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Anna Boman
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2016UTN/0271
Utbildningsnämnden

Utökad t implan för Värmdös grundskolor
Förslag till beslut
Redovisningengodkänns.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Bakgrund
Skollagenstyr det minstaantalettimmar för varje ämnesom en elev skavara garanterad
1
undergrundskoletiden,densåkalladegaranteradeundervisningstiden.
Utifrån den
garanteradeundervisningstidenbeslutarhuvudmannenom timplanen.Timplanenreglerarhur
mångatimmar/ämneelevernaläsertotalt underårskurs 1-9. Inom den garanterade
undervisningstidenfinns det möjlighet för skolanatt göraen omfördelning,ett s.k. skolans
val. Huvudmannenfår beslutaom ytterligareundervisningstidutöverden garanterade
undervisningstiden.
Utbildningsnämndenfattadebeslutom ny timplan för kommunalagrundskolor170209§7:
Den nya timplanengäller fr o m läsåret2017/18.I sambandmed beslutetgavsförvaltningeni
uppdragatt ” återkommamed en kostnadsberäkning
till nämndenunderapril månad.
Beräkningskaävengörasav hur mycket en utökning av antaletidrottstimmarmed l timma
per veckaför årskurserna1-9 skulle kommaatt kosta.”

Ärendebeskrivning
I den nya timplaneningår 16 timmar idrott och hälsamer än lägstanivånför garanterade
undervisningstimmar som gäller enligt skollagen.
Nedanföljer kostnadsberäkningar
av en utökning av antaletidrottstimmarenligt redanfattat
beslutsamtav en utökningmed 1 timmer per veckai årskurs1-9, enligt uppdrag.
Kostnadsberäkning av beslutad ytterl igare undervisningstid i idrott och hälsa (16
timmar)
Den totala kostnadenför denbeslutadeytterligareundervisningstidenom 16 timmar idrott
och hälsautöverden garanterade
beräknasvaraca 470 tkr/år. Dennakostnadsberäkning
utgår
ifrån schablonbeloppdär personalkostnader
och administrativakostnaderingår. I
beräkningsmodellen
har utgångspunkten
varit antal barni årskurs3 i skolor i kommunalregi
läsåret2016/17.
1

Skollagen10 kap 5 § (grundskola),11 kap 7 § (grundsärskola).
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Kostnad för en utökad undervisningstid om 1 timme per vecka i idrott och hälsa för
årskurs 1-9 (324 timmar)
Den totala kostnaden för utökad undervisningstid i idrott och hälsa om 1 timme per årskurs
(324 timmar) beräknas vara ca 8,4 mnkr/år. Denna kostnadsberäkning utgår ifrån
schablonbelopp där personalkostnader och administrativa kostnader ingår. I
beräkningsmodellen har utgångspunkten varit antal barn i årskurs 1-9 i skolor i kommunal
regi läsåret 2016/17. I beräkningen har inte hänsyn tagits till ett eventuellt ökat behov av
idrottssalar.

Bedömning
Ekonomiska konsekvenser

I ärendet beskrivs ekonomiska konsekvenser av tidigare fattat beslut samt annat alternativ
enligt uppdrag.
Konsekvenser för miljön

Förslag till beslut bedöms inte ha några konsekvenser för miljön
Konsekvenser för medborgarna

Förslag till beslut bedöms inte ha några konsekvenser för medborgarna. Beslut om timplan
kan ha konsekvenser för medborgarna.
Konsekvenser för barn
Förslag till beslut bedöms inte ha några konsekvenser för barn. Beslut om timplan har
konsekvenser för barn.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kultur- och utbildningssektorn och sektorn för ekonomi och
uppföljning.

Handlingar i ärendet
Nr
1

Handling
Utbildningsnämndens beslut 2017-02-09 § 7

Pia Andersen
Chef Kultur- och utbildningssektorn

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs ej

Anna Boman
Avdelningschef styrning och kvalitet

