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Utbildningsnämnden

2021-08-25

1(1)

Meddelanden 2021-06-16
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-21 om ny resepolicy och riktlinjer för
resor i tjänsten. KS 2021/10
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-21 att bifalla motion om
suicidprevention och ge socialnämnden i uppdrag att i samarbete med
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ta fram lokal
handlingsplan för suicidprevention. KS 2020/157
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-31 om policy för sociala medier. KS
2021/69
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-21 att godkänna delårsrapport 1
och tillföra socialnämnden 8 mkr. KS 2021/63
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08 att uppdra till nämnder med
negativa budgetavvikelser att redovisa åtgärdsplan för budget i balans till
kommunstyrelsen senast per delårsrapport 2, samt uppdra till nämnder
att vid behov revidera aktiviteter för att bidra till att uppnå resultatmål och
återrapportera dessa till kommunstyrelsen senast per delårsrapport 2. KS
2021/63
Skrivelse från Stefan Jönsson (S) och Eva Ballovarre (S) angående
problem kring skolskjuts i Älmhults kommun, samt svar från Gusten
Mårtensson (C) och Elisabeth Peltola (C).
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Sidnummer, beslut 1(3)

Kommunfullmäktige

§ 90 Revidering av resepolicy samt antagande av
riktlinjer för resor i tjänsten
Ärendenummer KS 2021/10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige upphäver Resepolicy daterad 2009-10-05.
2. Kommunfullmäktige fastställer Resepolicy daterad 2021-02-22.
3. Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för resor i tjänsten daterad 202105-12.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Reservation
Michael Öberg (MP) reserverar sig mot besluten.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens resepolicy är ett verktyg för att reglera tjänsteresor som görs av
anställda och förtroendevalda i Älmhults kommun. Resepolicyn tar sin
utgångspunkt i kommunens miljöplan, policy för hållbart arbetsliv och
fordonspolicy och ämnar bidra till en mer miljömedveten syn på resande i
tjänsten. Policyn innefattar tjänsteresor som sker både inom och utanför
kommunen av samtliga anställda inom kommunens verksamhet.
Kommunen har en tidigare resepolicy som fastställdes 2009. Den tidigare
policyn är utdaterad och inte heller speciellt utförlig. Det nya utkastet är
uppdaterat, mer utförligt skrivet och justerat för att lägga mer fokus på
miljöaspekten av resandet.
Som komplement till policyn tillkommer även styrdokumentet ”riktlinjer för
resor i tjänsten”. Riktlinjerna konkretiserar policyn och innehåller mer praktisk
information gällande hur resandet i kommunen ska gå till och inkluderar bland
annat rangordning av olika resemedel, praktiska instruktioner för bokande av
resor och information om försäkring och reseersättning. Riktlinjerna ersätter en
rutin som etablerades på tjänstemannanivå 2013.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(3)

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-04-06, § 74, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige följande:
1.
2.
3.
4.

Kommunfullmäktige upphäver Resepolicy daterad 2009-10-05.
Kommunfullmäktige fastställer Resepolicy daterad 2021-02-22.
Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för resor i tjänsten daterad
2021-02-22.4.
Tillägg i riktlinjens punkt 4.3 att tjänsteresor utgår från den anställdes
arbetsplats.

Vid behandlandet av ärendet på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-26,
§ 46, lades följande yrkanden:
1. Michael Öberg (MP) yrkar att andra meningen i punkt 4.4 stryks från
dokumentet ”Riktlinjer för resor i tjänsten”.
2. Tord Helle (SD) yrkar på att alkolås i bilarna och att bilen som används
ska.
3. Bo Mazetti-Nissen (M) yrkar att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen för att bereda de uppkomna yrkandena.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26, § 46, att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för att bereda de uppkomna yrkandena på
kommunfullmäktiges sammanträde.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-06-08, § 119, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige följande:
1. Kommunfullmäktige upphäver Resepolicy daterad 2009-10-05.
2. Kommunfullmäktige fastställer Resepolicy daterad 2021-02-22.
3. Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för resor i tjänsten daterad 202105-12.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 119
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25, § 66
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-12
 Utkast Resepolicy daterad 2021-02-22
 Utkast Riktlinjer för resor i tjänsten daterat 2021-05-12
 Resepolicy daterad 2009-10-05
 Rutiner för resor i tjänsten daterad 2013-10-05
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 3(3)

Kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, § 46

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat
så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och byggnämnden
För åtgärd
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

Riktlinjer

Riktlinjer för resor i tjänsten
Ärendenummer KS 2021/10

Dokumentinformation
Fastställt av Kommunfullmäktige, 2021-06-21 § 90
Gäller från och med 2021-06-21
Ersätter Rutiner för resor i tjänsten daterad 2013-10-01
Implementeras av Samtliga nämnder och förvaltningar
Framtaget av Kommunledningsförvaltningen
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Riktlinjer för resor i tjänsten
1. Rangordning av färdmedel
Älmhults kommun har en rangordning av färdmedel, där följande alternativ ska
övervägas i tur och ordning:
1. Ingen resa - distanskommunikation (möten på distans eller digitala
sammanträden) eller möten i kommunhuset
2. Gång eller cykel
3. Kollektivtrafik - buss eller tåg
4. Kommunens egna bilar
5. Hyrbil/egen bil
6. Flyg

2. Distanskommunikation
Inför varje eventuell tjänsteresa skall alternativet att mötas med hjälp av
distanskommunikation, exempelvis digitala sammanträden, övervägas.

3. Beställning av resor och boende
Beställning av resor och logi skall göras via kommunens interna webbsida.
Älmhults kommun har avtal med Sydresor i Älmhult gällande beställning av
resor och hotell samt laddning och beställning av resekort för Kronobergs
Länstrafik. Beställningar bör göras så tidigt som möjligt för mest
kostnadseffektiva resultat.

4. Val av färdmedel
Kommunens många olika verksamheter skapar olika krav på färdmedel vid
resor. Faktorer som miljö, kostnad, tidsåtgång och säkerhet ska tas hänsyn till.
Resor kortare än 3 kilometer bör ske genom gång eller cykel om inte annat
färdmedel krävs av särskilda skäl.
4.1 Cykel
Cykel lämpar sig för resor i Älmhults tätort. Tjänstecyklar finns att låna vid
behov. Cykelhjälm finns att låna från servicecenter.
4.2 Kollektivtrafik - Buss, tåg och båt
För resor där cykel/gång inte är ett rimligt färdsätt skall kollektivtrafik användas
i första hand. För längre resor, regionalt eller nationellt, skall tåg användas om
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inte annat färdmedel krävs. Tåg och båt kan även användas för kortare
internationella resor. För resor med buss eller tåg inom Kronobergs län skall
Kronobergs Länstrafiks resekort användas. Dessa kort finns att låna från
kommunens servicecenter.
4.3 Bil
I de fall cykel, gång eller kollektivtrafik inte är praktiskt eller möjligt kan bil
användas. Samåkning skall alltid ske i största möjliga utsträckning. För längre
resor bör bil undvikas i den mån det går.
Tjänsteresor utgår från den anställdes arbetsplats.
Om bil måste användas ska följande prioriteringsordning följas:
1. Kommunens bilar
Kommunens bilar ställer höga krav på bilarnas egenskaper gällande miljö och
säkerhet i enlighet med kommunens fordonspolicy. Kommunens bilar går att
låna via kommunens interna bokningssystem1.
2. Hyrbil eller egen bil
Vid resor där resenären behöver använda en bil under flera dagar är hyrbil att
föredra. Anställda skall i möjligaste mån undvika att använda privat bil för resor
i tjänsten. Undantagsvis får egen bil användas i tjänsten.
4.4 Flyg
Flyg kan användas för längre resor om de praktiska förutsättningarna förhindrar
att resan kan ske genom andra färdmedel. Vid särskilda omständigheter kan
närmaste chef godkänna resa med flyg även på kortare sträckor.

5. Anslutningsresor
För anslutningsresor till och från flygplats eller tågstation skall kollektiva
färdmedel användas i första hand. I de fall bil krävs skall bilfärden samordnas i
största möjliga mån.

6. Planering av möten utanför kommungränsen
Möten som planeras utanför kommungränsen som kräver att deltagarna färdas
dit skall i största möjliga mån planeras så att mötesdeltagarna kan ta sig till och
från mötet med kollektivtrafik.

7. Försäkringar
På kommunens intranät finns detaljerad information gällande försäkringar som
gäller vid tjänsteresor. Tag med EU:s särskilda sjukförsäkringskort vid resa inom

1

För närmare instruktioner se: Rutin för utlåning av bilar
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EU/EES eller Schweiz. Kortet beställs via Försäkringskassans hemsida och
gäller i tre år.
Vid resor till krigs- eller högriskområden gäller särskilda försäkringsvillkor.
Resor till krigs-eller högriskområden skall rapporteras till förvaltningschef i god
tid innan avresedatum så att försäkringsvillkoren kan kontrolleras.

8. Traktamente och andra ersättningar
Tjänsteresor som betalas av Älmhults kommun regleras av centrala avtal som
bilersättningsavtal, traktamentsavtal och allmänna bestämmelser. Uppgifter om
traktamenten och andra ersättningar som gäller vid tjänsteresor finns på den
interna hemsidan.

9. Skattepliktiga förmåner – bonuspoäng och program
På resemarknaden finns ett antal lojalitets- och bonusprogram hos flygbolag,
hotell med mera. Bonuspoäng eller liknande som tjänas in under tjänsteresa får
endast användas i tjänsten.

10. Reseförskott
Reseförskott skall sökas om betalningar måste göras under resan. Det är viktigt
att söka det i god tid före avresan för att få förskottet insatt på lönekontot innan
resan påbörjas. Förskottet dras på lönen månaden efter att resan är avslutad
samtidigt som kvitton redovisas. Förskott betalas inte ut på annat sätt.

11. Reseräkning
Reseersättning utgår ej inom Älmhults tätort där gång eller cykel istället kan
användas. Reseräkningen bör registreras inom två månader efter att resan är
avslutad. Resor som inte är registrerade kan inte betalas ut.
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Kommunstyrelsen

Styrdokument

Resepolicy
Ärendenummer KS 2021/10

Dokumentinformation
Fastställt av Kommunfullmäktige, 2021-06-21 § 90
Gäller från och med 2021-06-21
Implementeras av Älmhults kommun
Ersätter Resepolicy fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-25 § 137
Framtaget av Kommunledningsförvaltningen
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Resepolicy
1. Definition
Kommunens resepolicy ämnar reglera tjänsteresor som görs av anställda och
förtroendevalda i Älmhults kommun. Älmhults kommuns resepolicy tar sin
utgångspunkt i kommunens miljöplan, policy för hållbart arbetsliv och
fordonspolicy och ämnar bidra till en mer miljömedveten syn på resande i
tjänsten. Policyn innefattar tjänsteresor som sker både inom och utanför
kommunen av samtliga anställda inom kommunens verksamhet. Resor till och
från arbetet räknas inte som tjänsteresor.

2. Syfte
Älmhults kommun ämnar att med denna policy påverka resandet som sker i den
kommunala verksamheten. Alla tjänsteresor skall ha ett klart definierat syfte och
fylla ett för verksamheten väl motiverat behov. Alla tjänsteresor skall ske på ett
sådant sätt att de innebär minsta möjliga kostnad för kommunen och minsta
möjliga belastning på miljön. Möten och konferenser skall förläggas på ett
sådant sätt att behovet av resor minimeras.
Policyns syfte är därigenom att säkerställa att varje resa i kommunen skall ske på
det säkraste, miljövänligaste, mest etiska och mest kostnadseffektiva sätt som
möjligt. Med miljövänligt resesätt avses att utsläppen från förbränning av fossilt
bränsle minskar. Policyn bidrar därför till flera olika positiva effekter, bland
annat mer effektiv resursanvändning, kostnadsbesparingar, tidsbesparing,
positiva hälsoeffekter, miljövinster och bättre trafiksäkerhet.

3. Organisation och ansvar
Policyn omfattar alla anställda och förtroendevalda inom Älmhults kommun.
Varje nämnd skall inom sitt område se till att resandet sker i enlighet med denna
policy och fastställda regler.
Godkännande av tjänsteresor beslutas av närmaste chef.

4. Förhållningssätt
Älmhults kommun månar om hållbar utveckling och arbetar aktivt för att
verksamheten ska bli miljövänligare och resurssnålare. En hållbar miljömässig
utveckling kräver en minskad klimatpåverkan vilket Älmhults kommun strävar
efter, bland annat genom reglering av tjänsteresor då dessa har betydande
miljöeffekter.
Att mötas i tjänsten och deltaga i sammankomster för kommunens anställda och
förtroendevalda är en viktig del av kommunens verksamhet. I de fall resor
behöver göras i tjänsten skall alltid det mest säkra, rationella, miljövänligaste
och kostnadseffektiva alternativet väljas. Möjligheter att genomföra ett möte på
distans skall alltid övervägas innan beslut fattas om att resa.
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Lokala tjänsteresor skall om möjligt genomföras till fots eller på cykel. Vid
längre resor bör kollektiva färdmedel användas. Vid brist på kollektiva alternativ
skall kommunens bilar användas i första hand. Endast när inget annat alternativ
är möjligt eller rimligt kan egen bil väljas.
Tjänstecyklar, kort för kollektiva resor och kommunala bilar finns tillgängliga
att låna.
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Kommunfullmäktige

§ 96 Svar på motion om suicidprevention
Ärendenummer KS 2020/157

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bifalla motionen.
2. Ge socialnämnden i uppdrag att i samarbete med utbildningsnämnden och
kultur- och fritidsnämnden ta fram lokal handlingsplan för suicidprevention.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Eva Ballovarre (S) lämnade in en motion 2020-12-11 om suicidprevention. I
motionen yrkas:


Att Älmhults kommun tar fram en lokal handlingsplan för suicidprevention.

Kommunstyrelsen remitterade motionen till socialnämnden för beredning 202101-12, § 14.
Socialnämnden behandlade motionen på sammanträde 2021-04-21, § 40, och
beslutade föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-06-08, § 129, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen och ge socialnämnden i uppdrag att i
samarbete med utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ta fram lokal
handlingsplan för suicidprevention.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 129
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25, § 76
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-12
 Socialnämndens beslut 2021-04-21, § 40
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25
 Motion daterad 2020-12-11
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Vidar Lundbäck (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat
så.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Förebygg självmord
Under 2019 dog 1 269 personer av suicid i Sverige och ytterligare 319 dödsfall
antogs orsakas av självmord (Statistiska centralbyrån) . Två tredjedelar av dessa var
män. De flesta självmorden sker i åldersgruppen 45-65 år (bland både kvinnor och
män), men även äldre män över 85 år är högt procentuellt representerade. I de
yngre åldersgrupperna stod självmord för en tredjedel av alla dödsfall.
Psykisk ohälsa är utbrett i vårt samhälle och återfinns i alla åldersgiupper.
Representanter från Älmhults kommun deltar i regionala nätverk kopplat till
psykisk ohälsa och det finns lokalt en handlingsplan kring psykisk ohälsa. I den
lokala handlingsplanen finns viss inriktning mot suicidprevention - men det behövs
göras mer.
Kommunens medarbetare behöver ha kunskap om psykisk ohälsa och suicid.
Förekomsten av suicid är inte utpekat till en specifik grupp - det behöver därför
finnas bred kunskap hos kommunens medarbetare. Utbildning behövs hos de som
möter, barn, ungdomar, vuxna, pensionärer, personer med uttalad psykisk ohälsa
och personer som upplevs må bra.
2019 dog 223 personer i trafiken - 1269 personer tog livet av sig-vi måste ta den
psykiska ohälsan på allvar och arbeta förebyggande på alla nivåer.

Med anledning av detta yrkar jag:
-

Att Älmhults kommun tar fram en lokal handlingsplan för suicidprevention.

2020-12-11
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 76 Riktlinjer för sociala medier
Ärendenummer KS 2021/69

Kommunfullmäktiges beslut
 Anta förslag till riktlinjer för sociala medier, daterad 2021-04-13.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Inom Älmhults kommun har flera verksamheter egna konton på sociala medier.
Idag saknas kommungemensamma riktlinjer för administration av dessa konton.
Förslag till riktlinjerna syftar till att tydliggöra ansvar och rutiner.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-05-11, § 95, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige att anta kommunledningsförvaltningens förslag till
riktlinjer.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut 2021-05-11, § 95
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-27, § 49
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-13
 Förslag till riktlinje för sociala medier 2021-04-13

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Tomas Harrysson (C), Eva Ballovarre (S), Elizabeth Peltola (C) och Gun-Britt
Cedergren (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslut
så.
_____
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och byggnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Riktlinjer sociala medier
Sammanfattning
Sociala medier är en viktig kanal för oss att kommunicera med invånare,
företagare och besökare på deras villkor och där de finns. Älmhults kommun
använder sociala medier för att föra dialog, förstärka budskap och nå fler
invånare. Kommunens webbplats är alltid vår huvudkanal och sociala mediekonton ska inte ersätta information på webbplats.
Att administrera ett konto på sociala medier är ett stort ansvar och kräver en
omfattande insats av en verksamhet. Dessa riktlinjer beskriver vad som krävs för
att ha ett konto på sociala medier. Verksamhetens chef har tillsammans med den
eller de medarbetare som är administratör-/er ansvaret för att kontot hanteras
enligt dessa riktlinjer, den gällande lagstiftning vi har i Sverige och i enlighet
med Älmhults kommuns kommunikationspolicy.
I det här dokumentet använder vi begreppet ”konto på sociala medier”. Ett konto
kan vara en sida, en grupp, en profil eller liknande som tillhör en verksamhet i
Älmhults kommun.

Beslut och ansvar för att ha ett konto på sociala medier
Sociala medier är ett verktyg för Älmhults kommun att kommunicera med
invånare, företagare och besökare på deras villkor. Det är inget självändamål att
finnas på sociala medier utan sociala medier ska vara en insats som bidrar till att
nå ett eller flera verksamhetsmål. Beslutet om att använda sociala medier ska
därför tas av verksamhetens chef i samråd med kommunikatör. Verksamhetens
chef är den chef som har ansvar för mål, budget och personal. Vid projekt kan
denna roll innehas av projektledaren.

Krav och ansvar för att använda sociala medier
För att en verksamhet ska få ha ett konto i sociala medier krävs ett beslut och ett
uppdrag från verksamhetens chef, som tillsammans med kommunikatör
identifierat behovet. Kommunikationsavdelningen ska också ha godkänt kontot
och säkerställt att det inte kan förväxlas eller konkurrera med ett annat konto
inom Älmhults kommun.
Verksamhetens chef ansvarar för att:



Göra en behovsanalys och koppla insatsen till verksamhetens uppdrag, i
samråd med kommunikatör.
Utse ansvarig för kontot samt säkerställa att det finns utrymme i den
personens tjänst att hantera kontot. Viktigt att den ansvariga för kontot
har tid för produktion och närvaro, uppföljning, arkivering, diarieföring,
kompetensutbildning och annan administration som är kopplad till
sociala medier. Det är viktigt att kontot hålls levande, och att kontot
annars arkiveras.
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Säkerställa att det finns resurser att bevaka kontot vid sjukdom, om
ansvarig slutar samt vid semester och ledighet.
Att den information som sprids på sociala medier är korrekt.
Säkerställa att medarbetaren följer riktlinjerna för sociala medier,
Älmhults kommuns kommunikationspolicy och grafiska profil samt
aktuell lagstiftning.
Säkerställa att medarbetaren har bra kännedom kring nämndens
informationshanteringsplan.
Kontinuerligt uppdatera, utvärdera och följa upp om kontot uppfyller
krav och syfte samt utsatta mål.

Avsändare och namngivning av kontot
Det är viktigt att mottagaren förstår att kontot tillhör Älmhults kommun.
Älmhults kommun som avsändare ska framgå i antingen profilbild, namn eller
beskrivning. Namnet på ditt konto fungerar som avsändare och det är viktigt att
välja ett namn som enkelt och tydligt kommunicerar vilka ni är. Detta är viktigt
för att kontot ska vara enkelt att hitta. Ta gärna stöd från en kommunikatör i val
av namn på kontot.

Presentation och kontaktuppgifter
På kontot ska det tydligt beskrivas vad kontot används till. Det ska vara enkelt
för användaren att komma i kontakt med ansvarig för kontot. Om möjligt ska
kontaktuppgifter till Älmhults kommuns servicecenter anges. I kontots
beskrivning ska länk till Älmhults kommuns sida om sociala medier och
förhållningsregler finnas med (almhult.se/socialamedier).
På Facebook ska även Älmhults kommuns förhållningsregler för sociala medier
finnas publicerade. Det ska på Facebook även finnas information om när kontot
är bemannat och att frågor besvaras inom 24 timmar alternativt kommande
arbetsdag om det är en helgdag eller helg.
Förhållningsregler för sociala medier
Allt som publiceras på kommunens sociala medier är offentligt och hanteras
enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att det som publiceras där kan bli en
allmän handling.
Kommentarer i kommunens konton på sociala medier ska hålla god ton och får
inte innehålla:









Hot
Förtal, personliga angrepp eller förolämpningar
Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier
Olovlig våldsskildring eller pornografi
Uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet
Olovligt bruk och publicering av upphovsrättsligt material
Svordomar eller obscena ord
Kommersiella budskap eller reklam
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Uppstart av nytt konto
Vid uppstart av ett konto är det viktigt att verksamheten har en plan för hur
kontot ska användas. Kontot ska också föras i in registret över Älmhults
kommuns konton i sociala medier på www.almhult.se/socialamedier.
Kommunikationsavdelningen ansvarar för registret och utför uppdateringar
enligt beställning från ansvarig för kontot.

Användning av sociala medier
Den medarbetare som fått i uppdrag att administrera kontot på sociala medier
ska följa riktlinjerna nedan samt de dokument och lagar som det här dokumentet
hänvisar till.
Våra inlägg
Kommunens inlägg och svar i sociala medier ska vara tydliga, tillgängliga och
trovärdiga. Vi följer Älmhults kommuns värdegrund och skriver så att läsaren
förstår. Vi använder klarspråk och följer de instruktioner som finns för
kommunens medarbetare kring detta.
Inläggen kan vara personliga men inte privata - vi representerar Älmhults
kommun. Vid svar ska vi ange varifrån svaret är inhämtat så att det blir
trovärdigt och tydligt varifrån informationen kommer.
Vi är inte politiska. Vid information av ett politiskt beslut är vi opartiska och
värderar inte beslutet.
Vi är källkritiska och kontrollerar fakta innan vi delar någon annans inlägg eller
sprider information vidare.
Vi är normmedvetna och tänker på mångfald – etnicitet, kön, ålder,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och religion.
Kommentarer och meddelanden
Sociala medier är en kanal för dialog – inte envägskommunikation. Genom att
svara på kommentarer och meddelanden bygger vi relationer med våra invånare.
Som kommun ska vi svara på frågor från invånare som rör vår verksamhet. Om
vi inte kan svara ska vi hänvisa till rätt verksamhet/myndighet (se
förvaltningslagen (2017:900) § 4 om myndigheters serviceskyldighet). Vid
oklarheter hänvisas till servicecenter (info@almhult.se).
Kommentarer och meddelanden ska få ett första svar senast nästa arbetsdag. I
övrigt sker svar enligt Älmhults kommuns servicelöfte.
Hot, personliga angrepp eller förolämpningar, sekretessuppgifter, förtal, hets
mot folkgrupp, uppmaningar till brott och obscena ord tas bort. Innan inlägget
tas bort ska det först bedömas om det ska diarieföras, enligt nämndens
informationshanteringsplan. Vi skriver alltid ett inlägg i tråden som informerar
om att vissa inlägg i tråden tagits bort samt anledningen till att de tagits bort.
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Upprepande frågor från användare behöver bara besvaras en gång, alternativt
hänvisas till ett tidigare svar.
Kommentarer eller inlägg som inte innehåller en fråga behöver inte besvaras.
Frågor av politisk karaktär hänvisas till aktuell nämnd.
Grupper och sidor i sociala medier
Det är viktigt att kommunen upplevs som tydliga, tillgängliga och transparenta i
sociala medier. Oavsett om innehållet är öppet eller slutet, så är det vi publicerar
i våra sociala medier alltid allmän handling och måste lämnas ut till alla som
begär det.
Sekretessbelagd information ska inte delas på sociala medier. Om så har skett
och begärs ut ska innehållet sekretessprövas innan handlingen lämnas ut.
Slutna grupper riskerar att upplevas som exkluderande, vilket kan leda till att
verksamheten inte upplevs som öppen, inbjudande och transparent.
Kommunikatör kan ge råd om alternativa kanaler för kommunikation med
målgruppen.
Vid kris och incident
Vid en kris eller incident är det kommunens webbplats www.almhult.se som
hålls uppdaterad. De inlägg vi lägger ut på våra konton i sociala medier har som
syfte att guida målgrupperna till www.almhult.se. Vi svarar på frågor så snabbt
vi kan och hänvisar till www.almhult.se.
Tävlingar och lotteri
Tävlingar på sociala medier är tillåtet om både tävlingen och vinsten är kopplad
till verksamhetsmål. Observera att vinsten kan medföra vinstskatt för vinnaren.
Mer information finns på www.skatteverket.se. Tävlingar och lotteri ska följa
Lotteriinspektionens regler.
Mål och utvärdering
Det är viktigt att utvärdera närvaron på sociala medier och att följa upp om
närvaron bidrar till att verksamhetens mål nås.
Mätbara och tydliga mål för kontot samt rutiner för hur de ska följas upp ska
därför finnas för varje konto.
Målen ska vara kopplade till kontots syfte. Om syftet är att nå ut och
marknadsföra verksamheten, är det bra att mäta räckvidd (Hur många såg
inlägget) och engagemang (Antal kommentarer, delningar och likes). Om syftet
däremot är att svara på frågor, serva målgruppen och vara ett stöd, är det bättre
att mäta svarstid och nöjdhet.
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Avsluta ett konto
Om ett konto inte längre fyller ett syfte eller inte är aktivt bör det avslutas.
Annars riskerar det att ge en felaktig bild av var våra invånare, företagare och
besökare kan komma i kontakt med oss.
Innan ett konto avslutas ska det under en tid tydligt kommuniceras att det
kommer att stängas ned och varför. Det bör också meddelas var följarna kan
vända sig framöver med frågor.
Har kontot varit inaktivt en längre tid (mer än ett halvår) är det oftast bättre att
bara avsluta kontot. Innan kontot avslutas ska innehållet arkiveras. Kontakta
nämndens nämndsekreterare kring hur kontot ska arkiveras.
När kontot är avslutat är det också viktigt att informera
kommunikationsavdelningen om att kontot inte längre finns. Vi måste enligt lag
föra register över Älmhults kommuns kanaler och därmed måste kontot tas bort
från registret. (Registret finns på www.almhult.se/socialamedier).

Personuppgifter, upphovsrätt
Det finns flera bestämmelser som styr vad vi får publicera på sociala medier och
hur vi ska hantera kommentarer, taggningar och meddelanden. De viktigaste är
dataskyddsförordningens bestämmelser (GDPR), upphovsrätten och
offentlighetsprincipen.
GDPR
Grunden i GDPR är att individen äger sina egna personuppgifter och inför
publicering på sociala medier måste samtycka för att vi ska få använda dem.
Alla uppgifter som direkt eller indirekt kan knytas till en person, kräver därmed
att den personen är medveten om sin medverkan och har samtyckt till den. Det
rör både text och bild. Vi får aldrig publicera personuppgifter på sociala medier
utan att ha samlat in ett samtycke först. Samtyckesblankett hittar du på
”Hemma”. Denna ska fyllas i av personen som medverkar. Samtyckena ska
lagras så att de enkelt går att hitta. Vi ska också om personen vill bli bortglömd
skyndsamt kunna ta bort personuppgiften. Publiceringen måste alltid tas bort
efter att samtyckets giltighetstid har gått ut.
Personuppgifter (till exempel bilder på personer) som publicerats innan 25 maj
2018 omfattas också av GDPR och måste tas bort alternativt måste samtycke
samlas in retroaktivt.
Upphovsrätt
Alla bilder som är fotograferade i modern tid är skyddade. Att publicera en bild
som vi inte har tillåtelse till är olagligt och vi kan i efterhand behöva betala
ersättning till den som tagit/äger bilden, för olovlig användning eller
upphovsrättsbrott. Detta gäller även musik, illustrationer och filmer.
Bilder, illustrationer, film, text eller ljud som vi inte har ett dokumenterat
godkännande för ska inte publiceras.
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Offentlighetsprincipen, diarieföring, borttagning och gallring
Det som skrivs på Älmhults kommuns konton i sociala medier är allmän
handling. Därför gäller samma regler för diarieföring på sociala medier, som
exempelvis för epost och brev. Den som är ansvarig för kontot är också ansvarig
för att diarieföring sker vid behov. Det är viktigt att diarieföringen sker
skyndsamt för att kunna koppla innehållet till ett ärende och för att inte riskera
att gallring sker innan diarieföring.
Läs mer om diarieföring i respektive nämnds informationshanteringsplan.
Vi gallrar text och bild som innehåller personuppgifter (var noga med att
diarieföra det som ska diarieföras innan du gallrar). Text och bild som inte
innehåller personuppgifter behöver aldrig gallras.
Vi tar skyndsamt bort text och bild som innehåller hot, personliga angrepp och
förolämpningar, sekretessuppgifter, förtal, hets mot folkgrupp, uppmaningar till
brott och obscena ord. Bedömning ska alltid göras utifrån respektive nämnds
informationshanteringsplan.
Arkivering
Älmhults kommuns konton i sociala medier ska arkiveras vid större förändringar
(profilbild, omslagsbild, namn, om-information och så vidare) samt när kontot
ska avslutas.
Vid frågor eller behov av hjälp att arkivera kontaktas nämndens
nämndsekreterare.
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Sidnummer, beslut 1(3)

Kommunfullmäktige

§ 93 Delårsrapport 1 år 2021
Ärendenummer KS 2021/63

Kommunfullmäktiges beslut
1. Tillföra Socialnämnden 8 miljoner kronor för att i första hand arbeta för att få
fler människor till egen försörjning och därmed minska behovet av
ekonomiskt bistånd. De 8 miljoner som tillförs Socialnämnden samt 400 000
kronor som avsätts för utredningen påverkar resultatet i enlighet med
beslutad budget 2021.
2. Godkänna kommunens delårsrapport 1.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Reservation
Gull-Britt Tranvik (SD) och Carl-Gustaf Hansson (SD) reserverar sig mot
besluten.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger delårsrapport 1. Delårsrapport 1 syftar till att, genom en förenklad
rapport, informera om förväntat bokslut 2021, med fokus på resultatmål och
ekonomi.
Ett år med Coronapandemin har nu passerat och för Älmhults kommuns del
kommer pandemin fortsätta att påverka kommunens verksamheter på flera vis –
både vad gäller finansiering av verksamhet och vad gäller uppdraget i stort med
de utmaningar som följer. Sveriges kommuner och regioner (SKR) förtydligar
att den senaste skatteprognosen är ett scenario med mycket stor
prognososäkerhet.
Det finns risk för att kommunfullmäktiges resultatmål under huvudprocess
”Utbildning och arbetsmarknadsprocess” inte kommer att uppnås.
Kommunens samlade prognos per mars månad 2021 påvisar ett negativt resultat
om 1,9 mkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 9,1 mkr.
Kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning kommer inte att
uppnås.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-06-08, § 125, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige följande:
1. Kommunfullmäktige tillför Socialnämnden 8 miljoner kronor för att i första
hand arbeta för att få fler människor till egen försörjning och därmed minska
behovet av ekonomiskt bistånd.
2. Kommunfullmäktige beslutar godkänna kommunens delårsrapport 1.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 125
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25, § 72
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-17
 Delårsrapport 1, daterad 2021-05-03
 Utbildningsnämndens beslut 2021-04-28, § 63
 Socialnämnden beslut 2021-04-21, § 30
 Tekniska nämndens beslut 2021-05-04, 61 § 60
 Kommunstyrelsen beslut 2021-05-11, § 101
 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-04-29, § 32
 Miljö- och byggnämndens beslut 2021-04-26, § 45
 Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 2021-05-10, § 19
 Delårsrapport 1 2021, Kultur- och fritidsnämnden
 Delårsrapport 1 2021, Tekniska nämnden
 Delårsrapport 1 2021, Miljö- och byggnämnden
 Delårsrapport 1 2021, Utbildningsnämnden
 Delårsrapport 1 2021, Socialnämnden
 Delårsrapport 1 2021, Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor
 Delårsrapport 1 2021, Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C), Eva Ballovarre (S), Sonja Emilsson (M), Gusten
Mårtensson (C) och Gun-Britt Cedergren (KD) yrkar bifall till
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunfullmäktige

kommunstyrelsens förslag med tillägget att de 8 miljoner som tillförs
Socialnämnden samt 400.000 som avsätts för utredningen tas från ”finansen”,
dvs årets resultat där Resultatutjämningsreserven används i enlighet med
beslutad budget 2021.
Gull-Britt Tranvik (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag att tilldela 8
miljoner kronor till socialnämnden samt Elizabeth Peltolas (C) tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat
så.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet Elizabeth
Peltolas (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.

Protokollsanteckning
Socialdemokraternas protokollsanteckning:
Älmhults kommuns delårsrapport för första kvartalet visar på ett negativt resultat
på cirka 2 miljoner kronor – detta är en förbättring som kan härledas till bland
annat förväntat högre skatteintäkter och ökade statsbidrag. Verksamheten i
nämnderna går däremot minus med 18.5 miljoner kronor vilket är oroväckande.
Kanske ännu mer oroväckande är att flera av de resultatmål som är uppsatta för
verksamheterna inte uppnås.
Det största underskottet står socialnämnden för och vi anser det är brådskande
att verkställa kommunfullmäktiges beslut från aprilsammanträdet 2021 kopplat
till frågan om ansvarsfrihet. Beslutet innebär att socialnämnden ska redovisa
planen för en budget i balans för både kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige, att kommunstyrelsen och socialnämnden har en
kontinuerlig dialog kring en arbetet med att skapa en budget i balans samt att
socialnämnden tar nödvändiga beslut och gör uppföljningar för att åstadkomma
en budget och verksamhet i balans.
Vi förväntar oss att styrande politiker i kommunen skyndsamt tar initiativ för att
verkställa ovan nämnda beslut.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Revisionen
Samtliga nämnder
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

§ 125 Delårsrapport 1 - 2021, Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2021/63

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
1.
2.
3.

4.

Uppdra till nämnder med negativa budgetavvikelser att redovisa
åtgärdsplan för budget i balans till kommunstyrelsen senast per
delårsrapport 2.
Uppdra till nämnder att vid behov revidera aktiviteter för att bidra till att
uppnå resultatmål och återrapportera dessa till kommunstyrelsen senast
per delårsrapport 2.
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att återkomma med
förslag på upplägg för utredning gällande framtidens äldreomsorg. För
utredningsarbetet avsätts 400,000 kronor och upplägget ska redovisas
senast vid kommunstyrelsemötet i september.
Protokollsanteckning från Socialdemokraterna läggs till i protokollet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
5.
6.

Kommunfullmäktige tillför Socialnämnden 8 miljoner kronor för att i
första hand arbeta för att få fler människor till egen försörjning och
därmed minska behovet av ekonomiskt bistånd.
Kommunfullmäktige beslutar godkänna kommunens delårsrapport 1.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1–4
Kommunfullmäktige punkt 5–6

Sammanfattning av ärendet
Föreligger delårsrapport 1. Delårsrapport 1 syftar till att, genom en förenklad
rapport, informera om förväntat bokslut 2021, med fokus på resultatmål och
ekonomi.
Ett år med Coronapandemin har nu passerat och för Älmhults kommuns del
kommer pandemin fortsätta att påverka kommunens verksamheter på flera vis –
både vad gäller finansiering av verksamhet och vad gäller uppdraget i stort med
de utmaningar som följer. Sveriges kommuner och regioner (SKR) förtydligar
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

att den senaste skatteprognosen är ett scenario med mycket stor
prognososäkerhet.
Det finns risk för att kommunfullmäktiges resultatmål under huvudprocess
”Utbildning och arbetsmarknadsprocess” inte kommer att uppnås.
Kommunens samlade prognos per mars månad 2021 påvisar ett negativt resultat
om 1,9 mkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 9,1 mkr.
Kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning kommer inte att
uppnås.

Beslutsunderlag
 Kommunstyre3lsens arbetsutskott 2021-05-25, § 72
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-17
 Delårsrapport 1, daterad 2021-05-03
 Utbildningsnämndens beslut 2021-04-28, § 63
 Socialnämnden beslut 2021-04-21, § 30
 Tekniska nämndens beslut 2021-05-04, 61 § 60
 Kommunstyrelsen beslut 2021-05-11, § 101
 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-04-29, § 32
 Miljö- och byggnämndens beslut 2021-04-26, § 45
 Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 2021-05-10, § 19
 Delårsrapport 1 2021, Kultur- och fritidsnämnden
 Delårsrapport 1 2021, Tekniska nämnden
 Delårsrapport 1 2021, Miljö- och byggnämnden
 Delårsrapport 1 2021, Utbildningsnämnden
 Delårsrapport 1 2021, Socialnämnden
 Delårsrapport 1 2021, Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor
 Delårsrapport 1 2021, Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar tillägg till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag:
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att återkomma med
förslag på upplägg för utredning gällande framtidens äldreomsorg. För
utredningsarbetet avsätts 400,000 kronor och upplägget ska redovisas
senast vid kommunstyrelsemötet i september.
Eva Ballovarre (S) yrkar tillägg till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag:
1. Beslutspunkt 1 och 2 i kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag ska
återrapporteras till kommunfullmäktige.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
utbildningsnämnden redovisar för kommunfullmäktige en analys av samt
åtgärder för att vända den konstaterade och prognostiserade negativa
resultatutvecklingen hos elever i grundskolan.
Eva Ballovarre (S) yrkar att en protokollsanteckning från Socialdemokraterna
läggs till i protokollet.
Elizabeth Peltola (C) yrkar avslag på Eva Ballovarres (S) yrkande.
Lars Ingvert (S) yrkar bifall till Elizabeth Peltolas (C) yrkande.
Beslutsgång
Propositionsordning 1
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
Propositionsordning 2
Ordförande frågar om Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i
enlighet med Elizabeth Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
Propositionsordning 3
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Eva Ballovarres (S)
yrkande.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan avslå Eva Ballovarres (S) yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat avslå Eva Ballovarres (S)
yrkande.
Propositionsordning 4
Ordförande frågar kommunstyrelsen om protokollsanteckningen från
Socialdemokraternas kan läggas till i protokollet och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

Protokollsanteckning
Socialdemokraternas protokollsanteckning:
Älmhults kommuns delårsrapport för första kvartalet visar på ett negativt resultat
på cirka 2 miljoner kronor – detta är en förbättring som kan härledas till bland
annat förväntat högre skatteintäkter och ökade statsbidrag. Verksamheten i
nämnderna går däremot minus med 18.5 miljoner kronor vilket är oroväckande.
Kanske ännu mer oroväckande är att flera av de resultatmål som är uppsatta för
verksamheterna inte uppnås.
Det största underskottet står socialnämnden för och vi anser det är brådskande
att verkställa kommunfullmäktiges beslut från aprilsammanträdet 2021 kopplat
till frågan om ansvarsfrihet. Beslutet innebär att socialnämnden ska redovisa
planen för en budget i balans för både kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige, att kommunstyrelsen och socialnämnden har en
kontinuerlig dialog kring en arbetet med att skapa en budget i balans samt att
socialnämnden tar nödvändiga beslut och gör uppföljningar för att åstadkomma
en budget och verksamhet i balans.
Vi förväntar oss att styrande politiker i kommunen skyndsamt tar initiativ för att
verkställa ovan nämnda beslut.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Kommunstyrelse
Revision
Respektive nämnd

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Till utbildningsnämnden och kommunstyrelsen i Älmhult 2021-08-18

Skrivelse angående problem kring skolskjuts i Älmhults kommun
Socialdemokraterna i Älmhult anser att det är oacceptabelt att barn i alla åldrar i
behov av skolskjuts tvingas till en resa på 1.5-2 timmar – enkel resa.
Barn som är så unga som 6 år får sitta två timmar på bussen för att till och från
skola och förskola. Problemet fanns redan förra läsåret, men flera föräldrar blev
lovade förbättring och accepterade då de långa restiderna. Nu visar det sig att det i
stället har blivit längre restid för flera av barnen.
Vi har också mottagit information om att föräldrar och barn var lovade en
presentation av chauffören inför skolstarten, men detta har i många fall helt
uteblivit.
Skolskjutsen bestäms utifrån skollagen, förordningen om skolskjuts, Trafikverkets
föreskrifter om skolskjuts och de lokala bestämmelserna i Älmhult daterade 202003-04. För att undvika liknande problem framöver anser vi att de lokala
bestämmelserna kompletteras med ett tak för väntetid och restid för barnens
skolskjuts.
Vi förutsätter att kommunen tillsammans med bussbolaget skyndsamt löser de
långa restiderna för våra barn och att kommunikationen med vårdnadshavarna är
tillfredsställande.
2021-08-18
Stefan Jönsson – andre vice ordförande i utbildningsnämnden
Eva Ballovarre – andre vice ordförande i kommunstyrelsen
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Svar på skrivelse från Eva Ballovarre och Stefan Jönsson daterad 2021-08-18 angående
skolskjuts i Älmhults kommun
Det har nyligen varit skolstart i Älmhults kommun.
Som vanligt vid terminsstart är det mycket som ska falla på plats i början för att få
skolskjutsarna att fungera så bra som möjligt. Vi är nu knappt en vecka in på det nya läsåret
och mitt i uppstarten och arbetar hårt för att få turerna att gå så bra som det är tänkt.
Älmhults kommun har en kontinuerlig dialog med ansvarigt bussbolag. Vi har även ett möte
med bolaget inplanerat i närtid för att följa upp nu gällande tillfälliga avtal om skolskjuts och
färdtjänst.
Synpunkter från vårdnadshavare har inkommit på några av turerna även vid denna
terminsstart, något som vi självklart tar på stort allvar. Kommunen har just nu som högsta
prioritet att se till att de turer som går är rimliga och att göra resvägen och restiden så bra
som möjligt. Vi tittar till exempel på möjligheten att sätta in extra bussar på vissa turer.
Redan i april 2021 gav utbildningsnämndens utskott, på vårt initiativ,
utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över gällande skolskjutsregler i Älmhults kommun.
I utredningsuppdraget betonades att särskild vikt i översynen bör läggas vid väntetider,
skolskjuts vid val av annan skola samt också färdvägens längd. Uppdraget ska återredovisas
senast i december 2021. Detta är alltså ett arbete som redan är igångsatt och som vi politiskt
följer upp löpande.
Fungerande skolskjuts är en självklarhet för att skolgången ska fungera för många av våra
familjer i kommunen. Vi följer därför noga arbetet med att få till bra skolskjutsturer och för
löpande dialog med elever, vårdnadshavare och ansvarigt bussbolag.
2021-08-19
Gusten Mårtensson, Ordförande i Utbildningsnämnden.
Elizabeth Peltola, Ordförande i Kommunstyrelsen.
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Utbildningsnämndens utskott

§ 66 Fördelning av tillägg "skolmiljarden"
Ärendenummer UN 2020/30

Utbildningsnämndens utskotts beslut
Utbildningsnämndens utskotts förslag till utbildningsnämnden.
1. Utbildningsnämnden beslutar att fördela tillägget till ”skolmiljarden” mellan
grundskola, 83 %, och gymnasieskola, 17 %.
2. Utbildningsnämnden beslutar att fördela vidare tillägget till fristående
verksamhet efter samma princip: 5 % av elevantalet ger 5 % av bidraget.
Avstämningsdatum är 15 september.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden beslutade 2021-03-31 hur Älmhults andel av så kallade
”skolmiljarden” skulle fördelas. Regeringen har sedan beslutat utöka stödet med
ytterligare 250 mkr, vilket innebär ytterligare 490 tkr i bidrag till Älmhults
kommun. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för
kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de
har rätt till, trots pandemin.
Utbildningsförvaltningen föreslår att tillägget fördelas enligt samma principer
som för grundtilldelningen; grundskola 83 % och gymnasieskola 17 %.
Fristående verksamhet får efter andel av elevantalet.

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-10.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Rektor Virestads friskola
Rektor Thoren Framtid Älmhult
Ekonomihandläggare Marie Lilja
Controller Daniel Akilisson
Verksamhetschef gy/vux Samuel Svensson
Grundskolechef Anna Rix Grönvall
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tjänsteskrivelse

Utbildningsförvaltningen
Camilla Åström
camilla.astrom@almhult.se

Utbildningsnämnden

2021-08-10

1(3)

Fördelning av tillägg till "skolmiljarden"
Ärendenummer UN 2020/30

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden beslutade 2021-03-31 hur Älmhults andel av så kallade
”skolmiljarden” skulle fördelas. Regeringen har sedan beslutat utöka stödet med
ytterligare 250 mkr, vilket innebär ytterligare 490 tkr i bidrag till Älmhults
kommun. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för
kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de
har rätt till, trots pandemin.
Utbildningsförvaltningen föreslår att tillägget fördelas enligt samma principer
som för grundtilldelningen; grundskola 83 % och gymnasieskola 17 %.
Fristående verksamhet får efter andel av elevantalet.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-10.

Ärendeberedning
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade
regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor
2021. Regeringen har sedan beslutat utöka stödet med 250 mkr. Bidragets
storlek baseras på hur många barn och unga i åldern 6 - 19 år som finns i
kommunen. Älmhult tilldelades 1 930 tkr i första omgången och sen ytterligare
490 tkr i tillägg, totalt 2 420 tkr.
Respektive kommun bestämmer själv, utifrån aktuella behov, hur medlen ska
fördelas. Anslaget kan användas för insatser i hela skolväsendet, exempelvis
inom förskolan, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen.
Pengarna ska användas till insatser i kommunala och fristående skolor.
Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten
av motsvarande slag.
Utbildningsnämnden beslutade 2021-03-31 att förvaltningen löpande ska
återkomma med redovisning av hur pengarna används.
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Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden beslutar att fördela tillägget till ”skolmiljarden” mellan
grundskola, 83 %, och gymnasieskola, 17 %.
2. Utbildningsnämnden beslutar att fördela vidare tillägget till fristående
verksamhet efter samma princip: 5 % av elevantalet ger 5 % av bidraget.
Avstämningsdatum är 15 september.

Camilla Åström

Roger Johansson

Verksamhetscontroller

utbildningschef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Rektor Virestads friskola
Rektor Thoren Framtid Älmhult
Ekonomihandläggare Marie Lilja
Controller Daniel Akilisson
Verksamhetschef gy/vux Samuel Svensson
Grundskolechef Anna Rix Grönvall
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Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant
Barnkonventionens består av 54 artiklar.
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är:
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har
beaktats.
1. Påverkar beslutet barnet?
Ja ☒
Nej ☐
Förklara oavsett svar:
Anslaget möjliggör olika insatser för att säkerställa att barn och elever får den
utbildning de har rätt till, trots coronapandemin
Om ja, fortsätt med frågorna
2. Hur har barns bästa beaktats?
Förvaltningens bedömning är att det främst är inom grundskola och gymnasium,
som extra insatser kan behövas
3. Beskriv eventuella intressekonflikter

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja ☐

Nej ☒

Förklara oavsett svar:
Fördelningen är på övergripande nivå, och inte möjlig för barn och elever att ta
ställning till.
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§ 64 Ryfors skola, permanent f-6 skola
Ärendenummer UN 2018/116

Utbildningsnämndens utskotts beslut
Utbildningsnämndens utskotts förslag till utbildningsnämnden.
1. Utbildningsnämnden beslutar att Ryfors skola permanent blir en f-6 skola.
2. Utbildningsnämnden beslutar att förändringen beaktas i budgetprocessen
inför 2023.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Ryfors skola fungerar tillfälligt som f-6 skola från och med höstterminen 2021.
Skolan har tidigare även varit en f-9 skola. Utbildningsförvaltningen har fått i
uppdrag att se över förutsättningarna för göra Ryfors skola till en permanent f-6
skola. Förvaltningen konstaterar att det finns tre grundläggande aspekter som är
avgörande för vilket beslut som fattas: skolans resultat, ekonomi och politiska
överväganden

Beslutsunderlag
 Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-12
 Utredning Ryfors skola daterad 2021-03-23
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Rektor Ryfors skola, Charlotta Gustafsson

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utbildningsförvaltningen
Roger Johansson
roger.johansson@almhult.se

Utbildningsnämnden

2021-08-12

1(3)

Ryfors skola permanent f-6 skola
Ärendenummer UN 2018/116

Sammanfattning av ärendet
Ryfors skola fungerar tillfälligt som f-6 skola från och med höstterminen 2021.
Skolan har tidigare även varit en f-9 skola. Utbildningsförvaltningen har fått i
uppdrag att se över förutsättningarna för göra Ryfors skola till en permanent f-6
skola. Förvaltningen konstaterar att det finns tre grundläggande aspekter som är
avgörande för vilket beslut som fattas: skolans resultat, ekonomi och politiska
överväganden.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-1
 Utredning Ryfors skola daterad 2021-03-23

Ärendeberedning
Ryfors skola fungerar från och med höstterminens start som en f-6 skola. I
samband med beslut om nybyggnad av Paradisskolan fattades även beslut om
detta. Det primära syftet var att avlasta skolorna i centralorten, som samtliga var
trångbodda. Under tiden som detta har pågått har skolan utvecklats, bland annat
genom att mer ledningsresurs har tillsatts. I de enkäter som gjorts framkommer
att eleverna i Ryfors är mycket nöjda med sin skola och de trivs bra.
Det är svårt att med säkerhet uttala sig om elevernas möjlighet till
kunskapsinhämtning, eftersom inga elever ännu har slutat åk 6. Betyg och
nationella prov i åk 6 är annars den naturliga indikatorn på hur väl en skola
lyckas. Vid mindre enheter med färre elever är det inte ovanligt med stora
svängningar i resultat mellan åren, så blir ändå inte helt tillförlitliga siffror.
Förvaltningen gör ändå bedömningen att Ryfors skola har utvecklats bra under
senare år och att eleverna får goda förutsättningar för inlärning och utveckling.
En annan faktor som skulle kunna gynna skolans utveckling om det blir en
permanent f-6 skola är möjligheten till kollegialt utbyte bland personalen. Det
finns helt enkelt fler kollegor att ha utbyte med. Skolan blir heller inte lika
känslig för personalbyte eller sjukdomar.
Ekonomi och resurser är också en viktig faktor vid beslut kring skolans framtid.
Det mest kostnadseffektiva är naturligtvis att ha helt fulla klasser, något som inte
Ryfors skola kan leva upp till varje år. Samtidigt kan man se det som effektivt
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resursutnyttjande att använda större delen av skolan, som tidigare stått tom.
Utbildningsförvaltningen anser att det är viktigt att resurser fördelas så att skolan
får bra möjligheter att nå goda resultat. Framför allt vill förvaltningen betona
behovet av skolledning, som finns på plats, åtminstone halva tiden.
Förvaltningen vill också lyfta fram att resurser behövs, så att undervisningen kan
bedrivas i klasser och inte i b-form. (B-form är benämning på när årskurser
samläser och sitter i samma klassrum).

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
 Utbildningsnämnden beslutar att Ryfors skola permanent blir en f-6 skola.
 Utbildningsnämnden beslutar att förändringen beaktas i budgetprocessen
inför 2023.

Roger Johansson

Underskrift

Utbildningschef

Titel

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Rektor Ryfors skola

Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant
Barnkonventionens består av 54 artiklar.
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är:
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Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har
beaktats.
1. Påverkar beslutet barnet?
Ja ☒
Nej ☐
Förklara oavsett svar: Om Ryfors blir en permanent skola kommer eleverna inte
behöva byta skola under mellanstadietiden. Flertalet elever kommer att få
kortare tid i skolskjuts.
Om ja, fortsätt med frågorna
2. Hur har barns bästa beaktats?
Beslutet är enbart gynnande för eleverna, om det inte är så att någon hellre skulle
vilja gå på en annan skola.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter
Elev som skulle vilja gå på skola inne i Älmhult, går miste om den möjligheten
eller åtminstone möjligheten att få skolskjuts till den skolan.

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja ☐

Nej ☒

Förklara oavsett svar:
Organisatoriskt inte möjligt, då de har sommarlov. Barnen har dock i enkätsvar
svarat att de är mycket nöjda och trivs med sin skola. Slutsatsen av det är då att
de är positiva till förändringen.
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Utbildningsförvaltningen
Roger Johansson
0476-550 32
roger.johansson@almhult.se

Utredning Ryfors skola
Ryfors skola är tillfälligtvis en f-6 skola, under tiden Paradisskolan byggs
färdigt. Utredningen syftar till att belysa förutsättningarna om skolan ska
fortsätta så eller om den åter ska bli en f-3 skola.
I tidigare utredning gjordes en mindre forskningsöversikt kring skolresultat för
mindre enheter. Det är ett område som är väldigt lite beforskat och mycket av
den forskning som finns är amerikansk. Med amerikanska mått betecknas en
skola på upp till 200 elever som mycket liten.
Det finns tre grundläggande aspekter för en skolas vara eller inte vara.
1. Skolans resultat. Får eleverna den bästa utbildningen?
2. Ekonomi. Hur är skolan i en ekonomisk jämförelse med andra skolor i
kommunen.
3. Politiska överväganden. Denna punkt kommer inte att beröras i denna
utredning.

Sammanfattning
Beslutet huruvida Ryfors skola ska vara en f-3 eller en f-6 skola är i mångt och
mycket en politisk fråga. En enhet i denna storlek kommer att vara dyrare i drift
än andra större skolenheter. Den främsta förklaringen till detta är att klasserna
kommer att vara mindre, d v s färre elever per lärare. Det kan lösas med så
kallad b-form, som innebär att man samläser mellan årskurserna. Det finns en
del forskning kring just detta och de flesta resultaten pekar på att det inte är
gynnsamt för elevernas kunskapsutveckling. Om skolan ska vara en f-6 skola
bör den ges tillräckliga resurser för att kunna ha årsklasser.
Mindre skolenheter har ofta svårare att rekrytera behörig personal. En förklaring
till detta kan vara att man gärna vill ha kollegor för att kunna driva
skolutveckling i arbetslag. Det
När det gäller lokalernas beskaffenhet behövs inte några större åtgärder. Det som
skulle behöva åtgärdas är köket. Utbildningsförvaltningen har pratat med
tekniska förvaltningen för att få en uppgift på vad en renovering skulle kosta.
Tekniska förvaltningen håller just nu på med en utredning kring kosten och vill
inte lämna några sådana uppgifter i nuläget.
En omvandling av Ryfors skola till en permanent f-6 skola får en viss effekt på
Paradisskolan, som var tänkt att inrymma även eleverna i åk 4-6 från Ryfors
skola. Det går inte att säga exakt vad detta innebär i kostnadsökning att ha dem
kvar. En rimlig beräkning är att det innebär ökade personalkostnader på ca 2 mkr
årligen, för 3 extra lärare och ökad bemanning på fritidshemmet. Denna
kostnadsökning kan dock endast sägas gälla till dess att Paradisskolan är full och
endast i de fall det skulle ha funnits plats för eleverna i befintliga klasser.
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En annan viktig aspekt att ta hänsyn till, som dock gäller samtliga F-6 skolor är
undervisning i moderna språk, hem- och konsumentkunskap och möjligen till
viss del slöjd. I dagsläget är undervisningen i moderna språk koncentrerad till ett
tillfälle per vecka (samlad) för att minska busskostnaderna, men det är inte det
bästa ur ett inlärningsperspektiv. Timplanerna kommer att arbetas om under
kommande läsår.

Skolans resultat
Ryfors skola har över tid resultat som ligger lägre än genomsnittet i Älmhults
kommun. Resultaten bakåt i tid utgörs av resultat på NP i åk 3. Det är dock
vanskligt att dra några slutsatser av detta. Populationen i varje enskild klass är
väldigt liten och en enstaka elevs resultat får stor påverkan.
Det finns också andra aspekter att fundera på när man tittar på hur väl skolan har
lyckats bakåt i tiden. Tillgången till specialpedagog/speciallärare och
elevhälsoteam har varit begränsad i det tidigare resursfördelningssystemet, där
varje elev har genererat en skolpeng. Detta försökte man kompensera genom ett
småskalighetstillägg, men det var inte tillräckligt för att säkerställa att eleverna
haft tillgång till specialresurser i samma omfattning som elever på större enheter.
En annan faktor har varit tillsättning av skolledning. Tidigare har en skolledare,
som dessutom varit rektor över en av de största skolenheterna, haft ungefär 10 %
av sin tjänst för att leda Ryfors skola. Det är inte möjligt att med den
arbetssituationen kunna leda skolutveckling på det sätt som avses i skollagen.
Detta är nu förändrat och nuvarande rektor har ca 50 % av sin tjänst på skolan.
Det finns tecken på att detta varit gynnsamt för skolans utveckling.

Skolans attraktivitet
Sammanställningen av de enkäter som utbildningsförvaltningen genomför varje
år, skoltempen, visar att eleverna trivs på skolan. Ryfors skola får genomgående
goda resultat både vad gäller trygghet och studiero och även kring
lärandesituationen. Enkäterna i sin helhet finns tillgängliga för den som önskar.
Eleverna uttrycker helt enkelt att de är nöjda med skolan som helhet.
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Prognos elevutveckling
I nedanstående tabell redovisas befintliga elever på Ryfors skola vt 2021. Dessa elever
har sedan flyttats upp till högre årskurser. Någon hänsyn har inte tagits till ev in- och
utflyttning. Nya klasser (röda) är antal invånare i upptagningsområdet per 2021-03-31.
Någon hänsyn har inte tagits till att elever kan förväntas välja annan skola.
Årskurs
F-klass
1
2
3
4
5
6
Summa
antal
elever

2020/2021

2021/2022

2022/2023

2023/2024

2024/2025

2025/2026

14
19
12
9
10
11
0

13
14
19
12
9
10
11

26
13
14
19
12
9
10

24
26
13
14
19
12
9

14
24
26
13
14
19
12

18
14
24
26
13
14
19

75

88

103

117

122

128

Antalet i tabellen avser inte elever i Ryfors skola utan befintligt antal invånare i
upptagningsområdet. Hänsyn har inte tagits till att elever väljer annan skola eller inoch utflyttning
Årskurs
F-klass
1
2
3
4
5
6
Summa
antal
invånare

2020/2021

2021/2022

2022/2023

2023/2024

2024/2025

2025/2026

15
22
21
14
14
16
22

14
15
22
21
14
14
16

26
14
15
22
21
14
14

24
26
14
15
22
21
14

14
24
26
14
15
22
21

18
14
24
26
14
15
22

124

116

126

136

136

133

En simulering gjord att mönstret fortsätter med att 25 % av eleverna väljer en
annan skola ger följande elevunderlag. (I tidigare utredning användes siffra 31
%, den har uppdaterats och 25 % är den aktuella siffran) Befintliga klasser är i
svart färg i nedanstående tabell, medan nya prognostiserade klasser är i rött.
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Simulerat elevantal kommande klasser (25 % av eleverna väljer annan skola)
Årskurs
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
F-klass
14
13
19
18
10
1
19
14
10
19
18
2
12
19
14
10
19
3
9
12
19
14
10
4
10
9
12
19
14
5
11
10
9
12
19
6
0
11
10
9
12
Summa antal
75
88
94
102
103
elever

2025/2026

13
10
18
19
10
14
19
105

Översikt forskning
Skolverket lyfter fram forskning kring glesbygdsskolor på sin webbsida. Gerd
Pettersson har i sin avhandling ”Inre kraft och yttre tryck – Perspektiv på
specialpedagogisk verksamhet i glesbygdsskolor”(2017, Pedagogiska
institutionen, Umeå Universitet) försökt belysa småskolans möjligheter och
hinder.
Till styrkorna, vilka benämns som ”inre kraft”, framträder det professionella
samarbetet inom skolan, men också samarbetet med övriga samhällsinvånare,
lokala organisationer och företag. Den omkringliggande samhällsmiljön utvidgar
lärmiljön och kännedomen om eleverna sträcker sig således utanför skolans
väggar.
Kännetecknande hinder för de kommunala glesbygdsskolorna är deras
begränsade resurser och det ständigt närvarande hotet om nedläggning. Detta
påverkar elever, föräldrar och lärare, men också det omkringliggande samhället.
Långa avstånd, rektorer som leder skolorna på distans och ett mindre väl
fungerande samarbete med kommunen, sätter ytterligare press på skolornas
verksamhet och dess aktörer.
I en artikel i SN 2018-08-09 belyser professor Jan-Eric Gustafsson problemet
med avsaknas av forskning. Artikel följer i sin helhet nedan.
Risker med små skolor – men forskning på stora saknas
Det finns ingen svensk forskning på skolstorlekens betydelse. Det berättar
pedagogikprofessor Jan-Eric Gustafsson, Göteborgs universitet.
9 AUGUSTI 2018 05:00
– Jag tror att storleken på skolor har varit en ickefråga, säger professor Jan-Eric
Gustafsson, vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs
universitet. Han känner inte till någon svensk forskning i ämnet.
Varför tror du att det saknas forskning i Sverige om skolstorleken betydelse?
– Det har behandlats på andra nivåer än vad som är bra utifrån det pedagogiska
perspektivet. Det har mer handlat om var det är lämpligt att lägga skolor och hur
många platser som behövs för att svara på de behov som skolan ska täcka.

48

Utredning

[tj] Älmhults
18J kommun

2021-03-23

5(13)

En hypotes som lyfts i dessa sammanhang handlar om att en stor skola kan
erbjuda mer variation, berättar Gustafsson. Han tar som exempel att en stor
gymnasieskola med många lärare kan erbjuda fler program.
– Vilket skulle kunna vara ett argument för att det är bra med stora skolor. Men
om det finns någon forskning som ger stöd för den hypotesen vet jag inte, säger
Gustafsson.
Han för också ett resonemang om att stora skolor kan vara bra som
attraktionskraft för en skola och syftar på kompetensutvecklingen hos lärare.
– Att lärarna har möjlighet att lära av varandra, om man vill utvecklas. Det kan
vara rimligt att tänka sig om skolan har kollegiala modeller för det. Då är det
lättare att genomföra det på en stor skola, säger han.
Men han betonar att det bara är spekulationer.
Däremot känner han till en svensk studie som gjordes för 15-20 år sedan. Då
undersöktes om det var bra med årskursblandad undervisning, något som är
vanligare på små landsbygdsskolor. Resultaten är i princip entydiga,
årskursblandad undervisning är inte bra ur ett pedagogiskt perspektiv.
– Därför att det är svårt för läraren att ge barn i olika årskurser det de behöver
för att utvecklas, säger han.
Eftersom det inte bara är Nyköping, utan många kommuner runt om i landet som
bygger skolor för att lösa platsbrist ser Gustafsson gärna forskning på området.
– Det som ger förutsättningar för bra kvalitet på undervisning är alltid intressant
och vi vet att väldigt många faktorer kan vara relevanta. Inte minst utformningen
av skolor, säger han och syftar inte bara på storleken utan även hur klassrummen
är konstruerade och hur flexibla skolorna är när det gäller inredning.
Även Boverket har försökt belysa storlekens betydelse för skolor.
Storlekens betydelse – för och nackdelar med stora eller små enheter
Granskad:9 oktober 2020
En trend inom utvecklingen av skolor och förskolor är att dessa enheter blir
allt större med fler barn och elever. Stora enheter kan ha fördelar för
kompetensförsörjning och logistik. Mindre enheter kan vara tryggare och
lättare att passa in i den byggda miljön. Storleken har också en betydelse
för lärmiljöns funktion, ändamålsenlighet och utformning. På den här sidan
beskrivs för- och nackdelar med olika storlekar.
Skolor och förskolor är viktiga och komplexa frågor för samhällsplaneringen.
Lokalisering och placering behöver hanteras utifrån flera parametrar, och en
samlad bedömning behöver göras tidigt i samhällsbyggnadsprocessen. En viktig
fråga för planering och gestaltning är skolornas och förskolornas storlek.
Storleken påverkar upptagningsområdets storlek, tillgången till trygga och säkra
skolvägar för hållbara färdsätt och tillgången på rymliga tomter som tillgodoser
behovet av inomhus- och utomhusmiljö av hög kvalitet. Storleken påverkar
också studieresultat, trivsel, effektivitet och utbud.
Hur stora är skolorna idag?
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Sverige har idag många mindre skolor och förskolor. Närhets- och
grannskapsprincipen har i stor utsträckning varit styrande i planeringen. En
majoritet av Sveriges skolenheter har färre än 200 elever. Samtidigt går cirka 31
procent av alla barn i en skola med fler än 400 elever (Sveriges Kommuner och
Regioner, 2018). Anledningen till denna fördelning är att många mindre
kommuner i Sverige har en gles befolkningsstruktur och därmed många mindre
skolor. Den gängse uppfattningen i Sverige tycks vara att en skola med fler än
600 elever är att betrakta som tämligen stor, och en med fler än 900 elever som
mycket stor (Adolfsson, C.H. 2014).
De senaste decennierna har staten genomfört ett flertal reformer gällande
organisation och styrning av skolan vilket påverkar de fysiska lärmiljöernas
utveckling. Exempel på sådana reformer är den stadieindelade timplanen som
infördes 2018, vilket påverkar stadieindelningen av skolan, och den nya
lärarutbildningen som infördes 2010, vilket påverkar kompetensförsörjningen
(Göteborgs Stad. 2020). För att klara dessa krav finns en tydlig trend att
organisera sig i större enheter för både skola och förskola. Om kommunerna
tidigare planerade för förskolor med två till fyra avdelningar planerar de idag för
åtta till tio avdelningar. Större städer planerar för grundskolor för minst 800
elever. Mindre skolor läggs ned och befintliga skolor byggs ut för att rymma fler
elever.
%
45
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35
30

25

15
10

100-199 de\~

200-399 dt=\W

400- dever

Fördelning av skolenheters storlekar över tid från läsåret 1979/80 till läsåret
2017/18, andel av totalt antal skolenheter. De mindre skolenheterna med 0–99
elever har minskat från 37 procent till 25 procent mellan åren 2008–2018. Under
samma tidsperiod har andelen större skolenheter ökat. SKR: ”Om sambandet
mellan skolstorlek och utbildningsresultat” (2018). Klicka på bilden för att visa i
större format. Illustration: Sveriges Kommuner och Regioner
Definition av skolenhet respektive förskoleenhet
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Pär Lagerqvistskolan i Växjö är ett exempel på en nybyggd förskola och
grundskola för årskurs F–9 med plats för över 1 000 barn – 200 barn i förskolan
och 800 elever i skolan. Foto: Lena Jungmark
Skolstorleken kan påverka studieresultat och trivsel
Det finns många forskningsstudier som visar på betydelsen av barngruppens
storlek för lärande och hälsa, men det finns väldigt få studier som belyser själva
enhetens storlek.
För yngre barn finns det ingen forskning som tyder på att stora skolor skulle vara
gynnsamt, varken gällande prestation eller välmående. Snarare är det tvärtom att
barn och yngre elever skulle kunna gynnas av mindre enheter. På mindre skolor
har lärare ofta närmare kontakt med varandra, med eleverna och med
föräldrarna, samt att de tycks uppvisa ett starkare personligt engagemang och
större ansvar för elevernas välgång och välbefinnande. Flera menar att mindre
skolor verkar skapa en större trygghet, vilket är särskilt betydelsefullt för yngre
barngrupper. (Adolfsson, C.H. 2014)
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har gjort en studie av skolstorlekens
betydelse för studieresultaten i årskurs 6 respektive 9 i Sverige. Med större skola
avses i studien skolenheter som har fler än 400 elever. Studien visar att de större
skolorna överlag har bättre studieresultat än mindre skolor om man inte tar
hänsyn till kontrollfaktorer som exempelvis kön, föräldrars utbildningsnivå eller
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föräldrars inkomst. Om man däremot tar hänsyn till dessa kontrollfaktorer visar
studien att skolstorleken har en begränsad betydelse för studieresultaten. Det
finns endast ett visst samband för meritvärdet i årskurs 9, däremot inga samband
mellan skolstorlek och behörighet till gymnasiet eller godkänt i alla ämnen.
(Sveriges Kommuner och Regioner. 2018)
Det finns studier som visar att särskilt elever från socioekonomiskt svagare
grupper tenderar att gynnas av mindre skolor (Adolfsson, C.H. 2014).
Forskning kring mobbning och skolstorlek är inte entydig. Vissa studier påvisar
lika mycket mobbning i stora som i små skolor. Dock verkar det som att
mobbningen upptäcks lättare på små skolor, medan större skolor har större
beredskap att hantera och förebygga mobbning. (Göteborgs Stad. 2020.)

Skolans storlek är en faktor som kan påverka såväl studieresultat som trivsel.
Foto: /Susanne Kronholm/Scandinav
Storlekens påverkan på effektivitet och bredare utbud
Ur ett organisatoriskt perspektiv finns det samordningsvinster med större
enheter. Till exempel kan fler elever dela på gemensamma ytor som
måltidsmiljöer, tillagningskök, specialsalar och gymnastiksal. Leveranser av
livsmedel och skolmaterial blir effektivare. En större, samlad personalstyrka kan
underlätta mobilisering av personal inom verksamheten till exempel vid
sjukdom, eller för att kunna hålla öppet tidigt och stänga sent. Det kan också
handla om kompetensförsörjning och konkurrenskraft då det är lättare att
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rekrytera och behålla kompetens på större skolor och därmed säkra kvaliteten i
verksamheten och skolans attraktivitet. (Sveriges Kommuner och Regioner.
2018.)
Riktigt små skolor, vilka förekommer i den svenska kontexten, kan vara
begränsade i resurser och utbud i en sådan utsträckning att det har negativ
inverkan på elevernas lärande och välmående. Dessutom har ytterst små skolor
låg resiliens om en lärare drabbas av sjukdom eller slutar, då det finns färre som
kan täcka upp för denne. Därtill är verktyg för utveckling och utvärdering
mindre tillgängliga för mindre skolor i glesbygdskommuner, eftersom de inte har
samma möjlighet till uppföljning, samt saknar den kritiska massa som är
nödvändig för verksamheten att utvecklas. (Adolfsson, C.H. 2014.)
Utmaningar ur ett planerings- och barnrättsperspektiv
Ur ett planerings- och gestaltningsperspektiv kan stora enheter vara en utmaning.
Större enheter kan till exempel vara mer komplicerade att integrera i den byggda
miljön, framförallt vid förtätning eller i större städer där det är ont om ledig
mark. Det kan också vara ett stort problem att få till tillräckligt stora utemiljöer
vid större förskole- och skolenheter.
Större enheter genererar lätt storskaliga byggnader som kräver extra omsorgsfull
gestaltning för att skapa miljöer som främjar trygghet, trivsel och inlärning.
Detta gäller särskilt miljöer för yngre barn. Större enheter kan behöva utformas i
hemviststrukturer för att skapa en känsla av den lilla skolan i den stora enheten.
Längre avstånd och mer trafik vid större skolor och förskolor
En annan utmaning med större enheter är den trafik som genereras av att fler
barn eller elever samt personal ska ta sig till och från skolan eller förskolan varje
dag. Större skolor och förskolor har ofta ett större upptagningsområde med barn
och elever från andra stadsdelar. För många barn innebär detta längre avstånd
mellan hem och skola, vilket minskar barnens möjlighet att gå och cykla och
ökar behovet av skolskjuts. Fler föräldrar kan då välja att skjutsa sina barn,
vilket kan skapa problem med trafiksäkerheten runt skolan och förskolan vid
hämtning och lämning. Skjuts med bil generar också utsläpp av växthusgaser
och andra föroreningar. Dessutom medför större enheter ökat behov av
parkerings- och angöringsplatser för både föräldrar och för personal.
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Att kunna cykla till skolan på egen hand ger en känsla av frihet och
självständighet, samtidigt som en del av det dagliga behovet av fysisk aktivitet
tillgodoses. Foto: självständighet, samtidigt som en del av det dagliga behovet av
fysisk aktivitet tillgodoses. Foto: Anders Andersson//Scandinav
Utemiljöns storlek har stor betydelse för hälsa och välbefinnande
En särskild utmaning med större enheter i allt tätare städer är att tillgodose barns
och ungas behov av en rymlig utemiljö. Forskning visar att storleken på
utemiljöer har stor betydelse för barns och ungas välbefinnande och utveckling.
Närliggande parker och grönområden är viktiga kompletterande utemiljöer för
skolor och förskolor, men kan inte ersätta värdet av en egen gård.
Gårdens ytstorlek är i sig inte en garanti för att skapa en bra lekmiljö. Men den
totala ytan är en grundläggande förutsättning för vilket utrymme det finns att
skapa olika funktioner, aktiviteter och god gestaltning på gården. Om gården är
för liten är det svårt att få upp farten, kunna klättra, springa, balansera och på
andra sätt pröva sin kropp. Det blir också svårt att få till lugnare platser för
återhämtning. Trånga ytor påverkar det sociala samspelet mellan barnen. Miljön
erbjuder helt enkelt inte tillräckligt mycket möjligheter till lek och rörelse. Med
många barn eller elever finns stor risk för trängsel och högt slitage på utemiljön.
Forskning visar att en förskolegård som är mindre än 3 000 kvadratmeter,
oavsett antal barn, har svårt att rymma alla önskvärda kvaliteter. Om gården är
så stor som 6 000 kvadratmeter förbättras möjligheterna markant. (Mårtensson et
al. 2009) Skolelever och särskilt äldre barn behöver plats för mer ytkrävande
aktiviteter som exempelvis bollspel. Studier av skolgårdar visar att skolbarn kan
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få en rejäl dos av den fysiska aktivitet de behöver under skolans raster om
gårdarna är mellan 13 000 och 15 000 kvadratmeter. (Mårtensson et. al. 2014).

Kungsholmens grundskola i Stockholm är en befintlig skola byggd 1947 som år
2016 fick en modern tillbyggnad med hemvister i fem våningar och en stor
gymnastikhall under mark. Tidigare hade skolan 500 elever. Idag har skolan 940
elever i åk F-6. Skolgården på Kungsholmens grundskola är mycket liten i
förhållande till hur många barn som ska nyttja den. Rasterna schemaläggs så att
inte alla elever är ute samtidigt. Foto: Suzanne de Laval
En annan aspekt är trygghet och uppsikt. Större förskolor kräver större
utemiljöer. Invändigt kan man planera för och utforma mindre enheter som
skapar trygghet för de yngsta barnen. Ute är det dock svårare att gestalta en
utemiljö där personalen ska ha uppsikt över sina barn samtidigt som det ska
finnas plats att springa och leka. För att klara uppsikten är en vanlig lösning att
den stora utemiljön delas av med staket, vilket begränsar barnens lekmiljöer.
Utemiljöer på tak kan ha begränsade upplevelsevärden
Taken lyfts ofta upp som en möjlig utemiljö i diskussionen om friytor för barn
och unga. Det finns dock svårigheter att åstadkomma goda kvaliteter på ett tak
eller en terrass ur ett lek- och utevistelseperspektiv. På tak är det svårt att få till
vegetation och varierande topografi. Tillräckligt skydd från sol och vind kan
vara en utmaning och tillgång till löst material för lek är nästan obefintlig. Det
finns också säkerhetsaspekter med utemiljöer på tak som behov av höga och icke
klättringsbara staket samt hinder så att barnen inte kan kasta ned saker från taket.
(Brandi-Hansen, S. 2015.)
Takgårdar kan dock vara en resurs som en kompletterande pedagogisk miljö,
eftersom de kan rymma mer aktivitetsbunden eller särskilt sårbar utrustning, då
ytan inte är tillgänglig för utomstående. De kan fungera som sovyta för mindre
barn, för odling och för exempelvis konstnärlig verksamhet eller för utrustning
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som har att göra med förnyelsebar energiproduktion, som man då kan komma åt
och iaktta tillsammans med barn eller elever. Tak kan även fungera som en
kompletterande gårdsyta för äldre barn (från högstadiet och uppåt) – en yta som
erbjuder utsikt och aktiviteter som exempelvis utegym eller sittmöjligheter.
Referenser
Adolfsson, C.H. (2014). ”Skolstorlekens påverkan på elevers skolprestationer
och sociala situation i skolan: en forskningsöversikt”. Linnéuniversitetet.
Brandi-Hansen, S. (2015). ”Hverdagsliv i nybygget og nyrenoveret dagtilbud”.
[Elektronisk]. FOA, Köpenhamn.
Göteborgs Stad, Grundskoleförvaltningen. 2020. ”Skolenhetsutredningen.
Delrapport.”
Mårtensson, F., Jansson, M., Johansson, M., Raustorp, A., Kylin, M., &
Boldemann, C. (2014). ”The role of greenery for physical activity play at school
grounds”. Urban Forestry & Urban Greening, 13(1), 103-113.
Mårtensson, F. ”Hälsofrämjande äventyr med naturen som distraktion” I:
Socialmedicinsk tidskrift (Malmö Stad) 89, nr 3 (2012).
Mårtensson, F., C. Boldemann, M. Söderström, M. Blennow, J-E. Englund, och
P. Grahn. ”Outdoor Environmenta Assessment of Attention Promoting Settings
for preschool children – part of salutogenic concept.” I: Health and place 15, nr
4 (2009): 1149-1157.
Sveriges Kommuner och Regioner, (2018). ”Om sambandet mellan skolstorlek
och utbildningsresultat.”
Även SKR har gjort ett försöka att belysa storlekens betydelse för
resultaten.SKR:s sammanställning sammanfattas så här:
Sammanfattning En stor andel av Sveriges grundskolor är små eller
mycket små. Mer än en fjärdedel av skolorna har färre än 100 elever
och i dessa går drygt sex procent av eleverna. Vidare, fler än hälften
av grundskolorna har färre än 200 elever och i dessa går omkring en
fjärdedel av eleverna. År 2014 skrev Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) rapporten Klarar den lilla skolan de stora kraven? i
vilken det med breda penseldrag diskuterades fördelar respektive
utmaningar med små skolor och vad en kommun behöver ta hänsyn
till när den ser över sin skolstruktur. I samband med den rapporten
föddes idén om att studera skolstorlek och dess eventuella påverkan
på utbildningsresultaten. Därför denna studie. Här studeras
sambandet mellan skolstorlek och studieresultaten i årskurs 9
(uttryckt i meritvärde, klarat kunskapskraven i alla ämnen respektive
behörighet till gymnasiet - yrkesprogram) respektive i årskurs 6
(uttryckt som godkänt i engelska, matematik och svenska).
Variablerna som kontrolleras för är föräldrarnas utbildningsnivå,
föräldrarnas inkomst, föräldrarnas eventuella behov av ekonomiskt
bistånd, utländsk bakgrund/nyligen invandrad, kön, kommuntyp,
andel lärare med pedagogisk högskoleexamen och huvudman
(fristående/kommunal). I korthet visar resultaten att skolstorlek inte
spelar någon roll annat än på meritvärdet i årskurs 9 där ett visst
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samband kan ses. De allra minsta skolorna presterar tydligt sämre än
övriga, större skolor, men det finns en förklaring till det. Bland de
allra minsta skolorna är de så kallade resursskolorna
överrepresenterade och förklarar därför avvikelserna nedåt i resultat.
Men även efter detta kvarstår ett visst samband på meritvärdet.
Länk till hela rapporten: Om sambandet mellan skolstorlek och
utbildningsresultat (skr.se)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 16 Utbyggnad Haganässkolan samt utvecklande
av området
Ärendenummer KS 2020/153

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i
samverkan med tekniska förvaltningen samt utbildningsförvaltningen ta
fram en förstudie. Förstudien ska innehålla; behov av utbyggnad och
utformning, analys kring vilka verksamheter som ska inrymmas i skolan,
hur närmiljön runt skolan ska utformas samt en kostnadsberäkning av
förslaget. Förstudien ska vara klar augusti 2021.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Kommunens utveckling med tillhörande befolkningstillväxt skapar behov av
utökning av en rad kommunala verksamheter. Detta gäller även kommunens
gymnasium samt vuxenutbildning.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att styra, samordna och följa
upp lokalförsörjningen medan tekniska nämnden driver och utvecklar lokaler för
kommunens verksamhet. I antagen lokalförsörjningsplan har behoven från
utbildningsnämnden gällande lokaler de närmaste åren redovisats. Ett av
områdena som belysts och utretts i lokalförsörjningsplanen är de framtida
behoven för gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. I planen konstateras att
dagens Haganässkola har ett ökat behov av platser vid utgången av år 2024.
Den gällande detaljplanen behöver inte ändras men
kommunledningsförvaltningen bedömer att frågan om gymnasiets samt
vuxenutbildningens lokalbehov behöver belysas på ett genomgripande sätt innan
beslut fattas kring hur dessa verksamheters lokalbehov bäst kan lösas.
Med anledning av detta vill kommunledningsförvaltningen ha ett uppdrag att i
samverkan med tekniska förvaltningen samt utbildningsförvaltningen ta fram en
förstudie som inkluderar en analys kring vilka verksamheter som ska inrymmas i
skolan, i vilken omfattning som skolan behöver byggas ut samt hur närmiljön
runt skolan bäst kan utformas efter dessa förutsättningar. Förstudien ska även
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

inkludera en kostnadsberäkning av åtgärderna. Förstudien ska vara klar augusti
2021 och tjäna som ett underlag för vidare beslut.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-11
 Lokalförsörjningsplan daterad 2020-08-24

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Utbildningsförvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Inledning
Utbildningsförvaltningen i Älmhults kommun arbetar sedan läsåret 2020/2021
enligt en ny struktur för det systematiska kvalitetsarbetet, både på
förvaltningsövergripande nivå och på respektive förskole- och skolenhet.
Utbildningsförvaltningen har tre avstämningsperioder per verksamhetsår då
samtliga enheters måluppfyllelse, arbete, förutsättningar och utvecklingsbehov
följs upp och analyseras utifrån olika delar i styrdokumenten.
Den här kvalitetsrapporten inom avstämningsområde Normer och värden
summerar övergripande framträdande slutsatser inom förskolan, grundskolan,
grundsärskolan, gymnasiet, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen fram till
maj 2021.
Rapporten är upprättad i juni och augusti 2021 av:
Jenni Karlsson, verksamhetschef förskola
Caroline Johansson, pedagogisk utvecklare förskola
Camilla Svensson, utvecklingsstrateg alla verksamheter
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Förskola
Underlag är hämtade från rektorernas inlämningar i december 2020, samt från
förskoledialoger under läsåret 2020–2021. Syfte med dialogerna är att
förvaltningsnivå och huvudman får en större kunskap och inblick i varje
förskolas förutsättningar och måluppföljning samt att försöka säkerställa
likvärdigheten för samtliga förskolor i kommunen.
Måluppfyllelse inom området Normer och värden
Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand
omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till
uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang. Lpfö 18 s.12
I dialogerna har verksamhetschef för förskolan och pedagogisk utvecklare
uppmärksammat de arbetsprocesser som sker ute på förskolorna inom
målområdet. Ord som närvarande nämns ofta som en viktig del i arbetet där
strategier för demokrati lärs ut. Närvarande ja, men hur ser det ut med
härvarandet? ”Förhållningssätt som öppnar upp för demokrati och delaktighet
karakteriseras av en närvarande pedagog som fokuserar sin uppmärksamhet på
barnen och deras perspektiv, tolererar fel och misstag, kan erkänna missförstånd
och har en empatisk närvaro och lekfull attityd till barnens lek” (Skolverket).
Arbetet med barnkonventionen är genomgående på alla förskolor. Flera exempel
ges på lära om, genom och för mänskliga rättigheter (Skolverkets modell) som
sker i förskolans värdegrundsarbete. En förskola gav exempel på hållbar
utveckling som kopplades ihop med barnkonventionen. Ett exempel som visade
på att barnen gavs förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för
hållbar utveckling (Skolverket), men också en förståelse för dess sammanhang
med barnkonventionen.
Framsteg har varit ledningens erbjudande med förberedande insatser genom
kollegialt lärande inom områdena normkritiskt förhållningssätt,
barnkonventionen, vilket gett en gemensam förståelse och trygghet inför
kommande insatser på förskolorna. Erfarenheter, kunskaper och lärdomar har
delats i ledningsgruppen tillsammans med input från vetenskap och beprövad
erfarenhet, (förvaltningens analys 2019–2020). För att öka normmedvetenheten
på förskolorna har rektorer strukturerat upp olika former för kollegialt lärande
kopplat till forskning under de senaste åren. Pedagoger påtalar vikten av hur
utvecklingsarbetet med normkritiskt förhållningssätt har utvecklat förskolans
arbetssätt och innehåll. Under dialogerna men även i tidigare utvärderingar har
det getts exempel på hur normmedvetenheten ökat genom att kritiskt granska sitt
eget och varandras förhållningssätt. Våga ifrågasätta och säga vad man känner
och tycker. Det finns tecken på att arbetet med normer och värden förskönas.
Exempel där personalen har enats om ett gemensamt förhållningssätt och
bemötande mot både barn och varandra, som sedan inte efterlevs. Rektorn
beskrevs i dialogerna som en viktig person som stöd i arbetet. När personal inte
tycker lika är rektorn inte långt borta, rektorn kan se det utifrån med andra ögon,
beskriver en förskola.
Fördjupning av de sju diskrimineringsgrunderna som en del av det gemensamma
arbetet med planen mot diskriminering och kränkande behandling har skett på
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alla förskolor. Rektor har sammanställt förskolornas planer som följs upp,
utvärderas och utvecklas under året. I dialogerna berättar personalen hur planen
används utifrån varje förskolas sammanhang. En viss osäkerhet framkommer när
en kränkning ska dokumenteras. Planerna behöver bli ännu mer verklighetsnära
och fokusera ännu mer på vad varje ställe har för utmaningar istället för att
skapa en plan som skulle kunna fungera på vilken förskola som helst i
kommunen.
I dialogerna har exempel givits på hur rektorer organiserar för reflektion av
grundverksamheten. Grundverksamheten ger trygghet hos barn och
vårdnadshavare när förhållningssätt, strukturer, rutiner och regler är tydliga.
Arbetet följs upp, utvärderas och utvecklas efterhand som förändringar sker i
verksamheten. En förskola beskriver, ”det finns rutiner nedskrivna som vi lyfter
och diskuterar med jämna mellanrum. När det blir konflikter beror det ofta på att
det finns en otydlighet kring rutiner.”
Analys för utveckling
Barnkonventionens arbete på förskolorna har under året gett resultat, ökad
kunskap om barnkonventionen hos personal och barn. Barnen har i utbildningen
fått möjlighet att förstå barnkonventionen på olika sätt genom den undervisning
som personalen har planerat och genomfört.
Återigen är gemensamma utvecklingsområden för alla förskolorna en framgång
för att få ett bra resultat. Insatser och gemensamt tänk kring hur
utvecklingsarbetet ska introduceras och genomföras hos rektorerna är ett
kraftfullt verktyg.
Barnkonventionens påbörjade arbete kan ge ytterligare förutsättningar för varje
barn att utveckla ett växande ansvar och intresse kopplat till hållbar utveckling.
Genom att välja hållbar utveckling som nytt utvecklingsområde för alla
kommunala förskolor skulle det ge barnen ökade möjligheter att lära om hållbar
utveckling och de tre dimensionerna, socialt, miljö och ekonomiskt.
I vårt uppdrag står att alla som verkar i förskolan är viktiga som förebilder.
Personalens förhållningssätt att agera och tala om något, hur påverkar det
barnen? Det vi enats om, gör vi verkligen så?
Förskolans Plan mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier
behöver bli ännu mer verklighetsnära.



Slutsats
Hållbar utveckling - ökade möjligheter att lära om hållbar utveckling och de tre
dimensionerna, socialt, miljö och ekonomiskt.



Förskolans Plan mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier
behöver bli ännu mer verklighetsnära.



Fortsätta arbetet med normer och värden och påtala vikten av personalens ansvar
som goda förebilder.
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Grundskola, grundsärskola och fritidshem
Underlag för utbildningsförvaltningens uppföljning och analys är hämtat från:


Skoldialoger under november-december 2020. Dialog på respektive
skola mellan grundskolechef, utvecklingsstrateg, rektor och
personalrepresentanter om skolans utvecklingsarbete, måluppfyllelse,
problemområden och framåtsyftande strategier inom området Normer
och värden.



Kvalitetsdialog i april 2021. Dialog på rektorsträff mellan
grundskolechef, chef för gymnasium och vuxenutbildning,
utvecklingsstrateg och rektorer inom grundskola, gymnasium, särskola
samt vuxenutbildning om den övergripande resultatbilden inom området
Normer och värden, identifierade orsaksfaktorer och gemensamma
utvecklingsområden och -strategier.



Grundskolerektorernas skriftliga kvalitetsrapporter i maj 2021.
Respektive rektors summering och slutsatser av skolenhetens
måluppfyllelse, påverkansfaktorer och prioriterade utvecklingsarbete.



Skoltempen i oktober (åk F-3) och februari 2021 (åk 4 - gy år 4).
Kommunens enkät till samtliga elever som undersöker bland annat deras
upplevelse av trivsel, trygghet, studiero och stöd.



Fritidstempen i februari 2021. Kommunens enkät till samtliga elever
inom fritidshemmen. Enkäten undersöker bland annat elevernas
upplevelse av trivsel och trygghet i fritidshemmen.



Trivselenkäten i mars 2021. Kommunens enkät till samtliga
vårdnadshavare till elever i fritidshem. Enkäten undersöker bland annat
vårdnadshavarnas upplevelse av trivsel och trygghet.



Skolenkäten i januari 2021. Skolinspektionens enkät till elever i åk 5, 8
och gy år 2 som bland annat undersöker elevernas upplevelser av trivsel,
trygghet, studiero och stöd. Denna enkät är obligatorisk och ska
genomföras vartannat år i Älmhults kommun. Älmhults resultat redovisas
per skola (om inte respondenternas antal understiger en viss gräns) och
jämförs i rapporteringen med snittet för samtliga skolor i riket.



Uppföljning av kränkningsärenden och tillbudsrapporteringar.
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Måluppfyllelse inom området Normer och värden
Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en
skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. (Skollag 2020:800, 5 kap, 3§)
Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället
vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje
människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. (…) Alla som
verkar i skolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i
denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem. (Läroplan för
grundskolan och läroplan för grundsärskolan, kap 1)
Vid utbildningsförvaltningens uppföljningar framkommer det att
grundskoleverksamheterna på en mängd olika sätt arbetar för att uppfylla
styrdokumentens mål inom området normer och värden. Elever undervisas om
och med de demokratiska värderingar som ska genomsyra utbildningen och
främjas hos varje enskild individ. Uppföljningar av bland annat
kränkningsärenden och trygghetsmätningar visar att de allra flesta elever inom
grundskolan besitter goda grundläggande demokratiska värderingar och förmår
visa det i ord och handling. Dessa förmågor ökar över tid i takt med elevernas
ålder och mognad. Uppföljningar visar även att de allra flesta elever har goda
studieförhållanden i klassrummen och en skoldag fri från kränkningar och våld.
Men måluppfyllelsen är inte fullständig, då det finns elever som utsätter andra
för kränkningar, situationer på raster och i klassrum där den demokratiska andan
bitvis lyser med sin frånvaro och undervisningssituationer där studieron brister
(enkätresultat finns redovisade i separata rapporter och är redovisade för
utbildningsnämnden 2021-05-26; kränkningar och tillbud är redovisade i
utbildningsnämndens utskott 2021-08-18).
Arbetet för att vända dessa resultat och öka måluppfyllelsen inom området är
konstant pågående, för allas mål inom skolan är och ska vara bästa
måluppfyllelse och bästa undervisningsförutsättningarna för varje individ och
varje grupp.
Personal på skolor berättar om ett strukturerat basarbete inom olika områden för
olika årskurser enligt särskilt framtagna psykosociala årshjul. I detta arbete
samarbetar lärare med elever och personal ur elevhälsan och arbetet leds av
rektor. På de skolor där det finns social mentor, elevcoach eller liknande
funktion har dessa en framträdande roll i både planering och utförande.
Några skolenheter har och kommer att fortsätta arbeta med att utveckla det så
viktiga pedagogiska ledarskapet i klassrummet, det vill säga lärarens strategier
för att leda sin klass och skapa god undervisningsmiljö. En del i detta arbete
handlar om att utveckla personalens förhållningssätt och samsyn om vad gott
ledarskap innebär och hur det gestaltas i olika undervisningsmiljöer och i mötet
med eleverna.
Några skolor ser en positiv effekt på minskade kränkningsärenden, färre tillbud,
ökad studiero och högre trivsel som en koppling till specifika förhållningssätt i
undervisningen, och då nämns STL (skriva sig till lärande) och kooperativt
lärande. Ytterligare positivt samband med förbättrade resultat ses också med ett
strukturerat arbete runt rast- och ”vänt”-tid. Med ”vänt”-tid avses här tiden då
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eleverna väntar på bussen eller på nästa aktivitet. Raster och vänt-tid har fått ett
mer strukturerat innehåll då personal och elever planerar och genomför
aktiviteter för eleverna vilket leder till att fler elever är aktiva, ingår i en
gemenskap med andra och samtidigt får en roligare stund.
Det finns en variation i antalet kränkningsärenden per skola som till synes
avviker från elevernas upplevelser av trygghet på de olika skolorna. Detta
indikerar att skolorna antingen tolkar händelser olika eller är olika benägna att
registrera händelser i systemet Stella. Här behövs en djupare analys och ett
utvecklingsarbete för att de faktiska ärendena alltid ska bli dokumenterade och
kunna följas upp på rätt sätt. Syftet är att säkerställa att huvudmannen kan
fullfölja sitt arbete med att se till så att varje enskilt fall blir ordentligt utrett och
åtgärdat. Målet är att ingen elev i Älmhults kommun ska bli utsatt för kränkande
behandling.
Under dialogerna har exempel getts på hur rektorerna organiserar för och leder
uppföljning, utvärdering och utveckling inom området normer och värden.
Lärare ska ständigt arbeta utifrån skrivningarna i styrdokumenten och genom
återkommande uppföljningar med arbetslag, elevhälsoteam, elever och
vårdnadshavare skaffar rektorerna sig en bild av hur arbetet framskrider. Utifrån
beskrivna arbetssätt och uppföljningsresultat anpassas undervisningen för att öka
skolornas förmåga att utveckla elevernas grundläggande demokratiska förmågor.
Analys för utveckling
Det framkommer i dialogen mellan skolor och förvaltning att skolornas intresse
för sin egen men också för kommunens aggregerade måluppfyllelse är stor.
Personalen berättar om vikten av att undersöka sin egen verksamhet och sitt eget
arbete, bland annat via enkätresultat och dialoger med elever, för att kunna
bedöma sina starka och svagare delar och för att rikta in utvecklingsarbetet på
rätt bana. Många enheter har identifierat att de kan utveckla det här arbetet. Inte
minst resultatåterkopplingen till eleverna och analyserna som görs tillsammans
med eleverna kan bli fler och mer skarpa för att få ett bättre underlag till
utveckling.
Det framkommer också att flera skolor identifierat ett behov av att utveckla sin
användning av dokumentationssystemet Stella. Rektor och personal har upptäckt
att samsynen är viktig kring vilka ärenden som ska dokumenteras, vad som
behöver dokumenteras, olika ansvarsuppgifter i processerna med mera. Det här
arbetet är viktigt för att säkerställa att ingen elev faller mellan stolarna utan att
arbetet för att alla elever ska trivas och ha goda förutsättningar att må väl i
skolan endast tar en paus när måluppfyllelsen här är total.
Utbildningsförvaltningens roll blir här att stödja arbetet och följa upp att
dokumentationen och arbetet utvecklas i rätt riktning.
Lärdomarna från de skolor som satsat särskilt på rasterna sprids inom
kommunen till andra skolor och en satsning görs läsåret 2021/2022 på
Trivselledarprogrammet, ett koncept med elever som utses till trivselledare och
som tillsammans med personal aktiverar andra elever på raster. Syftet med
programmet är att öka elevernas aktivitet och inkludering så att alla elever ska
ges bättre förutsättningar att må bra och ha kul med varandra. Förväntad effekt
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är att elevernas trivsel och trygghet ska öka, men också att deras skolprestationer
ska förbättras. Trivselledare kommer att utbildas på fem grundskolor under
2021.
Uppdragsbeskrivningar och ansvarsfördelning mellan (sociala) mentorer och
lärare kommer att förtydligas på någon skola, utifrån en behovsanalys. Skolan
har haft något fallande resultat i trygghetsmätning och ett mer fördelat och
tydliggjort ansvar hos lärare och mentorer förväntas kunna vända resultaten.
Personalens samsyn och samarbete inom området normer och värden kan
utvecklas ytterligare. Samsynen och personalens egna förhållningssätt är av
största vikt i arbetet mot målen och ett utvecklingsarbete kring detta är på gång
på några skolor.
Utvecklingsarbete för att utveckla strukturen kring det psykosociala arbetet är
också planerat på några skolor. I detta arbete är rektors pedagogiska ledarskap av
stor vikt. Rektors strukturerade arbete för uppföljning och utveckling ska leda
till ökade positiva resultat och utbildningsförvaltningens stöd och uppföljning
syftar till att säkerställa att arbetet rör sig i positiv riktning.
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Gymnasiet och gymnasiesärskolan
Underlag för utbildningsförvaltningens uppföljning och analys är hämtat från:


Skoldialoger under november-december 2020. Dialog på respektive
skola mellan verksamhetschef, utvecklingsstrateg, rektor och
personalrepresentanter om skolans utvecklingsarbete, måluppfyllelse,
problemområden och framåtsyftande strategier inom området Normer
och värden.



Kvalitetsdialog i april 2021. Dialog på rektorsträff mellan
grundskolechef, chef för gymnasium och vuxenutbildning,
utvecklingsstrateg och rektorer inom grundskola, gymnasium, särskola
samt vuxenutbildning om den övergripande resultatbilden inom området
Normer och värden, identifierade orsaksfaktorer och gemensamma
utvecklingsområden och -strategier.



Gymnasierektorernas skriftliga kvalitetsrapporter i maj 2021. Respektive
rektors summering och slutsatser av skolenhetens måluppfyllelse,
påverkansfaktorer och prioriterade utvecklingsarbete.



Skoltempen i oktober 2020 (gymnasiesärskolan) och i februari 2021 (åk
4 - gy år 4). Kommunens enkät till samtliga elever som undersöker bland
annat deras upplevelse av trivsel, trygghet, studiero och stöd.



Skolenkäten i januari 2021. Skolinspektionens enkät till elever i åk 5, 8
och gy år 2 som bland annat undersöker elevernas upplevelser av trivsel,
trygghet, studiero och stöd. Denna enkät är obligatorisk och ska
genomföras vartannat år i Älmhults kommun. Älmhults resultat redovisas
per skola (om inte respondenternas antal understiger en viss gräns) och
jämförs i rapporteringen med snittet för samtliga skolor i riket.



Uppföljning av kränkningsärenden och tillbudsrapporteringar.

Måluppfyllelse inom området Normer och värden
Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en
skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. (Skollag 2020:800, 5 kap, 3§)
Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att
utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla
kunskaper och värden. Den ska främja elevers utveckling och lärande samt en
livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som
det svenska samhället vilar på. (Läroplan för gymnasiet och läroplan för
gymnasiesärskolan, kap 1).
Inom gymnasieutbildningarna har restriktioner till följd av pandemin påverkat
arbetet mot områdets mål. I gymnasiets plan för arbetet mot kränkande
behandling, trakasserier och diskriminering fanns ett omfattande arbete med
aktiviteter kopplande till olika mål planerade. Av dessa har endast ett fåtal blivit
utförda med hänvisning till att elever och personal i stor omfattning arbetat på
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distans under läsåret som passerat. Detta bedöms vara en anledning till att årets
resultat både i elevsvar och personalsvar på flera områden är lägre än föregående
år (enkätresultat redovisade i utbildningsnämnden 2021-05-26). Vid dialog med
personal framkommer att skolans ”likabehandlingsplan” inte aktiveras vid
diskussioner i arbetslagen, på skolan benämnda ”basgrupper”. Vad detta beror
på i sin tur är inte lika tydligt, men ett rimligt antagande är att en
sammanhållande ledning och uppföljning av det här arbetet brister.
Resultaten på skolenkäten visar att grundläggande värden på skolan och arbetet
med skolans ordningsregler bedöms lågt av både elever och personal. Även
arbetet med att förhindra kränkningar bedöms lågt av både elever och personal.
Jämförelse är gjord mot genomsnittet för samtliga deltagande skolors elever och
personal samt mot föregående mätning. En jämförelse har också gjorts mellan
hur många elever som i enkäter uppger att de kränkts av andra och antalet
dokumenterade kränkningsärenden på skolan. Här visar sig en tydlig diskrepans
då det är få kränkningsärenden på gymnasiet som dokumenteras i systemet
Stella.
Grundläggande värden på skolan handlar om elevernas respekt för varandras
olikheter och elevers och lärares respekt för varandra. Frågeställningarna om
ordningsregler handlar om elevernas följsamhet enligt reglerna och om
personalens arbete för att upprätthålla överenskomna regler. De avvikande
resultaten inom dessa frågeområden visar att skolan utifrån en fördjupad analys
behöver arbeta strukturerat och ihärdigt för att förbättra måluppfyllelsen. Skolan
planerar fortsätta arbeta för att utveckla sig som en ”vi skola”, det vill säga att
alla personalkategorier på skolan ska ha en samsyn och samarbeta för att minska
kränkningar, diskriminering och trakasserier. Skolledningens målsättning är att
skolan ska präglas av ett klimat där alla vet sina rättigheter och skyldigheter som
bygger på skolans värdegrund.
Elevernas upplevelse av trygghet och deras skattning av skolans förmåga att
arbeta med grundläggande demokratiska värden specifikt i undervisningen har
ökat sedan tidigare mätning (Skoltempen 2021 och 2020 samt Skolenkäten 2021
och 2019). Grundläggande arbete med demokratiska värden i undervisningen rör
exempelvis samtal om mänskliga rättigheter, jämställdhet mellan könen och
övningar i att göra etiska ställningstaganden.
Analys för utveckling
Analysen visar på en mindre aktivitet och kreativitet i arbetet inom området
Normer och värden, både jämfört med föregående år och med föregående
avstämningsområde, Samverkan, inflytande och delaktighet. Normer och värden
bedöms överlag som svårare att arbeta med än Samverkan, inflytande och
delaktighet, och inte minst via distans ökar svårigheten att arbeta med
värderingsfrågor, tolerans, ansvarstagande, demokratiska principer med mera.
Gymnasieskolan har under läsåret 2020/2021 haft en stark begränsning i
närundervisningen vilket antas ha påverkat måluppfyllelsen negativt. Följden av
detta blir att skolans kommande arbete inom området behöver höjas och
kompensera för föregående läsårs effekter. Rektorernas ledarskap kommer att ha
betydelse för utfallet då skolans strategiska arbete med att utveckla de
grundläggande demokratiska värderingarna, upprätthålla god studiero via
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gemensamma ordningsregler samt förhindra kränkningar behöver ledas och
följas upp för att säkerställa att utveckling sker i positiv riktning. Det strategiska
arbetet med en grundlig analys av vad resultaten beror på och en tydlig strategi
mot nåbara mål är påbörjad och är delvis dokumenterad i skolans nya plan för
arbetet mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. För att
säkerställa att arbetet sker med kvalitet och kontinuitet behöver
utbildningsförvaltningen fortsätta följa upp arbetet och eventuellt bistå med stöd.
Diskrepansen mellan antalet upplevelser av kränkningar enligt elevenkäterna
och antalet registrerade händelser i dokumentationssystemet Stella tyder på att
upplevda kränkningar på skolan antingen inte alltid uppdagas eller inte hanteras
korrekt av personalen enligt kommunens rutin. Utifrån denna avvikelse behövs
en grundligare analys och ett utvecklingsarbete ta fart som åtgärdar orsakerna till
diskrepansen i syfte att motverka kränkande behandling.
Fortsätter pandemin och distansundervisningen behöver skolan också utveckla
sina arbetsformer så att utbildningens mål inom området normer och värden nås
med god kvalitet även vid undervisning och samarbeten via digitala kanaler.
Implementeringen av skolans målsättningar och strategier utifrån identifierade
behov samt arbetet med att hålla skolans målsättningar vid liv i basgruppernas
arbete är en viktig uppgift för rektorerna utifrån ansvaret att säkerställa att varje
elev får en trygg skoldag och goda inlärningsmöjligheter.
Utbildningsförvaltningens ansvar är även gällande detta att följa upp arbetet och
vid behov ge stöd.
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Vuxenutbildningen
Underlag för utbildningsförvaltningens uppföljning och analys är hämtat från:


Skoldialog under december 2020. Dialog mellan verksamhetschef,
utvecklingsstrateg, rektor och personalrepresentant om skolans
utvecklingsarbete, måluppfyllelse, problemområden och framåtsyftande
strategier inom området Normer och värden.



Kvalitetsdialog i april 2021. Dialog på rektorsträff mellan
grundskolechef, chef för gymnasium och vuxenutbildning,
utvecklingsstrateg och rektorer inom grundskola, gymnasium, särskola
samt vuxenutbildning om den övergripande resultatbilden inom området
Normer och värden, identifierade orsaksfaktorer och gemensamma
utvecklingsområden och -strategier.



Rektors skriftliga kvalitetsrapport i maj 2021. Rektors summering och
slutsatser av skolenhetens måluppfyllelse, påverkansfaktorer och
prioriterade utvecklingsarbete.



Kvalitetsenkät i oktober 2020. Enkät till de studerande om bland annat
deras upplevelse av trivsel och trygghet.

Måluppfyllelse inom området Normer och värden
Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en
skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. (Skollag 2020:800, 5 kap, 3§)
I skollagen (2010:800) slås det fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till
att elever ska inhämta och utveckla kunskap och värden. Den ska främja elevers
utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla
och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. (Läroplan för
vuxenutbildningen, kap 1)
Vid dialog med personal beskrivs vuxenutbildningens arbete med demokratiska
värdegrundsfrågor, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde.
Uppföljningar med de studerande visar på en nöjdhet hos eleverna med skolans
arbete inom detta område. Kvalitetsenkäten visar också att de studerande överlag
trivs bra och upplever sig trygga samt har studiero. I enkäten framkommer dock
att några elever upplevt sig kränkta av andra elever men personalen har inte fått
kännedom om enskilda händelser och därmed inte registrerat några
kränkningsärenden i Stella under läsåret.
Rektor och personal beskriver vidare vuxenutbildningen som en spännande och
intressant mötesplats där en heterogen grupp med elever från olika kulturer och
olika erfarenheter möts. Den svenska kulturen och det svenska skolsystemet
skiljer sig åt från många av de system som eleverna kommer från. Eleverna har
olika erfarenheter av och förhållningssätt till kunskap och lärande. Vissa elever
har en individualistisk syn och ser mycket till sig själva vilket bidar till
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svårigheter att se till kollektivet, gruppen och att samarbeta på ett gott sätt som
ingår i målen för området.
Läsåret som präglats av mycket distansundervisning till följd av pandemin har
inneburit att lärarna haft mindre kontakt och nya kontaktsätt med eleverna.
Undervisning med elever som sitter separat bakom varsin skärm innebär en
större svårighet att stödja elever och att arbeta med demokratiska arbetsformer.
Detta har lett till att en del av skolans planerade insatser inom området fått stå
tillbaka.
Analys för utveckling
Det förebyggande arbetet mot kränkningar, trakasserier och diskriminering är
mycket viktigt för de studerandes trygghet och studiero och så är även det
åtgärdande. Mot bakgrund av att elever upplever kränkningar men inga
händelser kommer till personalens kännedom bör verksamheten reflektera över
hur arbetet med att upptäcka och åtgärda kan utvecklas.
Utmaningen som personalen upplever med de stora skillnaderna i de studerandes
erfarenheter, förhållningssätt, syn på lärande med mera är ibland försvårande för
arbetet inom området normer och värden, men många gånger också en tillgång i
arbetet. Oavsett så är lärarnas professionella samsyn gällande sitt
förhållningssätt och bemötande en identifierad framgångsfaktor i arbetet. Rektor
har en pågående strategi för att utveckla denna samsyn och det här arbetet
behöver hållas i över tid för att ha förutsättningar att utveckla utbildningen inom
normer och värden.
Fortsätter pandemin och distansundervisningen behöver skolan också utveckla
sina arbetsformer så att utbildningens mål inom området normer och värden nås
med god kvalitet även vid undervisning och samarbeten via digitala kanaler.
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Anmälan mot Gemöskolan - yttrande till
Skolinspektionen, Dnr SI 2021:3234
Ärendenummer UN 2021/184

Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen har den 6 maj 2021 tagit emot en anmälan som rör
Gemöskolan. Älmhults kommun har i juni lämnat ett yttrande utifrån specifika
frågeställningar gällande elevens rätt till stöd. Eftersom anmälarens klagomål
inte tidigare har lämnats till huvudmannens klagomålshantering har
Skolinspektionen även beslutat att överlämna ärendet till Älmhults kommun för
utredning och eventuella åtgärder.
Huvudmannen ska senast den 6 september redovisa till Skolinspektionen vad
utredningen visar samt eventuella åtgärder.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-26
 Huvudmannens redovisning med anledning av anmälan mot Gemöskolan i
Älmhults kommun, daterad 2021-08-10.

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
 Utbildningsnämnden lämnar yttrande till Skolinspektionen enligt
utbildningsförvaltningens förslag, daterat 2021-08-10.

Roger Johansson
Utbildningschef
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Skolinspektionen
Rektor Gemöskolan
Grundskolechef
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Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant
Barnkonventionens består av 54 artiklar.
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är:
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har
beaktats.
1. Påverkar beslutet barnet?
Ja ☐
Nej ☒
Förklara oavsett svar:
Beslutet att lämna yttrandet påverkar inte eleven i sig. Men utredningen påverkar
barnet och kommunikation sker med vårdnadshavare.
Barnets bästa har beaktats genom uppföljning och utvärdering.
Om ja, fortsätt med frågorna
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja ☐

Nej ☐

Förklara oavsett svar:
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Sammanställning inkomna delegeringsbeslut
Ärendenummer UN 2021/17

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utbildningsnämndens
utskott och tjänstemän enligt en fastställd delegeringsordning. Dessa beslut ska
redovisas till utbildningsnämnden.
Anmälan av delegeringsbeslut görs med hänsyn till bland annat möjligheten att
överklaga, för att beslut ska vinna laga kraft och för att nämnden ska kunna
kontrollera att dess ansvar uppfylls.
Ett delegeringsbeslut kan inte överprövas eller ändras av nämnden, däremot kan
nämnden återkalla givet delegationsuppdrag. Detta kan göras generellt för en
viss grupp av ärenden, för en viss tjänsteman eller för ett visst ärende. Delegaten
kan lämna över beslutanderätten i ett visst ärende till nämnden om ärendets
beskaffenhet kan anses påkalla det.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-26
 Rapport delegeringsbeslut daterad 2021-08-26

Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut.
Camilla Åström

Roger Johansson

Verksamhetscontroller

Utbildningschef
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Delegeringsbeslut
Utskriftsdatum: 2021-08-26

Utskriven av:

Diarieenhet:

Utbildningsnämnden

Beslutsfattare:

Alla

Kategori:

Alla

Beslutsinstans:

Utbildningsnämnden

Camilla Åström

Sammanträdesdatum: 2021-09-01
Sekretess:

Visas ej

Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig

2021.941

Anställningsavtal outbildad lärare

Emmelie Lindner §111/2021

2021-05-25

Emmelie Lindner

Emmelie Lindner

UN 2021/148

Anställningar Internationella Skolan 2021

3.13 Anställning
Julianne Lindner

2021.958

Anställningsavtal barnskötare

2021-06-10
UN 2021/155

Marita Hallgren §112/2021

Marita Hallgren
Anställningsavtal Vikariepoolen 2021

3.13 Anställning
Anneli Jama

2021.959

Beslut om tilläggsbelopp

Charlotte Ingvarsson
§10/2021

2021-06-10

***Personuppgift***

Charlotte Ingvarsson

UN 2018/87

***Personuppgift***

11.33 Beslut om
tilläggsbelopp
Charlotte Ingvarsson

2021.960

Anställningsavtal outbildad timlärare

2021-06-10
UN 2021/155

Marita Hallgren §113/2021
Marita Hallgren

Anställningsavtal Vikariepoolen 2021

3.13 Anställning
Anneli Jama

2021.961

Ansökan

Jenni Karlsson §2/2021

2021-06-01
UN 2021/197

Jenni Karlsson
Uppskjuten skolgång

9.1 Uppskjuten skolplikt
Anneli Jama

2021.962

Anställningsavtal outbildad förskollärare

2021-06-10
UN 2021/155

Marita Hallgren §114/2021
Marita Hallgren

Anställningsavtal Vikariepoolen 2021

3.13 Anställning
Anneli Jama

2021.963

Anställningsbeslut speciallärare

Andreas Burander
§115/2021

Sidan 1 av 13

77

Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig

2021-06-10
UN 2021/139

Andreas Burander
Anställningar Linnéskolan 2021

3.13 Anställning
Rebecka Dahlberg

2021.964

Anställningsavtal outbildad förskollärare

2021-06-10
UN 2021/155

Marita Hallgren §116/2021
Marita Hallgren

Anställningsavtal Vikariepoolen 2021

3.13 Anställning
Anneli Jama

2021.967

Anställningsavtal studiehandledare

2021-06-10
UN 2021/138

Eva-Lena Brafield
§117/2021
Eva-Lena Brafield

Anställningar Elmeskolan 2021

3.13 Anställning
Susanne Nordahl

2021.968

Beslut om tilläggsbelopp

Charlotte Ingvarsson
§11/2021

2021-06-10
UN 2021/133

Charlotte Ingvarsson
Tilläggsbelopp för elev i behov av extraordinära
stödinsatser

11.33 Beslut om
tilläggsbelopp
Charlotte Ingvarsson

2021.971

***Personuppgift***

Charlotte Ingvarsson
§12/2021

2021-06-10
UN 2020/125

Charlotte Ingvarsson
***Personuppgift***

11.33 Beslut om
tilläggsbelopp
Charlotte Ingvarsson

2021.972

***Personuppgift***

Charlotte Ingvarsson
§13/2021

2021-06-10
UN 2020/11

Charlotte Ingvarsson
***Personuppgift***

11.33 Beslut om
tilläggsbelopp
Charlotte Ingvarsson

2021.977

***Personuppgift***

Charlotte Ingvarsson
§14/2021

2021-06-10
UN 2019/92

Charlotte Ingvarsson
***Personuppgift***

11.33 Beslut om
tilläggsbelopp
Charlotte Ingvarsson

2021.978

***Personuppgift***

Charlotte Ingvarsson
§15/2021

2021-06-10
UN 2019/94

Charlotte Ingvarsson
***Personuppgift***

11.33 Beslut om
tilläggsbelopp
Charlotte Ingvarsson

2021.979

Beslut om tilläggsbelopp

Charlotte Ingvarsson
§16/2021

2021-06-10

Charlotte Ingvarsson
Sidan 2 av 13

78

Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig

UN 2021/130

Tilläggsbelopp för elev i behov av extraordinära
stödinsatser

11.33 Beslut om
tilläggsbelopp
Charlotte Ingvarsson

2021.980

Beslut om tilläggsbelopp

Charlotte Ingvarsson
§17/2021

2021-06-10
UN 2021/21

Charlotte Ingvarsson
Tilläggsbelopp

11.33 Beslut om
tilläggsbelopp
Charlotte Ingvarsson

2021.981

Beslut om tilläggsbelopp

Charlotte Ingvarsson
§18/2021

2021-06-10
UN 2021/131

Charlotte Ingvarsson
Tulläggsbelopp för elev i behov av extraordinära
stödinsatser

11.33 Beslut om
tilläggsbelopp
Charlotte Ingvarsson

2021.982

***Personuppgift***

Charlotte Ingvarsson
§19/2021

2021-06-10

***Personuppgift***

Charlotte Ingvarsson

UN 2018/85

***Personuppgift***

11.33 Beslut om
tilläggsbelopp
Charlotte Ingvarsson

2021.983

Tillägg till anställningsavtal - förstelärare

2021-06-10
UN 2021/138

Eva-Lena Brafield
§118/2021
Eva-Lena Brafield

Anställningar Elmeskolan 2021

3.13 Anställning
Susanne Nordahl

2021.984

Tillägg till anställningsavtal - förstelärare

2021-06-10
UN 2021/138

Eva-Lena Brafield
§119/2021
Eva-Lena Brafield

Anställningar Elmeskolan 2021

3.13 Anställning
Susanne Nordahl

2021.985

Anställningsavtal förskollärare

2021-06-15
UN 2021/137

Martina Emanuelsson
§120/2021
Martina Emanuelsson

Anställningar förskolan 2021

3.13 Anställning
Kerstin Sörensen

2021.986

Anställningsavtal barnskötare

2021-06-15
UN 2021/137

Martina Emanuelsson
§121/2021
Martina Emanuelsson

Anställningar förskolan 2021

3.13 Anställning
Kerstin Sörensen

2021.987

Anställningsavtal barnskötare

2021-06-15
UN 2021/137

Maria Johnsson §122/2021
Maria Johnsson

Anställningar förskolan 2021

3.13 Anställning
Kerstin Sörensen
Sidan 3 av 13

79

Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig

2021.988

Anställningsavtal out förskollärare

2021-06-15
UN 2021/137

Maria Johnsson §123/2021
Maria Johnsson

Anställningar förskolan 2021

3.13 Anställning
Kerstin Sörensen

2021.989

Anställningsavtal förskollärare

2021-06-15
UN 2021/137

Petra Ekström §124/2021
Petra Ekström

Anställningar förskolan 2021

3.13 Anställning
Kerstin Sörensen

2021.990

Anställningsavtal vaktmästare

2021-06-15
UN 2021/139

Torbjörn Öberg §125/2021
Torbjörn Öberg

Anställningar Linnéskolan 2021

3.13 Anställning
Rebecka Dahlberg

2021.991

Anställningsavtal out förskollärare

2021-06-15
UN 2021/137

Maria Johnsson §126/2021
Maria Johnsson

Anställningar förskolan 2021

3.13 Anställning
Kerstin Sörensen

2021.992

Anställningsavtal out förskollärare

2021-06-15
UN 2021/137

Maria Johnsson §127/2021
Maria Johnsson

Anställningar förskolan 2021

3.13 Anställning
Kerstin Sörensen

2021.993

Anställningsavtal barnskötare

2021-06-15
UN 2021/137

Maria Johnsson §128/2021
Maria Johnsson

Anställningar förskolan 2021

3.13 Anställning
Kerstin Sörensen

2021.994

Anställningsavtal förskollärare

2021-06-15
UN 2021/137

Monica Malm §129/2021
Monica Malm

Anställningar förskolan 2021

3.13 Anställning
Kerstin Sörensen

2021.995

Anställningsavtal out förskollärare

2021-06-15
UN 2021/137

Marita Hallgren §130/2021
Marita Hallgren

Anställningar förskolan 2021

3.13 Anställning
Kerstin Sörensen

2021.1027

Anställningsavtal fritidsledare

2021-06-07
UN 2021/144

Lena Andersson §131/2021
Lena Andersson

Anställningar Liatorps skola 2021

3.13 Anställning
Linda Steckel

2021.1028

Anställningsavtal outbildad grundskollärare

2021-06-07

Lena Andersson §132/2021
Lena Andersson

Sidan 4 av 13
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Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig

UN 2021/164

Anställningar Diö skola 2021

3.13 Anställning
Linda Steckel

2021.1029

Anställningsavtal timlärare

Lena Andersson §133/2021

2021-06-07
UN 2021/164

Lena Andersson
Anställningar Diö skola 2021

3.13 Anställning
Linda Steckel

2021.1030

Anställningsavtal lärarassistent

2021-06-07
UN 2021/164

Lena Andersson §134/2021
Lena Andersson

Anställningar Diö skola 2021

3.13 Anställning
Linda Steckel

2021.1031

Anställningsavtal outbildad fritidspedagog

2021-06-07
UN 2021/164

Lena Andersson §135/2021
Lena Andersson

Anställningar Diö skola 2021

3.13 Anställning
Linda Steckel

2021.1032

Anställningsavtal utbildad lärare

Matz Nilsson §136/2021

2021-06-09

Matz Nilsson

Matz Nilsson

UN 2021/148

Anställningar Internationella Skolan 2021

3.13 Anställning
Julianne Lindner

2021.1033

Anställningsavtal outbildad lärare

Maria Haglund §137/2021

2021-06-10

Emmelie Lindner

Maria Haglund

UN 2021/148

Anställningar Internationella Skolan 2021

3.13 Anställning
Julianne Lindner

2021.1034

Antställningsavtal outbildad lärare

Eva Mosqueira Alves
Moreira Da Silva §138/2021

2021-06-11

Eva Da Silva

Eva Mosqueira Alves
Moreira Da Silva

UN 2021/185

Anställningsavtal förskolan Internationella skolan

3.13 Anställning
Julianne Lindner

2021.1038

Anställningsavtal förstelärare

2021-06-16
UN 2021/152

Anna Wilhelmsson Hallum
§139/2021
Anna Wilhelmsson Hallum

Anställningar Gemöskolan 2021

3.13 Anställning
Charlotte Ramberg
Petersson

2021.1039

Anställningsavtal förstelärare

2021-06-16
UN 2021/152

Anna Wilhelmsson Hallum
§140/2021
Anna Wilhelmsson Hallum

Anställningar Gemöskolan 2021

3.13 Anställning
Charlotte Ramberg
Petersson

2021.1040

Anställningsavtal lärare

Andreas Burander
§141/2021

Sidan 5 av 13
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Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig

2021-06-21
UN 2021/139

Andreas Burander
Anställningar Linnéskolan 2021

3.13 Anställning
Rebecka Dahlberg

2021.1041

Anställningsavtal lärare

Andreas Burander
§142/2021

2021-06-21
UN 2021/139

Andreas Burander
Anställningar Linnéskolan 2021

3.13 Anställning
Rebecka Dahlberg

2021.1042

Anställningsavtal lärare

Andreas Burander
§143/2021

2021-06-21
UN 2021/139

Andreas Burander
Anställningar Linnéskolan 2021

3.13 Anställning
Rebecka Dahlberg

2021.1043

Anställningsavtal out förskollärare

2021-06-22
UN 2021/137

Marita Hallgren §144/2021
Marita Hallgren

Anställningar förskolan 2021

3.13 Anställning
Kerstin Sörensen

2021.1044

Anställningsavtal barnskötare

2021-06-22
UN 2021/137

Maria Johnsson §145/2021
Maria Johnsson

Anställningar förskolan 2021

3.13 Anställning
Kerstin Sörensen

2021.1045

Anställningsavtal barnskötare

2021-06-22
UN 2021/137

Maria Johnsson §146/2021
Maria Johnsson

Anställningar förskolan 2021

3.13 Anställning
Kerstin Sörensen

2021.1046

Anställningsavtal barnskötare

2021-06-22
UN 2021/137

Maria Johnsson §147/2021
Maria Johnsson

Anställningar förskolan 2021

3.13 Anställning
Kerstin Sörensen

2021.1047

Anställningsavtal barnskötare

2021-06-22
UN 2021/137

Marita Hallgren §148/2021
Marita Hallgren

Anställningar förskolan 2021

3.13 Anställning
Kerstin Sörensen

2021.1048

Anställningsavtal out förskollärare

2021-06-22
UN 2021/137

Marita Hallgren §149/2021
Marita Hallgren

Anställningar förskolan 2021

3.13 Anställning
Kerstin Sörensen

2021.1049

Anställningsavtal out förskollärare

2021-06-22
UN 2021/137

Maria Johnsson §150/2021
Maria Johnsson

Anställningar förskolan 2021

3.13 Anställning
Sidan 6 av 13

82

Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig
Kerstin Sörensen

2021.1050

Anställningsavtal förskollärare

2021-06-22
UN 2021/137

Monica Malm §151/2021
Monica Malm

Anställningar förskolan 2021

3.13 Anställning
Kerstin Sörensen

2021.1051

Utökad vistelsetid

Malin Turesson §5/2021

2021-06-22
UN 2021/207

Malin Turesson
Utökad vistelsetid

6.5 Utökad vistelsetid, avgift
Kerstin Sörensen

2021.1090

Anställningsavtal outbildad lärare

Eva Mosqueira Alves
Moreira Da Silva §152/2021

2021-06-18

Eva Da Silva

Eva Mosqueira Alves
Moreira Da Silva

UN 2021/185

Anställningsavtal förskolan Internationella skolan

3.13 Anställning
Julianne Lindner

2021.1091

Anställningsavtal outbildad lärare

Maria Haglund §153/2021

2021-06-17

Maria Haglund

Maria Haglund

UN 2021/148

Anställningar Internationella Skolan 2021

3.13 Anställning
Julianne Lindner

2021.1092

Anställningsavtal utbildad lärare

Maria Haglund §154/2021

2021-06-21

Maria Haglund

Maria Haglund

UN 2021/148

Anställningar Internationella Skolan 2021

3.13 Anställning
Julianne Lindner

2021.1093

Anställningsavtal utbildad lärare

Maria Haglund §155/2021

2021-06-21

Maria Haglund

Maria Haglund

UN 2021/148

Anställningar Internationella Skolan 2021

3.13 Anställning
Julianne Lindner

2021.1094

Anställningsavtal utbildad lärare

Maria Haglund §156/2021

2021-06-21

Maria Haglund

Maria Haglund

UN 2021/148

Anställningar Internationella Skolan 2021

3.13 Anställning
Julianne Lindner

2021.1095

Anställningsavtal utbildad lärare

Maria Haglund §157/2021

2021-06-10

Maria Haglund

Maria Haglund

UN 2021/148

Anställningar Internationella Skolan 2021

3.13 Anställning
Julianne Lindner

2021.1096

Anställningsavtal outbildad lärare

Maria Haglund §158/2021

2021-06-10

Maria Haglund

Maria Haglund

UN 2021/148

Anställningar Internationella Skolan 2021

3.13 Anställning
Julianne Lindner

2021.1097

Anställningsavtal utbildad lärare

Maria Haglund §159/2021
Sidan 7 av 13
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Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig

2021-06-10

Maria Haglund

Maria Haglund

UN 2021/148

Anställningar Internationella Skolan 2021

3.13 Anställning
Julianne Lindner

2021.1098

Anställningsavtal utbildad lärare

Maria Haglund §160/2021

2021-06-18

Maria Haglund

Maria Haglund

UN 2021/148

Anställningar Internationella Skolan 2021

3.13 Anställning
Julianne Lindner

2021.1099

Anställningsavtal utbildad lärare

Maria Haglund §161/2021

2021-06-17

Maria Haglund

Maria Haglund

UN 2021/148

Anställningar Internationella Skolan 2021

3.13 Anställning
Julianne Lindner

2021.1100

Anställningsavtal outbildad lärare

Maria Haglund §162/2021

2021-06-10

Maria Haglund

Maria Haglund

UN 2021/148

Anställningar Internationella Skolan 2021

3.13 Anställning
Julianne Lindner

2021.1101

Anställningsavtal outbildad lärare

Maria Haglund §163/2021

2021-06-18

Maria Haglund

Maria Haglund

UN 2021/148

Anställningar Internationella Skolan 2021

3.13 Anställning
Julianne Lindner

2021.1102

Anställningsavtal outbildad lärare

Maria Haglund §164/2021

2021-06-10

Maria Haglund

Maria Haglund

UN 2021/148

Anställningar Internationella Skolan 2021

3.13 Anställning
Julianne Lindner

2021.1103

Anställningsavtal utbildad lärare

Maria Haglund §165/2021

2021-06-17

Maria Haglund

Maria Haglund

UN 2021/148

Anställningar Internationella Skolan 2021

3.13 Anställning
Julianne Lindner

2021.1113

Anställningsavtal elevassistent

2021-06-28
UN 2021/139

Andreas Burander
§166/2021
Andreas Burander

Anställningar Linnéskolan 2021

3.13 Anställning
Rebecka Dahlberg

2021.1114

Anställningsavtal studiehandledare/lärarassistent

2021-06-28
UN 2021/139

Andreas Burander
§167/2021
Andreas Burander

Anställningar Linnéskolan 2021

3.13 Anställning
Rebecka Dahlberg

2021.1116

Tillägg till anställningsavtal - förstelärare

2021-06-30
UN 2021/138

Eva-Lena Brafield
§168/2021
Eva-Lena Brafield

Anställningar Elmeskolan 2021

3.13 Anställning
Sidan 8 av 13

84

Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig
Susanne Nordahl

2021.1117

Tillägg till anställningsavtal - förstelärare

2021-06-30
UN 2021/138

Eva-Lena Brafield
§169/2021
Eva-Lena Brafield

Anställningar Elmeskolan 2021

3.13 Anställning
Susanne Nordahl

2021.1118

Anställningsavtal lärare i fritidshem

2021-06-30
UN 2021/138

Eva-Lena Brafield
§170/2021
Eva-Lena Brafield

Anställningar Elmeskolan 2021

3.13 Anställning
Susanne Nordahl

2021.1119

Anställningsavtal utvecklingspedagog fritidshem

2021-06-30
UN 2021/144

Lena Andersson §171/2021
Lena Andersson

Anställningar Liatorps skola 2021

3.13 Anställning
Linda Steckel

2021.1120

Anställningsavtal lärare

Eva-Lena Brafield
§172/2021

2021-06-30
UN 2021/138

Eva-Lena Brafield
Anställningar Elmeskolan 2021

3.13 Anställning
Susanne Nordahl

2021.1123

Beslut om rätt att slutföra sista årskursen

Anna Rix Grönvall §1/2021

2021-06-01

***Personuppgift***

Anna Rix Grönvall

UN 2021/199

Elevärende

10.5 Slutföra sista årskursen
Marie Lilja

2021.1128

Anställningsavtal elevassistent

2021-07-01
UN 2021/152

Anna Wilhelmsson Hallum
§173/2021
Anna Wilhelmsson Hallum

Anställningar Gemöskolan 2021

3.13 Anställning
Charlotte Ramberg
Petersson

2021.1129

Anställningsbeslut elevassistent

2021-07-01
UN 2021/152

Anna Wilhelmsson Hallum
§174/2021
Anna Wilhelmsson Hallum

Anställningar Gemöskolan 2021

3.13 Anställning
Charlotte Ramberg
Petersson

2021.1133

Överenskommelse om interkommunal ersättning

Anna Rix Grönvall §4/2021

2021-06-16

***Personuppgift***

Anna Rix Grönvall

UN 2021/205

Interkommunal ersättning

10.10 Ta emot elev,
önskemål från
vårdnadshavare
Marie Lilja

2021.1134

Avgiftsbefrielse

Elisabeth Lindén §3/2021

Sidan 9 av 13
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Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig

2021-07-05
UN 2021/217

Elisabeth Lindén
Avgiftsbefrielse Montessoriskolan

7.3 Avgift
Mikaela Svensson

2021.1135

Anställningsavtal outbildad lärare

Maria Haglund §175/2021

2021-07-01

Maria Haglund

Maria Haglund

UN 2021/148

Anställningar Internationella Skolan 2021

3.13 Anställning
Julianne Lindner

2021.1136

Anställningsavtal outbildad lärare

Maria Haglund §176/2021

2021-07-01

Maria Haglund

Maria Haglund

UN 2021/148

Anställningar Internationella Skolan 2021

3.13 Anställning
Julianne Lindner

2021.1140

Anställningsavtal speciallärare

2021-07-11
UN 2021/152

Anna Wilhelmsson Hallum
§177/2021
Anna Wilhelmsson Hallum

Anställningar Gemöskolan 2021

3.13 Anställning
Charlotte Ramberg
Petersson

2021.1141

Beslut om elev tillhör gymnasiesärskolans målgrupp Charlotte Ingvarsson
§1/2021

2021-07-12
UN 2021/200

Charlotte Ingvarsson
Elevärende

13.1 Om sökande tillhöllhör
målgruppen
Charlotte Ingvarsson

2021.1142

Beslut om elev tillhör målgrupp

2021-07-13
UN 2021/203

Charlotte Ingvarsson
§2/2021
Charlotte Ingvarsson

Elevärende

13.1 Om sökande tillhöllhör
målgruppen
Charlotte Ingvarsson

2021.1143

Beslut om elev tillhör målgrupp

2021-07-13
UN 2021/201

Charlotte Ingvarsson
§3/2021
Charlotte Ingvarsson

Elevärende

13.1 Om sökande tillhöllhör
målgruppen
Charlotte Ingvarsson

2021.1144

Beslut om att elev tillhör målgrupp

2021-07-13
UN 2021/204

Charlotte Ingvarsson
§4/2021
Charlotte Ingvarsson

Elevärende

13.1 Om sökande tillhöllhör
målgruppen
Charlotte Ingvarsson

2021.1145

Anställningsavtal outbildad lärare

Maria Haglund §178/2021

2021-06-21

Maria Haglund

Maria Haglund

UN 2021/148

Anställningar Internationella Skolan 2021

3.13 Anställning
Sidan 10 av 13

86

Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig
Julianne Lindner

2021.1149

Anställningsavtal fritidsledare

2021-08-02
UN 2021/138

Eva-Lena Brafield
§179/2021
Eva-Lena Brafield

Anställningar Elmeskolan 2021

3.13 Anställning
Susanne Nordahl

2021.1150

Beslut om utbildning i fritidshem vid särskilt behov av Anna Wilhelmsson Hallum
stöd
§1/2021

2021-08-03

Anna Wilhelmsson Hallum
7.2 Särskilt behov av stöd
Charlotte Ramberg
Petersson

2021.1152

Anställningsavtal utbildad lärare

Eva Mosqueira Alves
Moreira Da Silva §180/2021

2021-08-09

Eva Da Silva

Eva Mosqueira Alves
Moreira Da Silva

UN 2021/185

Anställningsavtal förskolan Internationella skolan

3.13 Anställning
Julianne Lindner

2021.1153

Anställningsavtal outbildad lärare

Eva Mosqueira Alves
Moreira Da Silva §181/2021

2021-08-09

Eva Da Silva

Eva Mosqueira Alves
Moreira Da Silva

UN 2021/185

Anställningsavtal förskolan Internationella skolan

3.13 Anställning
Julianne Lindner

2021.1154

Anställningsavtal outbildad lärare

Maria Haglund §182/2021

2021-06-07

Maria Haglund

Maria Haglund

UN 2021/148

Anställningar Internationella Skolan 2021

3.13 Anställning
Julianne Lindner

2021.1155

Anställningsavtal outbildad lärare

Eva Mosqueira Alves
Moreira Da Silva §183/2021

2021-06-07

Eva Da Silva

Eva Mosqueira Alves
Moreira Da Silva

UN 2021/148

Anställningar Internationella Skolan 2021

3.13 Anställning
Julianne Lindner

2021.1156

Anställningsavtal outbildad lärare

Maria Haglund §184/2021

2021-06-07

Maria Haglund

Maria Haglund

UN 2021/148

Anställningar Internationella Skolan 2021

3.13 Anställning
Julianne Lindner

2021.1157

Anställningsavtal outbildad lärare

Emelie Jönsson §185/2021

2021-08-10

Emelie Jönsson

Emelie Jönsson

UN 2021/148

Anställningar Internationella Skolan 2021

3.13 Anställning
Julianne Lindner

Sidan 11 av 13
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Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig

2021.1163

Anställningsbeslut lärare timanställd

2021-08-13
UN 2021/139

Torbjörn Öberg §186/2021
Torbjörn Öberg

Anställningar Linnéskolan 2021

3.13 Anställning
Rebecka Dahlberg

2021.1164

Anställningsbeslut elevresurs

2021-08-16
UN 2021/140

Annika Bardh §187/2021
Annika Bardh

Anställningar grundsärskolan 2021 (7-9)

3.13 Anställning
Rebecka Dahlberg

2021.1167

Huvudmannens komplettering till yttrande

2021-08-18
UN 2021/99

Gusten Mårtensson §5/2021
Gusten Mårtensson

Anmälan mot Elmeskolan i Älmhult, dnr SI
2021:1687

1.1 Brådskande karaktär
Eva-Marie Andersson

2021.1169

Anställningsavtal lärare

Andreas Burander
§188/2021

2021-08-20
UN 2021/139

Andreas Burander
Anställningar Linnéskolan 2021

3.13 Anställning
Rebecka Dahlberg

2021.1173

Anställningsavtal lärare obehörig

2021-08-23
UN 2021/138

Eva-Lena Brafield
§189/2021
Eva-Lena Brafield

Anställningar Elmeskolan 2021

3.13 Anställning
Susanne Nordahl

2021.1174

Anställningsavtal lärare

Eva-Lena Brafield
§190/2021

2021-08-23
UN 2021/138

Eva-Lena Brafield
Anställningar Elmeskolan 2021

3.13 Anställning
Susanne Nordahl

2021.1175

Anställningsavtal APILU lärare

2021-08-23
UN 2021/138

Eva-Lena Brafield
§191/2021
Eva-Lena Brafield

Anställningar Elmeskolan 2021

3.13 Anställning
Susanne Nordahl

2021.1176

Anställningsavtal kurator

Eva-Lena Brafield
§192/2021

2021-08-23
UN 2021/138

Eva-Lena Brafield
Anställningar Elmeskolan 2021

3.13 Anställning
Susanne Nordahl

2021.1177

Anställningsavtal outbildad lärare

2021-08-17
UN 2021/152

Anna Wilhelmsson Hallum
§193/2021
Anna Wilhelmsson Hallum

Anställningar Gemöskolan 2021

3.13 Anställning

Sidan 12 av 13
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Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig
Charlotte Ramberg
Petersson

2021.1178

Anställningsavtal utbildad lärare

Alesi Bete §194/2021

2021-08-11

Alesi bete

Alesi Bete

UN 2021/148

Anställningar Internationella Skolan 2021

3.13 Anställning
Julianne Lindner

2021.1179

Anställningsavtal outbildad lärare

Alesi Bete §195/2021

2021-08-11

Alesi Bete

Alesi Bete

UN 2021/148

Anställningar Internationella Skolan 2021

3.13 Anställning
Julianne Lindner

2021.1181

Delegering av arbetsmiljöfrågor läsåret 21-22
Gemöskolan

2021-08-23
UN 2021/221

Anna Wilhelmsson Hallum §
Anna Wilhelmsson Hallum

Delegering av arbetsmiljöfrågor Gemöskolan 20212022

3.2 Arbetsuppgifter,
arbetsmiljö och brandskydd
Anna Wilhelmsson Hallum

2021.1182

Delegering av arbetsmiljö slöjd Gemö 21-22

2021-08-23
UN 2021/221

Anna Wilhelmsson Hallum
§1/2021
Anna Wilhelmsson Hallum

Delegering av arbetsmiljöfrågor Gemöskolan 20212022

3.2 Arbetsuppgifter,
arbetsmiljö och brandskydd
Charlotte Ramberg
Petersson

2021.1184

Delegering av arbetsmiljö Gemö 21-22 träslöjd

2021-08-23
UN 2021/221

Anna Wilhelmsson Hallum §
Anna Wilhelmsson Hallum

Delegering av arbetsmiljöfrågor Gemöskolan 20212022

3.2 Arbetsuppgifter,
arbetsmiljö och brandskydd
Charlotte Ramberg
Petersson

2021.1185

Delegation av rektors arbetsuppgift

2021-04-06
UN 2021/156

Anna Wilhelmsson Hallum §
Anna Wilhelmsson Hallum

Utse ställföreträdare för rektor Gemöskolan

3.9 Utse ställföreträdare
Charlotte Ramberg
Petersson

Sidan 13 av 13
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