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§ 6  Dnr 2021VFN419 

Svar på motion om att redovisa hur de kommunala skolorna kan 
genomföra profilering  
 
Beslut 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Välfärdsnämnden anser motionen besvarad. 
  
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt välfärdsnämndens förslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2021 § 152 att till välfärdsnämnden 
remittera en motion från Marie Strid (MP) om hur de kommunala skolorna kan genomföra 
profilering. Motionären yrkar att förvaltningen ska redovisa hur de kommunala skolorna kan 
genomföra en profilering och syftet med profileringen är att medverka till målet om att ha 
Sveriges bästa skola samt konkurrera om elever inom kommunal verksamhet på samma sätt 
som fristående skolor.  
  
Det finns ett visst utrymme för varje skola att göra lokala anpassningar av timplanen inom 
ramen för skolans val. Vid skolans val får antalet timmar i timplanen per stadium för ett ämne 
eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Det är däremot inte tillåtet att minska 
antalet timmar för svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. Skolans 
val ger skolor rätt att omfördela timmar från något ämne i ordinarie timplan till 
något profilämne. Beslut om vad som i så fall ska rymmas inom ramen för skolans val fattas 
lokalt på varje skola.  
  
Det finns också exempel på att skolorna arbetar med olika inriktningar. Ett exempel är den 
nystartade Fagerhultsskolan som arbetar utifrån ett tvärvetenskapligt förhållningssätt, med 
sikte på Agenda 2030. Detta sker inom ramen för ordinarie timplan och inte inom ramen för 
skolans val.  
  
Dessutom kan skolorna välja att prioritera andra delar utöver själva undervisningens innehåll. 
Det kan tex handla om lärmiljöns utformning eller skolmaten. Backaskolan ett exempel där 
naturen utgör en viktig del av arbetet och lärmiljön, både inom- och utomhus. Miljö och 
hållbar utveckling genomsyrar både skolkök och skolmåltider.  
  
Hulebäcksgymnasiet är en certifierad FN-skola. Det innebär att skolans undervisning 
genomsyras av FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Elever är engagerade i skolans FN-
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grupp och varje år arrangeras ett rollspel på temat. På Hulebäcksgymnasiet finns dessutom 
möjlighet att läsa nationell idrottsutbildning, NIU, med innebandyinriktning.  
  
Förvaltningens bedömning är att skolorna har möjlighet att besluta om profilering eller 
inriktningar. Förvaltningen bedömer vidare att dessa beslut bör fattas lokalt på varje skola, 
utifrån de förutsättningar och behov som råder där.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 16 november 2021  
 Motion från miljöpartiet om att redovisa hur de kommunala skolorna kan genomföra 

profilering 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Diarienummer 

2021VFN419 610 

 

 

 

Svar på motion om att redovisa hur de kommunala skolorna kan 

genomföra profilering 

 

Förslag till beslut 

Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Välfärdsnämnden anser motionen besvarad. 

Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 

välfärdsnämndens förslag. 

 

Sammanfattning av ärendet  

Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2021 § 152 att till 

välfärdsnämnden remittera en motion från Marie Strid (MP) om hur de 

kommunala skolorna kan genomföra profilering. Motionären yrkar att: 

• förvaltningen ska redovisa hur de kommunala skolorna kan 

genomföra en profilering och syftet med profileringen är att 

medverka till målet om att ha Sveriges bästa skola samt konkurrera 

om elever inom kommunal verksamhet på samma sätt som 

fristående skolor.  

Det finns ett visst utrymme för varje skola att göra lokala anpassningar av 

timplanen inom ramen för skolans val. Vid skolans val får antalet timmar i 

timplanen per stadium för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 

20 procent. Det är däremot inte tillåtet att minska antalet timmar för svenska 

eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. Skolans val alltså 

ger skolor rätt att omfördela timmar från något ämne i ordinarie timplan till 

något profilämne. Beslut om vad som i så fall ska rymmas inom ramen för 

skolans val fattas lokalt på varje skola.  

Det finns också exempel på att skolorna arbetar med olika inriktningar. Ett 

exempel är den nystartade Fagerhultsskolan som arbetar utifrån ett 

tvärvetenskapligt förhållningssätt, med sikte på Agenda 2030. Detta sker 

inom ramen för ordinarie timplan och inte inom ramen för skolans val.  
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Dessutom kan skolorna välja att prioritera andra delar utöver själva 

undervisningens innehåll. Det kan tex handla om lärmiljöns utformning eller 

skolmaten. Backaskolan ett exempel där naturen utgör en viktig del av 

arbetet och lärmiljön, både inom- och utomhus. Miljö och hållbar utveckling 

genomsyrar både skolkök och skolmåltider.  

Hulebäcksgymnasiet är en certifierad FN-skola. Det innebär att skolans 

undervisning genomsyras av FNs deklaration om mänskliga rättigheter. 

Elever är engagerade i skolans FN-grupp och varje år arrangeras ett rollspel 

på temat. På Hulebäcksgymnasiet finns dessutom möjlighet att läsa nationell 

idrottsutbildning, NIU, med innebandyinriktning.  

Förvaltningens bedömning är att skolorna har möjlighet att besluta om 

profilering eller inriktningar. Förvaltningen bedömer vidare att dessa beslut 

bör fattas lokalt på varje skola, utifrån de förutsättningar och behov som 

råder där.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 16 november 2021  

• Motion från Miljöpartiet om att redovisa hur de kommunala 

skolorna kan genomföra profilering 

 

Beredning av ärendet i välfärdsnämnden och kommunstyrelsen 

Välfärdsnämnden bereder detta ärende till kommunfullmäktige eftersom det 

ligger inom nämndens verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har dock ett 

beredningsansvar för ärenden till kommunfullmäktige och ska ges tillfälle 

att yttra sig i ärenden som beretts av annan nämnd.  

 

 

 

 

Päivi Malmsten Paula Palmdahl 

Sektorschefen Verksamhetschef 

 

 

 

Page 33 of 871



: KOMAN{7NJ HARYDA NAN+r8 

Kommunstyreisen 

2021 -08- 2 7 
Diaieplaneteckn7 

miljöpartiet de gröno 

HÄRRYDA 

Motion till kommunfullmäktige i Härryda kommun om att 
redovisa hur de kommunala skolorna kan genomföra en profilering 

Miljöpartiet de gröna i Härryda yrkar att: 

redovisa hur de komm una la skolorna kan genomföra en profile ring. 

Bakgrund 

Frist~ende skolor päverkar mäluppfyllelsen i den kommunala skolan i Härryda pá ett positivt sätt 

enligt följande uttalanden och beslut: 

Ur majoritetens insändare i Lokalpressen Härryda den 27 dee 2020: 

"Mängfald vitaliserar vár egen kommunala verksamhet och kan bidra till att vi uppnär det mäl som vi 

i den politiska majoriteten i Härryda har for var kommunala skola: den ska vara bäst i Sverige." 

Ur protokoll 2020-04-28 Välfärdsnämnden: 

"Konkurrens bid rar till ökad kvalitet som är till nytta for eleverna, varför nyetableringar av 

gymnasieskolor och/eller utökat utbud av program ocksa ger positiva effekter." 

Den positiva effekt pà kvalitén, som den styrande alliansen upprepat framhäller, bör tillvaratas även 

inom den kommunala skolverksamheten med manga skolor. Skolorna bör kunna genomföra 

profileringar utefter sina olika förutsättningar, och pá sä sätt tydliggöra de kommunala skolornas 

kvalitéer och därmed kunna konkurrera om elever pá samma sätt som de fristâende skolorna. 

Syftet med att de komm una la skolorna_genomför en profilering är att 

Medverka till mälet om att ha Sveriges bästa kommunala skola 

Konkurrera om elever pà samma sätt (lika villkor) som fristáende skolor 

a 2021-08-26 
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