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Elevrådspengar 2022 - Redovisningar 

Förslag till beslut 

Förslag till nämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner redovisningarna. . 

Beskrivning av ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den 16 februari 2022, 
paragraf 8, om att avsätta 75 000 kronor för 2022 till elevrådsprojekt som 
motverkar kränkande behandling i grundskolan. 

Den 18 maj 2022, paragraf 90, beslutade utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden om följande tilldelningar: 

- Hummelstaskolan tilldelas 10 000 kronor för projektet ”Rast och trivselledare”
- S:t Illiansskolan tilldelas 20 000 kronor för projektet ”Våga prata”
- Bergvretenskolan tilldelas totalt 20 000 kronor, varav 10 000 kronor för
projektet ”Lika olika” och 10 000 kronor för projektet ”Barn och demokrati”
- Enöglaskolan tilldelas 15 000 kronor för projektet ”Tryggare barn – gladare barn”
- Rombergaskolan tilldelas 10 000 kronor för projektet: ”Tryggare raster”

Av ärendet framgår att nämnden beslutat att elevråden på respektive skola som 
ska skicka en skriftlig rapport till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och 
beskriva hur pengarna har använts. Skolorna har haft till den 11 november 2022 på 
sig att redovisa användningen av pengarna.  

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Redovisningar har inkommit från samtliga skolor utom Enöglaskolan. 
Redovisningarna finns i sin helhet i bilaga 01-04. Enöglaskolan har meddelat att de 
inte kommer kunna göra det som planerats för pengarna då ansvarig lärare har 
avslutat sin tjänst och kommer att betala tillbaka pengarna. 

Utbildningsförvaltningens bedömning är att redovisningarna bör godkännas. 

Beslutsunderlag 
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Hummelstaskolan  torsdag den 10 november 2022 
Gamlavägen 34  Dnr UAN 2022/1182 
74571 Enköping 
 

 

Redovisning av användandet av elevrådspengar. 

 

Under höstterminen och fram till dags dato har skolan tyvärr inte kunnat sjösätta arbetet runt 

trivselledare/ rastaktivitetsledare. Detta  på grund av att skolan  har varit tvungen att prioritera 

organisation samt att projektansvarig Pia Nyberg under en tid  arbetat med ledningsuppgifter i 

större utsträckning.  

Pia Nyberg har nu återgått till ordinarie arbetsuppgifter med ansvar för elevråd, och arbetet med 

att starta upp projektet kommer att ske under v. 47 .  

 

Ansvarig för elevråd och projektet  

Pia Nyberg 

Hummelstaskolan 

Tel. 0171- 627068 



Syfte: 

Syftet med ansökan var att eleverna önskade köpa in rastleksaker och västar för att utöka och 

utveckla rastaktiviteten.  

 

Summa:  

10 000:- som delades upp mellan Romberga f-3 och 4-6. 

Genomförande: 

Inköp av rosa rastledarvästar, portabla högtalare, kaplastavar,  

samarbetsskidor, fotbollar m.m. gjordes. 

 

Beställningen som gjordes kom under sommaren och leksakerna  

började användas i början av höstterminen. Sedan höstterminens start  

har vi haft rastaktiviteter under skolans alla raster. Eleverna får genom  

klassråd vara med och påverka vilka aktiviteter som ska vara på schemat 

 och elever är också med och startar upp egna aktiviteter för andra 

elever att delta i.  

Rastledarna är med på organisatorisk nivå bestämmer med vem / vilka de vill genomföra 

rastaktiviteter med, samt vilken aktivitet de vill hålla i och vilken rasttid aktiviteten ska genomföras.  

Resultat: 

Elevrådet uppger att de tycker rasterna har blivit roligare. Några säger att det är roligt för att de får 

vara med och bestämma mer om hur rasten ska vara. Några säger att det är bra att det finns 

aktiviteter om man själv inte vet vad man ska göra på rasten eller med vem man ska leka. Exempel 

på rastaktiviteter är hela havet stormar, hinderbana, olika typer av dueller, kull lekar och discon. 

Elevrådet säger att de rosa rastledarsvästarna gör det enklare för eleverna att hitta till 

rastaktiviteten.  

Musik på skolgården är något som lockar många elever till aktivitet. Den portabla högtalaren som 

köptes in har använts när vi haft fler än en rastlek igång samtidigt, eller så har det fått följa med på 

utflykter.  

 



Elevrådets tema Våga Prata     ht-22 

Planering: 

Elevrådet på S:t Iliansskolan vill lyfta den psykiska ohälsan som finns bland ungdomar genom en 

temadag. Vi måste börja våga prata om psykisk ohälsa och inte låta det vara tabubelagt. Elevrådet 

vill lyfta detta för alla elever och skolans personal för att synliggöra vad psykisk ohälsa är och hur 

det påverkar ungdomarna, vilka faktorerna som påverkar psykisk ohälsa både i och utanför skolan. 

Temadagen kommer att handla om att minska utanförskap, arbeta sin egen identitet, att får vara 

sig själv och att stärka sig själv samt sociala mediers påverkan på ungdomars hälsa. Temadagen ska 

förberedas i undervisningen genom litteratur och diskussioner. Under temadagen vill elevrådet ha 

en föreläsning med någon bra föreläsare som har tagit sig ur psykisk ohälsa. Tema ska beröra att 

ingen ska behöva leva med psykisk ohälsa i hemlighet.  

Elevhälsan ska bidra med sin kompetens. Efter föreläsningarna kommer elevhälsan att planera och 

ha lektioner med årskurserna kring de frågor som eleverna har. Det är viktigt att det är utifrån 

elevernas perspektiv som vi planerar det fortsatta arbetet i skolan. Temat kommer att fortsätta på 

skolan även under vårterminen 2023.  

Lärarna kommer att förbereda eleverna genom filmer, poddar samt texter från boken Våga prata.  

 

Åk 7  

Torsdag 8/12. Föreläsning i matsalen kl 14.00-15.00 

Föreläsare Johanna föreläser om mobbning, utanförskap och psykisk ohälsa. 

Efter föreläsningen kommer diskussioner i mindre samtalsgrupper med elever att ske. Ex: Hur ser 

man att någon mår dålig? Vad kan man som kompis göra om man ser att en kompis mår dåligt? 

Det Johanna tror hade hjälpt henne i skolan är att få lättförståelig information om olika diagnoser 

och att alla är olika trots samma diagnos. 

Åk 8  

Tisdag 6/12. Föreläsning i matsalen kl 14.00-15.00 

Föreläsare Jonas föreläser om machokultur, kriminalitet och psykisk ohälsa. 

Det som hjälpte Jonas var att bygga en bättre bild av sig själv, komma till insikt och bli medveten. 

Frågor som eleverna kan jobba med efter föreläsningen:  

Skriv ned 3 punkter om dig själv, tex Vad vill jag, vem vill jag vara, hur vill du att andra upplerver 

dig? 

Åk 9  

Tisdag 6/12. Föreläsning i matsalen kl 9.00-10.00 

Föreläsare Siri. Föreläser om stress och prestation samt psykisk ohälsa 

Det Siri hade behövt i skolan var kunskap om varför jag mår som jag gör? Viktigt att hitta bra och 

korrekt information på internet. Mycket av det som finns på nätet är inte bra information. 

Siri pratar bla om att vara bipolär och genom en film som kan visas efter föreläsningen. 



Faktura
Marléne Tamlin EF

Fakturadatum
2022-09-22
Sista betaldatum
2022-10-31

Fakturanummer
22092201
Orderreferens
6141300
Beställarreferens
Axel Johansson
Belopp att betala
10 808.00 SEK

KÖPAREN
Enköpings kommun
Adress
SE
ID: 7350131980003  [0088] 
Organisationsnummer: 2120000282  [0007] 
Köparens namn: Enköpings kommun
Momsregistreringsnummer: SE212000028201

KÖPARENS KONTAKT
Bergvretenskolan / Axel Johansson
ekonomiservice@enkoping.se

Radnr Säljarens
artikelnr

Benämning Fakturerad
kvantitet

Á-pris Momskategori Avgifter
Rabatter

Radbelopp

1 Böcker Nora klassuppsättning paketpris
 

1  ZZ
(Kvantitetskod: mutually
defined)

4000 SEK S,  6% 4 000.00

2 Frakt böcker
 

1  ZZ
(Kvantitetskod: mutually
defined)

300 SEK S,  6% 300.00

3 Författarbesök 22 sep
 

1  ZZ
(Kvantitetskod: mutually
defined)

5000 SEK S,  25% 5 000.00

Summa radbelopp:  9 300.00 SEK
SKATTESAMMANRÄKNING
Momskategori Undantagsorsak Skattepliktigt belopp Skattebelopp
VAT : S  (Standard),  25% 5 000.00 1 250.00
VAT : S  (Standard),  6% 4 300.00 258.00
Totalt momsbelopp:    1 508.00 SEK
Totalbelopp exkl moms:  9 300.00
Totalbelopp inkl moms:  10 808.00
Belopp att betala:  10 808.00 SEK
BETALINSTRUKTION
Betalsätt kod   Betalsystem eller BIC Kontonr Kontonamn Referens vid betalning
30 (Kontobaserad betalning) SE:BANKGIRO  55225064 
SÄLJAREN
Marléne Tamlin EF
Adress
Höstvägen 30
Skultuna
SE
ID: 8411111621  [0007]   
Organisationsnummer: 8411111621  [0007] 
Marléne Tamlin EF
Momsregistreringsnummer: SE841111162101
ID för säljarens skatteregistrering: GODKÄND FÖR F-SKATT [TAX] 

SÄLJARENS KONTAKT
E-mail: marlene@dromtradet.se

Business process type: urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0
Specification identifier: urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:3.0
Säljarens PEPPOL-ID: 8411111621 [0007]
Köparens PEPPOL-ID: 7350131980003 [0088]
This invoice visualization is generated from SFTI BIS Billing 3 XSL Stylesheet Version 1.0.8
This stylesheet uses business terms defined the CEN/EN16931-1 and is reproduced with permission from CEN. CEN bears no liability from the use of the content and implementation of this stylesheet and gives no
warranties expressed or implied for any purpose.
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Faktura
Open Metoden AB

Fakturadatum
2022-10-25
Sista betaldatum
2022-11-24

Fakturanummer
437
Orderreferens
 
Beställarreferens
6141300
Belopp att betala
26 216.00 SEK

KÖPAREN
Enköpings kommun
Adress
Westerlundska gymnasiet
Box 924
745 34   ENKÖPING
SE
ID: 2120000282  [0007] 
Organisationsnummer: 2120000282  [0007] 
Köparens namn: Enköpings kommun
Momsregistreringsnummer: SE212000028201

KÖPARENS KONTAKT
6141300, Bergvretenskolan
henrik.wikehult@enkoping.se

Anteckning
Varmt tack för förtroendet!
Mary med team

Radnr Säljarens
artikelnr

Benämning Fakturerad
kvantitet

Á-pris Momskategori Avgifter
Rabatter

Radbelopp

0 101 Temadag 19/10 Bergvretenskolan
 

1.00  XST
(Kvantitetskod: ark)

19 500.00 SEK S,  25% 19 500.00

1 105 Hyrbil + bensin
 

1.00  XST
(Kvantitetskod: ark)

1 225.00 SEK S,  25% 1 225.00

2 106 Matutlägg 138+110
 

1.00  XST
(Kvantitetskod: ark)

248.00 SEK S,  25% 248.00

Summa radbelopp:  20 973.00 SEK
SKATTESAMMANRÄKNING
Momskategori Undantagsorsak Skattepliktigt belopp Skattebelopp
VAT : S  (Standard),  25% 20 973.00 5 243.25
Totalt momsbelopp:    5 243.25 SEK
Totalbelopp exkl moms:  20 973.00
Totalbelopp inkl moms:  26 216.25
Beloppsutjämning:  -0.25
Belopp att betala:  26 216.00 SEK
Betalningsvillkor: 
30 Dagar
BETALINSTRUKTION
Betalsätt kod   Betalsystem eller BIC Kontonr Kontonamn Referens vid betalning
30 (Kontobaserad betalning) ESSESESSXXX  SE7850000000053921047757  43752
30 (Kontobaserad betalning) SE:BANKGIRO  51772085  43752
SÄLJAREN
Open Metoden AB
Adress
Rubinstigen 11
196 36  Kungsängen
SE
ID: 5590829924  [0007]   
Organisationsnummer: 5590829924  [0007] 
Open Metoden AB
Momsregistreringsnummer: SE559082992401
ID för säljarens skatteregistrering: Godkänd för F-skatt [TAX] 

SÄLJARENS KONTAKT
Kontakt: Mary Juusela
E-mail: mikael@nolbeckredovisning.se

Business process type: urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0
Specification identifier: urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:3.0
Säljarens PEPPOL-ID: 5590829924 [0007]
Köparens PEPPOL-ID: 2120000282 [0007]
This invoice visualization is generated from SFTI BIS Billing 3 XSL Stylesheet Version 1.0.8
This stylesheet uses business terms defined the CEN/EN16931-1 and is reproduced with permission from CEN. CEN bears no liability from the use of the content and implementation of this stylesheet and gives no
warranties expressed or implied for any purpose.
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