är könsneutrala. 

Ansvarig
Varje gruppansvarig

Datum när det ska vara klart
170509 Utvärderingsdag
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Namn
Alla åldrar är lika bra

Områden som berörs av insatsen
Ålder

Mål och uppföljning
Att förstå mer om att varje tid i livet är lika värdefull. Att alla ska få ha det bra oavsett vilken ålder man har. 
Uppföljning: Samtal i klasserna

Insats
Film och samtal i klasserna.

Ansvarig
Varje gruppansvarig

Datum när det ska vara klart
170524 APT

Namn
Kommunikation

Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning
Att skapa en tillgänglig skola som främjar delaktighet och erbjuder tydliggörande pedagogik.
Uppföljning: Fortlöpande med dialog i klasser och pedagoger.

Insats
Sångsamling med tema kommunikation.
AKK, IPAD:s, En läsande klass, tecken som stöd allt efter klasserna och elevernas behov.

Ansvarig
Varje gruppansvarig

Datum när det ska vara klart
170616
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Kartläggning
Kartläggningsmetoder
Elever: Samtal i klasserna, elevenkät juni -16.
Pedagoger: Samtal på konferenser och APT samt enkät juni -16.
Vårdnadshavare: Trygghetsenkät vt -16.

Områden som berörs i kartläggningen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Hur eleverna har involverats i kartläggningen
Samtal i årskurs F-3 samt enkäter i årskurs F-3.

Hur personalen har involverats i kartläggningen
Dialog på konferenser och APT samt enkät i juni -16. 

Resultat och analys
De flesta elever känner att de har bra raster, men inte alla. Alla vuxna har inte haft pedagogledda rastaktiviteter samt använt
reflexväst.

Trapphus, omklädningsrum och raster är fortfarande utsatta "riskzoner". Det förekommer fortfarande ovårdat språk och
nedvärderande kommenterar. 

När det gäller maten upplever ingen elev att det blivit lugnare.

Alla elever upplever inte arbetsro under lektionerna. 
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Förebyggande åtgärder

Namn
Pedagogledda aktiviteter på rasterna

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling

Mål och uppföljning
Alla barn ska må bra på rasterna.
Uppföljning: trivselenkät.

Åtgärd
Måndagar, tisdagar, torsdagar samt fredagar på förmiddagsrasterna erbjuds en pedagogledd rastaktivitet.

Motivera åtgärd
Flera barn känner sig ensamma, utanför, hittar inte vägar in i lekar/aktiviteter och hittar inget att göra.

Ansvarig
Jukka och Angelica

Datum när det ska vara klart
170616

Namn
Alla vuxna använder reflexväst

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling

Mål och uppföljning
Att alla barn snabbt skall hitta en vuxen när den behöver.
Uppföljning: Fråga på klassråd om eleverna hittar en vuxen.

Åtgärd
Ta på väst varje gång man är ute. 
Hänga några extra reflexvästar i uteförrådet. 
Köpa in fler reflexvästar. 

Motivera åtgärd
Eleverna känner sig trygga av att ha vuxna i närheten.

Ansvarig
Alla vuxna som är ute. Inköp av nya reflexvästar: Fia.

Datum när det ska vara klart
170616

Namn
Samarbete, ensamhet, alla får vara med

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning
Att utvecklas socialt. Uppleva vi-känsla genom samarbete. Minska ensamheten.
Uppföljning: I klasserna, efter vårens skogsdagar med kompisklasserna.

Åtgärd
Bygga vi-känsla med andra klasser på skolan. 

Motivera åtgärd
Motverka ensamhet, utveckla samhörighet.

Ansvarig
Pedagoger F&1, 2&3

Datum när det ska vara klart
Före påsklovet
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Namn
Tända ljus och nya möbler i matsalen

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling

Mål och uppföljning
Lugnare situation i matsalen.
Uppföljning: på klassråd samt efter skyddsrond.

Åtgärd
En tänd kandelaber vid kön till maten.
Inköp av nya möbler. 
Anpassa mattiderna för alla klasser så att flödet blir jämnt. 
Ha tydliga skyltar som visar vad maten innehåller.

Motivera åtgärd
Barn och vuxna behöver bättre matro.

Ansvarig
Alla pedagoger samt matsalspersonal.

Datum när det ska vara klart
Före höstlovet

Namn
Ljudisolera trapphusen

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling

Mål och uppföljning
Att inte uppleva stress och bråk i trapphusen.
Uppföljning: efter skyddsronden.

Åtgärd
Undersöka möjligheten att ljudisolera alla trapphus. Ta med frågan i första hand till skyddsronden.

Motivera åtgärd
Många barn upplever obehag inför att gå upp till sitt klassrum och ut på rast. De blir stressade av ljudnivån och
trängseln trots drop-in och drop-ut och återkommande försök med att vara tyst med skor och prat. 

Ansvarig
Ann-Christin

Datum när det ska vara klart
161014 Skyddsrond

Namn
Rutiner i omklädnings-/duschrum

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling

Mål och uppföljning
En lugnare situation före och efter idrott och hälsa.

Åtgärd
Samtal med varje klass tillsammans med respektive pedagog i idrott och hälsa. Förslagsvis i respektive
omklädningsrum.

Motivera åtgärd
Elever tycker det känns jobbigt när det är dags att byta om och duscha.

Ansvarig
Respektive klasslärare tillsammans med lärare i idrott och hälsa.

Datum när det ska vara klart
Före höstlovet

9/16



Namn
Arbetsro

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling

Mål och uppföljning
Att få utvecklas efter sina förutsättningar.
Uppföljning: Fortlöpande under året.

Åtgärd
Samtala om vikten av arbetsro och vad det innebär.
Hjälpa eleverna att hjälpa varandra i väntan på läraren.
Hjälpa varje elev att veta vad den skall göra om den blir trött/kör fast.

Motivera åtgärd
Man utvecklas bäst om man känner lust OCH lugn.

Ansvarig
Alla pedagoger

Datum när det ska vara klart
170616

Namn
Trafikregler i busslingan

Områden som berörs av åtgärden

Mål och uppföljning
En säker trafiksituation runt vår skola.
Uppföljning: fråga eleverna om det har blivit bättre.

Åtgärd
Informera föräldrarna om var de får stanna respektive parkera på föräldramötet. 

Motivera åtgärd
Barn får gå mellan bilar för att komma till sin buss och vet inte allid vilken buss de skall med.

Ansvarig
Ann-Christin

Datum när det ska vara klart
160914

Namn
Informera om likabehandlingsplanen och diskrimineringsgrunderna

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning
Ökat inflytande och delaktighet i likabehandlingsarbetet och kunskap om diskrimineringsgrunderna.
Uppföljning: i föräldra- och elevenkäten.

Åtgärd
Skicka meddelande på mobil skola när årets likabehandlingsplan är fastställd. Anslå planen på tydlig plats i entrén. 
Introducera likabehandlingsplanen och diskrimineringsgrunderna i klasserna. 

Motivera åtgärd
Ökad delaktighet och inflytande för föräldrar och elever i likabehandlingsarbetet. 

Ansvarig
Ann-Christin samt alla pedagoger

Datum när det ska vara klart
161015 före Öppet Hus
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Namn
Fortbildning -kommuninkation, SvA

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling och Etnisk tillhörighet

Mål och uppföljning
Ökad kompetens i ämnet Svenska som andraspråk. Tyddlig kommunikation.
Uppföljning: Fortlöpande av Caroline.

Åtgärd
Delge arbetslaget nya ideér och arbetssätt. 

Motivera åtgärd
Ökad kompetens.

Ansvarig
Caroline

Datum när det ska vara klart
170616

Namn
Kollegialt lärande i diskrimineringsgrunderna

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning
Bli bättre på att använda likabehandlingsplanen i vårt dagliga arbete. 
Uppföljning: varje APT.

Åtgärd
Genomgång av diskrimineringsgrunder vid APT.

Motivera åtgärd
Vi har behov av att få ännu mera kunskap om diskrimineringsgrunderna och hur vi kan arbeta med dem med våra elever.

Ansvarig
Ann-Christin, Fia, Madde och Caroline samt alla pedagoger

Datum när det ska vara klart
170616

Namn
Fylla i händelserapporter

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning
Att leva upp till vår vision om nolltolerans mot kränkande behandling.
Uppföljning: vid varje trygghetsgruppsmöte.

Åtgärd
Göra en ny händelserapport som är enklare att fylla i när en elev blivit kränkt.

Motivera åtgärd
Kränkningar skall dokumenteras och följas upp för att alla elever skall få hjälp, både utsatta elever och de som utsätter.
Arbetet skall ske förebyggande och mönster skall upptäckas.

Ansvarig
Varje pedagog samt trygghetsgruppen

Datum när det ska vara klart
Fortlöpande
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Namn
Fylla i social utveckling i SIUP

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning
Att varje barn skall få uppleva sig själv som en social individ och få hjälp och förutsättningar att utvecklas efter sin
förmåga. 
Uppföljning: på individnivå i samband med utvecklingssamtal.
På skolan i slutet av respektive termin. 

Åtgärd
Fylla i den sociala utvecklingen i SIUP:en och vilket stöd skolan ger. 
Utforma en ny sammanställningsmall som alla fyller i för sin klass och lämnar till Trygghetsgruppen. 

Motivera åtgärd
För att stötta varje elev i sin sociala utveckling och kartlägga mönster så att små problem inte blir stora. 

Ansvarig
Varje klasslärare och trygghetsgruppen

Datum när det ska vara klart
Dec -16 samt juni -17

Namn
Trivselregler, klassråd, elevråd

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning
Att alla barn skall veta vad som är rätt på vår skola.
Att alla skall känna delaktighet och inflytande.
Uppföljning: fortlöpande i klasserna, på klassråd, elevråd och elevenkät.

Åtgärd
Samtala om regler och enas om vilka som är de viktigaste. Sedan tydliggöra reglerna, påminna om dom och prata om
varför vi människor behöver regler. 
Ha regelbundna klassråd och elevråd där protokoll skrivs och återkoppling ges snabbt.

Motivera åtgärd
Vi människor behöver regler gör att kunna samspela och må bra. Vi behöver tillfällen där vi får vara delaktiga och känna
att vi har inflytande.

Ansvarig
Varje klasslärare, Ann-Christin

Datum när det ska vara klart
170616

Namn
Kännedom om Trygghetsgrupp

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning
Alla elever ska ha kännedom om Trygghetsgruppen och deras arbete. 

Åtgärd
Informera eleverna regelbundet om vad Trygghetsgruppen gör.

Motivera åtgärd
Eleverna ska få bättre kännedom om Trygghetsgruppen och hur vidarearbetet kring en kränkande händelse går till.

Ansvarig
Alla pedagoger

Datum när det ska vara klart
170616
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Rutiner för akuta situationer
Policy
På Kroppaskolan har vi nolltolerans mot kränkningar. Kränkning är när ett barn känner en dålig känsla på grund av vad någon
annan sagt eller gjort. Den känslan tar vi alltid på allvar.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Vi gör följande för att aktivt arbeta och upptäcka trakasserier och kränkande behandling:
-Vi har 3-4 rastvärdar med reflexväst på när flera årskurser är ute samtidigt. 
-Vi har dagliga utvärderingssamtal om hur skoldagen varit.
-Vi skriver händelserapporter och lämnar namn på elever vi känner oro för till Trygghetsgruppen.

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till
Alla elever och vårdnadshavare kan vända sig till klassläraren eller någon i trygghetsgruppen som består av: 
Rektor: Ann-Christin Sigmund 0550-65113
Specialpedagog: Charlotta Eriksson 0550-65127
Förskoleklass och Fritids: Jukka Nordgren Uutela
SvA: Caroline Quist
Årskurs 1: Madelene Eriksson
Årskurs 2: Birgitta Zetterqvist
Årskurs 3: Elisabeth Stange

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever
När något inträffat: 
1. Samtal där kortfattade anteckningar eller händelserapport förs. Anteckningar förvaras i Trygghetspärmen.  Ansvar: Berörd
personal. 
2. Enskilt samtal med den som blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Enskilt samtal med
den som har utsatt någon för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Samtal med berörda elever
tillsammans. Anteckningar förs och förvaras i Trygghetspärmen och trygghetsgruppen tar del av dokumentationen. Ansvar: Berörd
personal samt trygghetsgruppen.
3. Vid allvarligare eller upprepade diskriminerande, trakasserande eller annan kränkande handling informeras vårdnadshavare.
Ansvar:Berörd personal. 
4. Rektorn tar över samtal och håller vårdnadshavare fortsatt informerade. Anteckningar förs, förvaras i Trygghetspärmen och förs
in i PMO. Ansvar: Ann-Christin och för PMO Charlotta.
5. Blanketten Anmälan kränkande behandling fylls i av rektor och lämnas till huvudman. Ansvar: Ann-Christin. 
6. Om inte diskriminering, trakasserier eller annan kränkande handling upphör lämnas uppdrag till elevhälsoteamet. Nödvändiga
åtgärdsprogram upprättas. Ansvar: Ann-Christin och elevhälsoteamet. 
7. Elevhälsokonferens sker med vårdnadshavare, skolledning, klasslärare samt någon ur elevhälsoteamet. Ansvar: Ann-Christin. 
8. Om det anses nödvändigt görs en anmälan till IFO enligt Socialtjänstlagen, arbetsmiljöverket samt en skrivelse till
Välfärdsnämnden. Samtidigt görs en bedömning om en polisanmälan ska inlämnas. Ansvar: Ann-Christin.

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal
När något inträffat: Den som ser, hör eller uppfattar att en elev kränks är skyldig att omedelbart stoppa kränkningen och samtala
med berörd personal. Detta rapporteras även till rektor. Ann-Christin ansvarar för utredning och dokumentation, samt rapporterar
vidare till huvudmannen. Ansvar: Ann-Christin.

Rutiner för uppföljning
Tid för uppföljning bestäms i varje enskilt fall efter behov.

Rutiner för dokumentation
Dokumentation samlas i Trygghetspärmen. Allvarligare händelser dokumenteras i PMO. Särskild blankett för anmälan till
huvudman finns.

Ansvarsförhållande
Trygghetsgruppen ansvarar för att bedöma om ärenden är lösta eller behöver ytterligare uppföljning. Rektor är sammankallande.
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Begrepp
Diskriminering
Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och behandlingen har samband med
diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller ålder.
Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt.

Direkt diskriminering

Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Ett
exempel kan vara när en flicka nekas tillträde till ett visst gymnasieprogram med motiveringen att det redan går så många flickor
på just detta program.

Indirekt diskriminering

Indirekt diskriminering sker när en skola tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i
praktiken missgynnar en elev på ett sätt som har samband med diskrimineringsgrunderna.

Om exempelvis alla elever serveras samma mat, kan skolan indirekt diskriminera de elever som på grund av religiösa skäl eller på
grund av en allergi behöver annan mat.

Trakasserier och kränkande behandling
Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med
någon av diskrimineringsgrunderna (jämför kränkande behandling nedan).

Det kan bland annat vara att man använder sig av förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar av till exempel ”kvinnliga”,
”homosexuella” eller ”bosniska” egenskaper. Det kan också handla om att någon blir kallad ”blatte”, ”mongo”, ”fjolla”, ”hora”, eller
liknande. Det gemensamma för trakasserier är att de gör att en elev eller student känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa
behandlad.

Kränkande behandling

Kränkande behandling definieras i skollagen som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som inte har samband
med någon diskrimineringsgrund.

Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker en elevs värdighet.
Några exempel är behandling som kan vara slag, öknamn, utfrysning och kränkande bilder eller meddelande på sociala medier (till
exempel Facebook).

Både skolpersonal och elever kan agera på ett sätt som kan upplevas som trakasserier eller kränkande behandling.

Exempel på händelser som kan vara det som i lagen benämns kränkande behandling

Carl blir ofta kontaktad på nätet av elever på skolan. Där kallar de honom ”pucko” och ”tjockis”. De har också lagt ut bilder
av Carl på sociala medier. Bilderna har tagits i duschen efter gymnastiken.
Lisa är stökig i klassrummet och vill inte lugna ner sig trots lärarens tillsägelse. Ett gräl som uppstår emellan dem slutar
med att läraren ger Lisa en örfil.
Oliver har slutat fråga om han får vara med och leka på rasterna. Han är hellre ensam än att behöva höra de andra säga att
han inte får vara med. Skolans personal tror att Oliver är ensam för att han tycker om det. ”Han är en ensamvarg”, säger
klassläraren. Oliver orkar inte förklara hur det egentligen ligger till.

Sexuella trakasserier

Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier.

Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande. Det kan också handla
om sexuell jargong. Det är personen som är utsatt som avgör vad som är kränkande.

Repressalier
Personalen får inte utsätta en elev för straff eller annan form av negativ behandling på grund av att eleven eller vårdnadshavaren har
anmält skolan för diskriminering eller påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling. Det gäller även när en elev,
exempelvis som vittne, medverkar i en utredning som rör diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.
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Diskrimineringsgrunder
Kön
Med kön avses enligt diskrimineringslagen att någon är kvinna eller man.

Exempel på händelser som kan vara diskriminering och trakasserier: 

Maria vill göra sin praktik på en målarfirma, men studie- och yrkesvägledaren avråder henne med argumentet ”Det är för hårt
arbete för en tjej”. [diskriminering]
Pedro blir retad av kompisarna på fritidshemmet för att han är den ende killen som valt att gå med i dansgruppen.
[trakasserier på grund av kön]
Några elever på skolan sprider ett rykte om Karin, att hon beter sig som en hora och hånglar med vem som helst. [sexuella
trakasserier]

Könsidentitet eller könsuttryck
Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses enligt  diskrimineringslagen att någon inte identifierar sig som kvinna eller man
eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.

Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppen könsidentitet eller könsuttryck eftersom lagens begrepp
könsöverskridande identitet eller uttryck signalerar att det som skyddas är en avvikelse från ”det normala”. 

Diskrimineringsgrunden ska inte förväxlas med grunden sexuell läggning. Transpersoner kan vara såväl homo-, bi- som
heterosexuella.

Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier: 

Jorge blir förlöjligad och hånad av en grupp killar i skolan eftersom han sminkar sig med mascara och läppglans.
[trakasserier]
Kim, som identifierar sig som intergender, söker upp skolkuratorn på sitt gymnasium för att tala om problem i familjen.
Skolkuratorn ifrågasätter Kims könsidentitet och istället för att få prata om sina problem hemma, måste Kim förklara och
försvara vad intergender betyder och innebär. [diskriminering]
Alex, som klär sig i kjol och klänning, blir utföst av de andra tjejerna från skolans tjejtoalett eftersom de tycker att Alex är
för mycket kille för att få gå in där. [trakasserier]

Etnisk tillhörighet
Med etnisk tillhörighet menas enligt diskrimineringslagen nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

Alla människor har en etnisk tillhörighet. En person som är född i Sverige kan vara rom, same, svensk, kurd eller något annat. En
och samma person kan också ha flera etniska tillhörigheter.

Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier: 

En skola med många elever med annan etnisk tillhörighet än svensk ger förtur åt etniskt svenska barn vid antagning av nya
elever för att inte få en alltför segregerad elevgrupp. [diskriminering]
Thomas, som är svart, får många kommentarer från de andra eleverna om sitt hår och sin hudfärg. Många vill ta och känna
på honom. Klassföreståndaren avfärdar honom med att ”Ja, men du vet ju att du är annorlunda. Det är klart att de andra är
nyfikna på dig. De menar ju inget illa”. [trakasserier]
Maria är bäst i klassen på svenska. Hon är aktiv på lektionerna och har alla rätt på proven. Läraren vill inte ge Maria MVG,
då svenska inte är hennes modersmål.[diskriminering]

Religion eller annan trosuppfattning
Diskrimineringslagen definierar inte religion eller annan trosuppfattning. Enligt regeringens proposition (2002/03:65) bör endast
sådan trosuppfattning som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning som till exempel buddism eller ateism
omfattas av diskrimineringsskyddet. Andra etniska, politiska eller filosofiska uppfattningar och värderingar som inte har samband
med religion faller utanför.

Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier: 

Vincent, vars familj är med i Pingstkyrkan, blir ofta retad för det av några klasskamrater. De säger det på skämt, men han
tycker inte att det är roligt. [trakasserier]
Läraren nekar Leila att bära huvudduk på SFI-undervisningen med motiveringen
”Huvudduk är ett tecken på kvinnoförtryck”. Det innebär att Leila utestängs från sin utbildning. [diskriminering]
Rebecka är judinna. En dag har någon ristat ett hakkors på hennes skåp. [trakasserier]

Funktionsnedsättning
Med funktionsnedsättning menas i diskrimineringslagen varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en
persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas
uppstå.

Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier 

På skolavslutningen ropade skolans rektor upp alla elever individuellt och tackade av var och en förutom särskoleklassen,
som hon ropade upp som grupp. [diskriminering]
Elenas pappa har en CP-skada. Hon blir arg och ledsen när andra elever i skolan ropar ”Din pappa är jävla CP.”
[trakasserier]
Patrik, som har ADHD, blir utkörd från klassrummet för att han inte kan sitta still. Han lämnar hela tiden sin plats. En dag
klarar lärarvikarien inte av situationen utan skickar hem Patrik med orden ”ADHD-barn borde inte få gå på högstadiet!”
[diskriminering och trakasserier]
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Sexuell läggning
Med sexuell läggning avses enligt diskrimineringslagen homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.

Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier som har samband med sexuell läggning:

Några elever i skolan brukar vara elaka mot Johanna på många olika sätt. Oftast kallar de henne ”äckliga lebb”.
[trakasserier]
Det har gått bra i skolan för James tills hans två pappor kom på besök. Efter det har han svårt att få vara med i
grupparbeten och ibland får han jobba ensam.
James vill inte vända sig till sin lärare eftersom läraren ser att de andra fryser ut honom, men inte gör något. [trakasserier]
På skolan ordnas en avslutningsbal. Elin och Anna, som är ett par, får inte dansa den första uppvisningsdansen
tillsammans. [diskriminering]

Ålder
Med ålder avses enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd.

Skyddet mot åldersdiskriminering omfattar alla, unga som gamla. Åldersnormen kan se olika ut i olika sammanhang, men
generellt drabbas yngre och äldre av diskriminering på grund av ålder. Skyddet gäller alltså även i skolan.

Det är dock tillåtet att särbehandla på grund av ålder, till exempel om särbehandlingen är en tillämpning av skollagen.

Exempel på händelser som kan vara trakasserier:

Malte är ett år yngre än sina klasskamrater och blir ofta retad på grund av detta.
[trakasserier]
Agnes pappa är mycket äldre än de andra papporna i hennes klass. Hon blir sårad när de andra klasskamraterna skämtar
om det. Hon har sagt ifrån att hon blir ledsen, men de fortsätter i alla fall. [trakasserier]
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Bilaga 4 kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott 2016-10-28 § 70 

Vargbroskolans plan mot diskriminering 
och kränkande behandling 
 
Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen Åk 4-6 

Ansvariga för planen Rektor och all personal på Vargbroskolan. 

Vår vision Vi vill att alla på vår skola skall känna sig trygga och viktiga. Ingen skall 

känna sig utanför på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Planen gäller från 2016-08-19 

Planen gäller till 2017-06-19 

Elevernas delaktighet Eleverna deltar genom att ge sina synpunkter och förslag på 

Vargtimmen, klassråd, utvecklingssamtal eller annan samling. Eleverna har också 

möjlighet att ge sina synpunkter och förslag på mellanrådet. De får också svara på en 

enkät om trivsel och likabehandling två gånger per läsår. 

Vårdnadshavarnas delaktighet Vårdnadshavarna deltar genom att i olika enkäter få 

berätta om sitt barns livs- och skolsituation. De deltar också genom dialog under 

utvecklingssamtal och på föräldramöten och bjuds in till fråge- och diskussionskvällar en 

gång per termin. 

Personalens delaktighet Personalen deltar genom att utforma, utvärdera, kartlägga, 

genomföra enkäter samt regelbundet samtala om planen med sina elever och kollegor. 

Förankring av planen Planen presenteras på klassråd/annan samling och vid 

föräldramöten. Planen läggs ut på Vargbroskolans hemsida. Planen kan också fås i 

pappersform för den som vill. 

Utvärdering 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Utvärdering har skett genom samtal med 

elever på Vargtimmen/lektionstid.  

Föräldra- och elevenkät har inte genomförts under läsåret. 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Elever, personal och skolledning. 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Utvärderingen av planen för läsåret 

15/16 visar att likabehandlingsplanen har blivit ett mer levande dokument i vardagen. 

Tidpunkter för kontinuerligt arbete med likabehandlingsplanen har inte lagts in i 

kalendarium utan tas upp och diskuteras kontinuerligt eller på förekommen anledning. 

Årets plan ska utvärderas senast 2017-06-19 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas Planen utvärderas genom samtal på klassråd 

och mellanråd. Enkätundersökning sker med elever på skoltid. Enkäter lämnas till 

vårdnadshavare vid utvecklingssamtal. Dokumentation vid situationer som uppkommer 

under läsåret. Återkommande punkt vid APT. 



Ansvarig för att årets plan utvärderas Rektor 

Främjande insatser 

Gällande Diskrimineringsgrunderna. 

Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller 

könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, 

Funktionsnedsättning, Sexuell läggning, Ålder och sociala medier. 

Mål och uppföljning Alla elever och skolans personal skall få ökad kännedom om 

diskrimineringsgrunderna och se skillnad på de olika diskrimineringsgrunderna. Detta för 

att aktivt kunna delta i arbetet mot dessa. 

Insats Kontinuerlig kompetensutveckling, diskussioner, visa exempelmateriel från DO.  

Arbetet med detta läggs för elever t ex på So-lektioner, Elevens val, Schemabrytande 

aktivitet och direkt när en situation har uppstått. För skolans personal på 

kompetensutvecklingsdagar eller enskild fortutbildning. 

Ansvarig Rektor 

Datum när det ska vara klart Löpande arbete 

 

Kartläggning 

Kartläggningsmetoder Elever, vårdnadshavare och personal besvarar en enkät. Under 

läsåret samtalar alla om diskrimineringsgrunderna och det lokala tillägget om utseende. 

Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet 

eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, 

Funktionsnedsättning, Sexuell läggning, Ålder och sociala medier. 

Hur eleverna har involverats i kartläggningen Fortlöpande under terminen samt på 

förekommen anledning. 

Hur personalen har involverats i kartläggningen Vi har under läsåret haft 

klasskonferenser och dialogmöten. 

Resultat och analys Vi har haft en hel del samtal med elever under läsåret- alltifrån 

enskilda samtal lärare/elev, lärare/klass, allvarssamtal, gruppsamtal 

föräldrar/lärare/rektor och samtal i trygghetsteamet. 

Vi har också ökat antal vuxna ute på raster. 

 

Förebyggande åtgärder 

Plats Korridorerna, busslingan, omklädningrummet, skymda ställen på skolgården. 

Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller 

könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, 

Funktionsnedsättning, Sexuell läggning, Ålder och sociala medier. 

Mål och uppföljning Att eleverna känner sig trygga i skolmiljön.  

Uppföljningar sker genom enskilda samtal, mentorstid, klassråd, elevråd och APT. 



Åtgärd Klasslärare följer eleverna ut i korridoren och tar inte sin egen paus förrän alla är 

ute. Rastvärdsschema som överensstämmer med elevernas raster. Klasslärare äter 

pedagogisk lunch med sina elever på anvisade platser. Vi behåller eleverna i skolan så 

länge vi kan (schemaläggning) innan bussen ska gå så att det inte hinner hända saker 

vid busslingan. Ett prov pågår där man lägger idrotten parallellt och då har en kvinnlig 

och en manlig lärare på plast, vilket gör det lättare att kolla både flickors och pojkars 

omklädningsrum före och efter idrottslektionen. Rastvärdarna fortsätter att cirkulera på 

skolgården. 

Åk 4 har under två års tid fått ägna sig åt Värdegrundsarbete tillsammans med 

Värmlandsteatern. 

Arbete med Barnkonventionen återkommer varje år. 

Specialpedagogisk personal har pratat med årskurser om olika funktionsnedsättningar. 

 

Motivera åtgärd Vi har upptäckt att förflyttningar och raster är en utlösande faktor för 

otrygghet. Fler vuxna under rasttid genererar större trygghet. Ökad trivsel och lugn och 

ro i matsalen kring matsituationen. Förebygga konflikter på väg till och från matsalen. 

Att förebyggande arbeta med Värdegrund och barnkonventionen skapar förståelse för 

allas likheter och olikheter- vi är alla lika olika. 

Skapa förståelse för att personal kan bemöta olika barn på olika sätt utifrån behov. 

 

Ansvarig Rektor 

Datum när det ska vara klart 2016-06-13 

 

Rutiner för akuta situationer 

Policy På Vargbroskolan ska ingen bli utsatt för kränkningar, diskriminering eller 

trakasserier. Elever och personal ska känna ansvar för sin skol- och arbetsmiljö. Skolan 

ska i samarbete med vårdnadshavare rusta eleverna för framtiden. En god social miljö är 

en förutsättning för ett gott lärande.  

Vargbroskolan arbetar med ett öppet personalrum där eleverna alltid är välkomna.  

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling För att 

aktivt arbeta och upptäcka trakasserier och kränkande behandling har vi 2 rastvärdar 

varje rast. Idrottslärare finns med i anslutning till omklädningsrummen före och efter 

idrottslektioner.  

Personal är lyhörd för elevers diskussioner och stämningar och klimat i elevgrupper och 

om ev extra rastvärd behövs. 

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Rektor och personal som 

eleven/vårdnadshavaren känner tillit till. Alla barn-allas ansvar! 

 

 

 



Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever  

1. Enskilt samtal med den som blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller 

annan kränkande behandling. Enskilt samtal med den som har utsatt någon för 

diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Samtal med 

berörda elever tillsammans. Anteckningar förs och lämnas till rektor för 

arkivering.  

Ansvar: Berörd personal  

 

2. Vid allvarligare eller upprepade diskriminerande, trakasserande eller annan kränkande 

handling informeras trygghetsgruppen.   

Blanketten gällande "Anmälan kränkande behandling" används och lämnas till rektor.  

Ansvar: Berörd personal  

 

3. Trygghetsgruppen tar över ärendet och informerar vårdnadshavare efter första 

samtalet. Anteckningar förs och lämnas till rektor för arkivering.  

Ansvar: Trygghetsgruppen  

 

4. Om inte diskriminering, trakasserier eller annan kränkande handling upphör lämnas 

uppdrag till rektor.  

Möte sker med vårdnadshavare, skolledning, mentor samt någon ur elevhälsoteamet.  

Om det anses nödvändigt görs en anmälan till IFO enligt Socialtjänstlagen, 

arbetsmiljöverket samt skrivelse till Välfärdsnämnden. Samtidigt görs en bedömning om 

en polisanmälan ska göras.  

Ansvar: Rektor 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Den som ser, hör 

eller uppfattar att en elev kränks är skyldig att omedelbart stoppa kränkningen och 

samtala med berörd personal. Den som ser, hör eller uppfattar att en elev kränks är 

också den som meddelar hemmet och rapporterar händelsen till rektor.  

Ansvar: Rektor ansvarar för utredning och dokumentation. Rapporterar vidare till 

huvudmannen. 

Rutiner för uppföljning Tid för uppföljning bestäms i varje enskilt fall efter behov. 

Rutiner för dokumentation Dokumentationen arkiveras hos rektor.  

Särskild blankett för anmälan till huvudman finns. 

Ansvarsförhållande Ansvarfördelning sker enligt:  

"Rutin för att utreda och åtgärda när elev kränks av annan elev."  

"Rutin för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal." 

 

 



Bilaga 5 kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott 2016-10-28 § 70















Bilaga 6 kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott 2016-10-28 § 70 

 

Fritidshemmet Daggkåpans plan mot 

diskriminering och kränkande 

behandling 
 

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skolbarnomsorg/Fritidshem 

Läsår: 2016/2017 

  



Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 
Skolbarnomsorg/Fritidshem 

Ansvariga för planen 
Rektor och personalen. 

Vår vision 
Vår vision är att fritidshemmet Daggkåpans undervisning ska främja elevers lika rättigheter 

och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion och annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Att arbeta förebyggande 

minskar risken för diskriminering och trakasserier.  

Planen gäller från 
2016-08-30 

Planen gäller till 
2017-08-30 

Läsår 
2016/2017 

Elevernas delaktighet 
Genom fritidsråden en gång i månaden där vi tillsammans med eleverna tar upp hur vi beter oss mot 

varandra och vilka gemensamma regler vi har. Vi medvetandegör eleverna om vilka konsekvenser det 

blir om man inte följer reglerna. 

Vårdnadshavarnas delaktighet 
Vårdnadshavarna får hem protokoll från fritidsråden där vi även skriver med om det är något särskilt 

vi jobbar med. 

Vårdnadshavarna får besvara en enkät på vårterminen angående trivsel samt hur de och eleverna blir 

bemötta. 

Vi medverkar på skolans öppethus på höstterminen där vårdnadshavarna har möjlighet att få insyn i 

vår verksamhet. 

Personalens delaktighet 
De två ansvariga på fritidshemmet har upprättat planen. De utformar den efter nuvarande 

barngrupps behov. 

 

Förankring av planen 
Eleverna kommer att vara delaktiga i utformningen av våra trivselregler och våra aktiviteter samt i 

stort ha inflytande av diverse inköp på fritidsrådet. Elever, personal och vårdnadhavare får ta del av 

planen i skriftlig form. Planen kan även läsas på kommunens hemsida. Samt att den kommer skrivas 

om på ett språk som är lättare för eleverna att förstå. 



 

Utvärdering 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 
Genom diskussioner i personalgruppen. 

 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 
Personal. 

 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 
Vi hade inte något som behövde åtgärdas. 

Däremot så tycker vi att vi ska fortsätta jobba som vi gör. 

Att alla är lika mycket värda oavsett kön. 

Att alla är lika bra oavsett kön... 

Och vi fortsätter anpassa vår verksamhet i möjligaste mån efter varje elevs behov - oavsett kön, 

religion, ålder eller funktionshinder. 

Få eleverna att bli mer medvetna om likabehandling. 

Årets plan ska utvärderas senast 
2017-06-30 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 
Genom frågeformulär till föräldrarna/vårdnadshavarna. (Den vi har nu måste vi göra om lite). 

Frågeformulär till eleverna (denna behöver också göras om lite). 

Samtal i personalgruppen där varje punkt gås igenom och skrivs ned. 

Ansvarig för att årets plan utvärderas 
Rektor och arbetslag 

  



Främjande insatser 

Namn 
Främja likabehandling oavsett religion eller funktionsförmåga 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Daggkåpan är ett fritidshem där elever och personal ska känna sig trygga och jämlika. Vi ska 

arbeta så att alla elever och personal känner att de är viktiga i gruppen. Samt arbeta för att 

alla ska känna och tycka att  alla är lika mycket värda. Alla på Daggkåpans fritidshem ska 

trivas och känna att de har tillgång till alla utrymmen och aktiviteter som bedrivs. Vi kommer 

prata om och göra eleverna medvetna om de olika diskrimineringsgrunderna samt vad de 

innebär. 

Vi kommer följa upp så detta efterlevs med frågor på elevenkäten som eleverna får svara på 

på vårterminen varje år samt att vi håller det levande genom våra fritidsråd. 

Insats 
Personal på fritidshemmet kommer kartlägga alla elevers sociala relationer genom att 

upprätta ett sociogram. Sociogrammet beskriver elevernas egna påstående om vilken/vilka 

är de kamrater på fritidshemmet som de helst leker med. Intervjuerna kommer att 

genomföras i oktober 2016 samt i maj 2017. En utvärdering av detta kommer att göra så att 

vi ser att alla har minst två kompisar att vara med på sin fritidshemsvistelse. 

Förutom att upprätta ett sociogram kommer personalen intervjua eleverna i årskurs F och 

1 utifrån en karta. Kartan beskriver fritidshemmets lokaler och omgivningen i form av den 

skolgård som fritidshemmet befinner sig på. I denna intervjun kommer eleverna få besvara 

frågor hur deras trivsel är på fritidshemmet och dess omgivning. 

Vi arbetar med elevernas inflytande och utgår från deras intressen och behov vid val av 

aktiviteter, vi gör eleverna delaktiga i detta genom fritidsråden. 

Vi arbetar kring tänket att alla är lika mycket värda, vi har ett ständigt tema som behandlar 

värdegrunden och empati på många olika sätt och med jämna mellanrum får barnen tänka 

på och samtala om olika uppgifter som har med detta att göra, till exempel skapa egna 

trivselregler för fritidshemmet och genom olika lekar. 

Ansvarig 
De två ansvariga på fritidshemmet 

Datum när det ska vara klart 
Arbetet fortgår under hela läsåret 2016/17 

 

  



Kartläggning 

Kartläggningsmetoder 
Personal på fritidshemmet har kartlagt alla fritidshems elevernas sociala relationer, genom att 

upprätta ett sociogram. Sociogrammet beskriver elevernas egna påståenden om vilken/vilka 

kamrater på fritidshemmet  som de helst leker med. Intervjuerna har gjorts under  under april/maj 

månad 2016. 

Områden som berörs i kartläggningen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Religion eller annan trosuppfattning, 

Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Hur eleverna har involverats i kartläggningen 
Under vårterminen 2017 kommer eleverna på fritidshemmet att få svara på en enkät om sin trivsel 

m.m på fritidshemmet. På fritidsråden varje månad diskuterar vi aktuella frågor. 

 

Om det i kartläggningen eller på annat sätt framkommer att kränkande behandling förekommer, så 

vidtas vi åtgärder. 

 

Hur personalen har involverats i kartläggningen 
De två ansvariga läser igenom alla svar när de är sammanställda och utifrån dem jobbar vi vidare. 

 

Resultat och analys 
En utvärdering av sociogrammet har gjorts och den finner att alla elever på fritidshemmet har minst 

två elever som är ömsesidigt kamrater i sina svar till personalen. 

Ett nytt sociogram ska genomföras igen under oktober 2016 för att se hur elevernas sociala 

relationer har förändrats/utvecklats. Vi kommer även att intervjua F och 1 om de känner sig trygga 

på fritidshemmet (både inom och utomhusmiljön) utifrån en karta. Samt få en bild av de nya 

elevernas kamratrelationer. 

 

  



Förebyggande åtgärder 

Namn 
Åtgärd 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Det ska inte förekomma någon kränkande behandling oavsett kön, könsidentitet, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 

ålder. Utvärdering av detta sker i april -17 då en elevenkät ska besvaras. 

 

Åtgärd 
Vi kommer att prata om samt ha forumteatrar vad kränkande behandling är, samt 

diskrimineringsgrunderna och då göra eleverna uppmärksamma på vad det innebär och då 

kan vi också få fram om det förekommer i barngruppen, vi vuxna måste vara lyhörda. 

Motivera åtgärd 
I dagsläget har vi inte fått några indikationer på att det förekommer några kränkningar. 

Vi ändrar om vår elevenkät så att vi ska få grundligare svar på om det förekommer 

kränkningar. 

Ansvarig 
I första hand personalen på fritidshemmet 

Datum när det ska vara klart 
Åtgärder ska vidtas direkt en kränkande handling uppdagas. 

 

  



Rutiner för akuta situationer 

Policy 
Vår vision är att likabehandlingsarbetet ska genomsyra hela verksamheten och beaktas i alla 

undervisningsämnen, samt fritidsaktiviteter som raster och friluftsdagar. 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
Vi ser barnen men kan inte vara med överallt och inte heller höra allt som sägs, men barnen brukar 

komma och säga till att nu sa... att .... och så samlas vi och pratar och reder ut den uppkomna 

situationen. Om ett barn känner sig trakasserad eller utsatt för kränkande behandling av någon 

annan så brukar det komma fram hemma och då tar vårdnadshavarna kontakt med oss (personal på 

fritidshemmet eller rektor) och då kan vi börja jobba mot det uppkomna. 

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till 
På fritidshemmet Daggkåpan kan man vända sig till all personal. De flesta barn/elever blir hämtade 

och då samtalar vi vid hämtningen om dagen, behöver inte vara något negativt. 

Kontaktuppgifter till personalen på Daggkåpans fritidshem: 

Caroline Hökemyr             caroline.hokemyr@storfors.se 

Stina Larsson                    stina.larsson@storfors.se 

Telnr till Daggkåpan: 0550- 323 60 

 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 
När en elev blir utsatt för kränkande behandling är första steget samtal med berörda parter. Om 

kränkningarna inte upphör ska handlingsplanen följas stegvis enligt följande rutiner. 

Samtal med berörda elever. Händelsen dokumenteras. 

Ansvar: Berörd personal. 

Elevernas föräldrar kontaktas och informeras. Dokumentation. 

Ansvar: Berörd personal 

Uppföljning av händelsen. 

Ansvar: Berörd personal 

Föräldrar och elever kallas till ett möte på skolan. Vid behov deltar rektor. 

Ansvar: Berörd personal, Rektor. 

Uppföljningsmöte. Eventuellt beslutas åtgärder enligt Storforsmodellen (bilaga 1). 

Ansvar: Berörd personal, Rektor. 

Anmälan till IFO eller polis enligt socialtjänstlagen. 

Ansvar: Rektor. 



Om föräldrar vill anmäla förekomst av trakasserier, diskriminering eller kränkande behandling ska de 

kontakta rektor. 

Ann-Christin Sigmund 

070-190 50 87 

0550-321 10 

ann-christin.sigmund@storfors.se 

 

 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal 
Rektor ansvarar för dokumentation och samtal med berörda. Som under rubriken Rutiner för ... fast 

det är rektor som sköter dokumentation och samtal.  

Rutiner för uppföljning 
Se ovan. Under rubrik: Rutiner för ........ 

Rutiner för dokumentation 
Berörd personal gör dokumentationen, enligt uppgifterna ovan. Se under rubrik: Rutiner för ..... 

Ansvarsförhållande 
Se ovan. Under rubrik: Rutiner för ...... 

  



Begrepp 

Diskriminering 
Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och 

behandlingen har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller 

ålder. 

Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. 

Direkt diskriminering 
Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till någon av 

diskrimineringsgrunderna. Ett exempel kan vara när en flicka nekas tillträde till ett visst 

gymnasieprogram med motiveringen att det redan går så många flickor på just detta program. 

Indirekt diskriminering 
Indirekt diskriminering sker när en skola tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar 

vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på ett sätt som har samband med 

diskrimineringsgrunderna. 

Om exempelvis alla elever serveras samma mat, kan skolan indirekt diskriminera de elever som på 

grund av religiösa skäl eller på grund av en allergi behöver annan mat. 

Trakasserier och kränkande behandling 
Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet 

och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna (jämför kränkande behandling 

nedan). 

Det kan bland annat vara att man använder sig av förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar 

av till exempel ”kvinnliga”, ”homosexuella” eller ”bosniska” egenskaper. Det kan också handla om att 

någon blir kallad ”blatte”, ”mongo”, ”fjolla”, ”hora”, eller liknande. Det gemensamma för trakasserier 

är att de gör att en elev eller student känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad. 

Kränkande behandling 
Kränkande behandling definieras i skollagen som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet, 

men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. 

Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som 

kränker en elevs värdighet. Några exempel är behandling som kan vara slag, öknamn, utfrysning och 

kränkande bilder eller meddelande på sociala medier (till exempel Facebook). 

Både skolpersonal och elever kan agera på ett sätt som kan upplevas som trakasserier eller 

kränkande behandling. 

Exempel på händelser som kan vara det som i lagen benämns kränkande behandling 

• Carl blir ofta kontaktad på nätet av elever på skolan. Där kallar de honom ”pucko” och ”tjockis”. De har 

också lagt ut bilder av Carl på sociala medier. Bilderna har tagits i duschen efter gymnastiken. 



• Lisa är stökig i klassrummet och vill inte lugna ner sig trots lärarens tillsägelse. Ett gräl som 

uppstår emellan dem slutar med att läraren ger Lisa en örfil. 

• Oliver har slutat fråga om han får vara med och leka på rasterna. Han är hellre ensam än att 

behöva höra de andra säga att han inte får vara med. Skolans personal tror att Oliver är ensam 

för att han tycker om det. ”Han är en ensamvarg”, säger klassläraren. Oliver orkar inte förklara 

hur det egentligen ligger till. 

Sexuella trakasserier 
Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. 

Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt 

anspelande. Det kan också handla om sexuell jargong. Det är personen som är utsatt som avgör vad 

som är kränkande. 

Repressalier 
Personalen får inte utsätta en elev för straff eller annan form av negativ behandling på grund av att 

eleven eller vårdnadshavaren har anmält skolan för diskriminering eller påtalat förekomsten av 

trakasserier eller kränkande behandling. Det gäller även när en elev, exempelvis som vittne, 

medverkar i en utredning som rör diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. 

  



Diskrimineringsgrunder 

Kön 
Med kön avses enligt diskrimineringslagen att någon är kvinna eller man. 

Exempel på händelser som kan vara diskriminering och trakasserier:  

• Maria vill göra sin praktik på en målarfirma, men studie- och yrkesvägledaren avråder henne med 

argumentet ”Det är för hårt arbete för en tjej”. [diskriminering] 

• Pedro blir retad av kompisarna på fritidshemmet för att han är den ende killen som valt att gå 

med i dansgruppen. [trakasserier på grund av kön] 

• Några elever på skolan sprider ett rykte om Karin, att hon beter sig som en hora och hånglar med 

vem som helst. [sexuella trakasserier] 

Könsidentitet eller könsuttryck 
Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses enligt  diskrimineringslagen att någon inte 

identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att 

tillhöra ett annat kön. 

Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppen könsidentitet eller könsuttryck 

eftersom lagens begrepp könsöverskridande identitet eller uttryck signalerar att det som skyddas är 

en avvikelse från ”det normala”.  

Diskrimineringsgrunden ska inte förväxlas med grunden sexuell läggning. Transpersoner kan vara 

såväl homo-, bi- som heterosexuella. 

Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier:  

• Jorge blir förlöjligad och hånad av en grupp killar i skolan eftersom han sminkar sig med mascara 

och läppglans. [trakasserier] 

• Kim, som identifierar sig som intergender, söker upp skolkuratorn på sitt gymnasium för att tala 

om problem i familjen. Skolkuratorn ifrågasätter Kims könsidentitet och istället för att få prata 

om sina problem hemma, måste Kim förklara och försvara vad intergender betyder och innebär. 

[diskriminering] 

• Alex, som klär sig i kjol och klänning, blir utföst av de andra tjejerna från skolans tjejtoalett 

eftersom de tycker att Alex är för mycket kille för att få gå in där. [trakasserier] 

Etnisk tillhörighet 
Med etnisk tillhörighet menas enligt diskrimineringslagen nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg 

eller annat liknande förhållande. 

Alla människor har en etnisk tillhörighet. En person som är född i Sverige kan vara rom, same, svensk, 

kurd eller något annat. En och samma person kan också ha flera etniska tillhörigheter. 

Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier:  

• En skola med många elever med annan etnisk tillhörighet än svensk ger förtur åt etniskt svenska 

barn vid antagning av nya elever för att inte få en alltför segregerad elevgrupp. [diskriminering] 



• Thomas, som är svart, får många kommentarer från de andra eleverna om sitt hår och sin 

hudfärg. Många vill ta och känna på honom. Klassföreståndaren avfärdar honom med att ”Ja, 

men du vet ju att du är annorlunda. Det är klart att de andra är nyfikna på dig. De menar ju inget 

illa”. [trakasserier] 

• Maria är bäst i klassen på svenska. Hon är aktiv på lektionerna och har alla rätt på proven. 

Läraren vill inte ge Maria MVG, då svenska inte är hennes modersmål.[diskriminering] 

Religion eller annan trosuppfattning 
Diskrimineringslagen definierar inte religion eller annan trosuppfattning. Enligt regeringens 

proposition (2002/03:65) bör endast sådan trosuppfattning som har sin grund i eller samband med 

en religiös åskådning som till exempel buddism eller ateism omfattas av diskrimineringsskyddet. 

Andra etniska, politiska eller filosofiska uppfattningar och värderingar som inte har samband med 

religion faller utanför. 

Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier:  

• Vincent, vars familj är med i Pingstkyrkan, blir ofta retad för det av några klasskamrater. De säger 

det på skämt, men han tycker inte att det är roligt. [trakasserier] 

• Läraren nekar Leila att bära huvudduk på SFI-undervisningen med motiveringen 

• ”Huvudduk är ett tecken på kvinnoförtryck”. Det innebär att Leila utestängs från sin utbildning. 

[diskriminering] 

• Rebecka är judinna. En dag har någon ristat ett hakkors på hennes skåp. [trakasserier] 

Funktionsnedsättning 
Med funktionsnedsättning menas i diskrimineringslagen varaktiga fysiska, psykiska eller 

begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller 

sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. 

Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier  

• På skolavslutningen ropade skolans rektor upp alla elever individuellt och tackade av var och en 

förutom särskoleklassen, som hon ropade upp som grupp. [diskriminering] 

• Elenas pappa har en CP-skada. Hon blir arg och ledsen när andra elever i skolan ropar ”Din pappa 

är jävla CP.” [trakasserier] 

• Patrik, som har ADHD, blir utkörd från klassrummet för att han inte kan sitta still. Han lämnar 

hela tiden sin plats. En dag klarar lärarvikarien inte av situationen utan skickar hem Patrik med 

orden ”ADHD-barn borde inte få gå på högstadiet!” [diskriminering och trakasserier] 

Sexuell läggning 
Med sexuell läggning avses enligt diskrimineringslagen homosexuell, bisexuell eller heterosexuell 

läggning. 

Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier som har samband med sexuell 

läggning: 

• Några elever i skolan brukar vara elaka mot Johanna på många olika sätt. Oftast kallar de henne 

”äckliga lebb”. [trakasserier] 

• Det har gått bra i skolan för James tills hans två pappor kom på besök. Efter det har han svårt att 

få vara med i grupparbeten och ibland får han jobba ensam. 



• James vill inte vända sig till sin lärare eftersom läraren ser att de andra fryser ut honom, men inte 

gör något. [trakasserier] 

• På skolan ordnas en avslutningsbal. Elin och Anna, som är ett par, får inte dansa den första 

uppvisningsdansen tillsammans. [diskriminering] 

Ålder 
Med ålder avses enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd. 

Skyddet mot åldersdiskriminering omfattar alla, unga som gamla. Åldersnormen kan se olika ut i olika 

sammanhang, men generellt drabbas yngre och äldre av diskriminering på grund av ålder. Skyddet 

gäller alltså även i skolan. 

Det är dock tillåtet att särbehandla på grund av ålder, till exempel om särbehandlingen är en 

tillämpning av skollagen. 

Exempel på händelser som kan vara trakasserier: 

• Malte är ett år yngre än sina klasskamrater och blir ofta retad på grund av detta. 

[trakasserier] 

• Agnes pappa är mycket äldre än de andra papporna i hennes klass. Hon blir sårad när de andra 

klasskamraterna skämtar om det. Hon har sagt ifrån att hon blir ledsen, men de fortsätter i alla 

fall. [trakasserier] 
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Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 
Förskoleverksamhet 

Ansvariga för planen 
Förskolechef samt arbetslaget på Förskolan Hagen 

Vår vision 

På vår förskola ska inget barn bli utsatt för diskriminering eller kränkande barhandling. Vi behöver 

säkerställa att Likabehandlingsplanen är levande och används på ett förebyggande sätt i den dagliga 

verksamheten och verksamhetens planering. 

Planen gäller från 
2016-10-01 

Planen gäller till 
2017-10-01 

Läsår 
2016/17 

Barnens delaktighet 
Barnen deltar i arbetet med planen genom att verksamhetens vardag genomsyras av 

värdegrundsarbete, dagliga samtal runt exempelvis hur vi bemöter varandra. Personalen observerar 

och lyssnar in barnens behov, tankar och intressen för att ge barnen inflytande över sin vardag på 

förskolan. 

Vårdnadshavarnas delaktighet 
Vårdnadshavarna informeras om planen mot diskriminering och kränkande behandling via 

inskolningssamtal, utvecklingssamtal och på föräldramöte. Planen finns också uppsatt på förskolans 

anslagstavla och på Storfors kommuns hemsida. 

Personalens delaktighet 
Personalens utvärdering av förra årets plan ligger till grund för vad vi valt att arbeta vidare med 

under kommande läsår. Planen sammanställdes efter planeringsdagar i september 2016. 

Förankring av planen 
Kontinuerlig uppföljning av planen sker på arbetsplatsträffar under året. Planen läggs ut på hemsida 

och sätts upp på anslagstavlor på avdelningarna. Föräldrarna kommer också att få information på 

föräldramöte och via föräldrabrev. Barnen görs delaktiga i arbetet i vardagliga situationer, i samtal 

och ålderanpassade aktiviteter. 

  



Utvärdering 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 
Personalen har påbörjat insatserna runt det främjande arbetet med att diskutera och få ökad 

kunskap runt samtliga diskrimineringsgrunder. Detta har skett på avdelningsplaneringar med 

avstämning på gemensam APT, 1 gång under hösten och 1 gång under våren. Arbetet med att 

dokumentera utvecklingsområden har inte blivit slutfört. Det förebyggande arbetet har utvärderats 

främst med hjälp av observationer och intervjuer i/av den aktuella barngruppen, men också med 

förändringar i avdelningens miljö. 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 
Alla medarbetare på förskolan 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 

Under fjolåret hann vi inte med allt vi hade önskat runt det främjande arbetet. Därför har vi valt att 

arbeta vidare med samma mål, att få utökad kunskap om diskrimineringsgrunderna samt att göra 

planen mer levande i den dagliga verksamheten. I det förebyggande arbetet arbetade vi med alla 

planerade åtgärder. Barngruppen utvecklades inom området och vi känner oss nöjda, även om detta 

är ett ständigt pågående arbete i en barngrupp. 

Årets plan ska utvärderas senast 
2017-05-31 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 
En avstämning av planen sker kontinuerligt, dels på avdelningsplaneringar och dels på 

arbetslagsträffar under året. 

Ansvarig för att årets plan utvärderas 
Förskolechefen samt förskolans arbetslag 

  



Främjande insatser 

Namn 
Främjande arbete utifrån diskrimineringsgrunderna 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder 

Mål och uppföljning 

Personalen ska få utökad kunskap runt diskrimineringsgrunderna samt säkerställa att 

Likabehandlingsplanen är levande och används på ett förebyggande sätt i den dagliga 

verksamheten och verksamhetens planering. 

 

Insats 
Vid verksamhetsårets slut ska personalen grundligt ha gått igenom och dokumenterat 

utvecklingsområden under alla diskrimineringsgrunder. Som stöd används bla material från 

webbsidan Jämnställt.se Avstämning sker på gemensamma arbetsplatsträffar 1 gång/termin. 

Exempel: 

Våra avdelningar är åldersindelade och anpassade efter de barn som finns inskrivna där. Det 

innebär att miljön och materialet ska vara tryggt, tillgängligt, utmanande och inspirerande 

för alla åldrar. 

Vi erbjuder pojkar och flickor samma tillgång till material och aktiviteter. 

Vi tänker på hur vi uppmärksammar barnen utifrån vad de har på sig eller hur de ser ut. 

Vi lånar böcker som tar upp ämnen som genus, HBTQ och olika kulturer. 

Vi uppmärksammar de olika kulturer och språk som finns på avdelningarna. 

Vid behov används alternativ kommunikation som språkstöd. 

Vi erbjuder resursstöd för barn med särskilda behov enligt kommunens riktlinjer. 

 

 

Ansvarig 
Alla medarbetare på förskolan 

Datum när det ska vara klart 
170531 

 

  



Kartläggning 

Kartläggningsmetoder 
Storfors kommuns Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2016, slår fast att skillnader i meritvärdet 

mellan pojkar och flickor ska minska till 10 enheter. Förskolan ska planera för hur deras verksamhet 

kan förändra attityden till lärande bland flickor och pojkar. 

Områden som berörs i kartläggningen 
Kön 

Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen 

Föräldrarna har erbjudits att delta i en enkätundersökning som bla tog upp områdena trygghet och 

trivsel. 

Hur personalen har involverats i kartläggningen 

Vi upplever inte att vi har några specifika problem runt detta område, något som stämmer överens 

med föräldrarnas uppfattningar.  Vi vill att alla barn även i fortsättningen ska känna bekräftelse, 

uppmuntran och få utmaningar utifrån sina intressen och förutsättningar oavsett kön. 

Resultat och analys 

 Vi vill se hur vi arbetar i dag med att ta tillvara på och uppmuntra flickors och pojkars nyfikenhet och 

utveckling. Finns några skillnader i pojkars och flickors attityd till lärande, redan i förskoleåldern? Gör 

vi skillnad mellan könen? 
  



 

Förebyggande åtgärder 

Namn 
Skillnader i pojkars och flickors attityd till lärande 

Områden som berörs av åtgärden 
Kön 

Mål och uppföljning 
”Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i 

Förskolan ges samma möjlighet att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller” (Lpfö 98 reviderad 2010 s.15) 

 

Åtgärd 
Vi läser och gör diskussionsfrågorna som är kopplade till artikeln ”Nya genusmönster i 

förskolan” i Förskoletidningen nr2/2012 på APT i september.  

Vi använder oss av: jämställt.se för att titta på vår egen verksamhet. Här finns material för 

att få ökad kunskap runt området samt exempel på kartläggningar och observationer samt 

metoder för praktiska förändringar i vårt dagliga arbete. 

Motivera åtgärd 

Vi vill se hur vi arbetar i dag med att ta tillvara på och uppmuntra flickors och pojkars 

nyfikenhet och utveckling. Gör vi skillnad? 

Ansvarig 
Alla medarbetare på förskolan 

Datum när det ska vara klart 
170531 

 



Rutiner för akuta situationer 

Policy 
Inom förskoleverksamheten ska inget barn bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan 

kränkande behandling. Förskolan ska i samverkan med vårdnadshavare arbeta för en god social miljö 

där man känner trivsel och trygghet som är en förutsättning för gott lärande. 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
Lyhörd och närvarande personal under dagens alla situationer. Alla barn allas ansvar. 

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till 
All personal på förskolan Hagen. 

Hagen 1: 0550- 65181 

Hagen 2: 0550- 65236 

Förskolechef Gunnel Eriksson: 0550-65237 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn 
Vid misstänkt diskriminering eller kränkning, har den pedagogiska personalen närmast barnet ansvar 

för att utreda det faktiska förhållandet. Detta sker genom: 

- Samtal med de inblandade 

- Dokumentera händelsen på särskild blankett, incidentrapport/plan mot diskriminering och 

kränkande behandling (finns på intranätet under förskola/kvalitetsarbete). Kopia skickas till 

förskolechef. 

- Originalet arkiveras på förskolan tills ärendet är avslutat. Efter avslutat ärende skickas originalet och 

eventuell övrig dokumentation till förskolechef. 

- Om problemet kvarstår trots vidtagna åtgärder lämnas ärendet över till förskolechef samt att 

anmälan görs till huvudman enligt skollagen 6 kap 10§. Blankett anmälan kränkande behandling finns 

på intranätet under kvalitetsarbete. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal 
Den som ser, hör eller uppfattar att ett barn kränks är skyldig att omedelbart stoppa kränkningen och 

samtala med berörd personal. Detta rapporteras även till förskolechef som ansvarar för utredning 

och dokumentation och vidare rapportering till huvudman. 

Rutiner för uppföljning 
Se "rutiner för att utreda och åtgärda" 

 

Rutiner för dokumentation 
Se "rutiner för att utreda och åtgärda" 

 



Ansvarsförhållande 
Förskolechefen har det yttersta ansvaret för att planen upprättas, efterlevs samt årligen utvärderas 

och revideras. 

Förskolechefen ansvarar också för att personalen kontinuerligt får stöd och fortbildning för att aktivt 

kunna arbeta mot diskrimineringar och kränkande behandling. 

Information om planen lämnas av förskolechef till nyanställda i samband med introduktion. 

 

 

  



Begrepp 

Diskriminering 
Diskriminering är när förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än andra barn och 

behandlingen har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller 

ålder. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. 

Direkt diskriminering 
Med direkt diskriminering menas att ett barn missgynnas och det har en direkt koppling till någon av 

diskrimineringsgrunderna. Ett exempel kan vara när en flicka nekas tillträde till en förskola med 

motiveringen att det redan går så många flickor på den aktuella förskolan. 

Indirekt diskriminering 
Indirekt diskriminering sker när en förskola tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som 

verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på ett sätt som har samband med 

diskrimineringsgrunderna. 

Om exempelvis alla barn serveras samma mat, kan förskolan indirekt diskriminera de elever som på 

grund av religiösa skäl eller på grund av en allergi behöver annan mat. 

Trakasserier och kränkande behandling 
Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som 

kränker ett barns värdighet. Några exempel är behandling som kan vara slag, öknamn, utfrysning och 

kränkande bilder. 

Trakasserier 
Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker ett barns värdighet 

och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna (jämför kränkande behandling 

nedan). 

Det kan bland annat vara att man använder sig av förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar 

av till exempel ”kvinnliga”, ”homosexuella” eller ”bosniska” egenskaper. Det kan också handla om att 

någon blir kallad ”blatte”, ”mongo”, ”fjolla”, ”hora”, eller liknande. Det gemensamma för trakasserier 

är att de gör att ett barn känner sig hotad, kränkt eller illa behandlad. 

Kränkande behandling 
Kränkande behandling definieras i skollagen som ett uppträdande som kränker ett barns värdighet, 

men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. 

Sexuella trakasserier 
Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. 



Vuxna måste vara uppmärksamma på och agera i situationer där barnens lek inte präglas av 

frivillighet, ömsesidig nyfikenhet och intresse, exempelvis när de leker doktorslekar. 

Repressalier 
Personalen får inte utsätta ett barn för straff eller annan form av negativ behandling på grund av att 

vårdnadshavaren har anmält förskolan för diskriminering eller påtalat förekomsten av trakasserier 

eller kränkande behandling. 

Diskrimineringsgrunder 

Kön 
Med kön avses enligt diskrimineringslagen att någon är kvinna eller man. 

Exempel på händelser som kan vara diskriminering och trakasserier: 

• En flicka går före en pojke i kön till en förskola med motiveringen att det redan finns en stor 

majoritet pojkar på förskolan. [diskriminering] 

• När barnen leker på gården berättar Peter för sin förskollärare Gunilla att han vill ha en likadan 

röd mössa som Fatima. Han tycker att den är väldigt fin med små glitterhjärtan på. Gunilla säger 

skrattande ”Då kanske vi ska kalla dig för Petra, så att de andra inte tror att du är Fatima”. Hon 

berättar för de andra barnen om det och alla skrattar åt Peter. [trakasserier på grund av kön] 

Könsidentitet eller könsuttryck 
Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses enligt diskrimineringslagen att någon inte 

identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att 

tillhöra ett annat kön. 

Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppen könsidentitet eller könsuttryck 

eftersom lagens begrepp könsöverskridande identitet eller uttryck signalerar att det som skyddas är 

en avvikelse från ”det normala”. 

Diskrimineringsgrunden ska inte förväxlas med grunden sexuell läggning. Transpersoner kan vara 

såväl homo-, bi- som heterosexuella. 

Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier: 

Sedan ett år tillbaka markerar Erik, 5 år, tydligt att hon helst vill vara flicka och kallas hon och henne. 

Föräldrarna har gått med på hennes önskemål att bära klänning. En dag är Erik ledsen när pappa 

kommer till förskolan för att hämta henne. Hon berättar att hon inte fick följa med på utflykt 

eftersom hon vägrade att ta på sig ett par byxor. Pappa frågar personalen varför Erik skulle byta till 

byxor och får svaret: ”Det får vara någon måtta med tramset.” Pappan blir också uppmanad att i 

fortsättningen klä Erik i ”riktiga kläder” eftersom några barn har börjat reta henne för att hon bär 

klänning. [diskriminering och trakasserier] 



Etnisk tillhörighet 
Med etnisk tillhörighet menas enligt diskrimineringslagen nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg 

eller annat liknande förhållande. 

Alla människor har en etnisk tillhörighet. En person som är född i Sverige kan vara rom, same, svensk, 

kurd eller något annat. En och samma person kan också ha flera etniska tillhörigheter. 

Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier: 

• En förskola med många barn med annan etnisk tillhörighet än svensk ger förturåt etniskt svenska 

barn när man tar in nya barn för att inte få en alltför segregerad barngrupp. [diskriminering] 

• En av förskollärarna uttalar sig negativt om polacker inför barnen. I barngruppen finns det ett 

polskt barn som tar illa vid sig. [trakasserier] 

Religion eller annan trosuppfattning 
Diskrimineringslagen definierar inte religion eller annan trosuppfattning. Enligt regeringens 

proposition (2002/03:65) bör endast sådan trosuppfattning som har sin grund i eller samband med 

en religiös åskådning som till exempel buddism eller ateism omfattas av diskrimineringsskyddet. 

Andra etniska, politiska eller filosofiska uppfattningar och värderingar som inte har samband med 

religion faller utanför. 

Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier: 

• Axel går i Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens söndagsskola. Hans dagbarnvårdare säger ”Usch, 

vilket trams! Ska du bli en sådan där bibelfanatiker?” [trakasserier] 

• Salima blir ledsen eftersom några av de andra barnen brukar skratta åt hennes mamma som bär 

muslimsk huvudduk när hon kommer och hämtar henne. En av barnskötarna tröstar Salima, men 

vidtar inga andra åtgärder. [trakasserier] 

Funktionsnedsättning 
Med funktionsnedsättning menas i diskrimineringslagen varaktiga fysiska, psykiska eller 

begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller 

sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. 

Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier: 

• Anna som har ADHD får inte börja på samma förskola som sin storebror. Kommunen, som 

tillämpar syskonförtur, tycker i detta fall att Anna ska börja på en annan förskola. Där finns det 

andra barn med samma diagnos och personalen har därför kunskap om denna. [diskriminering] 

• David har muskeldystrofi som gör att han går klumpigt och ostadigt och har lätt för att falla. 

Några av barnen brukar reta David och kallar honom ”Snubbelfot”. Personalhar hört att han blir 

retad, men har inte vidtagit några åtgärder. [trakasserier] 

 

 



Sexuell läggning 
Med sexuell läggning avses enligt diskrimineringslagen homosexuell, bisexuell eller heterosexuell 

läggning. 

Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier som har samband med sexuell 

läggning: 

• Det har gått bra på förskolan tills James äldre bror kommer på besök. Några av barnen har hört 

när deras storasyskon i negativa ordalag kallat James bror för bög. Nu får James inte vara med 

och leka eftersom han har en ”äcklig” storebror. Eftersom en av de vuxna på förskolan hör 

ordväxlingen utan att reagera känner James att han inte har någon att vända sig till. 

[trakasserier] 

• Johanna är ny på förskolan och ska fylla i sitt familjeträd. Hon får en förtryckt mall där mammans 

och pappans namn ska fyllas i. Hon vill ha ett nytt papper med mamma och mamma, men får till 

svar att hon kan stryka över pappa och skriva dit ”den andra tantens” namn. [diskriminering] 

Ålder 
Med ålder avses enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd. Skyddet mot 

åldersdiskriminering omfattar alla, unga som gamla. Åldersnormen kan se olika ut i olika 

sammanhang, men generellt drabbas yngre och äldre av diskriminering på grund av ålder. Skyddet 

gäller alltså även i förskolan. 

Det är dock tillåtet att särbehandla på grund av ålder, till exempel om särbehandlingen är en 

tillämpning av skollagen. 

Exempel på händelse som kan vara trakasserier: 

Malte är den enda sexåringen som går kvar i förskolan och inte har börjat i förskoleklass. Det är hans 

föräldrar som valt det. De andra barnen retar honom ofta för det. [trakasserier] 

 

Begreppsdefinitionerna och tillhörande exempel är hämtade från Diskrimineringsombudsmannen: 

http://www.do.se/globalassets/stodmaterial/stod-skrift-lika-rattigheter-i-forskolan.pdf 
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Förskolan Lillåsens plan mot 

diskriminering och kränkande 

behandling 
 

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 

Läsår: 2016/2017 

  



Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 
Förskoleverksamhet 

Ansvariga för planen 
Arbetslaget på förskolan Lillåsen  

Vår vision 

Förskolan präglas av en positiv och lyhörd atmosfär, där en bra kommunikation, samarbete 

och närvarande pedagoger leder till trygghet och glädje för alla. På vår förskola ska alla barn 

känna sig trygga och bli respekterade för det dem är oavsett kön, könsidentitet eller 

könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning och ålder. På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller 

utsatt för kränkande behandling. 

 

Planen gäller från 
2016-10-01 

Planen gäller till 
2017-10-01 

Läsår 
2016/2017 

Barnens delaktighet 
De yngsta barnens önskemål tolkar vi pedagoger genom att lyssna, tyda kroppsspråk och andra 

signaler. 

Med de äldre barnen gör vi kartläggningar och intervjuer med hjälp av husmodellen. 

 

Vårdnadshavarnas delaktighet 
Vårdnadshavarna deltar genom dialog på inskolnings-, uppföljnings-, utvecklings- och 

avslutningssamtal och föräldraenkät. 

 

Personalens delaktighet 
Personalen deltar genom att utforma, utvärdera, kartlägga och samtala om planen i arbetslaget. 

 

Förankring av planen 
Planen anslås i hallen, berättas på föräldramöte och läggs ut på förskolans hemsida. 

 

  



Utvärdering 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 
Arbetslaget gjorde en gemensam utvärdering i maj-16 genom att utforma, utvärdera, kartlägga och 

samtala om planen. 

 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 
Arbetslaget på Lillåsen 

 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 
Utvärderingen visar att arbetet för att alla ska känna sig trygga har gett bra resultat för båda 

avdelningar och därför ska vi fortsätta med vårt arbete hur man är en bra kompis. 

 

Vi reflekterade och förde diskussioner med barnen och med varandra om att bryta traditionella 

mönster kring genus och kön. Vi pratade också med barnen vid ett flertal tillfällen i grupper och 

samlingar om alla människors rätt att vara den du är. Det kom fram att det finns behov av att 

fortsätta med det här arbetet. 

 

Vi har blivit mer medvetna på att upptäcka och bryta med normer som inte längre är anpassade till 

nutiden genom diskussioner mellan personalen. Vi uppmärksammade och hjälpte varandra så att vi 

alla har blivit mer normkritiska i vårt arbete. På APT och avdelningsplanering analyserade och 

diskuterade vi händelser under vardagen och med barnen diskuterade vi under samlingen. 

Men det har också framkommit att vi behöver fortsätta med vårt normkritiska arbete. 

 

Vi bör bli bättre på att ta reda på hur barn med annan kulturell bakgrund firar sin födelsedag (om den 

firas). När det gäller de äldre barnen kan vi fråga dem och de kan berätta själva om sin familjs 

traditioner. De yngre barnens åsikter kring födelsedagar får vi fram i utvecklingssamtal med föräldrar. 

 

Vi behöver arbeta vidare med vad det innebär att bli kränkt och med diskrimineringsgrunderna och 

synliggöra att vi alla är olika och att vi har rätt att vara det. Det finns inget som är "normalt", bara 

sådant som är mer vanligt än annat. 

 

Årets plan ska utvärderas senast 
2017-05-31 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 
Barnen, vårdnadshavare och personalen utvärderar planen på våren 2017, barnen i samband med 

kartläggningen, vårdnadshavare i samband med vårens utvecklingssamtal och personalen i samband 

med en studiedag. 

 

Ansvarig för att årets plan utvärderas 
Arbetslaget på Lillåsen 

  



Främjande insatser 

Namn 
Ökad kunskap om genus och kön 

Områden som berörs av insatsen 
Kön 

Mål och uppföljning 
Att pedagogen har ett medvetet genustänk i arbetet med barnen och att barnen ska bekräftas 

uppmuntras och utmanas utifrån sina egna intressen och förutsättningar oavsett kön. 

Regelbundna reflektioner kring genus och kön 

 

Insats 
Arbetslaget ska läsa en barnbok som diskuteras ur ett genusperspektiv på APT i december. 

Arbetet om genus och kön pågår under hela året. 

 

Ansvarig 
Arbetslaget på Lillåsen 

Datum när det ska vara klart 
Maj 2017 

 

Namn 
Ökad kunskap om människors ev. olikheter 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder 

Mål och uppföljning 
Visa på alla människors rätt att vara den du är. 

Diskuterar och reflekterar på planeringsmötet om dessa frågor. 

 

Insats 
Låna och läsa enkla barnböcker, samt samtala med barnen om allas lika rätt att vara den du är. 

 

Ansvarig 



Arbetslaget på Lillåsen 

Datum när det ska vara klart 
Maj 2017 

 

Namn 
Bra lekmiljö för alla 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, kön, funktionsnedsättning och ålder 

Mål och uppföljning 
Förskolans lekmiljö ska vara stimulerande, lärande och utvecklande för barnen. Barnen ska 

kunna leka och ha det roligt i vår lekmiljö. 

 

Uppföljning genom lekobservationer. 

 

Insats 
Se till att det finns varierat lättillgängligt lekmaterial för alla barn. 

 

Ansvarig 
Arbetslaget på Lillåsen 

Datum när det ska vara klart 
Maj 2017 

 

Namn 
Religionsförståelse 

Områden som berörs av insatsen 
Religion eller annan trosuppfattning 

Mål och uppföljning 
Ökad kunskap om olika religioner och deras högtider, samtal med varandra. 

 

Insats 
Vi använder oss av den Mångkulturella almanackan. Vi uppmärksammar varandra och barnen 

på olika religiösa högtider och fester och visar respekt bl. a. att vi inte bokar samtal eller 



föräldramöte på deras högtider eller fester. 

Vi ska ta reda på hur barn med annan kulturell bakgrund firar sin födelsedag (om den firas) eller 

andra högtider. 

 

Ansvarig 
Arbetslaget på Lillåsen 

Datum när det ska vara klart 
Maj 2017 

 

Kartläggning 

Kartläggningsmetoder 
Barnen: observationer, samtal, husmodell 

Vårdnadshavare: utvecklingssamtal 

Personal: samtal 

 

Områden som berörs i kartläggningen 
Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder 

Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen 
Vi genomförde observationer av barnen på avd. 1 och samtal och vandringsrundor med alla barnen 

på avd. 2 födda 2011/2012. 

Under alla utvecklingssamtal pratade vi med föräldrarna om vårt arbete mot diskriminering och 

kränkande behandling och tog emot deras synpunkter. 

Hur personalen har involverats i kartläggningen 
Gemensam dialog vid olika tillfällen och APT 

 

Resultat och analys 

Resultatet av kartläggningen och föräldraenkäten visar att barnen och föräldrarna trivs med 

förskolan. Inom olika områden ska vi fortsätta vårt påbörjade arbete som vi har sett ger bra resultat. 

Barnen berättade att de kände sig tryggare ute nu när vi personal delade upp oss mer så att vi kunde 

vara lyhörda. Det är alltid en personal på kullen även fortsättningsvis. 

Vi har genom diskussioner mellan personalen vid olika tillfällen kommit fram till att: 

vi ska fortsätta vårt arbete att upptäcka och bryta med normer som inte längre är anpassade till 

nutiden. Vi ska också granska varandra hur vi hanterar olika normer i vardagen. 

 

  



Förebyggande åtgärder 

Namn 
Trygga barn 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling 

Mål och uppföljning 
Alla ska känna sig trygga på förskolan 

Lekobservationer och lyhörda pedagoger 

Under utvecklingssamtal pratar vi med föräldrar om deras åsikter. 

 

Åtgärd 
Pedagoger ska finnas tillsammans med barnen vid alla aktiviteter under dagen (inne- och 

utemiljö). 

 

 

 

Motivera åtgärd 
Alla barnen ska känna sig trygga och tycka att det är roligt att gå till förskolan. 

 

Ansvarig 
Arbetslaget på Lillåsen 

Datum när det ska vara klart 
Maj 2017 

 

Namn 
Normkritik 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder 

Mål och uppföljning 
Alla har rätt och vara den som de är. 

Diskuterar och reflekterar på avdelningsplaneringen och på APT, observationer, lyhörda 



pedagoger 

 

Åtgärd 
Varje avdelning dokumenterar händelser under vardagen i ett häfte som vi sedan diskuterar 

med barnen under samlingen och analyserar och diskuterar med personalen på APT. 

Vi ska få ipad till varje avdelning så vi kan filma olika vardagssituationer och utvärdera och 

diskutera i efterhand. 

 

Motivera åtgärd 
Vi vill bli mer medvetna om sättet vi använder oss av normer i förskolans vardag. 

 

Ansvarig 
Arbetslaget på Lillåsen 

Datum när det ska vara klart 
Maj 2017 

 

Namn 
Otrygghet bakom kullen och i buskarna 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, kön och ålder 

Mål och uppföljning 
Trygghet för barnen bakom kullen. 

Fortlöpande och vid kartläggningen på våren 2017. 

 

 

Åtgärd 
En personal ska finnas hela tiden på kullen vid barnens utevistelse, speciellt när barnen leker 

bakom kullen och i buskarna. 

 

Motivera åtgärd 
Barnen berättade att de känner sig tryggare ute om det finns en personal i närheten, där de 

leker, speciellt bakom kullen och i buskarna. 

 

Ansvarig 



Arbetslaget på Lillåsen 

Datum när det ska vara klart 
Maj 2017 

 

Rutiner för akuta situationer 

Policy 
Inom förskoleverksamheten ska inget barn bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan 

kränkande behandling. Förskolan ska i samverkan med vårdnadshavare arbeta för en god social miljö 

där man känner trivsel och trygghet som är en förutsättning för gott lärande. 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
Lyhörd och närvarande personal under dagens alla situationer. Alla barn allas ansvar. 

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till 
All personal på förskolan. 

Förskolechef Gunnel Eriksson: 0550-65237 

 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn 
Vid misstänkt diskriminering eller kränkning, har den pedagogiska personalen närmast barnet ansvar 

för att utreda det faktiska förhållandet. Detta sker genom att; 

- samtal med de inblandade 

 

- dokumentera händelsen, särskild blankett, incidentrapport/plan mot diskriminering och kränkande 

behandling finns på intranätet under förskola/kvalitetsarbete. Kopia skickas till förskolechef. 

 

- originalet arkiveras på förskolan tills ärendet är avslutat. Efter avslutat ärende skickas originalet och 

eventuell övrig dokumentation till förskolechef. 

 

- om problemet kvarstår trots vidtagna åtgärder lämnas ärendet över till förskolechef samt att 

anmälan görs till huvudman enligt skollagen 6 kap 10§. Blankett anmälan kränkande behandling finns 

på intranätet under kvalitetsarbete. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal 
Den som ser, hör eller uppfattar att ett barn kränks är skyldig att omedelbart stoppa kränkningen och 

samtala med berörd personal. Detta rapporteras även till förskolechef som ansvarar för utredning 

och dokumentation och vidare rapportering till huvudman. 

Rutiner för uppföljning 
Se "rutiner för att utreda och åtgärda" 

 

Rutiner för dokumentation 



Se "rutiner för att utreda och åtgärda" 

Ansvarsförhållande 
Förskolechefen har det yttersta ansvaret för att planen upprättas, efterlevs samt årligen utvärderas 

och revideras. Förskolechefen ansvarar också för att personalen kontinuerligt får stöd och 

fortbildning för att aktivt kunna arbeta mot diskrimineringar och kränkande behandling. Information 

om planen lämnas av förskolechef till nyanställda i samband med introduktion. 
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Förskolan Vikens plan mot 

diskriminering och kränkande 

behandling 
 

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 

Läsår: 2016/2017 

  



Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 
Förskoleverksamhet 

Ansvariga för planen 
Arbetslaget på förskolan 

Vår vision 
Vår verksamhet ska lägga grund för ett livslångt lärande, som baseras på samspel mellan såväl barn 

och vuxna, som barn och barn. Verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik för alla som deltar. Vi 

stävar efter att få till en gruppkänsla hos barnen där alla hör till. Vi stärker deras empati gentemot 

varandra och lär dem att respektera varandras likheter och olikheter genom att delta i barnens lek 

och vara bra förebilder.  

Planen gäller från 
2016-10-01 

Planen gäller till 
2017-09-30 

Läsår 
2016/2017 

Barnens delaktighet 
Barnen är delaktiga genom intervjuer, genom att arbetslaget observerar barnens lek och genom 

värdegrundsarbete i den dagliga verksamheten. 

Vårdnadshavarnas delaktighet 
Vårdnadshavarna är delaktiga genom utvecklingssamtal. 

Personalens delaktighet 
Arbetslaget är delaktiga genom det dagliga verksamhetsarbetet och genom att göra barnintervjuer, 

och lekobservationer samt diskussioner i arbetslagen. 

 

Förankring av planen 
Planen gås igenom med arbetslaget vid avdelningsplaneringar v.44. Vårdnadshavarna informeras 

på utvecklingssamtalen. Barnen får ta del av planen i vår dagliga verksamhet. 

 

  



Utvärdering 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 
Fjolårets plan har utvärderats av arbetslagen på planeringsmöten. Vi har även haft möte där 

förskollärare från varje avdelning utvärderat tillsammans. Föräldrarnas synpunkter har vi fått vid 

utvecklingssamtalen och föräldraenkäten. Barnen har varit delaktiga genom intervjuer och den 

dagliga verksamheten.  

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 
Personal, vårdnadshavare och barnen har varit delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan.   

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 
Både barnen och föräldrarna känner sig trygga och nöjda med vår inne och utemiljö. Vi pedagoger 

upplever att vi behöver sprida ut oss mer på gården för att ha bättre överblick över vad som händer, 

speciellt runt lekstugan. 

 

Årets plan ska utvärderas senast 
2017-05-31 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 
Årets plan utvärderas med barnen genom intervjuer, observationer och den dagliga verksamheten. 

Föräldrarna blir delaktiga genom en föräldraenkät och genom utvecklingssamtalen. Pedagogerna 

utvärderar genom diskussioner på arbetsplatsträffar och arbetslagsplaneringar. 

 

Ansvarig för att årets plan utvärderas 
Arbetslaget på förskolan 

  



Främjande insatser 

Namn 
Främja lika rättigheter oavsett etnisk tillhörighet 

Områden som berörs av insatsen 
Etnisk tillhörighet 

Mål och uppföljning 
Barnen ska ha kännedom om att det finns olika länder och att de kan ha olika ursprung. Alla 

föräldrar ska känna sig trygga med att skicka sina barn till förskolan Viken och veta att alla blir 

lika bemötta oavsett vilket land de kommer ifrån. 

Pågår under året 

 

Insats 
Vi har en världskarta uppsatt på varje avdelning, för att vi ska kunna se vart länderna som 

barnen kommer ifrån ligger. 

Vi köper in en mångkulturell almanacka där vi kan se när man har helgdagar som t.ex. 

nationaldagar i olika länder, som vi uppmärksammar tillsammans med barnen och deras 

föräldrar. 

Ansvarig 
Arbetslaget på förskolan 

Datum när det ska vara klart 
Världskatorna sätts upp snarast och mångkulturell almanacka köps in till januari 2017 

 

Namn 
Främja likabehandling oavsett kön 

Områden som berörs av insatsen 
Kön och Könsidentitet eller könsuttryck 

Mål och uppföljning 
Barnen ska bemötas lika oavsett vilket kön de har. 

Barnen ska känna att de blir lyssnade på och kan göra sin röst hörd oavsett vilket kön de har. 

Barnen ska ha material och litteratur på förskolan som inte bidrar till att förstärka 

stereotypa könsroller. 

Vi har aktiviteter och miljöer som ger pojkar och flickor möjligheter till lika lärande. 



 

 

Insats 
Pedagogerna är observanta på varandra och ger feedback om man märker att någon säger eller 

gör något som förstärker stereotypa könsroller och att man gör skillnad på flickor och pojkar. 

På arbetsplatsträffen i dec. ska målen diskuteras samt en bok vi gemensamt bestämt att alla 

ska ha läst med genusglasögon. 

Marie bokar genuslåda med böcker från biblioteket och vi ser över övrig litteratur och material 

som finns i verksamheten med genusglasögonen på. 

 

Ansvarig 
Arbetslaget på förskolan 

Datum när det ska vara klart 
Pedagogerna ger feedback till varandra hela året och litteraturen och materialet ska ha setts 

över till arbetsplatsträffen i dec. 

 

Namn 
Främja likabehandling oavsett könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning 

Områden som berörs av insatsen 
Könsidentitet eller könsuttryck och Sexuell läggning 

Mål och uppföljning 
Barnen ska ha kännedom om att man kan tycka om lika eller olika kön och bägge är lika 

naturligt och accepterat. 

Föräldrarna ska känna sig trygga med att lämna sina barn och veta att barnen blir bemötta som 

alla andra och att de själva är accepterade och välkomna oavsett vilken sexuell läggning 

föräldrarna har. 

Detta fortgår under året. 

Insats 
Vi pratar med barnen om att man kan tycka om olika eller lika kön, i den dagliga verksamheten 

och när barnen själva kommer med frågor. 

Vi lånar böcker om olika familjesituationer från biblioteket. 

Ansvarig 
Arbetslaget på förskolan 



Datum när det ska vara klart 
Fortgår under året och utväderas maj 2017 

 

Namn 
Främja likabehandling oavsett religion eller annan trosuppfattning 

Områden som berörs av insatsen 
Religion eller annan trosuppfattning 

Mål och uppföljning 
Barnen ska ha kännedom om att man kan ha olika religioner och att de ibland innebär olika 

livsstil. 

Pågår under året. 

Insats 
Vi köper in en mångkulturell almanacka som alla i arbetslaget tittar i varje vecka. Där kan vi se 

andra religioners högtider så vi kan uppmärksamma dem, och bekräfta barnen och deras 

föräldrar när de kommer och pratar om firande. 

Barnen har ibland olika mat vid måltiderna eftersom deras religion inte tillåter att de äter vissa 

saker, något som vi diskuterar om tillsammans med barnen om de har frågor. 

Ansvarig 
Arbetslaget på förskolan 

Datum när det ska vara klart 
Pågår hela året fram till maj 2017 

 

Namn 
Främja tillgänglighet oavsett språk 

Områden som berörs av insatsen 
 

Mål och uppföljning 
Barnen ska oavsett modersmål ges möjlighet att göra sig förstådda och få medel för att kunna 

kommunicera med andra. 

Pågår under hela året. 

 



Insats 
Vi använder oss av tecken som stöd i vår dagliga verksamhet för att ge alla barn, oavsett ålder 

och modersmål, samma möjligheter att kunna kommunicera med andra och göra sig förstådda. 

 

Ansvarig 
Arbetslaget på förskolan 

Datum när det ska vara klart 
Delutvärderas på arbetsplatsträffen i feb. 

 

Namn 
Främja likabehandling oavsett funktionsnedsättning 

Områden som berörs av insatsen 
Funktionsnedsättning 

Mål och uppföljning 
Barnen med funktionshinder har lika stor rätt, som andra barn att delta i förskolans 

verksamhet, oavsett funktionshinder. 

Detta utvärderas i maj 2017. 

Insats 
Vi ser till varje barns individuella behov och ser till att alla har tillgänglighet genom att göra 

insatser anpassade för varje individ om barnen har funktionsnedsättningar, för att de ska kunna 

ta del av vår verksamhet.  

Ansvarig 
Arbetslaget på förskolan 

Datum när det ska vara klart 
Utvärderas i maj 2017 

 

Namn 
Motverka uppkomsten av kränkande behandling 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling 

Mål och uppföljning 



Att alla på vår förskola ska känna sig trygga och våga säga sina åsikter och visa sina känslor, 

utan att utsättas för kränkande behandling från barn eller vuxna. 

Pågår under hela året. 

Insats 
Vi arbetar dagligen med vårt värdegrundsarbete tillsammans med barnen, och vi vuxna ska 

alltid vara positiva förebilder, vara delaktiga i barnens lek och tänka på hur vi utrycker oss och 

hur vi behandlar varandra och barnen och ge varandra feedback om vi upptäcker brister i vårt 

förhållningssätt. 

 

Ansvarig 
arbetslaget på förskolan 

Datum när det ska vara klart 
Utvärderas i maj 2017 

 

  



Kartläggning 

Kartläggningsmetoder 
Vi har gjort intervjuer med barnen som är födda 2010 för att se om det är något de upplever som 

otryggt i verksamheten såväl som ute och innemiljön. 

Vi har gjort barnobservationer av de yngre barnen för att se om det finns speciella tillfällen under 

dagen där konflikter uppstår. Vi har även observerat innemiljön för att se om det är någon speciell 

plats där mycket konflikter uppstår. 

Områden som berörs i kartläggningen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan 

trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen 
Barnen har intervjuats eller observerats och föräldrarna har fått frågan om barnen pratar hemma om 

de upplever något som otryggt och jobbigt på förskolan. Föräldrarna har också fått fundera på om 

det finns något i vår miljö och verksamhet som de tycker påverkar barnen negativt. Föräldrarna har 

svarat på frågorna vid utvecklingssamtalen och i en föräldraenkät. 

Hur personalen har involverats i kartläggningen 
Personalen har gjort observationer och diskuterat på avdelningsplaneringar och arbetsplatsträffar. 

Resultat och analys 
-Intervjuerna och observationerna visar att både barn och föräldrar känner sig trygga och nöjda med 

både verksamheten och miljön. 

-Diskussionerna mellan pedagogerna visar att vi tycker att vi måste bli bättre på att använda tecken 

som stöd för att ge alla barnen en chans till att kunna kommunicera oavsett ålder eller modersmål. 

-Pedagogerna upplever också att vi behöver bli bättre på att skaffa kunskap om andra länder och 

religioners högtider och traditioner. 

-Pedagogerna upplever även att vi måste bli bättre på att granska material och böcker och barnens 

lekar för att bryta traditionella könsmönster. 

  



Förebyggande åtgärder 

Namn 
Stereotypa könsroller 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, Kön och Könsidentitet eller könsuttryck 

Mål och uppföljning 
Pojkar och flickor ska ges lika möjligheter och lika mycket plats i vår dagliga verksamhet. De ska 

kunna välja lekar utan att bli påverkade av stereotypa könsroller. Vi har aktiviteter och miljö 

som uppmuntrar till flickor och pojkars lika lärande. 

Utvärdering sker genom observationer och genom diskussioner i arbetslaget. Resultatet 

presenteras på arbetsplatsträffen i feb. 

Åtgärd 
Vi går aktivt in i situationer där flickor utesluter pojkar från sina aktiviteter med hänvisning att 

de är pojkar och i situationer där pojkar utesluter flickor. Vi ger barn som bryter könsbundna 

lekmönster positiv bekräftelse. Vi ser över böcker och lekmaterial för att ta bort sånt som 

förstärker stereotypa könsroller. Vi genomför kontinuerliga observationer av barnens lek.  

Motivera åtgärd 
Att motverka stereotypa könsmönster och att få upp ögonen på hur vi beter oss tillsammans 

med barnen är ett ständigt förbättringsområde i vår verksamhet. Vi har också konstaterat att 

många böcker är skrivna så att bidrar till att till att förstärka könsmönster och även 

olika lekmaterial kan förstärka könsmönstren. 

 

Ansvarig 
Arbetslaget på förskolan 

Datum när det ska vara klart 
Pågår under hela året men delutvärderas på arbetsplatsträffen i feb. 

 

Namn 
Stödtecken 

Områden som berörs av åtgärden 
Etnisk tillhörighet och Funktionsnedsättning 

Mål och uppföljning 



Barnen på alla avdelningarna ska ges möjlighet att lära sig vardagliga tecken som t.ex. frukter, 

mat, färger och klädesplagg m.m. för att kunna göra sig förstådda i den dagliga verksamheten. 

Utvärdering sker genom kontinuerliga observationer som redovisas på arbetsplatsträffen i feb. 

Åtgärd 
Vi drar ut tecken från datorn och sätter upp i miljön där det är relevant, för att alla ska kunna 

lära sig både vuxna och barn. 

Vi vuxna är noga med att hela tiden använda tecknen i vår dagliga verksamhet för att förankra 

dem hos barnen. 

Motivera åtgärd 
Vi vill ge alla barn i verksamheten oavsett ålder eller modersmål samma möjlighet att kunna 

göra sig förstådda av både vuxna och barn. 

Ansvarig 
Arbetslaget på förskolan 

Datum när det ska vara klart 
På arbetsplatsträffen i februari 

 

Namn 
Traditioner och högtider 

Områden som berörs av åtgärden 
Etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning 

Mål och uppföljning 
Barn från andra länder och med annan religion ska ges möjlighet att bli bekräftade när de firar 

sina högtider. 

Utvärdering sker i maj 2017. 

Åtgärd 
Vi köper in en mångkulturell almanacka till 2017 och samtliga i personalen håller sig 

uppdaterade genom att varje måndag se om veckan innehåller några högtider för barnen med 

annan religion eller annat land. 

Motivera åtgärd 
Alla i arbetslaget känner att vi behöver lära oss mer om andra länders och religioners högtider 

på vår förskola. Vi har därför svårt att bekräfta barnen när de kommer och berättar om olika 

firanden som de varit med om. 

Ansvarig 



Arbetslaget på förskolan 

Datum när det ska vara klart 
På arbetsplatsträffen i april. 

 

 

Rutiner för akuta situationer 

Policy 
Inom förskoleverksamheten ska inget barn bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan 

kränkande behandling. Förskolan ska i samverkan med vårdnadshavare arbeta för en god social miljö 

där man känner trivsel och trygghet, som är en förutsättning för gott lärande. 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
Lyhördhet och närvarande personal under dagens alla situationer. Alla barn är allas ansvar. 

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till 
Arbetslaget på förskolan och förskolechefen. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn 
Vid misstänkt diskriminering eller kränkning, har den pedagogiska personalen närmast barnet ansvar 

för att utreda det faktiska förhållandet. Detta sker genom: 

-samtal med de inblandade 

-dokumentera händelsen, särskild blankett, incidentrapport/plan mot diskriminering och kränkande 

behandling finns på intranätet under förskola. Kopia skickas till förskolechefen. 

-originalet arkiveras på förskolan tills ärendet är avslutat. Efter avslutat ärende skickas originalet och 

eventuell övrig dokumentation till förskolechefen. 

-om problemet kvarstår trots vidtagna åtgärder lämnas ärendet över till förskolechef samt att 

anmälan görs till huvudman enligt skollagen kap 6 10§. Blankett anmälan kränkande behandling finns 

på intranätet under kvalitetsarbete. 

 

 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal 
Den som ser, hör eller uppfattar att ett barn kränks är skyldig att omedelbart stoppa kränkningen och 

samtala med berörd personal. Detta rapporteras även till förskolechef som ansvarar för utredning 

och dokumentation och vidare rapportering till huvudman. 

Rutiner för uppföljning 
Förskolechefen har yttersta ansvaret för att planen upprättas, efterlevs samt årligen utvärderas och 

revideras. Förskolechefen ansvarar också för att personalen kontinuerligt får stöd och fortbildning för 

att aktivt kunna arbeta mot diskrimineringar och kränkande behandling. Information om planen 

lämnas av förskolechef till nyanställda i samband med introduktion.  



Rutiner för dokumentation 
Se under rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn. 

Ansvarsförhållande 
Se ovan. 
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Förskolan Ängslyckans plan mot 

diskriminering och kränkande 

behandling 
 

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 

Läsår: ht 2016- vt2017 

  



Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 
Förskoleverksamhet 

Ansvariga för planen 
Förskolechef och arbetslaget. 

Vår vision 
På vår förskola ska alla känna sig trygga och bli respekterade för det dom är oavsett kön, 

könsidentitet eller könsuttryck , etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. På vår förskola ska ingen bli diskriminerad, 

trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. 

Planen gäller från 
2016-10-01 

Planen gäller till 
2017-10-01 

Läsår 
ht 2016- vt2017 

Barnens delaktighet 
Barnen är delaktiga enligt husmodellen.  

Vårdnadshavarnas delaktighet 
Vårdnadshavarna är delaktiga genom en enkät som skickas hem inför utvecklingssamtal. Vi ger 

information på föräldramötet. 

Personalens delaktighet 
Arbetslaget är delaktiga genom kartläggningar, vårdnadshavarnas synpunkter utifrån enkäten och 

diskussioner i arbetslaget.  

Förankring av planen 
Vårdnadshavare får en enkät inför utvecklingssamtal. Vi kommer även att ge information på 

föräldramöten. Barnen kommer att få berättat för sig hur kartläggningen går till och varför vi gör 

den.   Eventuell ny personal kommer att få ta del av planen och sättas in arbetet. 

  



Utvärdering 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 
Fjolårets plan utvärderades genom diskussioner inom arbetslaget. 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 
Arbetslaget och förskolechef. Vårdnadshavare genom enkäten. Barngruppen genom kartläggning. 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 
Vi kom fram till att arbetet med att vara en bra kamrat slog väl ut och vill fortsätta med det arbetet. 

Årets plan ska utvärderas senast 
2017-05-31 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 
Diskussioner inom arbetslaget med utgångspunkt från planen. Enkäten till vårdnadshavare. 

Kartläggning och dokumentation genom husmodellen.                                               

Ansvarig för att årets plan utvärderas 
Arbetslaget och förskolechef. 

Främjande insatser 

Namn 
Religion eller annan trosuppfattning/Etnisk tillhörighet. 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Etnisk tillhörighet och Religion eller annan trosuppfattning 

Mål och uppföljning 
Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till förskolan, förvissade om 

att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra religiösa 

åskådningen.                         

Insats 
Vi är öppna och lyhörda för barnens eventuella frågor och funderingar kring olika kulturer och 

religioner. 

Ansvarig 
Alla i arbetslaget. 

Datum när det ska vara klart 
2017-05-31 

 



Namn 
Främja likabehandling gällande kön, sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. 

Områden som berörs av insatsen 
Kön, Könsidentitet eller könsuttryck och Sexuell läggning 

Mål och uppföljning 
Alla barn ska kunna delta i alla aktiviteter oavsett kön och känna till att det finns olika 

familjekonstellationer. Genom diskussioner i arbetslaget går vi igenom inköp och prioriterar 

könsneutrala material. 

Insats 
Vi vuxna väcker tankar om genusarbetet, bekräftar och berättar vid frågor hos barnen. Göra 

medvetna val vid inköp och användandet av material tex böcker, leksaker och sångmaterial. 

Arbetslaget läser två böcker och analyserar utifrån genusperspektiv på APT i december 2016. 

Caroline väljer ut böckerna vi ska läsa. 

Vi ser till att det finns böcker som behandlar olika familjekonstellationer, ansvarig Caroline. 

Ansvarig 
Alla i arbetslaget. 

Datum när det ska vara klart 
2017-05-31. 

 

Namn 
Främja likabehandling gällande funktionsnedsättning. 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling och funktionsnedsättning 

Mål och uppföljning 
Vi anpassar verksamheten så att alla barn kan delta i alla aktiviteter oavsett 

funktionsnedsättning. 

Insats 
Vi ser till att material och aktiviteter är anpassade efter barnens behov. 

Ansvarig 
Alla i arbetslaget. 

Datum när det ska vara klart 
2017-05-31 



 

Namn 
Främja likabehandling gällande kränkande behandling. 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder 

Mål och uppföljning 
På vår förskola ska alla känna sig trygga både inomhus och utomhus för att kunna utvecklas och 

känna glädje. 

Arbetslaget kommer att följa upp det genom kartläggning och observationer i januari. 

Insats 
Att vi som personal fördelar oss för att kunna överblicka verksamheten och därmed hjälpa 

barnen i olika situationer. 

Ansvarig 
Alla i arbetslaget. 

Datum när det ska vara klart 
2017-05-31 

 

Kartläggning 

Kartläggningsmetoder 
Kartläggningen gjordes genom husmodellen, observationer, samtal i arbetslaget och enkät till 

vårdnadshavare. 

Områden som berörs i kartläggningen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan 

trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen 
Vi har haft enskilda samtal utifrån husmodellen. 

Vi har gjort observationer. 

Föräldrar har fått hem en enkät inför utvecklingssamtal. 

Hur personalen har involverats i kartläggningen 
Genom diskussioner i den dagliga verksamheten och på planeringar. 

Resultat och analys 
I vår kartläggning uppfattar vi att barnen känner sig trygga både inomhus och utomhus.  



Förebyggande åtgärder 

Namn 
Att vara en bra kamrat och se och bejaka varandras positiva sidor. 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Att ingen ska känna sig utanför. Alla ska ta hänsyn och visa empati mot varandra. 

Personal alltid finns tillgängliga i barngruppen för att kunna stötta och uppmuntra barnens 

empatiska göranden. 

Åtgärd 
Att uppmuntra positiva göranden, berömma barnen vid empatiska handlingar.   

Motivera åtgärd 
Enligt vår utvärdering kom vi fram till att arbetet med att vara en bra kamrat slagit ut väl så vi 

kommer att fortsätta detta arbete. 

Ansvarig 
Alla i arbetslaget. 

Datum när det ska vara klart 
2017-05-31 

 

  



Rutiner för akuta situationer 

Policy 
Inom förskoleverksamheten ska inget barn bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan 

kränkande behandling. Förskolan ska i samverkan med vårdnadshavare arbeta för att en god social 

miljö där man känner trivsel och trygghet som är en förutsättning för gott lärande. 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
Lyhörd och närvarande personal under dagens alla situationer. Alla barn allas ansvar. 

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till 
All personal på förskolan Ängslyckan tel. 0550 323 61 

Förskolechef Gunnel Eriksson: 0550-652 37 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn 
Vid misstänkt diskriminering eller kränkning, har den pedagogiska personalen närmast barnet ansvar 

för att utreda det faktiska förhållandet. Detta sker genom samtal med de inblandade.-dokumentera 

händelsen på särskild blankett, incidentrapport/plan mot diskriminering och kränkande 

behandling(finns på intranätet under förskola/kvalitetsarbete.) Kopia skickas till förskolechef.-

originalet arkiveras på förskolan tills ärendet är avslutat. Efter avslutat ärende skickas originalet och 

eventuell övrig dokumentation till förskolechef.-om problemet kvarstår trots vidtagna åtgärder 

lämnas ärendet över till förskolechef samt att anmälan görs till huvudman enligt skollagen 6 kap 10§. 

Blankett anmälan kränkande behandling finns på intranätet under kvalitetsarbete. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal 
Den som ser hör eller uppfattar att ett barn kränks är skyldig att omedelbart stoppa kränkningen och 

samtala med berörd personal. Detta rapporteras även till förskolechef som ansvarar för utredning 

och dokumentation och vidare rapportering till huvudman. 

Rutiner för uppföljning 
Se "rutiner för att utreda och åtgärda" 

Rutiner för dokumentation 
Se "rutiner för att utreda och åtgärda" 

Ansvarsförhållande 
Förskolechefen har det yttersta ansvaret för att planen upprättas, efterlevs samt årligen utvärderas 

och revideras. Förskolechefen ansvarar också för att personalen kontinuerligt får stöd och 

fortbildning för att aktivt kunna arbeta mot diskrimineringar och kränkande behandling. Information 

om planen lämnas av förskolechef till nyanställda i samband med introduktion. 
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Änglagårds plan mot diskriminering 

och kränkande behandling 
 

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 

Läsår: 2016/2017 

  



Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 
Förskoleverksamhet 

Ansvariga för planen 
All personal på förskolan ansvarar för att det ska upprättas en ny plan och att den gamla revideras. 

Vår vision 
På förskolan Änglagård ska alla barn känna sig trygga och bli respekterade oavsett kön, könsidentitet 

eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning och ålder. På Änglagård arbetar vi för att inget barn ska bli diskriminerat, trakasserat 

eller utsatt för kränkande behandling. 

Planen gäller från 
2016-10-01 

Planen gäller till 
2017-10-01 

Läsår 
2016/2017 

Barnens delaktighet 
Barnen är delaktiga genom kartläggning av husmodellen, arbete med värdegrundsfrågor t.ex. med 

Alfons vänskapslåda, kompisböcker baserade på barnkonventionen samt diskussioner och 

reflektioner om värdegrundsfrågor. 

Vårdnadshavarnas delaktighet 
Vårdnadshavarna är delaktiga genom föräldramöten där vi diskuterar planen mot diskriminering 

samt genom enkät och utvecklingssamtal. 

Personalens delaktighet 
Diskussioner, observationer, reflektioner, arbetslagsträffar, en pedagog har fått fortbildning om 

likabehandling och delgett informationen till övriga pedagoger. 

Förankring av planen 
Planen finns väl synlig och tillgänglig på förskolan, planen informeras på föräldramöte och barnen 

involveras genom det vardagliga pedagogiska arbetet på förskolan. 

 

  



Utvärdering 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 
Fjolårets plan har utvärderats genom diskussioner. Synpunkter från föräldrar och personal kring 

likabehandlingsarbetet har diskuterats på föräldramötet hösten 2015, utvecklingssamtal samt en 

föräldraenkät om nöjdhet i förskolan 2016. Några av barnen har intervjuats enligt 

husmodellen angående trygghet och trivsel. 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 
All personal på förskolan, förskolechef, vårdnadshavare och barn. 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 
Utvärderingen av planen för läsåret 15/16 visar att stor vikt lades på arbete med 

värdegrundsfrågor. Vi pedagoger upplever att arbetet med värdegrundsfrågorna har resulterat i en 

större trivsel bland föräldrar och barn. 

 

Årets plan ska utvärderas senast 
2017-05-31 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 
Genom husmodellen, föräldraenkäter, verksamhetsobservationer. 

 

Ansvarig för att årets plan utvärderas 
Hela arbetslaget 

  



Främjande insatser 

Namn 
Främja lika rättigheter oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Etnisk tillhörighet och Religion eller annan trosuppfattning 

Mål och uppföljning 
Barnen på förskolan ska ha kännedom om olika länder och att man kan ha olika ursprung. Vi vill 

att alla föräldrar och barn ska känna sig trygga och veta att alla blir lika bemötta oavsett 

ursprung. Barnen ska ha kännedom om att det finns olika religioner och att man har olika 

livsstilar. 

Insats 
Genom att vara närvarande och samtala med barnen uppmuntrar vi dem till att utveckla sin 

förmåga att ta hänsyn och visa respekt för varandra. Vi har en världskarta som sitter på väggen 

där alla barn och pedagogers ursprung synliggörs. Vi bemöter barnens frågor om det uppstår. 

Ansvarig 
Hela arbetslaget 

Datum när det ska vara klart 
Januari 2017 

 

Namn 
Främja likabehandling oavsett kön 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön och Könsidentitet eller könsuttryck 

Mål och uppföljning 
Alla barn ska bli bemötta och kunna göra sin röst hörd oavsett kön. Material som inte bidrar till 

att förstärka stereotypa könsroller ska finnas tillgängligt för barnen. 

 

Insats 
Genom samtal med barnen och utifrån böcker från biblioteket. Pedagogerna stöttar och är 

observanta på varandra så att skillnader inte ska uppstå mellan flickor och pojkar. 

 

Ansvarig 



Hela arbetslaget 

Datum när det ska vara klart 
Januari 2016 

 

Namn 
Främja likabehandling oavsett könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Könsidentitet eller könsuttryck och Sexuell läggning 

Mål och uppföljning 
Barnen ska ha kännedom om att alla är lika mycket värda oavsett kön och alla som kommer till 

förskolan ska känna sig trygga och bli bra bemötta oavsett kön eller sexuell läggning. 

 

Insats 
Genom samtal med barnen. Vi bemöter barnens frågor om det uppstår. 

 

Ansvarig 
Hela arbetslaget 

Datum när det ska vara klart 
Januari 2017 

 

Namn 
Främja likabehandling oavsett funktionsnedsättning samt tillgänglighet 

Områden som berörs av insatsen 
Funktionsnedsättning 

Mål och uppföljning 
Barnen ska ha kännedom om att man kan se olika ut och ha olika förutsättningar. Förskolan ska 

vara tillgänglig och anpassad för alla barn på förskolan. 

Insats 
Genom samtal med barnen och utifrån böcker från biblioteket. Vi bemöter barnens frågor när 

det uppstår. 

Ansvarig 



Hela arbetslaget 

Datum när det ska vara klart 
Januari 2017 

 

Kartläggning 

Kartläggningsmetoder 
Vi har använt oss av husmodellen och enkäter till föräldrarna samt lekobservationer i verksamheten. 

Områden som berörs i kartläggningen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan 

trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen 
Vi har skickat ut en enkät till föräldrarna där vi frågade hur de upplever barnens trygghet och trivsel 

på förskolan, genom husmodellen har vi fått reda på barnens tankar och känslor om hur de trivs i 

de olika rummen på förskolan. 

Hur personalen har involverats i kartläggningen 
I den dagliga verksamheten och på planeringstillfällena har vi fört diskussioner och observationer. 

 

Resultat och analys 
Enkäten och intervjuerna visar att barnen och föräldrarna känner sig nöjda och trygga med 

verksamheten. Vi pedagoger har observerat att exkluderingar kan uppstå mellan de olika 

åldersgrupperna i den fria leken. 

 

 

  



Förebyggande åtgärder 

Namn 
Exkluderingar bland barnen 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling och ålder 

Mål och uppföljning 
Barnen ska känna sig lika mycket värda oavsett ålder. Barnen ska också ges lika 

mycket utrymme i den dagliga verksamheten och kunna välja lekar oavsett ålder. Vi följer upp 

detta när det uppstår. 

 

 

 

 

Åtgärd 
Genom samtal med barnen utifrån barnkonventionens kompisböcker, böcker lånade på 

biblioteket samt samarbets- och värderingsövningar. 

 

 

 

 

Motivera åtgärd 
Genom samtal med barnen får de möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor. Böckerna 

stödjer och underlättar arbetet. I våra samarbets- och värderingsövningar lär sig barnen att alla 

får vara med och att alla är lika mycket värda. 

 

Ansvarig 
Hela arbetslaget 

Datum när det ska vara klart 
2017-05-31 

 

  



Rutiner för akuta situationer 

Policy 
På förskolan Änglagård har vi nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling. Vi har tät 

kontakt med föräldrarna när ett barn återkommande kränker eller har blivit kränkt. 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
Personalen håller god uppsikt över alla platser där barnen leker både inomhus och utomhus.Det finns 

alltid minst en pedagog i närheten av barnen. 

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till 
Alla i arbetslaget 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn 
När något inträffat: 

1. Personalen håller god uppsikt över alla platser där barnen leker både inomhus och utomhus. 

2. Det finns alltid minst en pedagog i närheten av barnen. 

3. Åldersanpassade samtal vid eventuella situationer som uppstår 

4. Föräldrarna informeras 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal 
Den som ser, hör eller uppfattar att ett barn kränks är skyldig att omedelbart stoppa kränkningen och 

samtala med berörd personal. Förskolechefen kontaktas. 

Rutiner för uppföljning 
Tid för uppföljning bestäms i varje enskilt fall efter behov. Hela arbetslaget har ansvar för 

uppföljningen. 

Rutiner för dokumentation 
Allvarligare händelser dokumenteras. Hela arbetslaget har ansvar för dokumentationen. 

 

Ansvarsförhållande 
Hela arbetslaget har ett gemensamt ansvar för det åtgärdande arbetet. 

 

















Protokoll från kommunstyrelsens samråd med 
Myndighetsnämnden 

Tid: Må!1dag 27 februari 20]7 kl 14:00-15:00 
Plats: KS-salen 
Närvarande KS Sven-Olov Axelsson, Karlskoga 

Maria Nyberg, Karlskoga 
Tony Ring, Karlskoga 
Hans Jildesten, Storfors 

Närvarande Göran Pettersson, ordförande 
Myndighetsnämnden Linda Brunzell , ledamot 

Thomas Backelin, ledamot 
Övriga närvarande Ingela Bergare, ekonomichef Storfors 

Sandra Andersson, ekonom Karlskoga 
Christian Westas, ekonomichef Karlskoga 
Stig Rengman, förvaltningschef SBF Karlskoga 
Karin Björkman, kommundirektör Karlskoga 
Pernilla Andersson Wiss, alkoholhandläggare/miljöinspektör 
SBF Karlskoga 
Anna Ingelög, miljöinspektör SBF Karlskoga 
Håkan Blomquist, byggnadsinspektör SBF Karlskoga 
Helena Nerbring Lise1l, bygg- och miljöchefKarlskoga 
Anette Jonson, kanslichef Karlskoga 

Mötets öppnande Sven-Olov Axelsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet för 
öppnat. 

Godkännande av Kallelsen godkändes. 
kallelse 
FaststäHande av Den utsända dagordningen fastställdes . 
dagordning 
Föregående Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 
protokoll 
Verksamhets- Stig Rengman inledde samrådet med att presentera tre av 
rapportering medarbetarna. Håkan Blomquist, byggnadsinspektör berättade om 

bygglovshanteringen där det är ett väldigt tryck. Det har varit en del 
krångel med lantmäteriuppgifter vilket är olyckligt då det krävs för 
en enkel och snabb hantering. Man arbetar mot två länsstyrelser som 
ibland gör olika bedömningar. Besökstid finns i Storfors men många 
kommer gärna förbi i Karlskoga då man kanske jobbar här. 

Anna lngelög informerade om tillsyn av miljöfarlig verksamhet. 
Miljöbolaget i Svealand ansöker om att utöka och anlägga ny deponi . 
Vi har inget att erinra mot utbyggnad. Länsstyrelsen har tillsyn på 
miljöbolaget. Önskemål finns om att vi tar över tillsynen men då 
måste vi kUlma visa länsstyrelsen att vi har kunskapen. Avdelningen 
handlägger också en n)' ansökan om gränsöverskridande transport. 



l 

För övrigt ligger alla Storfors företag med i löpande tillsyn. 

Pemilla Andersson Wiss informerade om arbetet med livsmedel och 
hälsoskydd. Avdelningen ligger i fas. Planerar att använda en 
tillsynsportal för tobak, folköl och receptfria läkemedel. Man kan ha 
utbildning på nätet och även viss uppsyn. Det är ett spännande 
projekt som ger stora fördelar. Det blir också enklare att delge ny 
lagstiftning. Förslag till en ny tobakslag är på gång som bland annat 
innebär fler rökfria områden och tillståndsplikt på tobak vilket 
medför samma tillsyn som alkohol. Taxan håller på att ses över. 

Nuläge Helena Nerbring Lisell presenterade fullmäktigemålen på 
nämndnivå. Servicecenter kan numera lösa många inkommande 
frågor och avdelningen känner sig avlastade - det har fungerat 
väldigt bra efter en inkörsperiod. Man har gjort en ny uppstart med 
LEAN-arbetet. Hemsidan behöver uppdateras. 

Utmaningar framåt Man har haft ett väldigt ansträngt år med vakanser, föräldraledigheter 
etc. Personalen har gjort ett fantastiskt jobb men det kan inte fortsätta 
så. Man får ju också mer intäkter om man kanjobba fullt ut. Det är 
dock generellt svårt att återbesätta tjänster. 

Omvärlds
förutsättningar 

Tillsyn enligt vattendirektivet. Policy och riktlinjer behöver ses över. 
Fortsatt samverkan med grannkommuner. Dubbla länsstyrelser 
innebär mycket dubbelarbete. Ökat tryck på byggsidan. 

Prioriterade frågor Att få igång verksamhetssystemen är prioriterat, liksom 
rekryteringar, att hålla igång och styra upp utvecklingsarbetet samt 
att förbättra kontorets rutiner. 

Ekonomi Sandra Andersson informerade om det ekonomiska läget. Det blir ett 
överskott om 1,4 rnnkr. Framförallt bygglovssektionen har gjort ett 
plus och dragit in mer intäkter än planerat. Bostadsanpassningen har 
gjort ett stort överskott. F ör treårsperioden blir det 2,6 rnnkr för 
nämnden. Investeringsbudgeten förbrukades; främst genom 
investering av nytt verksamhetssystem. 

Övriga frågor -

Vid protokollet Justeras 

I "dni, S~4tf1~ p%/t/A/'-/ov~btt1 Vr11!
Anette J son Sven-Olov Axelsson 

J 
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Verksamhetsåret 
2016 
Nyuppstart med LEAN 

ECOS2 - nytt ärendehanterings 
miljös idan 

Arsberättelse 2016 
ByggR - Ekonomisk modu l 

Servicecenter 

Medborgardialog - Riktlinjerna fö r 
A1koholservering 

Perso na l 
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Det ska vara enkelt att ko mm a i kontakt med myndighetens 

ve rksamheter och man ska få ett t revligt bemötande. 

r s oga ha r en e 
myndighetsutövning 
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I ntern kontroll 

• 	K 154 - ovårdad tomt (mars) 

• 	K 130 - Kundtjänst (maj) 

• 	K 157 Grannhörande (oktober) 

Persona l 
• 	 Under året tre varit föräldralediga åter under 2017. 

• 	 Nyinrättat tjänst, administratör, viss administration samt för 
sekreteraren för MYN. 

• 	 Två miljöinspektörer har slutat, båda återbesatta 
• 	 Det har generellt varit svårt med återsättande av tjänster. 
• 	 Prioriterad är rekrytering av ny handläggare BAB samt visstid 

bygglovsinspektör 

3 
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• Tillsyn enligt vattendirektivet 

• Policy och riktlinjer förutom Alkoholservering. 

• Ny tobakslagstiftning 

• Efterfrågad aktör i både Karlskoga och Storfors, ex vid 
fö retagseta bieringar. 

• Fortsatt samverkan med grannkommuner 

• Dubbla Länsstyrelser 

• Ökat tryck på byggsidan 

• Svårigheter att rekrytera 

~--

Prioriteringa r 
• Få igång verksamhetssystemen 

• Rekrytering 

• Hålla igång och styra upp utvecklingsarbetet 

• Förbättra kontorets rutiner och ev tekniska lösningar 
för och vid nämndsmötena 

4 
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Sveriges grundlag 2003 1 kap.2 § 

"Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som 
leder till god miljö för nuvarande och kommande 

generationer" 

5 





     
 

Delegationsbeslut 2017 

Redovisade delegationsbeslut Kommunstyrelsen 20 mars 

Nr Datum Delegation Delegat 

6 2017-02-01 Vid tillfällig utökning av personlig assistans 

enligt 9 § 2 LSS eller ökade kostnader vid 

ordinarie assistents sjukfrånvaro betalas 

ersättning ut till det assistansbolag som kunden 

valt. 

Enhetschef LSS 

31:11 

7 2017-02-01 – 

2017-02-28 

Separat lista individ- och familjeomsorg: barn och 

unga, vuxna, ekonomiskt bistånd, bistånd + LSS. 

Inga överklagade beslut. 

Handläggare 

 

STORFORS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 





















 

 

 

 

STORFORS KOMMUN 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 

  Datum: 2017-02-15 

Dnr: KS 2016-0226 

 
Polisens Dnr: A037.188/2017 

Trafikverkets Dnr: TRV 2017/8644 

Handläggare: 

Stefan Lenberg, 010-505 48 85 

 

 

 

 

Lokala trafikföreskrifter om tättbebyggda områden i Storfors 

kommun 

 

 

Sammanfattning 

 

Det har visat sig att det finns vissa otydligheter i kommunens gällande 

lokala trafikföreskrifter om tättbebyggda områden. Dessutom saknas 

ett tättbebyggt område. 

 

För att rätta till detta behöver kommunen besluta nya lokala 

trafikföreskrifter om tättbebyggda områden. 

 

Med anledning av detta föreslår tekniska enheten att kommunstyrelsen 

beslutar lokala trafikföreskrifter gällande tättbebyggda områden i 

Storfors kommun. 

 

Bakgrund 

 

Enligt trafikförordning (1998:1276) är det kommunen beslutar om 

lokala trafikföreskrifter om vilka områden som ska utgöra 

tättbebyggda områden i en kommun. 

 

Kommunen får sedan besluta om lokala trafikföreskrifter 

 för andra vägar inom tättbebyggt område än allmänna vägar för 

vilka staten är väghållare,  

 för vägar utom tättbebyggt område för vilka kommunen är 

väghållare, samt 

 för terräng 

 

Dessutom får kommunen, inom detta område, på samtliga vägar, 

besluta om föreskrifter som rör färdhastighet, stannande och 

parkering. 

 

För att kunna besluta om övriga lokala trafikföreskrifter måste 

kommunen alltså först besluta om vad som ska vara tättbebyggt 

område. Därefter kan man ta beslut om vilka föreskrifter som ska gälla 

inom tättbebyggt område. 



 

 

 

 

  

 

Ett tättbebyggt område ska precis som ordet påvisar – vara ett område 

som är tätt bebyggt. 

 

Det har nu visat sig att det finns vissa otydligheter och felaktigheter i 

kommunens gällande lokala trafikföreskrifter om tättbebyggda 

områden. 

 

Det har också visat sig att det saknas beslut av lokala trafikföreskrifter 

gällande tättbebyggt område för Furuvik, vid Lundsberg. 

 

Med anledning av detta har tekniska enheten tagit fram förslag till nya 

områden. 

 

För att reglera trafik i samband med ovanstående behöver alltså 

kommunen besluta lokala trafikföreskrifter. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tekniska enheten har handlagt ärendet. 

 

Respektive tättbebyggt område - Storfors, Kyrksten och Lungsund 

samt Furuvik, föreslås denna gång beslutas i var sina lokala 

trafikföreskrifter för att enklare, vid behov, kunna justera dem. 

 

Den största förändringen finns i det tättbebyggda området Storfors. 

Väg 26 föreslås där vara helt exkluderad ur det tättbebyggda området 

då bebyggelsen runt denna inte kan anses vara tätt bebyggd. 

Detta innebär också att kommunen måste ansöka hos länsstyrelsen om 

hastighetsbegränsningen 60 kilometer i timmen på väg 26 genom 

Storfors då denna annars kommer att följa Trafikverkets föreskrifter 

om hastighet på väg 26 – 90 kilometer i timmen. 

 

I Kyrksten och Lungsund har endast mindre justeringar gjorts. 

 

Furuvik är enligt ovan helt nytt. 

 

Polismyndigheten och Trafikverket har givits möjlighet att yttra sig 

över nedanstående bilagda lokala trafikföreskrifter. De har meddelat 

de inte har något att erinra mot bilagda förslag till lokala 

trafikföreskrifter.  

 

Förslag till beslut 

 

1. Kommunstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 

och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) om lokala 

trafikföreskrifter i Storfors enligt nedanstående bilagor till detta 

tjänsteutlåtande. 



 

 

a) 1760 2017:001,  

b) 1760 2017:002, 

c) 1760 2017:003 och 

d) 1760 2017:004 

 

2. Kommunstyrelsen beslutar att tekniska enheten ansöker hos 

länsstyrelsen om högsta tillåten hastighet 60 km i timmen på väg 

26 genom Storfors tätort. 

 

 

Tekniska enheten 

 

 

 

…………………………………………….. 

Tommy Svärd 

Driftchef 

 

 

 

Bilagor 

Förslag till  

Storfors kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område 

 Storfors (1760 2017:001),  

 Kyrksten (1760 2017:002), 

 Lungsund (1760 2017:003) och 

 Furuvik (1760 2017:004) 

 



 

 
 

 

STORFORS KOMMUN 
 

1760 2017:001 

 

KS 2016-0226 

 

 

Storfors kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område 

Storfors; 
 

 

beslutade den 20 mars 2017. 

 

Storfors kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 3 och 3 § första 

stycket trafikförordningen (1998:1276). 

 

De områden i kommunen som anges i kartbilagan till dessa föreskrifter ska vara tättbebyggt 

område - Storfors. 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2017 då Storfors kommuns lokala trafikföreskrifter 

för Storfors kommun – tättbebyggt område (1760 2010:0023) ska upphöra att gälla. 

 

 

På kommunstyrelsens vägnar. 

 

 

 

 

Hans Jildesten 

 

 

 

    Tommy Svärd 

 



Bilaga till Storfors kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt
område Storfors (1760 2017:001)



 

 

 

 

STORFORS KOMMUN 
 

1760 2017:002 

 

KS 2016-0226 

 

 

Storfors kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område 

Kyrksten; 
 

 

beslutade den 20 mars 2017. 

 

Storfors kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 3 och 3 § första 

stycket trafikförordningen (1998:1276). 

 

Det område i kommunen som anges i kartbilagan till dessa föreskrifter ska vara tättbebyggt 

område - Kyrksten. 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2017. 

 

 

På kommunstyrelsens vägnar. 

 

 

 

 

Hans Jildesten 

 

 

 

    Tommy Svärd 

 



Bilaga till Storfors kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt
område Kyrksten (1760 2017:002)



 

 

 

 

STORFORS KOMMUN 
 

1760 2017:003 

 

KS 2016-0226 

 

 

Storfors kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område 

Lungsund; 
 

 

beslutade den 20 mars 2017. 

 

Storfors kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 3 och 3 § första 

stycket trafikförordningen (1998:1276). 

 

Det område i kommunen som anges i kartbilagan till dessa föreskrifter ska vara tättbebyggt 

område - Lungsund. 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2017. 

 

 

På kommunstyrelsens vägnar. 

 

 

 

 

Hans Jildesten 

 

 

 

    Tommy Svärd 

 



Bilaga till Storfors kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt
område Lungsund (1760 2017:003)



 

 

 

 

STORFORS KOMMUN 
 

1760 2017:004 

 

KS 2016-0226 

 

 

Storfors kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område 

Furuvik; 
 

 

beslutade den 20 mars 2017. 

 

Storfors kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 3 och 3 § första 

stycket trafikförordningen (1998:1276). 

 

Det område i kommunen som anges i kartbilagan till dessa föreskrifter ska vara tättbebyggt 

område - Furuvik. 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2017. 

 

 

På kommunstyrelsens vägnar. 

 

 

 

 

Hans Jildesten 

 

 

 

    Tommy Svärd 

 



Bilaga till Storfors kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt
område Furuvik (1760 2017:004)
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 www.regionorebrolan.se 
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Samrådsremiss till avgränsning för 
miljöbedömning av länstransportplan 2018-
2029 - Region Örebro län 

Bakgrund 

Region Örebro län arbetar med att ta fram en ny regional länstransportplan för åren 

2018-2029. Arbetet har pågått under 2016 och intensifieras under våren 2017 med 

målsättningen att ha en färdig samrådsremiss i maj och en antagen plan i november 

2017. Planen skall vara en ledning vid fördelningen av medel för investeringar och 

förbättringsåtgärder inom transportsystemet i länet.  

 

När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett program, som 

krävs i lag eller annan författning, skall myndigheten eller kommunen göra en 

miljöbedömning av planen, programmet eller ändringen, om dess genomförande kan 

antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 11 § miljöbalken (SFS 

1998:808). En länstransportplan skall alltid antas medföra sådan påverkan och ska 

därmed alltid miljöbedömas och en MKB ska tas fram, enligt förordningen om 

miljökonsekvensbeskrivningar 4 § (SFS 1998:905).  

 

Region Örebro Län är i detta fall planupprättare och har därmed ansvaret för att en 

miljöbedömning av länstransportplanen görs.  
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Syfte 

En miljöbedömning skall bidra till att en miljömässigt hållbar utveckling främjas 

genom att miljöaspekter integreras i planprocessen, 6 kap. 11 § miljöbalken (SFS 

1998:808). I denna bedömning breddar vi perspektivet och gör en samlad miljö- och 

hållbarhetsbedömning inom vilken vi utöver miljö även bedömer sociala, och där 

ingående ekonomiska aspekter av planen. Miljö- och hållbarhetsbedömningen avses 

vara ett stöd i arbetet med att ta fram en hållbar länstransportplan och bidra i de beslut 

som tas gällande länstransportplanens inriktning. Miljö- och hållbarhetsbedömningen 

sammanställs i en samlad konsekvensbeskrivning. 

Miljö- och hållbarhetsbedömning som en 
del av planprocessen  

Miljö- och hållbarhetsbedömningen ska vara rimlig i förhållande till: 

 

 Bedömningsmetoder och aktuell kunskap  

 Planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad 

 Allmänhetens intresse 

 Att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra 

planer och program eller i samband med tillståndsprövningen av specifika 

verksamheter eller åtgärder 

Utgångspunkten är att miljö- och hållbarhetsbedömningen i detta fall görs på en 

strategisk och övergripande nivå. I processen ingår följande moment: 

 

 Avgränsning: Innebär att Region Örebro län samråder med Länsstyrelsen 

och berörda kommuner om bedömningens avgränsning, såväl i sak som i tid 

och rum.  

 Utredning: Innebär identifiering, beskrivning och bedömning av planens 

påverkan och konsekvenser med avseende på miljö- och hållbarhet. 

Slutprodukten i detta är en samlad konsekvensbeskrivning.  

 Granskning av förslag: Avser både länstransportplanen och 

konsekvensbeskrivningen. Plan och konsekvensbeskrivning granskas genom 

remiss med berörda myndigheter samt genom information till allmänheten. 

 Beslut. Avser planens godkännande varvid konsekvensbeskrivning och 

synpunkter från samråd och remissvar ska beaktas. 

 Uppföljning och inriktning. Avser tiden då planen är gällande. Här följs 

planen upp och miljö- och hållbarhetsbedömningen används som underlag för 

de inriktningsbeslut som tas löpande under planperioden. Målet är att under 

tiden för planens giltighetstid kunna vidta lämpliga åtgärder med avseende på 

miljö, hållbarhet och transportsystemets funktioner.  
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Det finns möjlighet att ta del av hur arbetet fortskrider på Region Örebro läns hemsida 

där arbetsmaterial från arbetet kontinuerligt publiceras under processens gång. 

Avgränsning 

Syftet med avgränsningen är att koncentrera arbetet med miljö- och 

hållbarhetsbedömningen på de frågor som är mest relevanta för länstransportplanen. 

Avgränsningen sätter också en tankemässig ram för hur Region Örebro Län i detta 

fall väljer att förhålla sig till hållbarhetsbegreppet. 

I sak 

Vi tillämpar en syn på hållbarhet där miljön sätter ramarna, ekonomin utgör medlet 

och där social hållbarhet är målet. Vi utgår också ifrån att planen är ett dokument som 

genom sin funktion har en möjlighet att påverka samhällsutvecklingen i en positiv 

eller negativ riktning med avseende på dessa tre hållbarhetsaspekter. Utgångspunkten 

är att länstransportplanen påverkar miljö och hållbarhet genom:  

 

 Fysisk påverkan – den direkta fysiska påverkan åtgärderna har på 

naturresurser och miljöer i landskapet 

 Beteendemässig påverkan – åtgärdernas påverkan på människors beteende 

avseende val av hållbara transportmedel, resmönster etc. 

 Påverkan på fördelningen av samhällsnyttor och kostnader – avser de 

nyttor och kostnader som planen skapar och hur dessa fördelas mellan 

grupper och geografiska områden 

Dessa tre former av påverkan har alla en stark koppling till hållbarhetsbegreppet och 

de är sammanflätade i komplexa samband av direkta och indirekta effekter. Till 

exempel så kan en åtgärd innebära en fysisk påverkan i form av ett vägbygge, vilket 

leder till en beteendemässig påverkan i form av att fler kan välja bilen, som i sin tur 

leder till ytterligare fysisk påverkan i form av ökad mängd luftföroreningar och 

klimatpåverkan.  

 

Att utgå från dessa tre former av påverkan ger en tankemässig ram för hur 

länstransportplanen kan bli en bidragande faktor i arbetet mot hållbarhet. Det kommer 

också utgöra grunden i bedömningen av planen och dess konsekvenser. 

 

Ambitionen är att planen ska vara ett levande dokument som under planperioden ska 

kunna anpassas efter rådande förhållanden och en förändrad viljeriktning. Det är 

därför viktigt att också miljö- och hållbarhetsbedömnigen kan användas även om 

planens inriktning förändras. Med anledning av detta bedöms i första hand 
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typåtgärder som anses verka för att planens funktionsmål uppnås. Det kan exempelvis 

vara ”anläggning av ny station” eller ”hastighetssänkande åtgärder på väg”. 

 

I 6 kap. 12 § miljöbalken redovisas vilka aspekter som ska ingå i en miljöbedömning. 

Utgångspunkten är att dessa ska ingå även i denna miljö- och hållbarhetsbedömning. 

Aspekterna ska beaktas i den mån det anses lämpligt utifrån planens omfattning och 

detaljeringsgrad. Vissa av de i miljöbalken ingående miljöaspekterna kommer därav 

bara att ingå i bedömningen i specifika fall och i övrigt anses lämpligare att bedöma i 

ett genomförandeskede. Detta gäller framförallt de aspekter som är starkt knutna till 

specifika geografiska lägen. Miljöaspekterna som beaktas grupperas enligt nedan: 

 

 Biologisk mångfald, Växtliv och Djurliv - mångfalden inom arter, mellan 

arter och av ekosystem 

 Mark - skyddsvärd och förorenad mark 

 Vatten - vattenförekomster och vattenkvalitet  

 Luft - föroreningar i form av gaser och partiklar 

 Landskap och bebyggelse - omgivningens skala, struktur och visuella 

karaktär  

 Forn- och kulturlämningar och annat kulturarv - identifierade lämningar 

och värdefulla historiska och nutida miljöer   

 Materiella tillgångar - areella näringar, social infrastruktur (skola, vård etc.) 

och infrastruktur 

 Klimatfaktorer – utsläpp av koldioxid, metan och lustgas från 

fossilberoende transporter   

 Befolkning - tillgänglighet för samhällets olika grupper, med avseende på 

jämställdhet och jämlikhet mellan stad och landsbygd 

 Människors hälsa – faktorer som påverkar människors fysiska, psykiska och 

sociala välbefinnande 

I arbetet med att bedöma planen gör vi en samlad bedömning av direkta och indirekta 

effekter så långt vi kan se att det finns rimliga och tydliga orsakssamband med 

avseende på fysisk påverkan, beteendemässig påverkan och fördelningsmässig 

påverkan. 

 

Dessa tre former av påverkan blir även grundläggande för nulägesbeskrivning och 

nollalternativ. Dessa tas alltså också fram med avseende på människors beteende, den 

fysiska miljön och fördelningen av infrastrukturens nyttor och kostnader. 

 

Bedömningen avser inte bedöma sådana åtgärder som redan är beslutade annat än att 

de utgör en del av nulägesbeskrivningen och nollalternativet.  
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4.2 I tid 
Bedömningen kommer i första hand att analysera effekter som uppstår inom 

planeringsperioden, 2018 – 2029. Mycket av den effekt som planen medför kommer 

emellertid att vara bestående för betydligt längre tid än så. Därav görs en utblick mot 

2050 där hänsyn tas till de mer långtgående konsekvenser, exempelvis klimateffekter 

och effekter på ekosystem.  

4.3 I rum 

Miljöbedömningen görs för åtgärder inom Örebro län. I de fall där det finns åtgärder 

som påverkar miljöförhållanden utanför länet, i första hand genom sekundära effekter, 

kommer dessa att belysas så långt det är möjligt.  

4.4 Osäkerheter 
Bedömningar av detta slag är förknippade med en rad osäkerheter som inte kan 

undvikas. Förändrade samhällsnormer, beteendeförändringar, bosättningsmönster, 

teknikutveckling, klimatförändringar och bristande underlag för bedömningarna är 

några av de faktorer som bidrar till detta. Miljö- och hållbarhetsbedömningen utgår 

ifrån rådande nuläge och antaganden om rådande trenders utveckling framöver.  

 

 

 

 

REGION ÖREBRO LÄN   

 

Karin Wallin    Jan Berglöf 

Utvecklingsledare   Strateg/Analytiker 
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Avgränsningssamråd för miljöbedömning 
av länstransportplanen för Örebro län 2018-
2029 

Region Örebro län har inlett arbetet med en ny länstransportplan. I arbetet ska en 

miljöbedömning ingå och en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 

  

I bifogat förslag till avgränsning redovisas vad Region Örebro län avser att beakta och 

ta hänsyn till i den lagstiftade miljöbedömningen. Ambitionen är att bredda 

perspektivet och dessutom bedöma sociala, och där ingående ekonomiska 

konsekvenser av planen. 

 

Vi vill härmed erbjuda er tillfälle att i ett samråd yttra er över den föreslagna 

avgränsningen som presenteras i bifogad samrådshandling.  

 

Yttrandet ska ha inkommit senast 2017-03-22 via epost till 

regionen@regionorebrolan.se som bifogad fil. Ange i ämnesraden ”Diarienummer 

16RS5120, Avgränsningssamråd” 

 

Eventuella frågor besvaras av Karin Wallin, karin.wallin@regionorebrolan.se , 

telefon 019-602 63 58, eller av Jan Berglöf, jan.berglof@regionorebrolan.se , telefon 

019-602 39 53. 

 

Med vänlig hälsning 

 

REGION ÖREBRO LÄN   

 

Karin Wallin    Jan Berglöf 

Infrastrukturstrateg   Strateg/Analytiker 

mailto:regionen@regionorebrolan.se
mailto:karin.wallin@regionorebrolan.se
mailto:jan.berglof@regionorebrolan.se
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DELEGATION AV BESLUTANDERÄTT 

 

Allmänt 

Delegation innebär rätten att fatta beslut i annans (styrelse/nämnd) ställe. Beslut fattat av 

delegat har samma rättsverkan som styrelsens egna beslut. I kommunallagen 6 kap 33-38 §§ 

finns de bestämmelser som reglerar delegering av ärenden inom en kommunal 

nämnd/styrelse. Ansvaret för ett delegationsbeslut vilar alltid på den som lämnat delegationen, 

inte på delegaten. 

 

Ett delegationsbeslut kan inte överprövas (ändras) av styrelsen, däremot kan givet 

delegationsuppdrag återkallas. Delegaten kan lämna över beslutanderätten i ett visst ärende 

till nämnden om ärendets beskaffenhet kan anses påkalla det. 

 

Är delegat på grund av frånvaro förhindrad att utöva sin delegation övertas beslutanderätten 

av en ersättare. Ersättare går in i följande ordning: 

1. Den som vikarierar för delegaten (om ej inskränkningar i delegationsrätten införts) 

2. Den som enligt förteckningen är ersättare för delegaten 

3. Den som kommunchefen utsett genom särskilt beslut 

 

Vid delegationsbeslut ska följande riktlinjer och principer gälla: 

 Delegerad beslutanderätt får endast nyttjas i enlighet med gällande lagar, avtal, mål, 

riktlinjer och anvisningar etc. 

 Beslutsärende ska behandlas i ett sammanhang, d.v.s. en uppdelning av ärendet får inte 

ske i syfte att kringgå gällande delegation. 

 Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden där jäv föreligger  

(KL 6 kap 24-27 §§). 

 

Den som erhållit beslutanderätt har även en skyldighet att i förekommande fall ansvara för 

förhandling och information enligt MBL i förhållande till de fackliga organisationerna. 

 

Syfte med delegation 

Delegation i mindre viktiga ärenden ger de förtroendevalda möjlighet att ägna mer tid åt 

planering, riktlinjer och andra principiella frågor. Vidare innebär en delegering av 

beslutanderätten att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. 

 

Delegationsbegränsningar 

Delegatens befogenheter är begränsade till det egna verksamhetsområdet och inom 

verksamhetsområdets budgetram. 

 

I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras (KL 6 kap 34 §): 

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige, liksom yttranden med anledning av att 

beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt, 

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och 

5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 
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Vidaredelegation 

Ärenden där det särskilt angivits att vidaredelegation kan ske får vidaredelegeras. I beslut om 

vidaredelegation skall anges vem som beslutar vid förfall av ordinarie delegat. Enligt 

6 kap 37 § kommunallagen skall beslut som fattats med stöd av vidaredelegation anmälas till 

huvuddelegaten, som i sin tur skall anmäla dem till nämnden, d.v.s. kommunstyrelsen. 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut fattade på delegation ska anmälas till Kommunstyrelsen på nästföljande sammanträde. 

Anmälan sker genom att besluten skrivs in på blankett för delegationsbeslut och lämnas till 

kommunsekreteraren senast månaden efter det att beslutet fattats. En sammanställd lista över 

delegationsbesluten delges kommunstyrelsen vid varje sammanträde.  

 

Delegationsbesluten ska numreras i löpande följd årsvis och finnas tillgängliga under 

kommunstyrelsens sammanträde. I kommunstyrelsens protokoll antecknas de anmälda 

besluten genom hänvisning till delegationsbeslutens nummerordning. 

 

Brådskande ärenden 

I ärenden, som är så brådskande att styrelsens avgörande inte kan avvaktas, beslutar KS 

ordförande (KL 6 kap 36 §). Det gäller dock inte ärenden där beslut enligt speciallagstiftning 

måsta fattas av styrelsen samfällt. 

 

Förkortningar delegater 

* Ärenden markerade med asterix behöver ej rapporteras till styrelsen 

KSLU Kommunstyrelsens ledningsutskott 

KSSVU Kommunstyrelsens skola-välfärdsutskott 

KSVOU Kommunstyrelsens vård-omsorgsutskott 

KSo Kommunstyrelsens ordförande 

KSvo Kommunstyrelsens vice ordförande 

KSSVUo Kommunstyrelsens skola-välfärdsutskotts ordförande 

KSSVUvo Kommunstyrelsens skola-välfärdsutskotts vice ordförande 

KSVOUo Kommunstyrelsens vård-omsorgsutskotts ordförande 

KSVOUvo Kommunstyrelsens vård-omsorgsutskotts vice ordförande 

Kch Kommunchef 

Vhtch Verksamhetschef  

Enhch Enhetschef 

Funkch Funktionsansvarig chef (informationschef, ekonomichef, personalchef) 

Ich Informationschef 

Ech Ekonomichef 

Pch Personalchef 

Us Utvecklingsstrateg   

Biblans Biblioteksansvarig 

1 soc 1:e socialsekreterare 

Rvux Rektor komvux 

Rsär Rektor särskolan 

Ch Närmaste chef med personalansvar 

MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Sklsk Skolsköterska 

Handl Syftar på den handläggare, som enligt organisationsplan och ansvars- och 

befogenhetsbeskrivning är handläggare för angiven ärendegrupp. T.ex. 

integrationssamordnare, inköpssamordnare, säkerhetssamordnare, ekonom, 

löneassistent, socialsekreterare, bistånds-, avgifts- och LSS-handläggare. 

Ass Assistent 

Pers Personalsamordnare 

INT Annan kommuns intagningsnämnd 
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Övriga förkortningar: 

AB Allmänna bestämmelser 

ABB Lagen om allmänna barnbidrag 

AFF 76 Kollektivavtal om fackliga förtroendemän 

AFL Lagen om allmän försäkring 

BB Prisbasbelopp 

BrB Brottsbalken 

FB Föräldrabalken 

FL Förvaltningslagen 

FS Författningssamling 

GyF  Gymnasieförordningen 

HSL Hälso- och sjukvårdslagen 

KF Kommunfullmäktige 

KL Kommunallagen 

KS Kommunstyrelsen 

LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

LuL Lagen om unga lagöverträdare 

LVM Lagen om vård av missbrukare 

LVU Lagen om vård av unga 

NamnL Namnlagen 

RhjL Rättshjälpslagen 

SekrL Sekretesslagen 

SFIF  SFI-förordningen 

SL Skollagen 

SoF Socialtjänstförordningen 

SoL Socialtjänstlagen 

SOSFS Socialstyrelsens föreskrifter 

SärvuxF Särvuxförordningen 

TF Tryckfrihetsförordningen 

VuxF  Vuxenutbildningsförordningen 

ÄB Ärvdabalken 

Lag (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar 

Lag (2010:197 om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 

 

Ersättare 

Ersättare till varje delegat ska fastställas i separat beslut. 

Följande generella ersättare gäller om inget annat anges i separat beslut: 

 

Ordinarie delegat Ersättare 

KSo KSvo 

Kch  

Vhtch (skola) Enhch grundskolan 

Vhtch (vård) MAS 

Vhtch (IFO) Enhch 

  



7(29) 

1: PERSONALFRÅGOR  

 

Delegat Lagrum/kommentar 

1 Med bindande verkan för kommunen, genom 

kollektivavtal, reglera frågor rörande 

förhållandet mellan kommunen som 

arbetsgivare och dess arbetstagare 

- Avtal av icke principiell karaktär 

- Avtal av principiell karaktär 

 

 

 

 

 

Pch 

 KSLU 

 

2 Tillämpning samt tolkning av icke principiell 

karaktär, av lag, avtal och andra bestämmelser 

som rör förhållandet mellan arbetsgivare och 

arbetstagare 

 

Pch*  

3 Tolkning av lag, avtal och andra bestämmelser 

som rör förhållandet mellan arbetsgivare och 

arbetstagare av principiell karaktär 

 

KSLU  

4 Utfärda anvisningar om tillämpning av 

personalpolitiska riktlinjer, policy m.m. 

 

Pch  

5 Tvisteförhandlingar inom personalområdet 

 

Pch  

6 Ledighet för fackligt förtroendemannauppdrag 

 

Ch* 

 

LFF/AFF 76 

7 Lön under ledighet för facklig verksamhet 

 

Handl* AFF 76 

 

8 Reglering av uppkommen löneskuld 

 

Handl*  

9 Besluta om inriktning för årlig löneöversyn 

 

 KSLU  

10 Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön i 

enlighet med arbetsmiljölagen 

 

KSo* 

 

Ansvaret kan 

vidaredelegeras 

11 Uppsägning på grund av personliga skäl och 

avsked av personal som inte är Kch eller Vhtch 

 

KSLU  

12 Anställning av chefer och tecknande av 

chefsförordnande 

 

KSLU 

 

 

13 Anställning inom ramen för fastställd budget 

och personalram 

 

Vhtch* 

Enhch* 

Ech* 

 

Efter samråd med KSo 

Efter samråd med Pch 

Efter samråd med Pch 

14 Anställning, överstigande 1 månad, utöver 

fastställd budget och personalram 

 

KSLU Efter samråd med Pch 

 

15 Omreglering av anställningsavtal 

 

Ch* 

 

Efter samråd med Pch 

 

16 Lönesättning vid nyanställning 

 

Ch* 

 

Efter samråd med Pch 
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17 Lönesättning för  

- Kch och Vhtch 

- Funkch 

- Enhch 

- Övrig personal 

 

 

KSLU*  

Kch* 

Vhtch* 

Ch* 

 

 

 

Efter samråd med KSo 

Efter samråd med KSo 

Efter samråd med Pch 

 

18 Pröva löneförmån under ledighet för offentligt 

förtroendemannauppdrag eller uppdrag av vikt 

för kommunen 

 

KSLU* AB § 31 mom 1 och 2 

19 Besluta om tjänstledighet som ej anses medföra 

konsekvenser för verksamheten, för  

- KSo 

- Kch  

- Vhtch 

- Övrig personal 

 

 

 

KSLU* 

KSo 

Kch 

Ch 

 

20 Beslut om tjänstledighet som innebär 

konsekvenser för verksamheten, för 

- KSo, Kch, Vhtch, Funkch, Enhch 

- Övrig personal 

 

 

 

KSLU* 

Ch 

Ledighet av Funkch 

efter samråd med Kch 

 

21 Anställdas deltagande i konferenser, 

utbildningar, kurser eller dylikt 

 

Ch Rapportering för belopp 

under 10 tkr per 

anställd och år behöver 

inte ske 

22 Politikers deltagande i konferenser, 

utbildningar, kurser eller dylikt 

 

KSo*  

23 Bidrag till studier på fritiden, av vikt för 

verksamheten 

 

Ch 

 

Rapportering för belopp 

under 5 tkr per anställd 

och år behöver inte ske 

24 Förändring av tjänstgöringens förläggning vid 

övertalighet och omplacering mellan områden 

 

Vhtch 

 

 

25 Fastställande av arbetsår för uppehållsanställd 

personal 

 

Enhch*  

26 Förbud mot bisyssla för  

- Kch och Vhtch 

- Övrig personal 

 

 

KSLU 

Vhtch 

 

27 Avstängning och varning av 

- Kch  

- Vhtch  

- Övrig personal 

 

 

KSo 

Kch 

Vhtch 

 

 

 

Efter samråd med Pch 

28 Uppsägning på grund av arbetsbrist 

-Kch och Vhtch  

-Övrig personal 

 

 

KSLU 

Vhtch 

 

 

Efter samråd med Pch 

29 Beslut om särskild avgångsersättning KSLU  
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2: LEDIGHETER/SEMESTER Delegat Lagrum/kommentar 

1 Tjänstledighet (ej lagligt reglerad) 

enhetschefer, < 6 månader 

 

Vhtch 

 

I samråd med KSo 

2 Beviljande av tjänstledighet/semester 

Funktionsansvarig chef, verksamhetschef 

< 6 månader 

 

Kch I samråd med KSo 

3 Beviljande av tjänstledigheter/semester övrig 

personal < 6 månader 

 

Enhch* 

Funkch* 

 

 

4 Beviljande av tjänstledigheter/semester övrig 

personal > 6 månader 

 

Enhch  

5 Krav om förstadagsintyg vid frånvaro (se AB 

98 samt LAS) 

 

Vhtch/Enhch*  

3: EKONOMI ALLMÄNT Delegat Lagrum/kommentar 

1 Omfördelning av anslag inom budgetram för 

respektive program (två positioner 

verksamhet) av icke principiell karaktär 

 

Kch* 

 

Under förutsättning 

att beslutade mål 

bedöms kunna uppnås 

 

2 Fastställa attestlista 

 

Kch  

3 Teckna kommunens plusgiro samt check- och 

bankräkningar i olika kreditinrättningar  

≤ 3 prisbasbelopp 

> 3 prisbasbelopp 

 

 

 

Handl* 

Ech* 

 

4 Försäljning och överlåtelse av utrangerade 

inventarier och material i enlighet med 

fastställd rutin 

 

Enhch 

 

 

5 Fatta beslut om avskrivningar av fordringar 

enligt fastställd rutin 

≤ 2500 kr 

≤ 1 prisbasbelopp 

> 1 prisbasbelopp 

 

 

 

Handl 

Ech 

 KSLU 

 

 

4: FINANS Delegat Lagrum/kommentar 

1 Omsättning av kortfristiga och långsiktiga lån 

och behörighet att underteckna sådana 

låneförbindelser för kommunens räkning 

 

Ech  

2 Upptagande av nytt lån och behörighet att 

underteckna sådana låneförbindelser för 

kommunens räkning i enlighet med beslut av 

behörigt politiskt organ 

 

Ech*  

3 Verkställa placering av likvida medel i 

enlighet med beslut av behörigt politiskt 

organ 

 

Ech*  

4 Placering av donationsmedel Ech*  
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5 Verkställa amortering av lån efter beslut av 

behörigt politiskt organ 

 

Ech*  

6 Utsträcka, nedsätta, döda och relaxera 

inteckningar samt utbyta pantbrev och andra 

därmed jämförliga åtgärder 

 

KSLU  

5: INKÖP OCH UPPHANDLING Delegat Lagrum/kommentar 

1 Fastställa förfrågningsunderlag för 

upphandlingar enligt eventuella riktlinjer: 

≤ 5 prisbasbelopp 

≤ 25 prisbasbelopp 

 

≤ 50 prisbasbelopp 

> 50 prisbasbelopp 

 

 

 

Enhch* 

Enhch* 

 

Vhtch* 

Kch* 

Efter samråd med 

inköpssamordnare 

 

Enhch Fastighet, 

gator/parker, vatten 

2 Ingå och tecknande av avtal om varor och 

tjänster 

 

Firmatecknare KF § 211, 2007 

 

3 Inköp och avrop gentemot ramavtal  

≤ 5 prisbasbelopp 

≤ 25 prisbasbelopp 

 

≤ 50 prisbasbelopp 

> 50 prisbasbelopp 

 

 

Enhch* 

Enhch* 

 

Vhtch 

Firmatecknare 

 

 

Enhch Fastighet, 

gator/parker, vatten 

6: SKYDD- OCH SÄKERHET Delegat Lagrum/kommentar 

1 Interna skydds- och säkerhetsåtgärder i 

kommunens verksamhet upp till en kostnad 

av 1 prisbasbelopp. 

 

Handl 

 

Efter samråd med 

Kch 

 

2 Utse brandskyddsombud 

 

Enhch 

 

 

7: ALLMÄNNA ÄRENDEN  Delegat Lagrum/kommentar 

1 Akuta åtgärder som är tvingande enligt 

lagstiftning kopplat till den tekniska 

verksamheten som inte ryms inom budget. 

Upp till ett belopp om 5 prisbasbelopp 

 

Enhch 

 

 

2 Tillståndsgivning enligt lotterilagen. 

 

Handl  

3 Bevilja tillstånd enligt lokala föreskrifter om 

torghandelsstadga för Storfors kommun 

 

Enhch 

 

17 FS 1997:58 

4 Utge skadeersättning 

≤ 1 prisbasbelopp 

> 1 prisbasbelopp 

 

 

Enhch* 

KSLU 

 

5 Godkännande av ersättning för skada från 

försäkringsbolag eller annan aktör 

 

Enhch* 

 

6 Bevilja föreningsstöd enligt vid var tid 

gällande riktlinjer 

 

Handl*  
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7 Bevilja bidrag till studieförbund 

 

Handl* 

 

8 Fackligt arbete enligt samverkansavtal. 

Information och förhandling enl. MBL. 

 

Kch/Vch/Enhch/Pch*  

9 Beslut angående läsårstider, lovdagar och 

kompetensutvecklingsdagar 

 

Vhtch 

 

 

10 Beslut om organisation av kommunens 

skolskjutsverksamhet  

 

Vhtch 

 

 

11 Beslut om beviljande/avslag av skolskjuts  

 

Skolass*  

12 Enskilda skjutsfrågor förskola/skola utanför 

fastställda normer 

 

Enhch  

13 Statsbidragsfrågor 

 

Vhtch/MAS/ 

Enhch/Us  

 

 

14 Arbetsmiljöfrågor 

 

 Vhtch/ 

Enhch/Kch 

 

 

15 Beslut att vägra lämna ut allmän handling  Kch TF kap 2 § 14 SekrL 

kap 9 § 24, kap 15 § 6 

 

17 Beslut om utökning/neddragning av 

verksamhetslokaler 

 

Vhtch 

 

Rapport behöver ej ske 

för en årlig samlad 

kostnad 

underskridande 30 tkr   

    

8: FÖRSKOLEVERKSAMHET, 

SKOLBARNSOMSORG 

Delegat Lagrum/kommentar 

1 Beslut om mottagande av barn från 

annan kommun 

 

Enhch SL 8:13 

2 Beslut om placering i annan kommuns 

förskoleverksamhet 

 

Enhch 

 

SL 8:12 

3 Beslut om avgiftsbefrielse för 

skolbarnsomsorg 

 

Enhch 

 

 

9: FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA Delegat Lagrum/kommentar 

1 Beslut om försöksperiod i annan skolform 

 

Enhch SL 7:8 

 

2 Beslut om mottagande av barn/elev från 

annan kommun 

 

Enhch SL 10:25 

 

3 Beslut om barns/elevs skolgång i annan 

kommun 

 

Enhch SL 10:24 

 

4 Beslut om placering vid viss skola, efter 

önskemål 

 

Enhch SL 10:30 
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5 Beslut om skolpliktens fullgörande på annat sätt 

än enligt skollagen 

 

Enhch SL 24:23 

 

6 Beslut ang. tidigare skolstart 

 

Enhch SL 7:11 

 

7 Beslut angående uppskjuten skolplikt 

 

Enhch SL 7:10 

8 Beslut om skolpliktens senare upphörande 

 

Enhch SL 7:13 

 

9 Beslut om skolpliktens tidigare upphörande 

 

Enhch SL 7:14 

 

10 Beslut om rätten att slutföra den högsta 

årskursen även om skolplikten upphör 

dessförinnan 

 

Vhtch/Enhch SL 7:15 

 

11 Yttranden över överklaganden hos allmän 

förvaltningsdomstol och skolväsendets 

överklagandenämnd 

 

Vhtch/Enhch SL 28:5, 9, 12, 16 

 

12 Beslut om fördelning av antalet timmar för 

ämnen, ämnesgrupper, språkval och elevens val 

 

Enhch GrF 9:4 

10: SÄRSKOLA Delegat Lagrum/kommentar 

1 Beslut om inskrivning av elever i grundsärskolan 

under skolpliktstid 

 

Rsär 

 

SL 7:5 

 

2 Beslut om skolpliktens fullgörande på annat sätt 

än enligt skollagen 

 

Rsär 

 

SL 7:22 

 

3 Beslut om elevs skolgång i annan kommun 

 

Rsär 

 

SL 11:25 

 

11: GYMNASIESKOLA Delegat Lagrum/kommentar 

1 Beslut om att ingå samverkansavtal gällande 

enskild elev 

 

Vhtch/Enhch 

 

SL 15:30 

 

2 Beslut i den anordnande kommunen att en 

sökande inte skall tas emot därför att han inte är 

behörig 

 

INT 

 

 

SL 15:33 

 

 

3 Beslut om fastställande av plan för utbildning på 

introduktionsprogrammen 

 

Enhch 

 

SL 17:4 

 

4 Beslut om intagning till utbildning på 

introduktionsprogrammen 

 

KSSVU 

 

SL 17:14 

 

5 Beslut om inskrivning av elever i 

gymnasiesärskolan 

 

Enhch SL 18:8 

6 Beslut om inackorderingstillägg Rvux  
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12: KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Delegat Lagrum/kommentar 

1 Åtgärder för att informera om rätt till 

grundläggande vuxenutbildning, Sfi och särvux 

Rvux* SL 20:10 

SL 22:12 

SL21:10 

2 Beslut om mottagande av elev till grundläggande 

vuxenutbildning och Sfi 

 

Rvux SL 20:22 

SL 22:15 

 

3 Beslut om att utbildning för elev ska upphöra 

och att på nytt bereda elev utbildning 

 

Rvux* SL 22:16 

 

 

4 Begäran om ersättning från elevs hemkommun 

 

Rvux SL 20:15 

 

5 Mottagande till gymnasial 

vuxenutbildning/särvux av sökande från annan 

kommun när hemkommunen åtagit sig att svara 

för kostnaderna 

 

Rvux* SL 20:22 

 

6 Beslut om intagning till gymnasial 

vuxenutbildning/särvux 

 

Rvux* SL 20:22 

SL 21:7 

 

7 Beslut om fastställande av lokala kursplaner 

 

Rvux* VuxF 20:6 

21:5 

 

8 Ge elev utökad studievägledning och 

stödundervisning 

 

Rvux* VuxF 2:29 

9 Beslut om hur urvalet skall göras resp hänsyn till 

intresse för sökt utbildning och verksamhet 

utöver grundskole- och gymnasieutbildning 

inom intresseområdet 

 

Rvux* VuxF 20:2 

10 Utredning i ärenden gällande skiljande från 

utbildningen, avstängning eller förvisning 

Rvux* VuxF 20:9 kap 

5 §§17-20,  

SärV 21:9 kap 5 §§ 17-

20 

 

 Beslut hälso- och sjukvårdsinsatser ges med stöd av HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) och är 

inte överklagningsbara. 

 

13: SOCIALTJÄNSTLAGEN , SOL Delegat Lagrum/kommentar 

1 Beslut om att inleda utredning Handl 11 kap 1 § SoL 

 

2 Beslut om bistånd i form av särskild 

boendeform/hemtjänstinsatser/avlastning eller 

social svikt/dagverksamhet/ledsagare/ 

trygghetslarm/ matdistribution enligt riktlinje 

 

- utöver riktlinje 

 

Handl 

 

 

 

 

KSVOU 

4 kap 1 § SoL 

 

3 Beslut med anledning av ansökan om 

förhandsbesked 

Handl* 2 kap 3 § SoL 

 

4 Beslut angående bistånd utöver rätten till bistånd 

enligt 4 kap § 1 SoL, s.k. ”frivilligt bistånd”. 

KSVOU 4 kap 2 § SoL 

5 Beslut om avgift Handl* 8 kap 2 § SoL 
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6 Jämkning av avgift för hemtjänst, service och 

omvårdnad samt boende 

 

Handl* 8 kap 2 § SoL 

 

 7 Beslut om bistånd med anledning av ansökan 

från boende i annan kommun enligt 2 kap 8 § 

SoL om insatser enligt 4 kap § 1 SoL i Storfors 

kommun. 

 

Handl 4 kap 1 § SoL 

2 kap 8 § SoL 

 8 Beslut om köp av boende i annan kommun eller 

hos annan vårdgivare 

 

 KSVOUo  

 9 Utredning av missförhållanden. 

 

MAS 

 

14 kap 2 § SoL (Lex 

Sarah) 

 

10 Beslut om anmälan av allvarligt missförhållande 

till Inspektionen för vård och omsorg. 

Vhtch 14 kap 2 § SoL (Lex 

Sarah) 

 

11 Anmälan av allvarligt missförhållande till 

Inspektionen för vård och omsorg 

MAS 14 kap 2 § SoL (Lex 

Sarah) 

 

14: HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN Delegat Lagrum/kommentar 

1 Göra anmälan till Inspektionen för vård och 

omsorg om en patient, i samband med vård och 

behandling drabbas av eller utsätts för risk att 

drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. 

 

MAS 24 § HSL 6 kap 4 § lag 

om yrkesverksamhet 

(1998:531) (Lex Maria) 

 

2 Medicinskt ledningsansvar för att främja god 

kvalitet, hög patientsäkerhet och främja 

kostnadseffektivitet inom den kommunala hälso- 

och sjukvården. 

 

Vhtch/Enhch 28-29 §§ HSL 

15: SKOLHÄLSOVÅRD Delegat Lagrum/kommentar 

1 Medicinskt ledningsansvar för skolhälsovården Sklsk 

 

 

2 Verksamhetsansvar för skolhälsovården Enhch 

 

 

3 Anmälan enligt Lex Maria Sklsk 

 

 

16: FÖRSÖRJNINGSSTÖD Delegat Lagrum/kommentar 

1 Beslut i ärende om försörjningsstöd under eller 

enligt riksnorm och riktlinjer 

Handl 

 

SoL 4 kap 1 § 

 

 

2 Beslut i ärenden om försörjningsstöd över 

riksnorm och riktlinjer   

KSSVU SoL 4 kap 1 § 

  

 

3 Bistånd utöver vad handläggare kan besluta 

enligt delegation och riktlinjer när utskottets 

beslut inte kan avvaktas 

  

Enhch  

KSSVUo 

 

 

SoL 4 kap 1 § SoL 4 

kap 2 §  

4 Avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd för 

belopp upp till ett basbelopp 

  

Handl* SoL 4 kap 1 §
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5 Besluta i ärenden om försörjningsstöd 

över norm i ett akut skede med 1000 kr 

  

 

Handl* SoL 4 kap 1 §

  

6 Besluta i ärenden om försörjningsstöd över 

norm med beaktande av barnperspektivet med 

1000 kr 

    

Handl* SoL 4 kap 1 §

  

7 Beslut i ärenden om försörjningsstöd 

med villkor om praktik eller kompetens- 

höjande åtgärder  

  

 

Handl* SoL 4 kap  §§ 1 o 4 

  

8 Beslut gällande vägrande av eller nedsättning av 

fortsatt försörjningsstöd  

 

Handl SoL 4 kap §§ 1 o 5 

  

9 Beslut om bistånd 

- förmedling av egna medel, 

begravningskostnader, möbler inkl husgeråd, 

flyttkostnader, glasögon, TV, 

spädbarnsutrustning, nödvändig tandvård med 

högst 5 000 kr  

 

- skuldsanering, alt. medicinsk behandling, 

omfattande tandvård, rekreation, semester, 

upphörande av bistånds-insats jml  SoL 4 kap 1 

§ mot den enskildes vilja, hyres-skuld mer än tre 

månader  

  

 

Handl  

 

 

 

 

 

KSSVU 

 

 

SoL 4 kap 1 §  

 

 

 

 

SoL 4 kap 1 § 

  

10 Beslut om att hyra lägenhet för uthyrning i andra 

hand  

  

Enhch* SoL 4 kap 1 § 

11 Beslut om att föra talan om ersättning hos 

förvaltnings-rätt om återkrav enligt 9 kap 1, 2 

och 8 kap 1 § SoL 

 

KSSVU SoL 9 kap 3 § 1 st 

17: PLACERING Delegat Lagrum/kommentar 

1 Beslut om bistånd i form av vård på HVB-hem 

eller familjehem för stadigvarande vård och 

fostran, barn o ungdom  

 

KSSVU SoL 4 kap 1 § 

2 Beslut om placering i familjehem eller HVB-

hem, vuxna    

Enhch SoL 4 kap 1 § 

  

3 Beslut om tillfällig vistelse i jour/akuthem eller 

utredningshem, högst fyra månader  

Enhch 

KSSVUo 

SoL 4 kap 1 § 

  

4 Beslut om placering eller omplacering av 

underårig då fråga ej är om stadigvarande vård 

eller fostran  

 

Handl SoL 4 kap 1 § 

  

5 Beslut om upphörande av bistånd i form av vård 

i hem för vård eller boende eller i familjehem

  

 

Handl SoL 4 kap 1 §
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6 Beslut om köp av plats i annan kommun eller 

hos annan vårdgivare 

 

KSSVU  

 

7 

Beslut om arvodes- och omkostnadsersättning 

till familjehem 

- enligt riktlinjer  

  

- över riktlinjer  

  

 

 

Handl* 

 

KSSVU/KSVOU 

 

 

8 Beslut om arvodes och omkostnadsersättning till 

privat hem för vård eller boende 

   

KSSVU  

9 Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och 

ungdom i samband med placering, omplacering 

eller flytt från familjehem eller HVB-hem 

- enl kommunens riktlinjer  

  

- utöver kommunens riktlinjer  

 

 

 

 

Handl* 

 

KSSVUo 

 

 

 

SoL 4 kap 1 § SoL 4 

kap 1 §  

10 Beslut om omkostnadsersättning till familjehem 

"särskilda kostnader"   

    

KSSVUo SoL 4 kap 1 § 

  

11 Underrättelse till FK om att barn med 

underhållsstöd placerats i familjehem eller 

HVB-hem respektive återflyttat till boförälder

   

  

Handl* 2 § förordn om 

underhållsstöd 

jämfört med 11 § lag 

om underhållsstöd 

12 Beslut om ersättning från förälder vid vård av 

underårig i annat hem än det egna,  

samt beslut 

- att uppbära barnbidrag  

    

- att underrätta FK om att nämnden ska uppbära 

barnpension och barntillägg från folkpension 

   

Handl * 

 

 

Handl*  

 

Handl* 

SoL 8 kap 1 § 2 st  

 

SoF 6 kap 2 §  

 

ABB 4§ 3 st 1-3 §§  

kungörelsen 

1962:393 

13 Beslut om ersättning till särskilt förordnad 

vårdnadshavare som tidigare varit 

familjehemsförälder 

- enl kommunens riktlinjer  

  

- utöver kommunens riktlinjer 

 

 

 

Handl* 

 

 

KSSVU 

 

 

SoL 6 kap 11 § 

  

14 Beslut om tillnyktring/avgiftning, högst tio 

dagar   

  

KSSVUo*  SoL 4 kap 1 §

  

15 Beslut om ersättning från vuxen vid vistelse i 

HVB-hem för vård, boende eller familjehem

  

Handl* SoL 8 kap 1 § 1 st 

SoF 6 kap 1 § 

  

16 Beslut om anmälan till FK att uppbära 

sjukpenning för den som bereds vård och 

behandling för missbruk  

  

Handl* AFL 3 kap § 15 
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17 Beslut om att underrätta FK om att nämnden 

ska uppbära ersättning enl AFL 

  

Handl* AFL 17 kap 1§, SoL 

9 kap 2 §  

18: STÖDINSATSER Delegat Lagrum/kommentar 

1 Beslut om bistånd i form av 

kontaktperson/kontaktfamilj 

    

Enhch SoL 4 kap 1 § 

  

2 Kontaktperson/kontaktfamilj fortsätter efter 

omprövning   

  

Handl SoL 4 kap 1 § 

  

3 Beslut om arvode och omkostnadsersättning till 

kontaktperson/kontaktfamilj  

- enligt norm och riktlinjer  

  

- utöver norm och riktlinjer 

    

 

 

Handl*  

 

KSSVU/KSVOU 

 

4 Beslut om upphörande av biståndsinsats enligt 

SoL 4 kap 2 §  

 

Handl*  

5 Beslut om upphörande av biståndsinsats trots att 

den enskilde önskar att insatsen ska fortsätta 

 

KSSVU* SoL 4 kap 1 §   

6 Beslut om öppenvård för missbrukare och 

sociala hyreskontrakt 

 

Enhch 

 

SoL 4 kap 1 § 

 

7 Beslut om bistånd i form av arbete, 

sysselsättning, rehabilitering för psykiskt 

funktionshindrade 

   

Enhch SoL 4 kap 1 §

  

8 Beslut om bistånd i form av boendestöd för 

psykiskt  

funktionshindrade  

  

Enhch SoL 4 kap 1 §

  

19: MEDGIVANDE Delegat Lagrum/kommentar 

1 Beslut att lämna medgivande åt enskilt hem att 

bereda en underårig stadigvarande vård och 

fostran 

    

KSSVU* SoL 6 kap 6 § 

  

2 Beslut att förbjuda/begränsa enskilt hem att ta 

emot underårigt barn  

 

KSSVU* SoL 5 kap 2 §

  

3 Övervägande om fortsatt vård för en underårig 

som är placerad med stöd av SoL och privat 

placering.  

 

KSSVU* SoL 6 kap 8 §
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20: ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET Delegat Lagrum/kommentar 

1 Beslut att föra talan i förvaltningsrätt om 

återkrav enligt 9 kap 1 §   

  

KSSVU* SoL 9 kap 3 § 

Se även 33:2 

2 Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet 

enligt 9 kap 1 o 2 §, 8 kap 1 § med summor över 

5 000 kronor 

 

KSSVU SoL 9 kap 4 § 

3 Beslut om att återkräva försörjningsstöd jml 

SoL 4 kap 1 § som utgått obehörigen eller med 

för högt belopp  

   

Enhch SoL 9 kap 1 § 

  

4 Beslut om att återkräva försörjningsstöd jml 

SoL 4 kap 2 § som getts under villkor om 

återbetalning  

   

Handl SoL 9 kap 2 §

  

5 Beslut om att återkräva försörjningsstöd jml 

SoL 4 kap 1 § som lämnats som förskott på 

förmån el dyl  

   

Handl SoL 9 kap 2 §

  

6 Eftergift av försörjningsstöd med högst 5 000 kr 

utgivet mot återkrav   

 

Enhch SoL 9 kap 4 § 

7 Eftergift av försörjningsstöd mot återkrav med 

summor över 5 000 kr  

 

KSSVU SoL 9 kap 4 § 

8 Övervägande om fortsatt vård för en underårig 

som är placerad med stöd av SoL och privat 

placering. 

  

KSSVU* SoL 6 kap 8 §

  

21: UTREDINGSSKYLDIGHET Delegat Lagrum/kommentar 

1 Beslut att inleda utredning  

  

Handl* SoL 11 kap 1 § 

 

2 Beslut att inte inleda utredning eller att inledd 

utredning skall läggas ned 

 

Handl* SoL 11 kap 1 §

  

3 Förlängning av utredningstid i  

ärenden som rör barn   

 

KSSVU* SoL 11 kap 2 §  

  

4 Beslut att utredning ej skall föranleda någon 

åtgärd 

Handl* SoL 11 kap 1 § 

5 Beslut om att begära utlåtande från BUP 

   

Handl*  

6 Beslut om att överflytta ärende till annan 

socialnämnd  

 

KSSVU* SoL 2 kap 10 § 

7 Beslut om att motta/inte motta ärende från 

annan socialnämnd 

KSSVU* SoL 2 kap 10 §

  

8 Beslut om att ansöka hos socialstyrelse om 

överflyttning av ärende  

 

KSSVU* SoL 2 kap 11 § 

9 Beslut om att överklaga socialstyrelsens beslut 

om överflyttning  

KSSVU* SoL 2 kap 11 § 
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22: BROTTSBALKEN Delegat Lagrum/kommentar 

1 Yttrande till allmän domstol ang överlämnande 

till vård 

- då den som begått brottslig handling 

föreslås bli föremål för åtgärder jml LVU 

 

- då vård jml LVU inte är aktuell 

    

 

 

KSSVU* 

 

 

Vhtch/Enhch 

 

BrB 31 kap 

1 § 1st 

 

 

2 Beslut att initiera rättshjälp genom offentligt 

biträde hos förvaltningsrätten i LVU-ärenden 

 

Handl* RhjL 43 §  

3 Yttrande till allmän domstol när den som begått 

brottslig gärning kan bli föremål för LVM-vård 

 

Vhtch/Enhch BrB 31 kap 2 § 2st

 

  

23: PERSONUTREDNING I BROTTMÅL Delegat Lagrum/kommentar 

1 Lämnande av upplysningar och förslag på 

åtgärder till åklagaren, domstol eller 

frivårdsmyndigheten 

 

Handl* 6 § Lag om särskild 

personutredn i 

brottmål  

24: SOCIALTJÄNSTFÖRORDNINGEN Delegat Lagrum/kommentar 

1 Framställan till domstol om behov av 

målsägandebiträde för underårig 

 

Handl* SoF 5 kap2 § 

  

2 Beslut att anmäla till tingsrätt behov av åtgärd 

rörande vårdnad eller förmynderskap för 

underårig 

 

Handl* SoF 5 kap 2 § 

3 Beslut om anmälan till överförmyndaren om 

förhållanden beträffande förvaltningen av 

underårigs egendom  

  

Handl* SoF 5 kap 3 §

  

4 Beslut att anmäla till överförmyndare behov av 

god man, förvaltare eller upphörande av 

omyndigförklaring 

 

Handl* SoF 5 kap 3 § 

5 Beslut om anmälan till överförmyndaren  om att 

behov av förvaltare inte längre föreligger

    

Handl* SoF 5 kap 3 §

  

25: LAGEN MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM VÅRD AV UNGA (LVU) 

  Delegat Lagrum/kommentar 

1 Beslut om att utredning skall inledas 

 

1 soc  

2 Beslut att utredning ej skall inledas eller att 

inledd utredning skall läggas ned eller övergå i 

utredning enligt SoL 

 

1 soc  

3 Beslut att ansöka hos förvaltningsrätt om vård 

enligt LVU 

 

KSSVU* LVU 4 § 

  

4 Beslut om omedelbart omhändertagande, enl 

LVU 2§, 3 §, 6 §   

  

KSSVU, 

KSSVUo, 

KSSVUvo 

LVU 6 §  

1 och 2 st 

  

5 Beslut om att hos förvaltningsrätten ansöka om 

förlängning av utredningstiden  

KSSVU* LVU 8 § 
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6 Beslut om att omhändertagande enligt LVU 6 § 

skall upphöra   

  

KSSVU, 

KSSVUo, 

KSSVUvo* 

 

LVU 9 § 3st 

7 Beslut om hur vården skall ordnas och var den 

unge skall vistas under vårdtiden    

   

 KSSVU, 

KSSVUo, 

KSSVUvo* 

 

LVU 11 § 

1 och 3 st  

8 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem 

under vårdtiden   

KSSVU, 

KSSVUo, 

KSSVUvo* 

 

LVU 11§ 

2 och 3 st 

9 Övervägande av om vård med stöd av LVU  

2 § och 3 § fortfarande behövs  

  

 

KSSVU* LVU 13 § 

1, 2 och 3 st 

  

10 Beslut om hur rätt till umgänge med den unge 

skall utövas 

- när överenskommelse ej kan nås med 

vårdnadshavaren eller föräldern 

- när överenskommelse ej kan nås med 

vårdnadshavaren eller föräldern i avvaktan 

KSSVU:s beslut 

 

 

 

KSSVU* 

 

Enhch* 

 

 

LVU 14 §  

2 st 1p  

LVU 14 §   

2 st 1p  

11 Beslut om att den unges vistelseort inte skall 

röjas för förälder eller vårdnadshavare 

 

- i avvaktan KSSVU:s beslut 

  

KSSVU* 

 

 

Enhch 

 

LVU 14 §  

2 st 2p  

LVU 14 §  

2 st 2p 

12 Övervägande av om beslut beträffande 

umgänge eller hemlighållande av vistelseort 

jml LVU 14 § p2 st 1 o 2 fortfarande behövs 

 

KSSVU* LVU 14 § 3 st 

13 Beslut att vården skall upphöra 

  

KSSVU* LVU 21 § 1st 

 

14  Beslut om kontaktperson eller öppen 

behandling jml  

LVU 22 § 1o2 p 

 

KSSVU* LVU 22 § 1 st 

15  Prövning om beslut jml LVU 22 § fortfarande 

behövs 

   

KSSVU* LVU 22 § 3st

  

16  Beslut om att förebyggande insats jml LVU 22 

§ 1st skall upphöra 

  

KSSVU* LVU 22 § 3st

  

17  Ansökan hos förvaltningsrätt om 

flyttningsförbud  

  

KSSVU* LVU 24 § 

 

18  Övervägande om flyttningsförbud fortfarande 

behövs  

  

KSSVU* LVU 26 § 1st

  

19  Beslut att flyttningsförbud skall upphöra  KSSVU* LVU 26 § 2s  

  



21(29) 

20 

 

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud  

  

 

KSSVU, 

KSSVUo, 

KSSVUvo* 

 

LVU 27 § 2st

  

21  Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud skall 

upphöra  

   

KSSVU, 

KSSVUo, 

KSSVUvo* 

 

LVU 30 § 2st 

22  Beslut om den unges umgänge med föräldrar 

eller vårdnadshavare efter beslut om 

flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud 

 

KSSVU* LVU 31 § 

23  Beslut om läkarundersökning, utse läkare samt 

plats för läkarundersökning 

    

Enhch* LVU 32 § 1st

 

  

24  Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra läkarundersökning 

 

KSSVU, 

KSSVUo, 

KSSVUvo* 

 

LVU 43 § 1p  

25  Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra beslut om vård eller 

omhändertagande med stöd av LVU 

 

KSSVU, 

KSSVUo, 

KSSVUvo* 

 

LVU 43 § 2p  

26: LAGEN OM VÅRD AV MISSBRUKARE I VISSA FALL (LVM) 

  Delegat Lagrum/kommentar 

1 Beslut om att utredning skall inledas  

  

1 soc  LVM 7 § 

 

2 Beslut att utredning ej skall inledas eller att 

inledd utredning skall läggas ned eller övergå i 

utredning enligt SoL 

 

1 soc  LVM 7 § 

3 Beslut om läkarundersökning samt utse läkare 

för undersökningen 

 

Handl* LVM 9 § 

4 Beslut om att ansöka hos förvaltningsrätt om 

vård jml LVM 

  

KSSVU* LVM 11 § 

5 Beslut om omedelbart omhändertagande 

  

KSSVU* 

 

LVM 13 § 1p 

6 Beslut om omedelbart omhändertagande om 

utskottets beslut ej kan avvaktas 

    

KSSVUo, 

KSSVUvo* 

 

LVM 13 § 2 p 

7 Beslut att föranstalta om vård på sjukhus efter 

nämndens, polismyndighetens eller 

förvaltningsrättens beslut om omedelbart 

omhändertagande 

 

Handl LVM 19 § 

8 Beslut att begära polishandräckning för att föra 

missbrukare till läkarundersökning 

 

Handl* LVM 45 § 1 p 

9 Beslut att begära biträde av polismyndighet för 

verkställande av beslut om vård eller 

omhändertagande 

Handl* LVM 45 § 2p
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10 Yttrande till åklagarmyndighet beträffande den 

som vårdats jml LVM 

 

Handl* LVM 46 § 

27: UNGA LAGÖVERTRÄDARE Delegat Lagrum/kommentar 

1 Yttrande till åklagarmyndigheten Handl* LUL 11 § 1 st 

 

2 Beslut att till polismyndighet begära att 

polisutredning inleds  

  

Enhch* LUL 13 § 

  

3 Yttrande till åklagarmyndigheten m a a 

eventuell utredning beträffande misstänkt 

under 15 år 

 

Handl* LUL 31 § 

  

4 Begäran hos åklagare om förande av bevistalan

   

   

Enhch* LUL 37 § 

  

28: FADERSKAP Delegat Lagrum/kommentar 

1 Godkännande av faderskapsbekräftelse då 

parterna sammanbor och är övertygade om att 

barnet är deras gemensamma (S-prot)/i övriga 

fall (MF-prot)  

  

 

Handl* 

 

 

FB 1 kap 4 §1st

  

2 Beslut om att inleda faderskapsutredning när 

dom eller bekräftelse finns och faderskapet kan 

ifrågasättas 

 

Handl* FB 2 kap 1 §  

  

3 Beslut att återuppta nedlagd utredning 

  

Handl* FB 2 kap 1 §  

 

4 Beslut att överflytta påbörjad utredning 

   

Handl* FB 2 kap 3 § 

5 Beslut att genomföra blodundersökning 

  

Handl* FB 2 kap 6 §  

 

6 Beslut att lägga ned påbörjad utredning  

  

KSSVU* FB 2 kap 7 §  

 

7 Beslut att ej inleda faderskapsutredning 

  

KSSVU* FB 2 kap 9 § 

 

8 Beslut att ej återuppta nedlagd 

faderskapsutredning  

  

KSSVU* FB 2 kap 9 § 

  

9 Beslut om att inleda faderskapsutredning då 

annan än mannen i äktenskapet kan vara far till 

barnet (Ä-prot) 

 

Handl* FB 2 kap 9 § 1st

 

  

10 Beslut att i domstol väcka och föra talan för 

barn i mål om faderskap   

 

Enhch* FB 3 kap 5 §  

2 st, 6 § 2 st 

  

29: ADOPTION Delegat Lagrum/kommentar 

1 Beslut att lämna medgivande för att emotta ett 

barn med hemvist utomlands i syfte att adoptera 

KSSVU* SoL 6 kap12 § 

2 Beslut att återkalla medgivande om adoption

  

KSSVU* SoL 6 kap 13 § 
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3 Prövning av samtycke till fortsatt 

adoptionsförfarande  

- vid samtycke   

- ej samtycke  

  

 

 

Handl*  

KSSVU* 

SoL 6 kap 14 § 

30: VÅRDNAD Delegat Lagrum/kommentar 

1 Godkännande av avtal om vårdnad, umgänge, 

boende och resekostnader   

 

Handl* FB 6 kap 6 § 14 a § 

2st, 15 a § 3 st

  

2 Beslut att i domstol väcka och föra talan i mål 

om vårdnad    

 

Enhch* FB 6 kap 7, 8 o 10 §§

 

  

3 Anmälan till tingsrätt att anförtro vårdnaden till 

annan förälder eller två särskilt förordnade 

förmyndare  

  

Handl*  FB 6 kap 9 § 

  

4 Pröva om ett avtal mellan föräldrar skall 

godkännas enl FB 6 kap 14 a § 2st eller 15 a § 

3st  

 

Handl* FB 6 kap 17 a § 2st

  

5 Lämnande av upplysningar till tingsrätt i mål 

eller ärenden om vårdnad, boende eller umgänge  

    

Handl* FB 6 kap 19 § 2st 

  

6 Lämnande av upplysningar inför interimistiskt 

beslut i tingsrätt  

 

Handl* FB 6 kap 20 §

  

7 Godkänna avtal om att underhållsbidrag skall 

betalas för längre perioder än tre månader 

 

Handl* FB 7 kap 7 § 2st

  

8 Yttrande i ärende om förordnande av god man 

eller förvaltare för någon som har fyllt 16 år 

 

Handl* FB 11 kap 16  § 2st 

  

31: LAGEN OM STÖD OCH SERVICE FÖR 

VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS 

Delegat Lagrum/kommentar 

1 Beslut om personkretstillhörighet  

  

Handl* LSS 1 o 7 §§ 

  

2 Biträde av personlig assistent 

  

Handl LSS 7 o 9 §§ 2st

  

3 Ekonomiskt stöd för att bekosta personlig 

assistent vid tillfälligt utökade behov     

  

 

Handl LSS 7 o 9 §§ 2st 

 

  

4 Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för 

personlig assistent  

  

Handl LSS 7 o 9 §§ 2st 

  

5 Ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i 

hemmet och korttidsvistelse utanför det egna 

hemmet  

Handl LSS 7 o 9 §§ 3st, 4 st, 

5 st,  

6 st 

  

6 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 

utanför det egna hemmet i anslutning till 

skoldagen samt under lov  

 

Handl LSS 7 o 9 §§ 7st
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7 Beslut om boende i familjehem för barn och 

ungdomar 

 

Handl LSS 7 o 9 §§ 8st 

8 Beslut om boende i bostad med särskild service 

för barn och ungdomar  

  

Handl  

 

LSS 7 o 9 §§ 8st 

9 Beslut om boende för vuxna i bostad med 

särskild service   

    

Handl  

 

LSS 7 o 9 §§  9st 

10 Beslut om daglig verksamhet för personer i 

yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete 

och inte utbildar sig 

   

Handl  

 

LSS 7 o 9 §§ 10st

  

11 Beslut om att utbetala ass ers till annan person än 

den som är berättigad till insatsen 

 

Enhch LSS 11 § 

  

12 Beslut om återbetalningsskyldighet 

  

Enhch LSS 12 § 

  

13 Anmälan till överförmyndare om behov av 

förvaltare eller god man 

 

Handl LSS 15 § 6 

  

14 Anmälan till överförmyndare att behov av 

förvaltare eller god man ej längre behövs 

 

Handl LSS 15 § 6 

  

15 Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för 

person som inte är bosatt i kommunen eller är 

bofast  

 

Handl* LSS 16 § 2 

  

16 Beslut om ersättning från förälder (beslutet är ej 

överklagningsbart)   

   

Handl  LSS 20 § LSS-förordn 

5 §, 43-44 §§ SoF

  

17 Överklagande och yrkande om inhibition samt 

yttrande till förvaltningsrätt eller kammarrätt i 

LSS-ärenden där ursprungsbeslutet fattats av 

utskott  

  

KSSVUo  LSS 27 § KL 6 kap 36 

§  

18 Beslut om att anmäla behov av ersättning för 

personlig assistent till försäkringskassa 

 

Handl LASS 5 § 2st  

19 Utredning av missförhållande   MAS LSS-förordn 11 §, 

SOFS 1996:17

  

20 Beslut om anmälan av allvarligt missförhållande 

till Inspektionen för vård och omsorg. 

Vhtch LSS-förordn 11 §, 

SOFS 1996:17 

 

21 Anmälan av allvarligt missförhållande till 

Inspektionen för vård och omsorg. 

MAS LSS-förordn 11 §, 

SOFS 1996:17 

 

32: ÖVERKLAGANDEN, YTTRANDEN OCH ANMÄLNINGAR TILL TINGSRÄTT, 

ÅKLAGARMYNDIGHET OCH ANDRA MYNDIGHETER 

  Delegat Lagrum/kommentar 

1 Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid 

tingsrätt eller förvaltningsdomstol 

 

Vhtch/ Enhch SoL 10 kap 2 §
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2 Befullmäktigande av ombud att föra kommunens 

talan inför domstol och andra myndigheter samt 

vid förrättningar av skilda slag 

 

Kch  

3 Anmälan om behov av offentligt biträde 

   

  

Handl Lag om offentligt 

biträde SFS 1997:405 

4 Yttrande över ansökan om rättshjälp genom 

offentligt biträde samt yttrande över 

kostnadsräkning  

  

Handl Lag om offentligt 

biträde 3 § SFS 

1997:405 

 

5 Utfärdande av fullmakt att föra nämndens talan 

vid andra förrättningar än de som avses i 10 kap 

2 § SoL 

 

Vhtch/Enhch  

6 Överklagande, yrkande om inhibition samt 

yttrande till förvaltningsrätt och kammarrätt i 

SoL, LVU- och LVM-ärenden när 

ursprungsbeslutet fattats av nämnd 

 

KSSVUo 

KSVOUo 

SoL 10 kap 1-2 §§  

KL 6 kap 36 § 

7 Yttrande till passmyndighet 

   

Handl Passförord 3 § 2st 

8 Yttrande enligt namnlagen  

   

   

Handl NamnL SoF 5 kap 3§ 

9 Yttrande beträffande äktenskapsdispens 

  

Handl ÄB 15 kap 1 § 

 

10 Yttrande till socialstyrelse eller tingsrätt i 

körkortsärende 

Handl 3 kap 8 §, 5 kap 2 § 

körkortsförordn

  

11 Beslut med anledning av dödsboförvaltning Handl ÄB 18 kap 2 § 2 st

  

12 Dödsboanmälan till skatteförvaltning 

  

Handl ÄB 20 § 8a  

 

13 Yttrande över ansökan om bostadsbidrag till 

familj, där barn vistas på institution, 

familjehem eller där någon familjemedlem är 

handikappad  

   

Handl Förordn om stats- 

kommunala bidrag till 

barnfamiljer 

14 Beslut av utlämnande av allmän handling till 

enskild eller annan myndighet samt uppställande 

av förbehåll i samband med utlämnande till 

enskild 

 

Enhch TF 2 kap 14 § OSL 26 

kap § 1 

15 Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister 

till statliga myndigheter i forskningssyfte 

 

Vhtch SoL 12 kap 6 §

  

16 Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare 

    

 

MAS   

17 Yttrande till tillsynsmyndighet 

  

Vhtch/ Enhch SoL 13 kap 2 § 

 

18 Anmälan till socialstyrelse om missförhållanden 

i kommunens egen verksamhet 

KSSVU 

KSVOU 

SoL 14 kap 2 § 
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19 Anmälan till socialstyrelse om missförhållanden 

i enskild verksamhet 

 

KSSVU 

KSVOU 

SoL 13 kap 5 § 

33: FÖRVALTNINGSLAGEN Delegat Lagrum/kommentar 

1 Beslut i fråga om jäv  

    

Vhtch FL 12 § 

  

2 Beslut att avvisa ombud/biträde 

  

Vhtch  FL 19 §  

 

3 Beslut att överklaga dom av förvaltningsdomstol 

  

KSSVUo 

KSVOUo 

FL 22 §  

4 Prövning av att överklagande skett i rätt tid och 

avvisa för sent inkommet överklagande   

   

Vch FL 24 § 1 st  

5 Beslut om yttrande till förvaltningsdomstol i 

överklagat biståndsärende oavsett om beslut 

fattats av tjänsteman eller utskott 

  

Vhtch FL 25, 27 §§ 

  

6 Beslut om omprövning av beslut  Vhtch FL 27 §  

 

7 Beslut att begära inhibition av 

förvaltningsdomstols dom 

  

Vhtch  FL 29 § 

  

34: INTEGRATION Delegat Lagrum/kommentar 

1 Verkställa utbetalning av introduktionsersättning 

för nyanlända/flyktingar enligt beslut 

 

Handl 

 

Lag (1992:1068) § 2 

2 Fatta beslut om nedsättning av 

introduktionsersättning för nyanlända/flyktingar 

enligt antagna riktlinjer 

 

Handl Lag (1992:1068) § 4 

3 Fatta beslut om att inte utbetala 

introduktionsersättning för nyanlända/flyktingar 

enligt antagna riktlinjer 

Handl  Lag (1992:1068) § 4 

4 Teckna hyreskontrakt till nyanlända/flyktingar 

 

Handl*  

35: TEKNIK VATTEN OCH AVLOPP (VA) Delegat Lagrum/kommentar 

1 Tillämpning och tolkning av VA-taxa samt 

allmänna bestämmelser för brukande av 

kommunens vatten- och avloppsanläggningar 

(ABVA) som ej är av principiell karaktär 

Enhch*  

36: RENHÅLLNING Delegat Lagrum/kommentar 

1 Tillämpning och tolkning av renhållningstaxa 

och renhållningsordning som inte är av 

principiell karaktär 

 

Enhch*  

37: GATOR OCH PARKER Delegat Lagrum/kommentar 

1 Bevilja dispensansökningar enligt 3 § lokala 

föreskrifter om gatu- och gångbanerenhållning. 

 

Enhch 

 

17 FS 1997:70 
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38: MARK OCH PLANÄRENDEN Delegat Lagrum/kommentar 

1 Yttrande som avses i 4 § i de lokala 

ordningsföreskrifterna  

- Rörande lokalisering 

 

- För övrigt 

 

 

 

Enhch* 

 

KSo* 

17 FS 2007:89 

 

Efter samråd med 

KSO 

2 Upplåtelse av allmän plats för särskilda ändamål 

 

Enhch*  

3 Verkställa överlåtelse eller upplåtelse av 

fastighet efter beslut 

 

Enhch*  

4 Teckna servitutsavtal för elektriska ledningar, 

telefonledningar och VA-anläggningar m.m. 

 

Enhch 

 

 

5 Framställningar, ansökan m.m. till 

lantmäterimyndigheten angående 

fastighetsbildning och dylikt inom ramen för 

fattade beslut 

 

Enhch*  

39: FASTIGHETER Delegat Lagrum/kommentar 

1 Besluta och verkställa korttidsuthyrning 

(maximalt ett år) av kommunens lokaler 

Hyrestid ≤ 1 månad 

Hyrestid > 1 månad 

 

 

 

Enhch* 

Enhch 

 

 

 

 

Efter samråd med 

KSO 

 

2  Korttidshyrning (maximalt ett år) av externa 

lokaler för kommunens verksamhet 

 

Enhch 

 

Efter samråd med 

KSO/KCH 

3  Teckna hyreskontrakt av lokaler enligt beslut 

 

Enhch*  

40: KOST Delegat Lagrum/kommentar 

1 Ändring av priset för personalkost 

 

Enhch  

41: BIBLIOTEK Delegat Lagrum/kommentar 

1 Tillfälliga förändringar av bibliotekets öppettider  

≤ 2 dagar 

> 2 dagar till och med en månad 

 

 

Biblansv 

KSLU 

 

42: KULTUR OCH FRITID Delegat Lagrum/kommentar 

1 Beslut om bidrag/förlustbidrag för 

kulturarrangemang 

 

Enhch  

43: ÖVRIGA ÄRENDEN Delegat Lagrum/kommentar 

1 Avge yttranden som inte är av principiell 

karaktär eller av större betydelse. 

 

Handl* 

 

 

2 Avge yttrande med anledning av överklagande 

över beslut som fattats med stöd av delegation 

 

Delegat  
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3 Representation och uppvaktningar av mindre 

omfattning i enlighet med riktlinjer 

 

 

KSo* 

Us * 

Enhch* 

Vhtch* 

Kch* 

Funkch* 

 

Var och en för sig 

KF § 121, 1999 

KF § 64, 2003 

4 Representation och uppvaktning av större 

omfattning inklusive beslut angående 

representation med alkohol i enlighet med 

riktlinjer 

 

KSo KF § 121, 1999 

KF § 64, 2003 

5 Besvarande av enkäter 

 

Vhtch* 

Funkch* 

Kch* 

Us * 

Enhch* 

 

Var och en för sig 

6 Lämna direktiv till ombud vid bolags- och 

föreningsstämmor 

 

KSLU  

7 Utse skiljemän 

 
KSLU  

8 Utseende av delegat att företräda 

kommunstyrelsen vid kongresser och dylikt där 

kommunen inbjudits delta 

 

KSLU*  

9 Avvisa för sent inkommet överklagande  

 

Kch  

10 Besluta om flaggning på annan dag än allmän 

flaggdag. 

 

KSo*  

11 Tillfällig ändring av tider för öppethållande i 

kommunhuset 

 

Kch  

12 Beslut om tillstånd att nyttja kommunens 

heraldiska vapen och logotyp (Stortrivs-

symbolen) 

 

Ich* 

 

 

13 Besluta om tillämpningsföreskrifter för 

användandet av kommunens grafiska profil 

 

KSLU  

14 Vägran att lämna ut allmän handling eller 

utlämnande av sekretessbelagd handling samt 

utlämnande av handling med visst förbehåll 

 

Kch*  

15 Beslut om ändrad organisationsstruktur inom 

kommunstyrelsens verksamhet som inte är av 

principiell betydelse. 

 

Kch Efter samråd med 

KSO 

16 Fastställande av rutinbeskrivningar och 

tillämpningsanvisningar 

 

Kch  
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17 Beslut att polisanmäla brott som hindrar 

verksamhet    

 

Enhch SoL 12 kap 10 §  

OSL 10 kap § 2

  

18 Beslut att polisanmäla brott mot underåriga samt 

vissa grövre brott  

  

 

Enhch SoL 12 kap 10 § 

SekrL 10 kap  

 

19 Beslut att ge behörighet till nätverk, e-post, 

system samt behörighetskort (SITHS) 

KSo, Kch, 

Vhtch, Enhc, 

Funkc, MAS* 

 

 
 











Underlag till förslag att utöka samordnartjänsten i Gullspångsälvens 

vattenvårdsförbund och vattenråd 

 

 

Rådets och förbundets historik 

När vattenrådets startades upp föreslogs en samordningstjänst omfattande 50-100%. Beslut 

togs då att en 50-procentig tjänst skulle inrättas. Sedan 2011, när en samordnare anställdes på 

50%, har verksamheten i rådet och förbundet utvecklats från ett förvaltande förhållningssätt 

till att vara drivande och utvecklande. Utvecklingen av verksamheten kan ses i tabellen och 

diagrammet nedan över yttranden, samverkansaktiviteter och åtgärdsarbete.  

 

 

 
Diagram över aktiviteter i rådet och förbundet från 2009 till 2016. I diagrammet och tabellen framgår 

endast ”mätbara” delar av verksamheten där en aktivitetet räknats en gång oavsett omfattning och 

resurskrav. Löpande uppgifter såsom administration, support till medlemmar och uppdatering av 

hemsida ingår inte i den sammanställningen. I bilaga 1 framgår i text vad den centrala verksamheten 

bestått av under respektive år. 

 

 

Rådet/förbundet genomgick 2011/2012 en initial ”administrativ upprustning” som gett 

tydlighet och öppenhet i verksamheten.  

 

Under de fem år som gått sedan samordnaren anställdes har medlemmarna fått en utökad 

service/support där samordnaren verkat som en resurs vid frågor gällande kontrollprogrammet 

och underlagsdata. Många medlemmar har också, med hjälp av samordnaren, haft möjlighet 

att få en anpassning av kontrollprogrammet för att möta behoven vid tex miljörapportering. 

Under perioden har kontrollprogrammet genomgått en omfattande revidering med anpassning 

till vattendirektivet och vattenförvaltningens krav på uppföljning. 
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Verksamheten i rådet var i det närmaste obefintlig när samordnaren anställdes. Verksamheten 

har varje år sedan 2011 omfattat flera samverkansprojekt i form av tex vattendragsvandringar, 

inspirationsdagar, föreläsningar, samverkansmöten, arbetsgrupper, samarbetsprojekt med 

andra vattenråd eller föreningar och framtagande av informationsmaterial. Arbetet har 

successivt byggts upp och har till slut blivit så robust så direkta åtgärdsprojekt kan drivas i 

rådets regi. Under 2016 har tre sådana åtgärdsprojekt startats upp. Det största gäller 

framtagande av ett lokalt åtgärdsprogram för Trösälven, något som i förlängningen kommer 

leda till en förbättrad vattenkvalitet. En verksamhet som inriktar sig på åtgärdsarbete har 

också möjlighet att söka och få pengar. Under 2016 söktes pengar för tre projekt och 

110 000kr erhölls utöver bidraget från vattenmyndigheten. 

 

Sedan 2011 hålls rådet och förbundets hemsida uppdaterad och det finns möjlighet för 

medlemmar och besökare att ta del av protokoll, aktuella händelser, grundläggande 

styrdokument och allmän information om förbundet och rådet.  

 

Verksamheten har nu fått en sådan omfattning att tiden inte räcker till för att driva 

verksamheten och vidareutveckla i den omfattning som är möjlig. Här kan nämnas att flera 

andra vattenråd/vattenvårdsförbund har uppmärksammat behovet av samordning i 

vattenfrågor, och anställt en eller flera personer på 100%, sedan upplägget med vattenråd 

lanserades i Sverige (Tex Ljusnan-Voxnan; Fyrisån; Hjälmaren; Nyköpingåarna).  Vid 

bibehållen 50%-tjänst kan behovet behöva täckas med hjälp av konsulttjänster, något som 

oftast blir mer kostsamt. 

 

Vad mer kan erbjudas med en utvidgad tjänst? 

Åtgärdsprogrammet för vatten, gällande 2016-2021 togs av regeringen strax innan jul 2016. I 

det finns flera åtgärder som riktar sig till kommunerna. Bland annat gällande vattenplaner, 

VA-hantering, rapportering till vattenmyndigheten och hänsyn till MKN för vatten i tillsyn 

och samhällsplanering. Detta arbete är något som åligger alla kommuner att genomföra. 

Vattnets gränser följer inte de administrativa gränserna. I Gullspångsälvens avrinningsområde 

berörs 10 kommuner. Rådet har möjlighet att samverka över administrativa gränser och tex 

samordna kommunerna i arbetet med genomförandet av åtgärdsprogrammet för vatten.  

 

Vattenrådet har också en god kunskap och överblick över vattnen i avrinningsområdet. Det 

finns idag flera möjliga åtgärdsprojekt att starta upp och driva i avrinningsområdet, om det 

ges tid till detta. I och med det kommer också pengar kunna sökas för dessas projekt.  

 

Vattenrådet och förbundet är en viktig remissinstans i frågor gällande vatten, en viktig länk i 

information om vattenfrågor till medlemmar och allmänheten, en aktör som kan driva på 

åtgärdsarbetet för att åstadkomma bättre vattenkvalitet och en resurs för att öka 

medlemmarnas möjligheter att bidra till en bättre vattenkvalitet.  Allt detta kan utvecklas och 

förbättras med en utvidgad tjänst. 

  
 

Förslag 

Tjänsten som samordnare för Gullspångsälvens vattenvårdsförbund och vattenråd utökas från 

50% till 100%. 



BILAGA 1 
 

 

Årsvis sammanfattning av verksamheten 

(S) = samverkansaktivitet som definierats, därutöver anges ett antal samverkansaktiviteter 

endast som antal. Dessa omfattar tex vattenrådgivarträffar, samrådsmöten osv. ”Deltagande” 

anges när någon annan än rådet varit arrangör. 

 

2008/2009 

 Stefan Sjögren var samordnare 75% i två månader jan-mars 2009. Mattias Lagergren 

var samordnare därefter på 25%. Ingen samordning finansierades under hösten 2009. 

Anders Ohlsson var ordförande. Leif Almgren var kassör. 

 

Central verksamhet 

 Första beslut om bildande av vattenråd 2008/andra beslutet 2009 + beslut om 

kostnadsfördelning av samordnare. 

 Samråd vattenmyndigheten ang nytt åtgärdsprogram, MKN etc 

 Uppstart revidering av kontrollprogram – trädde i kraft 2011 

 

 

2010 

Mattias Lagergren var samordnare, 18%; Anders Ohlsson var ordförande. Leif Almgren var 

kassör. 

 

Central verksamhet 

 Beslut reviderat kontrollprogram – trädde i kraft 2011 

 3 mindre samrådsmöten kring miljöproblem 

 Samverkansaktiviteter deltagande 3 

 

 

2011 

Matilda Norberg anställdes som samordnare 50% från mitten av augusti. Från jan-aug var 

samordningen vilande, Mattias Lagergren skötte det nödvändigaste. Anders Ohlsson var 

ordförande. Leif Almgren var kassör. 

 

Central verksamhet 

 Administrativ ordning. Eftersom samordning och sekreterartjänsten de senaste åren 

varit haltande behövde medlemsmatrikel uppdateras, handlingar ordnas upp och en 

administrativ struktur byggas upp för verksamheten.  

 Utredning av organisation av rådet och förbundet utifrån beskattning och skatteverkets 

lagstiftning gällande ekonomisk förening/allmännyttig förening 

 Rösträtt för vattenrådets medlemmar vid årsmöte och i styrelsen 

 Uppföljning och hantering av revisorernas anmärkningar 

 Omprövning av andelar för Sävenfors produkter 

 Förberedelse för uppdelning av rådet och förbundet  

 Medlemskontakt med alla medlemmar om VRs inriktning och medlemskap. (S) 

 Uppdatering av hemsidan som legat nere sedan 2009 

 Samverkansaktiviteter deltagande: 5 

 



 

2012 

Matilda Norberg, samordnare 50%; Anders Ohlsson Ordförande; Tomas Nermark kassör 

 

Central verksamhet 

 Uppdelning av rådet och förbundet i två organisationer med gemensam administration 

 Ändring av stadgar 

 Yttrande: länsstyrelsen Örebro reviderad ekologisk status.  

 Tillägg sedimentprovtagning 1 punkt 

 Delta i åtgärdsprojekt Skagersholmsån (S) 

 Inspirationsdag (S) 

 Studiebesök laxtrappa och kraftverk Gullspång (S) 

 Vattendragsvandring Valån (S) 

 Kontinuerlig uppdatering hemsidan 

 Samverkansaktiviteter deltagande 3 

 Samverkansaktiviteter arrangör: 1 

 

2013 

Matilda Norberg, samordnare 50%; Sven-Olof Axelsson Ordförande (men pga ändrade 

förhållanden i Karlskoga kommun var i praktiken Matz Ericson, ordförande från årsmötet och 

framåt); Bengt Adolfsson kassör 

 

Central verksamhet 

 Hemsidan hållits uppdaterad och utvecklats 

 Yttrande samråd vattenmyndigheten 

 Yttrande Spendrups ledningsdragning 

 Utredning deformerade kiselalger 

 Utredning Sävenfors produkter 

 Utredning fortsatta påväxtanalyser 

 Samverkansaktiviteter deltagande 8 

 Samverkansaktiviteter arrangör 2 

 Inbjuden föreläsare Örebro läns landstings miljödag (S) 

 Arbetsgrupp vattenkraft och miljö 1 möte (S) 

 Arbetsgrupp vattenkraft och miljö -Liljendalsälven samverkansmöte (S) 

 Vattendragsvandring Trösälven (S) 

 Utbildning 1) Hydrologi SMHI; 2) vattenkraft och miljö; 3) VISS = förbättrad service 

till medlemmarna 

 Vattendragsvandring Imälven (S) 

 FNs vattenår – samverkansprojekt (S) 

 

2014 

Matilda Norberg, samordnare 50%; Matz Ericson Ordförande; Bengt Adolfsson kassör 

 

Central verksamhet 

 Hemsidan hållits uppdaterad och utvecklats 

 Genomförande av specialundersökning 

 Finansiering dykinventering stormusslor Åtorp 

 Inbjuden föreläsare Rotary (S) 



 Samverkansaktiviteter deltagande 8 

 Samverkansaktiviteter arrangör: 1 

 Yttrande Laxå ÖP 

 Utbildning: Kartkurs länsstyrelsen Örebro 

 Yttrande ARV Hova 

 Yttrande ARV Gullspång 

 Yttrande regionala miljömål V Götaland 

 Besök fiskodling (S) 

 Arrangemang av Kurs – åtgärder i vatten riktat till lantbrukare 

 Antalet styrelsemöten utökades från 2 per år till ca 6 per år 

 

2015 

Matilda Norberg, samordnare 50%; Liselotte Eriksson Ordförande; Bengt Adolfsson kassör 

 

Central verksamhet 

 Samråd ”tid för bättre vatten” åtgärdprg etc vattenmyndigheten (S) 

 Samverkansaktiviteter deltagande 7 

 Samverkansaktiviteter arrangör: 1 

 Yttrande 6 st (Liljendalsälven, Filipstads ARV; Fortums miljöstrategi; Miljöbolaget 

tillstånd; upprop kalkning; Vänerns vattenvårdsplan) 

 Utredning uppstart åtgärder (”S”) 

 Påbörjat framtagande informationsfolder (”S”) 

 Hemsidan hållits uppdaterad och utvecklats 

 Finansiering musselinventeringar 

 Omfattande revidering av kontrollprogrammet 

 

2016 

Matilda Norberg, samordnare 50%; Liselotte Eriksson Ordförande; Bengt Adolfsson kassör 

 

Central verksamhet 

 Yttranden:3 st (Filipstads ARV; Bro över Gullspång; Valåsens kraftverk) 

 Samverkansaktiviteter deltagande: 1   

 Samverkansaktiviteter arrangör: 1 

 Specialundersökning nr 10 

 Slutgiltigt beslut om införande av kontrollprogram 

 Kommunturné – Besök KS hos Storfors; Degerfors; Filipstad; Karlskoga; Hällefors; 

Gullspång; Töreboda (7S) 

 Träff med Tidans VVF/VR (S) 

 Informationsfolder framtagen, tryckt och distribuerad (”S”) 

 Framtagande åtgärdsprogram Trösälven 

 Vattendragsvandring Bjurbäcken 

 Elfiske Liljendalsälven 

 Arrangemang av föreläsning miljögifter (S) 

 Ny logotype för GVVF och GVR 

 Tillägg till kontrollprogrammet gällande bla Åråsforsarna -bottenfauna och vattenkemi 
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Gullspångsälvens  

vattenråd och vattenvårdsförbund 

Medlemmar i rådet och förbundet  

Kommuner – Degerfors, Filipstad, Gullspång, 

Hällefors, Karlskoga, Laxå, Ludvika, Storfors, 

Töreboda, Vansbro.  

Industrier - AB Zinkano, Bharat Forge Kilsta AB, 

Cambrex Karlskoga AB, Cleano production AB, 

Eurenco Bofors AB, Fortum Generation AB, 

Icopal AB, Karlskoga Miljö AB, Karlskoga 

Vattenkraft AB, Miljöbolaget i Svealand AB, 

Moelven Valåsen AB, Outokumpu Stainless AB, 

Ovako Hellefors AB, Region Örebro län, Saab 

Bofors Dynamics, Scana Steel Björneborg AB, 

Springwire Sweden AB, Sveaskog, Sävenfors 

produkter AB, Västra Götalandsregionen. 

I vattenrådet dessutom - Karlskoga Bergslags 

hembygdsförening, Karlskoga naturskydds-

förening, LRF Grythyttan, Nolsokna Byalag, 

Rämens FVOF, Skagerns FVOF, SNF 

Gullspång, Svensk vattenkraftförening samt 

privatpersoner. 

Vill du bli medlem? 

Du är också välkommen som medlem. 

Kontakta Matilda för mer information.  

Kontakt 
Matilda Norberg 
Vattenrådgivare GVVF/GVR 
 
0586-615 41 
matilda.norberg@karlskoga.se 
www.gvvf.se Det här är Gullspångsälvens avrinningsområde. 



 Vattenrådet (GVR) 

Vattenrådet är den lokala förankringen av 

arbetet med EUs vattendirektiv – ett forum 

för lokala aktörer att höras i vattenfrågor.  

Vi ska representera alla intressen i 

avrinningsområdet, t.ex. ditt, och arbetar 

med samverkan, informationsspridning och 

åtgärder, med syfte att få bättre status i våra 

vatten. 

 

 

 

 

Vattenvårdsförbundet (GVVF) 

För att kunna veta hur våra vatten mår och 

bedöma hur de påverkas av kringliggande 

verksamhet behöver vi mäta vattenkemi, 

undersöka kiselalger, bottenlevande djur 

och fisksamhällen m.m.  

Vattenvårdsförbundet är en sammanslutning 

av aktörer med utsläpp till vatten. Vi 

samordnar de undersökningar som 

medlemmarna vill och behöver göra för att 

kunna redovisa sin miljöpåverkan. Genom 

förbundet sker miljöövervakning på ca 70 

platser i avrinningsområdet. 

Hur mår våra vatten? 

Några sjöar och vattendrag i 

avrinningsområdet mår bra. Här kan den 

naturliga floran och faunan leva och 

utvecklas, vattnet är rent och kan flöda fritt.  

Det är t.ex. Yngen, Kroktjärnsbäcken, 

Igelälven, Lungen, Malen samt delar av 

Imälven och Trösälven. 

Många vatten i avrinningsområdet har 

sämre status än önskat. En stor del av dem 

påverkas av att djur och växter förhindras 

att röra sig genom vattnet p.g.a. dammar 

och kraftverk.  Öring kan inte vandra upp i 

sina vattendrag, flodpärlmusslan kan inte 

föröka sig och arter som trivs i forsande 

vatten missgynnas. 

Andra vatten är försurade, påverkade av 

miljögifter eller för mycket näringsämnen.  

Vill du veta hur ditt vatten mår kan du leta 

upp det i kartan på www.viss.lst.se 

 

Vattendirektivet 

Vattendirektivet syftar till att alla vatten 

inom EU ska må bra och ha en god status. 

 

Vatten är ingen vara vilken som helst utan 

ett arv som måste skyddas, försvaras och 

behandlas som ett sådant. 

Vattendirektivet 2000/60/EG 

 

Gullspångsälvens avrinningsområde 

Gullspångsälven är det vattendrag där allt 

vatten från hela Timsälvens, Svartälvens 

och Letälvens delavrinningsområde rinner 

ut i Vänern. Området är 5050 km2 stort och 

naturen består framför allt av skog med 

inslag av myr, sjö och odlingsmark. 

 

Område Storlek (km
2
) 

Gotland 3151 

Gullspångsälvens 

avrinningsområde 
5050 

Vänern 5650 

Örebro län 8546 

 

Längs vägen passerar vattnet 10 

kommuner, 4 länsstyrelser, knappt hundra 

tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter, 

och flera hundra dammar.  

Vattnet passerar också värdefulla miljöer 

där det finns t.ex. flodpärlmussla, flodkräfta, 

och flera unika fiskstammar, bland annat 

Brunnshytteöringen och Gullspångslaxen.  

 



GULLSPÅNGSÄLVENS VATTENVÅRDSFÖRBUND VATTENRÅDET

BUDGET 2017 2017

KOSTNADER

UNDERSÖKNINGAR 410 000 0

SAMORDNARE 170 000 210 000

ELFISKE 35 000 0

OMKOSTNADER, ADMINISTRATION MM 30 000 37 500

SUMMA KOSTNADER 645 000 247 500

INTÄKTER

UNDERSÖKNINGSAVGIFT ENL FÖRDELNINGSTAL 450 000 0

SAMORDNARE ENL FÖRDELNINGSTAL 170 000 240 000

MEDLEMSAVGIFT 0 10 000

ELFISKE 35 000 0

BIDRAG VATTENMYNDIGHETEN 0 80 000

SUMMA INTÄKTER 655 000 330 000

RESULTAT 10 000 82 500

 



2017 VATTENVÅRDS-VATTEN- SAMORDNARE SUMMA ELFISKE
FÖRBUNDET RÅDET

FAKTURERING PER MEDLEM ANDELSTAL KOSTNAD PER ANDEL ANDEL SAMORDNARE %
4 500 500 4 100

KARLSKOGA KOMMUN 3,0 13 500 0 38 155 800 169 300

DEGERFORS KOMMUN 3,0 13 500 0 9 36 900 50 400

FILIPSTADS KOMMUN 10,0 45 000 0 14 57 400 102 400

GULLSPÅNGS KOMMUN 3,0 13 500 0 5 20 500 34 000

HÄLLEFORS KOMMUN 3,0 13 500 0 7 28 700 42 200

LAXÅ KOMMUN 2,0 9 000 0 3 12 300 21 300

STORFORS KOMMUN 7,0 31 500 0 6 24 600 56 100

TÖREBODA KOMMUN 2,0 9 000 0 4 16 400 25 400

VANSBRO KOMMUN 2,0 9 000 0 3 12 300 21 300

LUDVIKA KOMMUN 2,0 9 000 0 11 45 100 54 100

   100 410 000  

REGION ÖREBRO LÄN 0,5 2 250 500 0 2 750

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN 0,5 2 250 500 0 2 750

SVEASKOG FÖRVALTNINGS AB 5,0 22 500 500 0 23 000

OUTOKUMPU STAINLESS AB 5,0 22 500 500 0 23 000

FORTUM GENERATION AB (VATTENKRAFT) 3,0 13 500 500 0 14 000 5 000

FORTUM GENERATION AB (FISKODLING) 3,0 13 500 0 0 13 500

ICOPAL AB 1,5 6 750 500 0 7 250

BHARAT FORGE KILSTA AB 2,0 9 000 500 0 9 500

CLEANO PRODUCTION AB 0,5 2 250 500 0 2 750

VA-BOLAGET I KARLSKOGA AB 5,0 22 500 500 0 23 000

KARLSKOGA VATTENKRAFT AB 3,0 13 500 500 0 14 000 30 000

MILJÖBOLAGET I SVEALAND AB 5,0 22 500 500 0 23 000

MOELVEN VALÅSEN AB 2,0 9 000 500 0 9 500

EURENCO BOFORS AB 5,0 22 500 500 0 23 000

CAMBREX AB 5,0 22 500 500 0 23 000

OVAKO HELLEFORS AB 4,0 18 000 500 0 18 500

SAAB DYNAMICS AB 1,0 4 500 500 0 5 000

SPRINGWIRE SWEDEN AB 5,0 22 500 500 0 23 000

SÄVENFORS PRODUKTER AB 3,0 13 500 500 0 14 000

AB ZINKANO 3,0 13 500 500 0 14 000

SCANA STEEL BOOFORGE AB 1,0 4 500 500 0 5 000

100,0 450 000 10 000 100 820 000 870 000 35 000 905 000



GULLSPÅNGSÄLVENS VATTENVÅRDSFÖRBUND VATTENRÅDET

BUDGET 2017 2017

KOSTNADER

UNDERSÖKNINGAR 410 000 0

SAMORDNARE 340 000 420 000

ELFISKE 35 000 0

OMKOSTNADER, ADMINISTRATION MM 30 000 37 500

SUMMA KOSTNADER 815 000 457 500

INTÄKTER

UNDERSÖKNINGSAVGIFT ENL FÖRDELNINGSTAL 450 000 0

SAMORDNARE ENL FÖRDELNINGSTAL 340 000 460 000

MEDLEMSAVGIFT 0 10 000

ELFISKE 35 000 0

BIDRAG VATTENMYNDIGHETEN 0 80 000

SUMMA INTÄKTER 825 000 550 000

RESULTAT 10 000 92 500

 



2017 VATTENVÅRDS-VATTEN- SAMORDNARE SUMMA ELFISKE
FÖRBUNDET RÅDET

FAKTURERING PER MEDLEM ANDELSTAL KOSTNAD PER ANDEL ANDEL SAMORDNARE %
4 500 500 8 000

KARLSKOGA KOMMUN 3,0 13 500 0 38 304 000 317 500

DEGERFORS KOMMUN 3,0 13 500 0 9 72 000 85 500

FILIPSTADS KOMMUN 10,0 45 000 0 14 112 000 157 000

GULLSPÅNGS KOMMUN 3,0 13 500 0 5 40 000 53 500

HÄLLEFORS KOMMUN 3,0 13 500 0 7 56 000 69 500

LAXÅ KOMMUN 2,0 9 000 0 3 24 000 33 000

STORFORS KOMMUN 7,0 31 500 0 6 48 000 79 500

TÖREBODA KOMMUN 2,0 9 000 0 4 32 000 41 000

VANSBRO KOMMUN 2,0 9 000 0 3 24 000 33 000

LUDVIKA KOMMUN 2,0 9 000 0 11 88 000 97 000

   100 800 000  

REGION ÖREBRO LÄN 0,5 2 250 500 0 2 750

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN 0,5 2 250 500 0 2 750

SVEASKOG FÖRVALTNINGS AB 5,0 22 500 500 0 23 000

OUTOKUMPU STAINLESS AB 5,0 22 500 500 0 23 000

FORTUM GENERATION AB (VATTENKRAFT) 3,0 13 500 500 0 14 000 5 000

FORTUM GENERATION AB (FISKODLING) 3,0 13 500 0 0 13 500

ICOPAL AB 1,5 6 750 500 0 7 250

BHARAT FORGE KILSTA AB 2,0 9 000 500 0 9 500

CLEANO PRODUCTION AB 0,5 2 250 500 0 2 750

VA-BOLAGET I KARLSKOGA AB 5,0 22 500 500 0 23 000

KARLSKOGA VATTENKRAFT AB 3,0 13 500 500 0 14 000 30 000

MILJÖBOLAGET I SVEALAND AB 5,0 22 500 500 0 23 000

MOELVEN VALÅSEN AB 2,0 9 000 500 0 9 500

EURENCO BOFORS AB 5,0 22 500 500 0 23 000

CAMBREX AB 5,0 22 500 500 0 23 000

OVAKO HELLEFORS AB 4,0 18 000 500 0 18 500

SAAB DYNAMICS AB 1,0 4 500 500 0 5 000

SPRINGWIRE SWEDEN AB 5,0 22 500 500 0 23 000

SÄVENFORS PRODUKTER AB 3,0 13 500 500 0 14 000

AB ZINKANO 3,0 13 500 500 0 14 000

SCANA STEEL BOOFORGE AB 1,0 4 500 500 0 5 000

100,0 450 000 10 000 100 1 600 000 1 260 000 35 000 1 295 000
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