
 Tjänsteskrivelse Ärendenummer 1 (2) 

2022-01-24 UAN2022/17 
  

 

Utbildningsförvaltningen 
Malin Kvist 
0171-625803 
malin.kvist@enkoping.se 

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden 

Elevrådspengar 2022 

Förslag till beslut 

Förslag till nämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att under 2022 dela ut 75 000 
kr till elevrådsprojekt som motverkar kränkande behandling i grundskolan.  

Beskrivning av ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har 2019-2021 avsatt 60 000 kronor 
årligen i sin budget för att ge de kommunala grundskolornas elevråd möjlighet att 
söka bidrag till lokala utvecklingsprojekt på respektive skola. Alla grundskolor ska 
bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och 
elever. Pengarna ska vara ett stöd för den enskilda enhetens arbete för att uppfylla 
just det målet.  

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Utbildningsförvaltningen föreslår att elevråden i grundskolan fortsatt ges möjlighet 
att söka pengar för projekt som motverkar kränkande behandling. Projekten ska 
stärka arbetet med att alla elever ska förstå och omfatta vårt samhälles 
demokratiska värderingar, arbetet enligt riktlinjerna som gäller normer och värden 
samt enhetens arbete för att motverka kränkande behandling av elever (enligt 
skollagen och läroplanen). Eftersom det de senaste åren varit allt fler som sökt 
pengarna och flera inte kunnat beviljas föreslår utbildningsförvaltningen en höjning 
av avsatta medel med 15 000 jämfört med tidigare år, det vill säga totalt 75 000 
kronor för 2022.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-24 
Bilaga 1 - Ansökan om elevrådspengar för genomförande av projekt 
Bilaga 2 - Utlysning elevrådspengar 2022 
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Linda Lindahl 
Förvaltningschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Malin Kvist 
Utredare 
Enköpings kommun 

 
Kopia till: 
Kommunala grundskolerektorer (för kännedom) 
Utbildningsförvaltningens ekonomer (för kännedom) 
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Postadress 
Utbildningsförvaltningen
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Telefon 
0171-62 50 00

Webbadress 
www.enkoping.se

E-post  
kommunen@enkoping.se

Ansökan om elevrådspengar för 
genomförande av projekt
Blanketten ska fyllas i av elevrådet och undertecknas av rektor och två ledamöter i 
elevrådsstyrelsen.

Sökande Sökande elevråd

Elevrådets kontaktperson för ansökan

Projektets namn

Projekt- 
beskrivning 
hänvisa till bilaga 
eller använd  
baksidan vid behov
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Postadress 
Utbildningsförvaltningen
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Telefon 
0171-62 50 00

Webbadress 
www.enkoping.se

E-post  
kommunen@enkoping.se

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation 
(GDPR). Dataskyddsförordningen skyddar enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av 
personuppgifter. Syftet med vår behandling av personuppgifter är att administrera elevrådens ansökan/ ekonomi för 
olika projekt. Personuppgiftsansvarig är utbildnings- och arbets marknadsnämnden.

Behandlingen stödjer sig på den rättsliga grunden myndighetsutövning och allmänt intresse. Du kan läsa mer om dina 
rättigheter och hur vi hanterar dina personuppgifter på enkoping.se/personuppgifter.

Underskrift Ort och datum

Namnteckning, ledamot 1 elevrådsstyrelsen

Namnförtydligande

Ort och datum

Namnteckning, ledamot 2 elevrådsstyrelsen

Namnförtydligande

Ort och datum

Namnteckning, rektor

Namnförtydligande

Kostnads-
beräkning

Föreläsning/utbildning Kostnad Kostnad

Mat/logi/resor Kostnad

Materiel Kostnad

Övrigt Kostnad

Summa

Skicka ifylld blankett till registrator på utbildningskontoret, 
alternativt scanna och maila ifylld blankett till uan.dia@enkoping.se
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Postadress  Besöksadress  Telefon (växel)  Plusgiro  Webbadress 
Enköpings kommun     0171-62 50 00  7 07 27-3  www.enkoping.se 
745 80 Enköping    Telefax  Org.nr  E-post 
       212000-0282  utbildningsforvaltning@enkoping.se 

 

Utbildningsförvaltningen 
Malin Kvist 
0171-625803 
malin.kvist@enkoping.se 

Rektorer för vidare befordran till:  
Skolans elevråd 
Skolans kontaktperson för elevråd 

Elevrådspengar 2022 

Nu är det dags för elevråden att söka pengar för värdegrundsprojekt under 

2022. Sista ansökningsdag är den 25 mars 2022.  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har 2022 avsatt 75 000 kronor i sin 

budget för att ge de kommunala grundskolornas elevråd möjlighet att söka 

bidrag till lokala utvecklingsprojekt på respektive skola. Alla grundskolor ska 

bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn 

och elever. Pengarna ska vara ett stöd för den enskilda enhetens arbete för att 

uppfylla just det målet. 

Följande riktlinjer gäller för att söka pengar: 

1. Projektet ska innefatta åtgärder för att stärka arbetet inom ett eller flera av 

nedanstående områden. I ansökan ska nuläge samt åtgärder tillsammans med 

hänvisning till nedanstående områden beskrivas. Även hur arbetet ska följas upp 

i det systematiska kvalitetsarbetet ska beskrivas. 

 

2. Projektet ska syfta till att stärka arbetet med att alla elever ska förstå och 

omfatta vårt samhälles demokratiska värderingar. Se nationella mål i läroplanen 

(avsnitt 1 och 2.1 i Lgr 11, Lgrsä 11). 

 

3. Projektet ska syfta till att stärka skolans, grundsärskolans och/eller 

fritidshemmets arbete enligt riktlinjerna som gäller för arbetet med normer och 

värden. Se riktlinjer i läroplanen (avsnitt 2.1 i Lgr 11, Lgrsä 11). 

 

4. Projektet ska syfta till att stärka att enheten har ett målinriktat arbete för att 

motverka kränkande behandling av elever. Se kraven i skollagen (6 kap. 6, 7 och 

8 paragraferna). 

 

5. Ifyllbart ansökningsformulär bifogas med utskicket. 
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6. Ansökan ska formuleras och undertecknas av elevrådets styrelse och rektor 

och ska innehålla en beskrivning av det som anges under punkt 1. 

 

7. Den undertecknade ansökan scannas in och mailas till uan.dia@enkoping.se, 

alternativt skickas med internpost till registrator på utbildningskontoret, senast 

fredagen den 25 mars 2022. 

 

8. Beslut om tilldelning är planerat att fattas av utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden den 18 maj 2022, efter beredning i arbetsutskottet 

den 4 maj 2022. Kännedom om nämndens beslut skickas till samtliga rektorer 

vars elevråd har ansökt om medel. 

 

9. Elevråd som får pengar tilldelade ska skicka in en skriftlig rapport till nämnden 

där de redovisar de projekt som har genomförts under 2021. Rapporten ska 

skickas enligt punkt 7 senast fredagen den 28 oktober 2022. 

 

På uppdrag av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 

 

Malin Kvist 

Utredare 

Enköpings kommun 

mailto:uan.dia@enkoping.se
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