
 

 
 

 

 

 

 

Verksamhetsplan 2021-bildningsverksamheten 
Chef: Skolchef, bildningsverksamhet, ansvar 510, 520, 542, 544 och 550 

 

 

Verksamhet 
Ansvar 510: Skolchef 

Kulturverksamhet, bibliotek, fritidsgård, skolskjutsar, elevassistenter, skolledning, vaktmästare 

samt vissa andra delar som tangerar bildnings- och kulturverksamhet. 

 Det ingår även ett ekonomiskt ansvar för elever som går hos fristående huvudmän och i andra 

kommuner inom förskola, grundskola och gymnasiet. 

  

Biblioteksverksamheten består av ett folkbibliotek, beläget i centrala Kopparberg samt ett 

skolbibliotek beläget på Kyrkbacksskolan. Fritidsgården är sedan inledningen av 2020 även den 

belägen på Kyrkbacksskolan. 

  

Sammanlagt återfinns 14,4 heltidstjänster inom ansvaret vilket bland annat består av bibliotek 2,5 

tjänster, skolledning 4 tjänster, vaktmästeri och skolskjuts 3 tjänster. 

Ansvar 520: Rektor förskola 

I kommunen finns tre förskolor, två i tätorten Kopparberg och en i Ställdalen. Garhyttan i 

Kopparberg är den största förskolan med drygt 70 inskrivna barn. Skogsgläntan som också ligger i 

Kopparberg har 40 inskrivna barn. På Åstugan i Ställdalen är ca. 45 barn inskrivna. 

Inom ansvarsområde 520 arbetar ca. 30 personal, medräknade är då den utökning av personal på 

avdelningar med stora barngrupper/ många yngre barn/ barn i behov av särskilt stöd. 

Ansvar 542 och 544: Rektorer Kyrkbacksskolan F-5 och 6-9 

Kyrkbacksskolan är uppdelad i två ansvarsområden. 

 Ansvarsområde F-5 (542) är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 5, 

grundsärskola och ett fritidshem. På rektorsområdet går cirka 220 elever. Eleverna är uppdelade i 

två paralleller per årskurs. 

 På fritidshemmet är cirka 90 inskrivna barn, det kommer omkring 40 barn på fritidshemmet i snitt 
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Summa kostnader 105 043 114 439 105 824

NETTOKOSTNAD 92 354 95 100 92 683

Avvikelse 2020 Budget/Prognos -2 746

Budget 

2020

Prognos 

2020

Budget 

2021



 

1 

 

per dag. 

 Grundsärskolan bedriver verksamhet från årskurs 1 till 10. Just nu finns inga elever i de lägre 

årskurserna. Eleverna går i årskurs 4-8. 

Ansvarsområde 6-9 (544) är en grundskola med verksamhet från årskurs 6 till 9 samt kulturskolan 

och Kyrkbacksskolans elevhälsa. På rektorsområdet går cirka 173 elever. Eleverna är uppdelade i 

två paralleller per årskurs. 

 Kulturskolan har 67 spelande elever och en kör med omkring 40 elever.  

Totalt går det 393 elever på skolan. 

På skolan finns skolledning med biträdande rektor, verksamhetsutvecklare och två rektorer. Varje 

arbetslag har en arbetslagsledare som håller i arbetslagsmöten och deltar i skolans ledningsgrupp. 

Inom skolverksamheten arbetar administratör, pedagoger, resurspersoner, elevhälsoteam, studie 

och yrkesvägledare, IKT-pedagog, It-stödjare, skolvärdinna, studiehandledare på modersmål och 

extra tjänster. 

Det är omkring 70 - 75 anställda inom ansvarsområde 542 och 544 tillsammans. 

Ansvar 550: Rektor vuxenutbildning 

Komvux bedriver i egen regi svenska för invandrare (SFI), kurser på grundläggande- och 

gymnasial nivå i historia/matematik/samhällskunskap/svenska för invandrare samt yrkesutbildning 

inom vård- och omsorg. I syfte att komplettera kursutbudet på grundläggande- och gymnasial nivå 

köps distansutbildning in från ett utbildningsföretag. Vuxenutbildningen ingår även i ett samarbete 

med länets övriga kommuner kring yrkesutbildningar för vuxna, vilket innebär att länets totala 

utbildningsutbud är fritt sökbart för kommunens invånare. Genom ytterligare samarbete med flera 

av länets kommuner kring samhällsorientering för nyanlända, kan även detta erbjudas. Särskild 

utbildning för vuxna kommer att startas i egen regi till hösten. Vuxenutbildningen ansvarar också 

för att ge kommunens invånare studie- och yrkesvägledning.  

Antal budgeterade årsarbetare: 9,83. Bemanningen har minskats med 1,0 SFI-lärare och 0,5 SYV 

från föregående år. Medel från Tillväxtverket har dock gjort att 1,0 SYV kvarstår, men nu även 

med uppdrag riktade mot AME och IFO. Inom SFI är 1 av 4 personal behöriga. På grundläggande- 

och gymnasial nivå är 3 av 3 personal behöriga. Handledaren inom vård- och omsorg är utbildad 

undersköterska och studie- och yrkesvägledaren behörig.  

Verksamhetsmål 
Verksamhetsmålen utgår från de övergripande politiskt beslutade målen i kommunfullmäktige. 

Sätts till internbudget 2021 i januari. 
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Verksamhetsförändringar (kan ändras pga beslut i KS och Kf) 

 

510: 

Avslutande av avtalet med Activa, som har arbetat mer praktikplatser för ungdomar inom 

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA).  

 

Assistenter för elever som har sin skolgång hos andra huvudmän både inom särskola och 

specialskola. 

 

520: 

Assistenter till barn med särskilt stödbehov inom förskolan 

 

Uppstart av familjecentral. 

542/544: 

Simundervisning i Lindesberg för elever i grundskolan. 

 

Kostnader för elevhälsa, läkare och psykolog. 

 

Migrationsverkets statsbidrag för nyanlända upphör. 

 

550: 

Migrationsverkets statsbidrag för nyanlända upphör. 

 

Konsekvensbeskrivning av ramar 2021-2023 
 

510: 

Uppföljning av KAA kommer att behöva samordnas med andra verksamheter i kommunen som 

exempelvis arbetar med praktikplatser, då tjänsten inte köps.  

 

De assistenter som ingår i utökningen är sådana som måste vara permanenta beroende på att 

behoven inte kommer ändras. 

 

520: 

För de assistenter som behövs i förskolan gäller samma behov som nämns ovan. 

 

Familjecentralen är en verksamhet som ska kunna förbättra tidiga insatser för föräldrar och barn. 
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542/544: 

Då statsbidragen från Migrationsverket upphör behöver verksamheten säkerställa att ingen 

bemanning finansieras av medlen. En kompetens som då behöver ingå i kommunens ordinarie 

budget är studiehandledning som är en lagstadgad rätt för eleverna. 

 

Utökningen av medel för elevhälsa beror på att tjänsterna köps in som konsulttjänster. Ett arbete 

för att hitta samverkan med andra kommuner eller Regionen för dessa kompetenser kan ge en 

minskning av kostnaderna. 

 

Det utökning av elever med skyddad folkbokföring i verksamheten är i vissa avseenden 

kostnadskrävande och svår att prognostisera. 

 

550: 

Den minskning av intäkter som består av statsbidrag från Migrationsverket kommer ha en 

väsentlig inverkan på verksamhetens budget de kommande åren. I förlängningen av det behöver 

det utredas och beslutas om hur utformningen av kommunens vuxenutbildning ska se ut. 

Hållbar kommun 
Förslag hur verksamheten kan bidra till minskad resursförbrukning och i högre utsträckning bidra 

till en bättre miljö, Kf 2019-12-12 § 102 

Att arbeta med minskad pappersförbrukning utifrån kopiatorlösningar samt andra digitala 

lösningar som lärplattformen. 

Minska ner på fysiska läromedel i skola då vi får “en till en” med datorer 

Förbättrad sortering av avfall i de verksamheter där det inte finns i dagsläget. 

Arbetet med svinn av mat i verksamheterna. 

Fortsätta att genomföra vissa möten via nätet för att undvika resor i för stor utsträckning. 

 

 


