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12 Övrigt  
 

Informationsärenden 
13 Interna lokalhyror 2022 2021/118 

 

14 Systematiskt kvalitetsarbete inom 
utbildningsförvaltningen 

2021/73 
 

 

Punkt i 
kallelse Min Tid 

Ärende, UN                 
2021-09-29 Föredragande Biträdande Typ 

1 5 8.30 
Fastställande av 
föredragningslista      beslut 

2 5 8.35 
Meddelanden     info 

3 20 8.40 
Information Roger Johansson   info 

4 15 9.00 

Patientsäkerhetsberättelse-
elevhälsans medicinska 
insats 

Charlotte 
Ingvarsson              
Marie Pripp, 
Medicinskt 
ledningsansvarig 
skolsköterska 

  info 

5 15 9.15 

Kvalitativt ledningssystem 
för elevhälsans medicinska 
insats 

Charlotte 
Ingvarsson              
Marie Pripp, 
Medicinskt 
ledningsansvarig 
skolsköterska 

  beslut 

  20 9.30 
Kaffe       

6 30 9.50 

Arbetsmiljö och 
sjukfrånvaro, delårsrapport 

Emelie Lind 
Svensson, HR-
specialist 

  info 

7 40 10.20 

Delårsrapport 2 
Roger Johansson 
Daniel Akilisson 
Camilla Hallberg 

Jenni Karlsson           
Anna Rix 
Grönvall             
Samuel Svensson 

beslut 

8 10 11.00 
Placering på fristående 
förskolor Jenni Karlsson   beslut 

9 5 11.10 
Barnens bästa gäller  Roger Johansson   beslut 
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10 40 11.15 

Haganäskolans analys och 
åtgärdsplan 

Elisabeth Roos-
Jonsson, rektor                 
Marianne Sthen, 
rektor tf 

Samuel Svensson info 

11 5 11.55 
Redovisning av 
delegeringsbeslut      beslut 

12 5 12.00 
Övrigt      info/beslut 

  55 12.05 
Lunch på egen hand       

13 30 13.00 

Interna lokalhyror 2022 

Lars Lund, 
fastighetschef         
Anders Nyberg, 
teknisk chef 

  info 

14 

150 inkl 
avbrott 
för kaffe 13.30 

Systematiskt kvalitetsarbete 
inom 
utbildningsförvaltningen:                    
-Beskrivning av 
kvalitetsarbetet inom 
förvaltningsledning och 
exempel från skolenhet.                      
-Gruppdialoger mellan 
nämndens ledamöter och 
rektorer.                                  
-Nuläge i arbetet med ny 
nulägesanalys. 

Roger Johansson 
Camilla Svensson 
Caroline Johansson, 
pedagogisk 
utvecklare                
Anna Rix Grönvall 
Samuel Svensson 
Jenni Karlsson         
Ann-Christine 
Gomér Jonasson, 
förstelärare Linné,                                
Karin Förander , 
förstelärare Linné 

rektorer,  
chef Centrala 
barn- och 
elevhälsan 

info 

  16.00     
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 Tjänsteskrivelse   

 Datum  1(1) 

Utbildningsförvaltningen  
Camilla Åström   
camilla.astrom@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Meddelanden 2021-09-29  
 
Meddelanden 
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-17 att godkänna redovisning av uppföljning 
av verksamhetsplan för att stärka barns rättigheter i Älmhults kommun. KS 
2020/132 
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-17 att anta kommunövergripande mål för 
intern kontroll 2022. Målen ska integreras i nämnderna interna kontrollplaner för 
2022. KS 2021/113 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 150 Uppföljning av verksamhetsplan för att 
stärka barns rättigheter i Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2020/132 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av uppföljning av 

Verksamhetsplan för att stärka barns rättigheter i Älmhults kommun 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 2020-12-14, § 188, en policy för att stärka barns 
rättigheter i Älmhults kommun. Policyn ger förutsättningar för att bedriva ett 
strategiskt och långsiktigt barnrättsarbete samt att stärka barns möjligheter till 
delaktighet i frågor som berör dem. Policyn innehåller tre delmål för att kunna 
leva upp till det övergripande målet.  
Kommunstyrelsen antog 2021-01-12, §3, en verksamhetsplan som redogör för 
hur kommunens verksamheter kan arbeta för att uppnå de övergripande målen 
som är angivna i policyn. De tre delmålen ska ge ökad kunskap i organisationen 
kring barnkonventionen och att barn blir delaktiga i beslut som berör dem samt 
att det finns ett tydligt barnrättsperspektiv i beslut som fattas. För att nå upp till 
delmålen har elva aktiviteter tagits fram. Sammantaget är fyra aktiviteter klara 
medan övriga sju är pågående där några är av en mer långsiktig karaktär.     
Kommunstyrelsen beslutade även 2021-01-12, § 3, att en uppföljning ska göras 
till kommunstyrelsens sammanträde i augusti 2021. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-07-05 

 Verksamhetsplan för att stärka barns rättigheter i Älmhults kommun, 
fastställd av kommunfullmäktige 2021-01-12, § 3 

 Policy för att stärka barns rättigheter i Älmhults kommun, 2020-12-14, §188 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Samtliga nämnder 
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 Tjänsteskrivelse   

 2021-07-05  1(4) 

Kommunledningsförvaltningen  
Elin Görbring                                                              
Elin.gorbring@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om uppföljning av 
verksamhetsplan för att stärka barns rättigheter i 
Älmhults kommun  
Ärendenummer KS 2020/132 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 2020-12-14, § 188, en policy för att stärka barns 
rättigheter i Älmhults kommun. Policyn ger förutsättningar för att bedriva ett 
strategiskt och långsiktigt barnrättsarbete samt att stärka barns möjligheter till 
delaktighet i frågor som berör dem. Policyn innehåller tre delmål för att kunna 
leva upp till det övergripande målet.  
Kommunstyrelsen antog 2021-01-12, §3, en verksamhetsplan som redogör för 
hur kommunens verksamheter kan arbeta för att uppnå de övergripande målen 
som är angivna i policyn. De tre delmålen ska ge ökad kunskap i organisationen 
kring barnkonventionen och att barn blir delaktiga i beslut som berör dem samt 
att det finns ett tydligt barnrättsperspektiv i beslut som fattas. För att nå upp till 
delmålen har elva aktiviteter tagits fram. Sammantaget är fyra aktiviteter klara 
medan övriga sju är pågående där några är av en mer långsiktig karaktär.     
Kommunstyrelsen beslutade även 2021-01-12, § 3, att en uppföljning ska göras 
till kommunstyrelsens sammanträde i augusti 2021. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-07-05 

 Verksamhetsplan för att stärka barns rättigheter i Älmhults kommun, 
fastställd av kommunfullmäktige 2021-01-12, § 3 

 Policy för att stärka barns rättigheter i Älmhults kommun, 2020-12-14, §188 
 
Ärendeberedning 
Kommunstyrelsen antog 2021-01-12, §3, en verksamhetsplan som redogör för 
hur kommunens verksamheter kan arbeta för att uppnå de övergripande målen 
som är angivna i policyn för att stärka barns rättigheter i Älmhults kommun. 
Policyn innehåller tre delmål för att kunna leva upp till det övergripande målet.  
De tre delmålen ska ge ökad kunskap i organisationen kring barnkonventionen 
och att barn blir delaktiga i beslut som berör dem samt att det finns ett tydligt 
barnrättsperspektiv i beslut som fattas. För att nå upp till delmålen har elva 
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 Tjänsteskrivelse   

 2021-07-05  2(4) 

aktiviteter tagits fram. Nedan följer redovisning av aktiviteterna med 
kommentarer;     
Delmål 1 Ökad kunskap i organisationen kring barnkonventionen och dess 
tillämpning   

Delmål 1 Aktivitet Tidplan Status 
1.1 Barns rättigheter ska diskuteras, 

konkretiseras och problematiseras på 
arbetsplatsträffar eller likande forum på 
arbetsplatsen 

Start 
2021 

Pågående 

1.2 Information om barnkonventionen blir en 
del i kommunens allmänna 
introduktionsutbildning 

Start 
2021 

Klart 

1.3 Utbildningsinsatser görs för 
förtroendevalda, chefer och olika 
Yrkesgrupper 

Start 
2021 

Pågående 

1.4 Varje förvaltning har en utsedd 
barnrättsperson för barnfrågor som 
deltar i barnrättsnätverket 
 

Start 
2021 

Klart 

1.5 Varje bolag har en utsedd kontaktperson 
för barnfrågor som deltar i 
Barnrättsnätverket 

Start 
2021 

Klart 

 
Kommentarer; 
Det finns en representant för de förvaltningar som ska vara med i 
Barnrättsnätverket. Det är en första träff inbokad den 30/8. 
Älmhultsbostäder och Elmnet har fått inbjudan till nätverket.  
Vid nätverksträffen den 30 augusti kommer nästa steg tas för att implementera 
arbetet. 
Utbildningsinsatserhar har genomförts under våren för verksamhetschefer från 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen, rektorer från förskola, 
grundskola och gymnasiet, verksamhetsutvecklare samt enhetschefer, 
socialsekreterare, familjehemssekreterare, behandlingspedagoger, fältassistenter 
från socialförvaltningen och arbetsgruppen för Barnens bästa gäller deltog i ett 
digitalt möte för att arbeta vidare med samverkan för Barnens bästa i Älmhult. 
Deltog gjorde även rektorer från fristående förskolor och skolor.  
Delmål 2 Barn är delaktiga i beslut som berör dem 

Delmål 2 Aktivitet Tidplan Status 
2.1 Barn informeras om sina rättigheter enligt 

barnkonventionen. 
Start 
2021 

Pågående 

2.2 Genomföra en kartläggning med syftet att 
ge svar på både hur kommunen 
kommunicerar med barn i dag och hur 

Start 
2021 

Pågående 
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 Tjänsteskrivelse   

 2021-07-05  3(4) 

behoven ser ut. Varje förvaltning 
inkluderar i sin verksamhetsplan. 

2.3 Arbeta aktivt med olika dialogverktyg för 
att inkludera barns åsikter i 
beslut som berör dem 

Start 
2021 

Pågående 

 
Kommentarer;  
Dialogverktyg och olika sätt att ta tillvara barnens idéer och synpunkter pågår i 
de olika förvaltningarna. Exempelvis; 
Samhällsbyggnadsenheten har bland annat arbetat med förskoleklasser för att ta 
fram den nya lekplatsen på torget. Fler projekt som involverar barnen pågår ex 
förskolor runt om i kommunen har BI-dragit med kreativa bin och andra 
pollinerare till mattorget.  
Utbildningsförvaltningens förskola i Pjätteryd odlar tillsammans med barnen. 
Här får man lära sig om trädgård, odling och hållbarhet. Ett sätt att involvera 
barnen och förverkliga deras idéer. Alla kommunala förskolor har under läsåret 
20/21 haft Barnkonventionen som ett prioriterat område där barn och personal 
arbetat med förståelsen och betydelsen av barnkonventionen. Många fler initiativ 
pågår i utbildningsförvaltningen. 
Under hösten 2021 ska socialsekreterare och behandlare med stöd av 
statligamedel genomföra SKR:s webbutbildning, Samtal med barn. Syftet är att 
kompetensutveckla personalen i samtal med barn och unga. Utbildningen 
fokuserar på dialogen med barnet och på barnets upplevelse av samtalet. 
Delmål 3 Det finns ett tydligt barnrättsperspektiv i beslut som fattas 
 
Delmål 3 Aktivitet Tidplan Status 
3.1 Gemensamma mallar för implementering 

av barnrättsperspektivet i kommunens 
verksamheter tas fram. 

Start 
2021 

Klart 

3.2 Mallen Barnrättsbaserat beslutsunderlag 
används när det gäller beslut som berör 
barn i strategiska frågor, nya 
arbetsprocesser, verksamhetsförändringar 

Start 
2021 

Pågående 

3.3 Kommunfullmäktige ger nämnder och 
styrelser i uppdrag att 
redovisa årligen hur man arbetar för att 
tillgodose barns rättigheter. 

Start 
2021 

Klart 

 
Kommentar;  
Mallen ”barnrättsbaserat beslutsunderlag” är klar och används när det gäller 
strategiska frågor, nya arbetsprocesser och verksamhetsförändringar. Mallar finns 
nu inlagda i alla tjänsteskrivelser i Evolution så att man på ett bra och enkelt sätt 
kan arbeta med beslutsunderlagen.  
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 Tjänsteskrivelse   
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Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av uppföljning av 

Verksamhetsplan för att stärka barns rättigheter i Älmhults kommun 
 

        
 

Elin Görbring                                                            
Utveckling- och administrationschef                        Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Samtliga nämnder 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 149 Riskanalys och intern kontroll 2022 
Ärendenummer KS 2021/113 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar anta kommunövergripande mål för intern 

kontroll 2022.  
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 

 

Sammanfattning av ärendet 
Riskanalysen har genomförts genom en initial kartläggning av potentiella risker 
på kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-22. En bruttolista arbetades fram 
genom en workshop bestående av kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter. 
Därefter har kommunledningsförvaltningen värderat riskerna med beaktande av 
tidigare diskuterade risker inom arbetet för intern kontroll.  
Riskerna har därefter värderats och en prioritering har gjorts kring vilka risker 
som ska ingå och följas upp inom ramen för intern kontroll 2022. Arbetet har 
utgått från kommunens övergripande verksamhetsplan för intern kontroll. 
Kommunstyrelsen har ansvaret för att det finns en god intern kontroll hos 
kommunens nämnder och förvaltningar. I enlighet med kommunens policy och 
övergripande verksamhetsplan för intern kontroll ska kommunstyrelsen ta fram 
kommungemensamma mål för intern kontroll. Det övergripande syftet med de 
gemensamma granskningsområdena – liksom med all intern kontroll – är att 
kvalitetssäkra kommunens processer utifrån ändamålsenlighet och effektivitet. 
Det finns flera skäl till att ha gemensamma granskningsområden. Dels att de 
bidrar till lärande, dels genom att de ger underlag för förbättringar i våra 
gemensamma processer, dels för att de bidrar till att förbättra arbetet med intern 
kontroll i sig, inte minst genom erfarenhetsutbyte och att goda exempel kan 
fångas upp och spridas. Utöver ovan beskrivna skäl ska de gemensamma 
granskningsområdena och kontrollerna ses som ett medel för kommunstyrelsen i 
dess roll som ansvarig för ledning, samordning och uppsikt över nämnders 
verksamhet. 
De kommunövergripande målen för intern kontroll kommer skickas ut till 
samtliga nämnder för integrering i nämndernas interna kontrollplaner inför 2022. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Den interna kontrollen 2022 kommer att följas upp och återredovisas till 
kommunstyrelsen senast 2022-12-01. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-28 

 Utkast på kommunövergripande mål för intern kontroll 2022 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
Samtliga nämnder 
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 Tjänsteskrivelse   

 2021-06-28  1(2) 

Kommunledningsförvaltningen  
Matilda Dunfjäll   
matilda.dunfjall@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse kommungemensamma mål för 
intern kontroll 2022  
Ärendenummer KS 2021/113 
 
 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-28 

 Utkast på kommunövergripande mål för intern kontroll 2022 
 
Ärendeberedning 
Riskanalysen har genomförts genom en initial kartläggning av potentiella risker 
på kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-22. En bruttolista arbetades fram 
genom en workshop bestående av kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter. 
Därefter har kommunledningsförvaltningen värderat riskerna med beaktande av 
tidigare diskuterade risker inom arbetet för intern kontroll.  
Riskerna har därefter värderats och en prioritering har gjorts kring vilka risker 
som ska ingå och följas upp inom ramen för intern kontroll 2022. Arbetet har 
utgått från kommunens övergripande verksamhetsplan för intern kontroll. 
Kommunstyrelsen har ansvaret för att det finns en god intern kontroll hos 
kommunens nämnder och förvaltningar. I enlighet med kommunens policy och 
övergripande verksamhetsplan för intern kontroll ska kommunstyrelsen ta fram 
kommungemensamma mål för intern kontroll. Det övergripande syftet med de 
gemensamma granskningsområdena – liksom med all intern kontroll – är att 
kvalitetssäkra kommunens processer utifrån ändamålsenlighet och effektivitet. 
Det finns flera skäl till att ha gemensamma granskningsområden. Dels att de 
bidrar till lärande, dels genom att de ger underlag för förbättringar i våra 
gemensamma processer, dels för att de bidrar till att förbättra arbetet med intern 
kontroll i sig, inte minst genom erfarenhetsutbyte och att goda exempel kan 
fångas upp och spridas. Utöver ovan beskrivna skäl ska de gemensamma 
granskningsområdena och kontrollerna ses som ett medel för kommunstyrelsen i 
dess roll som ansvarig för ledning, samordning och uppsikt över nämnders 
verksamhet. 
De kommunövergripande målen för intern kontroll kommer skickas ut till 
samtliga nämnder för integrering i nämndernas interna kontrollplaner inför 2022. 
Den interna kontrollen 2022 kommer att följas upp och återredovisas till 
kommunstyrelsen senast 2022-12-01. 
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 Tjänsteskrivelse   

 2021-06-28  2(2) 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar anta kommunövergripande mål för intern kontroll 

2022.  
 
 
Matilda Dunfjäll Susann Pettersson 
Utredare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
Samtliga nämnder 
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Kommunövergripande mål för intern kontroll 2022 

          
Riskanalys      Plan för intern kontroll    
Riskkategori Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd metod Klart Ansvarig 
Ekonomi Att kommunen 

går miste om 
statliga medel på 
grund av 
okunskap 
gällande sökbara 
bidrag. 

3 Möjlig 3 Kännbar 9 Granskning Kontroll av verksamhet Nämnderna undersöker 
tillgängliga statliga bidrag inom 
sina verksamhetsområden samt 
bedömer vilka ytterligare bidrag 
som bör sökas. 

dec-22 Kommunövergripande 

Förtroenderisk Risk för bristande 
kunskap och 
beredskap 
gällande otillåten 
påverkan.  

2 Mindre 
Sannolik 

4 Allvarlig 8 Granskning Obligatorisk fortbildning Utbildning i kunskapsportalen för 
förtroendevalda och 
verksamhetschefer angående 
otillåten påverkan. 

dec-22 Kommunövergripande 

Verksamhetsrisk Risk för att 
kommunen inte 
tar tillvara på den 
kunskap och 
lärdomar som 
verksamheterna 
införskaffat under 
pandemin. 

3 Möjlig 3 Kännbar 9 Granskning Uppföljning genom rapport Nämnderna skall baserat på den 
kommungemensamma 
pandemiutvärderingen redogöra 
för hur de inom sina 
verksamheter planerar ta tillvara 
på lärdomar från arbetet under 
pandemin. 

dec-22 Kommunövergripande 
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Patientsäkerhetsberättelse 

År 2020-2021 
 
 
 
 

Datum: 210901 

Ansvarig för innehållet: 
Charlotte Ingvarsson 

  Marie Pripp  
 
 
 
 
 

Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner, reviderad 202012 
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3

Sammanfattning 
 

Mål 
 Fungerande överrapporteringar mellan Linnéskolan 

och Haganässkolan gällande uppvaccinationer. 
 Arbeta förebyggande och främjande för att minska förekomsten av 

övervikt och fetma hos elever. I de fall övervikt och fetma ändå 
förekommer hos eleverna ska skolsköterskor ha en trygg struktur 
för dessa svåra samtal. 

 
De viktigaste åtgärderna som vidtagits 

Skolsköterskan från Haganäs skrev själv ut rapporterna från Linnéskolan 
och det görs en muntlig överlämning mellan de kommunala skolorna. 

 
Kompetensutveckling har skett för skolsköterskorna inom området 
tillväxt. Säkerställande av likvärdig information genom att blanketter 
utvecklades för kommunikation med vårdnadshavare. 

 
De viktigaste resultaten som uppnåtts 

Under detta år var det en fungerande överrapportering mellan 
Linnéskolan och Haganässkolan. 

 
Kunskap och trygghet inom området tillväxt har ökat och strukturen för 
arbetet har blivit tydligare. Målet med att förebygga och minska förekomst 
av övervikt och fetma har inte uppnåtts. 

 
En blick framåt 

Det är tydligt att Centrala barn- och elevhälsan har ett stort arbete framför 
sig med att utveckla patientsäkerhet och strukturen för denna. Vi har valt 
att fokusera på medicinskt ledningssystem, patientsäkerhetsberättelse, 
årsrapport och att öka patientsäkerheten då det gäller framför allt 
vaccinationer. 
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Inledning 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 
patient- säkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är 
att öppet och tyd- ligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av 
arbetet med att förbättra patientsäkerheten. 
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det 
går att be- döma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande 
utveckla och säkra kva- liteten har bedrivits i verksamhetens olika 
delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. 
SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §. Patientsäker- hetsberättelsen bör utformas 
så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet. I 
Älmhults kommun ska patientsäkerhetsberättelsen redovisas läsårsvis 
(augusti – augusti) vilket görs i september. 

 
 
 

STRUKTUR 
 

Övergripande mål och strategier 
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 

 
Samlad elevhälsa 
Begreppet samlad elevhälsa började tillämpas i och med att Skollagen 
(201:800) började tillämpas. Då samlades skolhälsovården, den särskilda 
elevvården och de specialpedagogiska insatserna i en samlad elevhälsa. 
Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser. Elevhälsans insatser ska stödja eleven mot 
utbildningens mål. Varje profession inom elevhälsan samverkar med 
varandra och med professioner utanför skolan. Elevhälsan ska främst arbeta 
förebyggande och främjande. 

 
Organisation 
Enligt skollagen ska eleverna ha tillgång till elevhälsans olika professioner. 
På skolorna finns lokala elevhälsoteam (EHT) i vilka elevhälsans olika 
professioner ingår. Älmhults kommun har valt att inrätta en central barn- och 
elevhälsa (CBEH) i vilken det ingår skolpsykolog, skolsköterska och 
specialpedagog. CBEH arbetar på uppdrag från skolorna. 
Elevhälsans medicinska insats (EMI) omfattar skolsköterskor och skolläkare. 
Skolsköterskorna ingår i CBEH och är anställda av utbildningsförvaltningen 
och underställda verksamhetschef. En skolsköterska har medicinskt 
ledningsansvar (MLA). Skolläkartjänster har under det gångna läsåret köpts 
in från Sefo Medica AB. 

 
Elevhälsans medicinska insats (EMI) 
EMI ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling 
och hälsa. Elevhälsan kan delta i undervisningen och bidra till goda och 
hälsosamma levnadsvanor. Elevernas utveckling mot skolans kunskapsmål 
ska stödjas. 
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EMI är att jämställa med elevernas företagshälsovård. Skolan ska erbjuda 
god arbetsmiljö för att främja lärande och personlig utveckling. Skollagen 
hänvisar till bestämmelserna om god arbetsmiljö i arbetsmiljölagen. I 
arbetsmiljölagens mening är skolan en arbetsplats som alla andra och därför 
gäller arbetsmiljölagen samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 
Alla elever i grundskolan, grundsärskolan ska enligt skollagen erbjudas minst 
tre hälsobesök och i gymnasieskolan minst ett hälsobesök. EMI i Älmhults 
kommun erbjuder hälsosamtal i förskoleklass, åk 4, åk 8 samt åk 1 på 
gymnasiet. Utöver detta träffar skolsköterskorna eleverna för tillväxtkontroll 
och vaccination i åk 2 och åk 6 samt information om sex och samlevnad i åk 
5 enligt nationellt basprogram. 
Skolsköterskor är legitimerad personal som även lyder under Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL) vilket innebär att alla insatser som utförs måste 
dokumenteras enligt gällande lagstiftning (se bilaga 1 Kvalitativt 
ledningssystem). Ur sekretessynpunkt tillhör den medicinska insatsen en 
självständig verksamhetsgren i förhållande till skolans verksamhet i övrigt. 
Stark sekretess gäller för en elevs hälsotillstånd och andra personliga 
förhållanden. Skolsköterska eller skolläkare kan bryta sekretess om 
medgivande för detta erhålls av vårdnadshavare eller myndig elev. 

 
 

Lokal organisation 
Den totala skolsköterskeresursen har under läsåret varit 7,45 tjänster, 
varav 0,25 är medicinskt ledningsansvarig (MLA), fördelat på 8 personer. 

 
Skolläkartjänst har under läsåret köpts in via Sefo Medica AB, sex tillfällen à 8 
timmar har använts av dem och ett tillfälle à 8 timmar av annan skolläkare. 
Skolläkaren kan tillsammans med skolsköterskan undersöka elevernas 
arbetsmiljö. Skolläkaren kan bidra med medicinsk kompetens för att skapa 
god arbetsmiljö. På gymnasiet samverkar skolläkaren med skolsköterskan i 
bedömningar av spirometrier, denne kan även delta i förebyggande och 
främjande arbete genom föreläsningar i klasserna och på föräldramöten. 
Eleverna har dessutom erbjudits sjukvårdsinsatser från skolläkaren i 
varierande utsträckning. 

 
Övergripande mål 
EMI ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, 
utveckling och hälsa. Ett medel för detta är att följa det 
basprogram som finns beskrivet i ”Vägledning för elevhälsa” 
framtaget av Socialstyrelsen och Skolverket. Utöver detta följer vi 
Folkhälsomyndighetens barnvaccinationsprogram. 

 
Mål och strategier i vårt patientsäkerhetsarbete 
I patientsäkerhetsberättelsen följer vi upp basprogrammet och 
vaccinationsprogrammets genomförande både kvalitativt och 
kvantitativt. I patientsäkerhetsberättelsen följs även klagomål, 
synpunkter och avvikelser upp. Genom denna uppföljning framkommer 
områden som vi behöver fokusera på och nya mål sätts inför nästa år. 
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Strategi 
Varje skolsköterska för under året statistik som sammanställs i en 
årsberättelse där också reflektioner finns. Därefter förs en dialog i 
skolsköterskegruppen kring de gemensamma mönster man funnit. 
Verksamhetschef och MLA bearbetar underlag från årsrapporter och 
dialoger och skriver patientsäkerhetsberättelsen för året. 
Löpande under året förs dialog i skolsköterskegruppen, på yrkesträffar, 
kring patientsäkerhetsarbetet. 

 
Mål för läsåret 20/21 

 
 Fungerande överrapporteringar mellan Linnéskolan 

och Haganässkolan gällande uppvaccinationer. 
 Arbeta förebyggande och främjande för att minska förekomsten av 

övervikt och fetma hos elever. I de fall övervikt och fetma ändå 
förekommer hos eleverna ska skolsköterskor ha en trygg struktur 
för dessa svåra samtal. 

 
 

Organisation och ansvar 
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

 
Utbildningsnämndens ansvar: 
Inhämta information om verksamheten för att säkerställa att 
ledningssystem för verksamheten är ändamålsenlig, ange mål, rutiner, 
metoder och vårdprocesser som garanterar kvaliteten. 

 
Verksamhetschefens ansvar: 
Ansvarar för att patientsäkerhetsberättelsen sammanställs och delges 
nämnden en gång per år. Verksamhetschefen har även ansvar för att vid 
behov initiera händelse- och riskanalyser samt att ändra i enheternas 
arbetssätt så att arbetsskador inte uppstår. 

 
MLA: 
Ansvara för att tillsammans med verksamhetschef arbeta med 
patientsäkerheten. Särskilt ansvar för loggkontroller, medicinska rutiner och 
processer kring läkemedelshantering och handbok. Vid behov tas kontakter 
med andra stödfunktioner inom patientsäkerhet till exempel smittskydd eller 
vårdhygien. 

 
Skolläkare: 
Ansvarar för att vara ett stöd för medicinskt ledningsansvarig 
skolsköterska. Skolläkaren ska tillsammans med MLA ansvara för 
läkemedelshantering, att nya föreskrifter och allmänna råd om 
läkemedelshantering i Hälso- och sjukvården tillämpas. (SOSFS:1) 

21



7

Skolsköterska: 
Ansvarar för att löpande ha en egenkontroll av sin verksamhet. Ansvarar för 
att följa upp hur basprogrammet och vaccinationsprogrammet fullföljs. 
Upptäcks avvikelse har varje skolsköterska ansvar för att lämna in avvikelse 
till MLA och verksamhetschef. Ansvarar för att skriva en årsrapport. 
Dokumentationsskyldighet i patientjournal. 

 
Skolpsykologen: 
Ansvarar för att löpande ha en egenkontroll av sin verksamhet. Upptäcks 
avvikelse har varje skolpsykolog ansvarar för att lämna in avvikelse till MLA 
och verksamhetschef. Ansvarar för att skriva en årsrapport. 
Dokumentationsskyldighet i patientjournal. 

 
Samverkan för att förebygga vårdskador 
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3 
Det samverkansavtal som finns mellan Region och kommuner i länet gällande 
BUP och Habiliteringen håller på att revideras under året. Avtal finns för 
kontroll av medicintekniska produkter som till exempel blodtrycksmanschetter 
och audiometrar. 

 
 

Patienters och närståendes delaktighet 
SFS 2010:659 3 kap. 4 § 
Under året har ingen dialog förts med elever och deras vårdnadshavare angående 
medverkan i patientsäkerhetsarbetet. 
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Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 § p 5 

 
 Medicinsk personal rapporterar avvikelser till MLA och verksamhetschef. 
 MLA utreder avvikelsen. 
 Verksamhetschef får del av utredning och arkiverar avvikelsen. 
 Återgivning och reflektion sker löpande under året på yrkesträffar. 
 MLA och verksamhetschef sammanställer avvikelserna. 
 I yrkesgruppen analyseras avvikelserna och förslag på förändrade rutiner 

diskuteras för att öka patientsäkerheten. 
 

Klagomål och synpunkter 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§§, 7 kap 2 § p 6, 
Den medicinska insatsen saknar tydliga rutiner för hantering av 
klagomål och synpunkter. 

 

Egenkontroll 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2 

 
Egenkontroll Omfattning Källa 
Genomförande av 
nationellt 
barnvaccinationsprogram 

1 gång per år Klasslistorna 
Qlick View 
Egen 
bokföring 

Genomförande 
av hälsosamtal 

1 gång per år Klasslistorna 
Qlick View 
Egen 
bokföring 

Övervikt och fetma i åk 
F, 2, 4, 6, 8 och Gy 1 

1 gång per år Klasslistorna 
Qlick View 
Egen 
bokföring 

Överrapportering 
av vaccinationer 

1 gång per år Samtal 

Loggkontroller Cosmic 
och NPÖ 

2 gånger per år Business Object  
 Inera 

Avvikelser 1 gång per år Inlämnade avvikelser 
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PROCESS - Åtgärder för att öka patientsäkerheten 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2 
1. Överrapportering 

Följa upp rutiner för utskrift av vaccinationsrapporter för åk 9 
samt muntlig överföring. 

2. Arbete med övervikt och fetma 
Bokcirkel kring svåra samtal vid övervikt och 
fetma. Tematräffar med skolläkare. 
Upprättande av blanketter för likvärdig information av 
tillväxt till vårdnadshavare. 
Digital utbildning från barnmottagningen Ljungby och Växjö. 

 
 
 

Riskanalys 
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4 
Arbete med risker: 
Risker i verksamheten fångas dels upp via samtal på 
yrkesträffarna/enskild skolsköterska, avvikelserapporter eller 
särskilda händelser i samhället. Vid behov genomförs riskanalys 
och åtgärder vidtas. 
Basprogrammet: 
Under läsåret 19/20 fanns långvarig vakans på en av skolorna vilket 
medförde att hälsosamtalen inte kunde genomföras enligt 
basprogrammet. En avvikelse kring detta gjordes det året. Hänsyn 
togs till det vid tjänstefördelning och tjänsten utökades på den skolan. 
Särskild händelse: 
Under året har flera riskanalyser genomförts då det gäller 
arbetsmiljö och patientsäkerhet med anledning av pågående 
pandemi. 
Lokaler: 
Under läsåret har frågor rörande skolsköterskemottagningens 
kvalitet aktualiserats, här saknas en övergripande riskanalys. 

 
 

Utredning av händelser - vårdskador 
HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket 

 
Särskild händelse under året är pandemin och smittoläget kring den. Flera 
riskanalyser har gjorts och särskilda hygienrutiner och hälsosamtalsrutiner har 
anpassats efter rådande situation. Lärdomar som dragits av detta är att det är 
en trygghet att samverka med andra aktörer så som Socialtjänsten, 
Smittskyddsenheten och att hålla sig uppdaterad med Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. 
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Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

 
1. Ingen uppföljning av informationssäkerheten som har gjorts 
som är av större betydelse. 

 
2. Särskild riskanalys kring informationssäkerhet har inte gjorts. 

 
 

3. Kontakter med jurist har tagits för att förbättra rutin kring 
informationssäkerhet för elever med skyddad identitet. 
Samverkan har startats kring rutin för sammanhållen 
journalföring. 

 
4. Centrala barn- och elevhälsan saknar kännedom om någon 
utvärdering vårdgivaren har genomfört av skydd mot olovlig 
åtkomsttill datornätverk och informationssystem. 

 
 

5. För att granska journalföring som har gjorts av hälso- 
och sjukvårdspersonalen har MLA genomfört 
loggkontroller enligt egenkontroll. 
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RESULTAT OCH ANALYS 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 

Lokal organisation 
Under kalenderåret 2021 tillkom en utökning av antalet skolläkartimmar från 40 
timmar/år till 60 timmar/år. Trots utökningen finns ett större behov av skolläkare än 
tillgången är. Detta medför att vårdnadshavare tillsammans med elev ibland får vänta 
länge innan kontroller som bedöms nödvändiga kan genomföras. I slutbetänkandet av 
utredningen om elevers möjlighet att nå kunskapskraven föreslås en heltidsanställd 
skolläkare / 7 000 barn. Snittet i Sverige idag är en heltidsanställd skolläkare / 10 000 
barn. Älmhult har 100 000 barn / skolläkare. 

Egenkontroll 

 
Egenkontroll Strategi/er Åtgärd Resultat Analys 

Genomförande av Beställning av Resultat Genomförandet 
nationellt vaccin och  påverkas av stickrädda 
barnvaccinationsprogra material.  barn. Vårdgivare som 
m Gemensam  är nästa remissinstans 

 planering av tider  tar emot få barn som är 
 ssk. efter  rädda för stick. 
 basprogrammet.  Planeringen 

påverkades 
 Medgivande från  av att elever arbetade 
 vårdnadshavare  på distans. Det medför 
 samlas in.  att det blir många 
 Vaccinationen  ombokningar och 
 genomförs med två  genomförandet 
 ssk närvarande.  fördröjdes. 
   Hygienrutiner påverkar 
   tidsåtgången per 
   vaccination. 
   Förändringar i 
   vaccinations- 
   programmet har lett till 
   att både flickor i åk 6 
   och samtliga elever i åk 
   5 skulle erbjudas 
   Gardasil 9. 
   För att enkelt få fram 
   statistik är det viktigt 
   att bokningsunderlaget 
   fylls i på särskilt sätt i 
   Cosmic, vilket inte alla 
  

 

 gör. 

Genomförande av Information till Planeringen 
hälsosamtal klasserna påverkades av att 

 Planering i elever arbetade på 
 tidsperioder – distans. Det medför 
 årshjul att det blir många 
 Samtal / ombokningar och 
 kommunikation genomförandet 
 med mentorer 

  

fördröjdes. 
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 Bokning av samtal Hygienrutiner 
 sker på olika sätt påverkar 
 beroende på olika tidsåtgången per 
 ålder på elev. hälsosamtal. 
  Högt elevantal kan 
  ge tidsbrist som 
  påverkar 
  möjligheten till 
  ombokning och kan 
  även påverka 
  kvaliteten på 
  samtalet. 
  Telefontolk kan 
  påverka kvaliteten 
  men även 
  möjligheten att boka 
  om. 
  Flera skolsköterskor 

påtalar problem med 
lokaler under året, 
det kan gälla både 
tillgång på lokal, 
ljudklassning, 
hygienmöjligheter 
och trängsel i 
rummet. För att 
enkelt få fram statistik 
är det viktigt att 
bokningsunderlaget 
fylls i på särskilt sätt i 

  Cosmic, vilket inte    
  alla gör. 
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Övervikt och fetma i 
åk F, 2, 4, 6, 8 och 
Gy 1 

   För att kunna få 
jämförbara siffror över 
tid behöver 
informationsinhämta
nd et förändras. 

Trygghet och 
likvärdighet i 
arbetet kring 
övervikt och fetma 

Kompetensutveck
la 
skolsköterskorna 
inom området. 
Säkerställa 
likvärdig 
information
. 

Bokcirkel 
 

Tema
- 
träffar 

 
Likvärdig 
informati
o n 

 
Digital 
utbildnin
g 

Kunskap och 
trygghet inom 
området har 
ökat. Det 
upplevs 
fortfarande 
svårt att nå 
fram med 
kunskapen 
som leder till 
en förändring 
för eleven. 

Bokcirkeln har inte 
genomförts pga att 
yrkesträffarna till stor 
del använts till ökat 
arbete kring 
pandemin. 
Tillväxtproblematik 
är svårt att 
kommunicera då stor 
lyhördhet krävs inför 
mottagaren. 
Behovet av stöd är 
olika i ssk-gruppen 
men utifrån 
patientsäkerhet 
finns det ett värde 
att 
utveckla ett 
gemensamt 
arbetssätt. 

Överrapportering av 
vaccinationer 

Skolsköterska 
från Haganäs 
skrev ut 
rapporter från 
Linnéskolan. 
Görs muntligt vid 
överlämning 
mellan de 
kommunala 
skolorna. 

Möten 
bokas 
vid 
läsårs- 
skifte. 

Särskilt följt 
upp 
Linnéskolan – 
Haganässkola
n. Målen har 
nåtts gällande 
denna 
överrappor- 
tering. 

Det finns en 
osäkerhet i om 
vaccinationer lyfts vid 
alla 
överrapporteringar. 
Det finns en risk att 
alltför hög tilltro till 
överrapporteringen 
den enskildas 
undersöknings- 
skyldighet brister. 

 

Loggkontroller 
Cosmic och NPÖ 

MLA utför 
loggkontroller 
enligt 
egenkontroll och 
informerar 
verksamhetschef
. 

 Loggkontrolle
r na synliggör 
skillnader i 
olika 
skolskötersko
rs 
eftersökning 
av 
information. 

Det kan finnas en ett 
utvecklingsbehov i 
gruppen om vilken 
typ av information 
som behöver 
eftersökas för att vårt 
uppdrag ska kunna 
utföras på ett 
patientsäkert sätt. 
Avsaknaden av 
gemensam 
kompetens inom 
detta område gör att 
utrymmet för egna 
tolkningar blir större. 
Ledningen har också 
en osäkerhet i vad 
som kan betecknas 
som 
alltför många 
eftersökningar. 

 

28



14

 

 Avvikelser Varje skolsköterska 
inlämnar avvikelser 
på det man 
upptäcker i sin 
vardag. 
Verksamhetschefen 
tar emot avvikelser 
från externa 
aktörer. MLA 
utreder avvikelser 
och återrapporterar 
till 
verksamhetschef. 

 Se tabell Flera avvikelser berör 
dokumentation och 
journalhantering. Det 
finns en god 
medvetenhet kring 
betydelsen av att 
rapportera in avvikelser 
även om fortsatt arbete 
med detta behövs. För 
att öka medvetenheten 
och förbättra 
patientsäkerhetsarbetet 
behöver ledningen 
arbeta mer 
kontinuerligt med 
dessa frågor under året. 

 

 

Vaccinationer 
 

Antal utförda Antal inskrivna Totalt utförda 

Åk 2 MMR 203 240 84,5% 

Åk 5 och 6 Gardasil 9 307 352 87,2% 

Åk 8 DiTeKiBooster 151 187 80,7% 

Övriga 
uppvaccineringar 

70 
  

Under året har förändring gjorts i barnvaccinationsprogrammet och Gardasil 
9 har erbjudits till alla elever födda 2009, tidigare erbjöds endast flickor. Vi 
kan konstatera ett stort intresse för denna vaccination, drygt 87% av eleverna 
har vaccinerats. Då det gäller vaccinationerna i åk 2 och 8 kan en något lägre 
procentandel ses, vilket till viss del kan förklaras av att elever från andra 
länder ges vaccinationer med andra intervaller än vad som rekommenderas i 
Sverige. Detta gör att de redan har fullgott skydd eller att de bedömts vara 
ofullständigt vaccinerade och varit i behov av uppvaccination. I tabellen har 
elever i behov av uppvaccination redovisats under övriga uppvaccinationer. 

 
Hälsosamtal 

 
Antal utförda Antal inskrivna juni 2021 

F-klass 254 251 

Åk 4 230 229 

Åk 8 200 187 

Gy 1 173 183 

En god täckning av utförda hälsosamtal kan ses under året. Fler samtal har 
utförts i F- klass, åk 4 och åk 8 än vad det finns inskrivna elever vilket torde 
kunna förklaras av in- och utflyttade elever som hunnit få sitt hälsosamtal 
innan flytt och som sedan inte finns med i statistik över inskrivna på skolorna. 
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Övervikt / fetma 
 

Antal elever 
F-klass Åk 4 Åk 8 Gy 1 

Totalt antal: 
251 elever 

 
Övervikt: 
26 elever = 10,3% 

(6,6%) 
Fetma: 
9 elever = 3,6% 

(4,6%) 

Totalt antal: 
229 elever 

 
Övervikt: 
32 elever = 14,0% 

(16,0%) 
Fetma: 
13 elever = 5,7% 

(4,5%) 

Totalt antal: 
187 elever 

 
Övervikt: 
20 elever = 10,6% 

 
Fetma: 
5 elever = 2,7% 

Totalt antal: 
183 elever 

 
Övervikt:  
27 elever = 14,7% 

(5,2%) 
Fetma: 
14 elever = 7,6% 

(5,2%) 

Statistik från åk 8 från föregående år saknas varför en säker jämförelse inte 
kan göras. Siffrorna inom parentes anger föregåendeårs resultat vid 
undersökning av tillväxten. Övervikt och / eller fetma har ökat i samtliga 
undersökta åldersgrupper. 

Forskning visar på att minskad fysisk aktivitet har ett samband med övervikt 
och fetma. Då det saknas statistik över fysisk aktivitet kan vi inte dra några 
slutsatser om ett sådant samband i Älmhults kommun. Under året har flera 
skolsköterskor uppmärksammat att en större andel barn vid årets 
hälsosamtal uppger en lägre fysisk aktivitet. 
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Avvikelser 
 
 

Datum för avvikelse Område Extern/intern Förslag till utveckling 
200819 Vaccinationshantering 

(journal för inflyttad elev 
ej inkommen och två 
doser av 
Gardasil gavs) 

Intern  

210420 Journal ej uthämtad Extern  
210408 Journal ej uthämtad Extern  

201001 Vaccinationshantering 
(felaktig 
dokumentation) 

Intern  

201013 Ofullständig 
journalanteckning, 
personuppgifter saknas 
från avlämnande skola 

Intern berörande 
extern aktör. 

 

201111 Posthantering av 
känsliga uppgifter 

Intern  

Augusti 20 Avsaknad av juridiskt stöd 
kring rutiner gällande 
dokumentation, 
journalföring för elever 
med skyddad identitet. 

Intern  

201014 Journalutlämning Extern  

200918 Vaccinationshantering / 
dokumentation (vaccin 
givet med felaktigt 
intervall enligt 
vaccinationsplaneringen 
som gjorts, upptäcktes 
då medgivande 
skannades in) 

Intern  

200924 Organisation. Stort antal 
ej utförda hälsosamtal 
relaterat till vakant 
skolskötersketjänst. 

Intern  

210609 Journalsystem. Fel 
person vald vid 
”frisökning” i Cosmic. 

Intern Klasslista läggs in i 
Cosmic 

 
Mönster i avvikelserna 

Vaccinationer och förslag till utveckling 
 

 Möjlighet att korrigera. 
 En dokumenterar samtidigt som den andra sticker. 
 Förberett med besöksanteckning. 
 Inväntar journal och avvaktar med vaccination 
 Kontakta skolsköterskan på föregående skola om journal inte hunnit komma. 
 Scannar in medgivande innan vaccination ges. 
 Tydliggöra vaccinationsprocessen. 
 Samlar information på klasslista. 

Journalhantering 
 Uppdatera rutiner kring journaler och hur vi skickar dem. 
 När vi skickar rekvisition ska man skriva noga i rätt ordning med 
adressat och namn. 

31



17

Analys och förbättringsförslag: 
Flera av avvikelserna berör vaccinationer, 
dokumentation och journalhantering. 

 
Vaccinationer: 
Även föregående läsår var vaccinationerna vanligt förekommande bland 
avvikelserna. Skolsköterskorna har många förslag till förbättringar gällande 
vaccinationer, detta visar att det finns flera förbättringsmöjligheter och att 
processen kring vaccinationer behöver förtydligas. 
Förslag på åtgärder: 
- Arbeta fram en process för att tydliggöra 
vaccinationsförfarandet och kvalitetssäkra detta. 
- Implementera vaccinationsprocessen på yrkesträffarna. 

 
Journalhantering: 
I diskussionerna kring journalhanteringen framkommer att skolsköterskorna 
hanterar rekvirering och rekvirerade journaler på olika sätt. Detta visar på att 
vi behöver kunskap om våra rutiner och kompetens om praktisk 
posthantering. 
 
Förslag på åtgärder: 
- Bjuda in servicecenter för information om posthantering. 
- Se över rutiner kring rekvirerade och rekvirering av journal 

tillsammans med juridisk kompetens antingen via servicecenter eller 
IT-jurist. 

 
 

Klagomål och synpunkter 
Under året har inga klagomål eller synpunkter inkommit till MLA 
eller verksamhetschef. 

 
 

Händelser och vårdskador 
Trots vidtagna åtgärder gällande smittskydd och hygien har två 
skolsköterskor insjuknat i Covid-19 och stor smittspridning har 
skett på skolorna. Det är inte möjligt att dra slutsatser att 
vårdgivaren har haft en påverkan på detta. 
Beställd skyddsutrustning har inte levererats och 
skolsköterskor har hänvisats till att använda munskydd istället 
för visir. 
Vårdnadshavarna har trots rådande omständigheter kunnat 
ta del av hälsosamtalen på ett tryggt sätt. 

 
Övrigt 
Det finns ett behov av att utöka kunskapen kring 
patientsäkerhetsarbetet och  processerna i detta. 
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Riskanalys 
Arbete med risker: 
Risker i verksamheten fångas dels upp via samtal på yrkesträffarna/enskild 
skolsköterska, avvikelserapporter eller särskilda händelser i samhället. Vid 
behov genomförs riskanalys och åtgärder vidtas. Det medicinska 
ledningssystemet är en garant för att kvaliteten inom elevhälsans medicinska 
insats upprätthålls. Det finns ett behov av att ledningen arbetar kontinuerligt 
med dessa frågor och förtydligar processerna inom detta område som ingår i 
ledningssystemet. Handboken kopplas till det medicinska ledningssystemet 
och genom detta fångas flera av riskområdena inom till exempel basprogram 
och informationssäkerhet upp.   
 
Basprogrammet: 
Under läsåret 19/20 fanns långvarig vakans på en av skolorna vilket medförde 
att hälsosamtalen inte kunde genomföras enligt basprogrammet. En avvikelse 
kring detta gjordes det året. Hänsyn togs till det vid tjänstefördelning och 
tjänsten utökades på den skolan. För att enkelt få fram statistik är det viktigt att 
bokningsunderlaget fylls i på särskilt sätt i Cosmic, vilket inte alla gör. Även 
föregående läsår var vaccinationerna vanligt förekommande bland 
avvikelserna. Skolsköterskorna har många förslag till förbättringar gällande 
vaccinationer, detta visar att det finns flera förbättringsmöjligheter och att 
processen kring vaccinationer behöver förtydligas. 

 
Särskild händelse: 
Under året har flera riskanalyser genomförts då det gäller 
arbetsmiljö och patientsäkerhet med anledning av pågående 
pandemi. 

 
Lokaler: 
Under läsåret har frågor rörande skolsköterskemottagningens kvalitet 
aktualiserats, här saknas en övergripande riskanalys. Flera skolsköterskor 
påtalar problem med lokaler under året, det kan gälla både tillgång på lokal, 
ljudklassning, hygienmöjligheter och trängsel i rummet. 

 
 

Informationssäkerhet: 
Det finns ett utvecklingsområde när det gäller informationssäkerhet i vilket 
dokumentation är en del tillsammans med behörigheter och loggkontroller. 
Loggkontrollerna visar att det kan finnas ett utvecklingsbehov i gruppen om vilken 
typ av information som behöver eftersökas för att vårt uppdrag ska kunna 
utföras på ett patientsäkert sätt. Avsaknaden av gemensam kompetens inom 
detta område gör att utrymmet för egna tolkningar blir större. Ledningen har 
också en osäkerhet i vad som kan betecknas som alltför många 
eftersökningar. I diskussionerna kring journalhanteringen framkommer att 
skolsköterskorna hanterar rekvirering och rekvirerade journaler på olika sätt. 
Detta visar på att vi behöver kunskap om våra rutiner och kompetens om 
praktisk posthantering. 
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Mål och strategier för kommande år 
Mål: 
1. Patientsäkerhetsberättelsen och det medicinska 

ledningssystemet bidrar till att det systematiska 
kvalitetsarbetet genomsyrar hela vår verksamhet. 

2. Ökad patientsäkerhet gällande vaccinationer. 
 

Indikationer för måluppfyllnad: 
 Patientsäkerhetsberättelsen är utformad så att den 

ingår i det medicinska ledningssystemet. 
 Årsrapporten är utformad så att den ingår i patientsäkerhetsberättelsen. 
 Antalet processbeskrivningar har ökat inom det medicinska uppdraget. 
 Antalet avvikelser för vaccinationer har minskat. 

 
 

Strategi: 
 Koppla processer och rutiner i handboken på ett tydligare sätt 

till det medicinska ledningssystemet. 
 Patientsäkerhetsberättelsen omarbetas så att den på ett tydligt 

sätt återge hur verksamheten lever upp till det medicinska 
ledningssystemet. 

 Årsrapporten till skolsköterskorna omarbetas så uppgifter som 
behövs i patientsäkerhetsarbetet lättare kan inhämtas på ett 
likvärdigt sätt. 

 Tydliggöra processer inom vaccinationer, hälsosamtal och avvikelser. 
 

Det administrativa ansvaret för att forma dokumentationen 
enligt ovan vilar på MLA och verksamhetschef. Under arbetet 
kommer alla skolsköterskor att bidra genom delaktighet i 
frågorna på yrkesträffar.
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Utbildningsförvaltningen  
Charlotte Ingvarsson   
charlotte.ingvarsson@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Kvalitativt ledningssystem för elevhälsans 
medicinska insats  
Ärendenummer UN 2021/259 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det kvalitativa ledningssystemet innehåller en sammanställning av strukturen för 
vårdgivaren för att dennes ansvar ska kunna säkerställas. 
Elevhälsans medicinska insats består av skolsköterskor, skolläkare och 
psykolog. 
Verksamheten ska främst vara förebyggande och främjande enligt vetenskap och 
beprövad erfarenhet i enlighet med de lagar som styr hälso- och sjukvården i 
skolan.  
 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 
Beslutsunderlag 

 Kvalitativt ledningssystem för elevhälsans medicinska insats (EMI) i 
Älmhults kommun  

 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-16  
 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden beslutar anta Kvalitativt ledningssystem för elevhälsans 

medicinska insats. 
 
 
 
Charlotte Ingvarsson Roger Johansson 
Verksamhetschef Centrala barn- och elevhälsan Utbildningschef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Verksamhetschef CBEH Charlotte Ingvarsson.  
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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: 

Ledningssystemet förbättras och det gynnar barnet med högre patientsäkerhet.  

 

Om ja, fortsätt med frågorna 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
Patientsäkerhet i alla led ska förbättras genom justeringar i ledningssystemet.  
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter 
 
Det finns inga.  
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? 
 
Ja ☐            Nej ☒ 
 
Förklara oavsett svar: 

Barnets intresse har beaktats utifrån patientsäkerhet och den kompetens som 
finns inom detta område.
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Kvalitativt ledningssystem för elevhälsans medicinska insats (EMI) i Älmhults 
kommun  
 
Vårdgivaren (nämnden) är ytterst ansvarig för säkerhet och kvalitet i hela elevhälsans medicinska insats, 
med det menas ytterst ansvarig för organisation, ledningssystem, kvalitetssäkring och kontroll. 
 
Ledningssystemet innehåller en sammanställning av strukturen för vårdgivaren för att dennes ansvar ska 
kunna fullföljas, beskrivning av hur uppdragen säkerställs, uppgifter om vem som kontrollerar vad samt 
information om hur vårdgivaren håller sig informerad. Detta för att säkerställa att ledningen håller en 
kvalitativt hög säkerhet. 
 
Det kvalitativa ledningssystemet säkerställer att uppföljning och utvärdering av kvalitetsarbetet inom 
elevhälsans medicinska insats sker i juni varje år.  
Händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada rapporteras som 
avvikelse till MLA och verksamhetschef och utreds i enlighet med Patientsäkerhetslagen  
1 kap 3§, 6 kap 4§ samt 3 kap 9§ och 10§. Dokumentation sker enligt patientsäkerhetslagen. Regelbundna 
möten genomförs med skolsköterskorna då aktuella frågor diskuteras och behandlas samt dokumenteras. 
 
 
Verksamhetsbeskrivning 
 
EMI består av skolsköterskor, skolläkare och psykolog. I Älmhults kommun finns skolsköterskor som 
organisatoriskt ligger under CBEH men som har sin hemvist ute på skolenheterna. Skolläkartjänst köps in 
som konsulttjänst. Det finns verksamhetschef för EMI som ingår i CBEH. Då medicinsk kunskap saknas 
hos denne, är det medicinska ledningsansvaret delegerat till en skolsköterska (MLA) som konsulterar 
psykolog vid frågeställningar rörande denna yrkesgrupp.  
Elevhälsan ska enligt Skollagen SFS 2010:800 omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsans 
insatser ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
Verksamheten ska arbeta förebyggande och främjande enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och i 
enlighet med de lagar som styr hälso- och sjukvården och skolan (se bilaga 1). 
 
 
Utbildningsnämndens ansvar som vårdgivare  
 
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter 2011:9 och Skollagen 2010:800 skall utbildningsnämnden fastställa den 
övergripande inriktningen för elevhälsans medicinska insats när det gäller kvalitet för att tillgodose 
elevernas behov. Detta innebär att ge direktiv och säkerställa att ledningssystem för verksamheten är 
ändamålsenligt samt ange mål, rutiner, metoder och vårdprocesser som garanterar kvaliteten. 
Utbildningsförvaltningen säkerställer att ledningssystemet inom ansvarsområdet är så utformat att 
vårdprocessen fungerar som en del i den samlade elevhälsan och stödjer elevens utveckling mot 
utbildningens mål.  
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Ansvarsområden för verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats, medicinskt 
ledningsansvarig skolsköterska (MLA), skolsköterska, skolläkare och psykolog  
 

För all hälso-och sjukvårdsverksamhet måste verksamhetschef utses. Verksamhetschef har odelat ansvar 
över hela verksamheten. Organisering och ansvarsfördelning ska framgå av verksamhetens ledningssystem 
enligt SOSFS 2011:9. När verksamhetschef saknar kompetens och erfarenhet får denne ej ha ansvar för 
vård, diagnostik och behandling utan det medicinska ansvaret uppdras till skolsköterska (MLA), medicinskt 
ledningsansvar enligt HSL, Hälso-och sjukvårdslagen, 28 - 30§, Fyhs, Förordningen om yrkesansvar på 
hälso-och sjukvårdens område. Medicinskt ansvarig skolsköterska arbetar på uppdrag av verksamhetschef. 

 

Verksamhetschefs ansvar 
 
Verksamhetschefen ansvarar för det systematiska kvalitetsarbetet samt för att verksamhetsberättelse och 
patientsäkerhetsberättelse sammanställs och delges nämnden en gång per år.  Inom ramen för 
kvalitetsarbetet formuleras mål som följs upp och analyseras och åtgärder vidtas för att förbättra 
verksamheten.  Patientsäkerhetsarbetet syftar till att minimera vårdskador. I patientsäkerhetsarbetet ingår 
bland annat att följa upp mål och handlingsplaner som berör patientsäkerhetsområdet vilket görs i 
samverkan med MLA. Verksamhetschefen har även ansvar för att vid behov initiera händelse- och 
riskanalyser samt att ändra enheternas/skolornas arbetssätt så att vårdskador ej uppstår. Rutiner arbetas 
fram, fastställs och dokumenteras i samarbete med MLA. I syfte att förbättra och utveckla verksamheten 
initierar och genomför verksamhetschefen samverkan med interna och externa aktörer (ex. Skolledning, 
skolans lokala EHT, Region Kronoberg, Socialtjänst, Barnhälsovård). 
Verksamhetschefen ansvarar för att skolläkare och alla skolsköterskorna har rätt kompetens, ansvar och 
befogenheter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter och bedriva vård av god kvalitet. Verksamhetschefen 
inspirerar och arbetar med skolsköterskorna i fortlöpande kvalitetsarbete. 
 
 
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA) 
 
MLA ska tillsammans med verksamhetschef arbeta med avvikelserapporter, klagomåls- och 
synpunktshantering. MLA ska tillsammans med verksamhetschef utföra loggkontroller av yrkeskategorier 
som dokumenterar i datajournal för att kontrollera att inte otillbörligt dataintrång skett och vid behov vidta 
nödvändiga åtgärder. MLA ska inom ramen för verksamhetens ledningssystem kontinuerligt medverka i 
det systematiska kvalitetsarbetet. MLA arbetar fram, provar ut och vidareutvecklar rutiner och metoder, 
reviderar handboken samt deltar i risk- och avvikelsehantering samt uppföljning av mål och resultat. MLA 
ansvarar i samarbete med verksamhetschef för att skolsköterskans arbetsmiljö uppfyller gällande krav. 
MLA ska medverka vid nyanställning och introduktion av skolsköterska i samarbete med verksamhetschef. 
MLA ska tillsammans med skolläkare ansvara för läkemedelshantering, att nya föreskrifter och allmänna 
råd om läkemedelshantering i hälso-och sjukvården (SOSFS:1) tillämpas.  
 
 
Skolläkaren 
 
I skolläkarens arbetsuppgifter ingår att tillsammans med verksamhetschef gå igenom medicinska 
avvikelserapporter. Skolläkaren är legitimerad läkare med specialistutbildning i allmänmedicin, pediatrik 
eller barn- och ungdomspsykiatri som bas och kan även ha tilläggsspecialitet inom skolhälsovård. 
Skolläkaren har medicinsk kunskap inom bland annat områdena tillväxt, utveckling, endokrinologi, psykisk 
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hälsa, specifika skolsvårigheter, långvariga sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar i skolan, 
vaccinationer och smittskydd samt hälsofrämjande arbete. Skolläkaren har specifik kunskap kring 
lagstiftning som styr skolans arbete samt de delar av hälso- och sjukvårdslagen som styr elevhälsan. I de 
fall elevens problem inte bedöms vara skolrelaterat ska i detta avseende hänvisas till primärvården eller 
annan sjukvårdsresurs. Skolläkaren ska tillsammans med MLA ansvara för läkemedelshantering, att nya 
föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso-och sjukvården (SOSFS:1) tillämpas. 

 

Skolsköterskornas ansvar 

I skolans elevhälsoteam är skolsköterskans främsta uppgift att arbeta förebyggande och främjande. 
Skolsköterskan bidrar också med medicinska råd runt elever med olika skolsvårigheter samt medverkar i 
insatser på individ-grupp-organisationsnivå. Skolsköterska utgör tillsammans med skolläkare elevhälsans 
medicinska del och är en egen verksamhetsgren inom skolan ur sekretesshänseende. Skolsköterskan arbetar 
i enlighet med uppdraget i vägledning för elevhälsan utgiven av Skolverket och Socialstyrelsen upplaga 3 
2016. Skolsköterskan genomför vaccinationer enligt svenska barnvaccinationsprogrammet och har en 
utökad ordinationsrätt då det gäller ovaccinerade eller ofullständigt vaccinerade elever enligt HSLF-FS 
2016:51. Dokumentation ska utföras enligt patientdatalagen PDL (2008:355). I de fall elevens problem inte 
bedöms vara skolrelaterat ska i detta avseende hänvisas till primärvården eller annan sjukvårdsresurs. 
Skolsköterska deltar och bidrar till det systematiska kvalitetsarbetet med årliga uppföljningar och 
utvärderingar. 

 

Skolpsykologens ansvar 

Psykologens främsta uppgift är att arbeta förebyggande och främjande tillsammans med elevhälsan. 
Psykologen bidrar också med psykologiska råd och kunskap runt elever med olika skolsvårigheter och 
psykisk ohälsa samt medverkar i insatser på individ-grupp-organisationsnivå. Fokus i arbetet ligger på att 
stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. På rektorns uppdrag, i samråd med CBEH, utförs 
utredning när det finns funderingar om eleven befinner sig i rätt skolform. Psykologen ska aldrig utreda om 
det inte kommer eleven till gagn. Psykologen ska vara tillgänglig för skolpersonal och elever. 
Dokumentation ska utföras enligt patientdatalagen PDL (2008:355) för alla arbetsuppgifter som medför 
direkt kontakt med enskilda elever, deras föräldrar eller kontakt med vården om enskilda elever (till 
exempel kontakt med BUP). Psykolog deltar och bidrar till det systematiska kvalitetsarbetet med årliga 
uppföljningar och utvärderingar. 

 

Handbok 
För den medicinska insatsen har verksamheten tagit fram processer med aktiviteter och rutiner. Dessa finns 
beskrivna i olika dokument i vår handbok. Verksamheten arbetar med processkartläggning, ändrar, lägger 
till, förbättrar och förnyar processer vid behov. 
 
 
Samverkan 
Vissa delar av vår samverkan med andra myndigheter, vårdgivare eller andra finns beskrivna i handboken. 
Samverkan sker också genom nätverk både kommunalt och med Regionen. 
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Egenkontroll 
Det finns en egenkontrollsplan för året inom vårt patientsäkerhetsarbete. Här beskrivs vad som ska 
kontrolleras, hur det ska genomföras och vem som är ansvarig. Resultatet analyseras och är en grund för 
fortsatt utveckling. 
 
Patientsäkerhet 
Verksamheten arbetar fortlöpande med förbättrande åtgärder samt förbättring av processer och rutiner. För 
att säkra verksamhetens kvalitet följs arbete upp årligen i patientsäkerhetsberättelsen.  
 
Personalens medverkan 
Ledningen säkerställer att personalen arbetar i enlighet med de processer och rutiner som fastställs i 
handboken genom att regelbundet lyfta detta på verksamhetsmöten.  
 
Dokumentationsskyldighet 
Verksamheten har rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. 
 
Uppföljning  
Det kvalitativa arbetet följs upp årligen i patientsäkerhetsberättelsen. Det kvalitativa ledningssystemet för 
elevhälsans medicinska insats revideras årligen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 1. 

40



  
Nämnd, förvaltning  Datum 
Utbildningsförvaltningen          2021-09-01                                            5 (7) 
Handläggare 
Charlotte Ingvarsson verksamhetschef CBEH, Marie Pripp MLA 
 

5 
 

Lagar och förordningar 

• Skollag (2010:800) 
• Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (2017:30) 
• Patientsäkerhetslagen (2010:659) 
• Läkemedelslagen (2015:315) 
• Patientsäkerhetsförordningen, PSF (2010:1369) 
• Patientdatalagen, PDL (2008:355) 
• Patientdataförordningen, PDF (2008:360) 
• Förordningen om patientregister hos socialstyrelsen (2001:707) 
• Lagen om hälsodataregister (1998:543) 
• Lagen om register över nationella vaccinationsprogram (2012:453) 
• Förvaltningslagen, FL (1986:223) 
• Offentlighets- och sekretesslagen, OSL (2009:400) 
• Dataskyddsförordningen, GDPR 
• Arkivlagen (1990:782) 
• Socialtjänstlagen, SoL (2002:453) 
• Arbetsmiljölagen, AML (1977:1160) 
• Diskrimineringslagen, DL (2008:567) 
• Föräldrabalken, FB (1949:381) 
• Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (1983:387) 
• FN´s Barnkonvention  

 
 

Skolverkets föreskrifter och allmänna råd (SKOLSF)  

• SKOLSF 2018:251 Skolverkets allmänna råd om mottagande i grundsärskolan och 
gymnasiesärskola samt urval till gymnasiesärskolans nationella program 

• SKOLFS 2014:40 Skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 
åtgärdsprogram 

• SKOLSF 2012:98 Skolverkets allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete för skolväsende  
• SKOLSF 2012:34 Skolverkets allmänna råd om att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda 

och åtgärda frånvaro i skolan  
• SKOLSF 2012:10 Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande 

behandling  
• SKOLSF 2016:59 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2015:7) om 

elevmedverkan i skolenhetens arbetsmiljöarbete genom elevskyddsombud 
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Socialstyrelsens förskrifter och allmänna råd (SOSFS)  
 

• SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. 

• HSLF-FS 2017:12 Ändring i föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete 

• HSLF-FS 2017:37 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- 
och sjukvården 

• HSLF-FS 2016:40 Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården 
• HSLF-FS 2018: 22 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2016:40) om journalföring 

och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården  
• SOSFS 2015:10 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Basal hygien i vård och omsorg. 
• HSLF-FS 2017:6 Ändring i föreskrifterna (SOSFS:2015:10) om Basal hygien i vård och omsorg 
• 2005:26 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall 
• HSLF-FS 2017:24 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:26) om hantering av 

smittförande avfall från hälso- och sjukvården. 
• SOSFS 2008:1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av medicintekniska 

produkter i hälso- och sjukvården 
• SOSFS 2013:6 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden om användning av medicintekniska 

produkter (SOSFS 2008:1) i hälso- och sjukvården 
• SOSFS 1999:26 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om att förebygga och ha beredskap 

för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner. 
• SOSFS 2009:16 Ändring i föreskrifterna och allmänna råd om att förebygga och ha beredskap för 

att behandla vissa överkänslighetsreaktioner (SOSFS 1999:26). 
• SOSFS 2014:6 Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärende som gäller barn och unga 
•  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4)  
• HSLF-FS 2017:8 Ändring i föreskriften och allmänna råden (SOSFS 2014:4) om våld i nära 

relationer 
• SOSFS 2011:11 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av 

asylsökande m.fl. 
• SOFS 2013:25 Ändring i föreskriften och de allmänna råden (SOSFS 2011:11) om 

hälsoundersökning av asylsökande m.fl.   
• HSLF-FS 2016:51 Föreskrifter om vaccinationer av barn i enlighet med det nationella 

vaccinationsprogrammet för barn  
• SOSFS 2009:6 Socialstyrelsens föreskrifter om bedömning av om hälso- och sjukvårdsåtgärd kan 

utföras som egenvård och dess efterföljande ändringar (SOSFS 2011:6, 2012:10 samt HSLF-FS 
2016:16) 

• HSLF-FS 2018:43 Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och 
ordinera läkemedel 

• HSLF-FS 2018:54 Socialstyrelsens föreskrifter om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården  
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• HSLF-FS 2017:41 Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser som 
har medfört eller hade kunna medföra en allvarlig vårdskada (Lex Maria) 

• SOSFS 2004:11 Socialstyrelsens föreskrifter om ansvar för remisser för patienter inom hälso- och 
sjukvården, tandvården m.m. 

• HSLS-FS 2017: 25 ändring i föreskrifterna om ansvar för remisser för patienter inom hälso- och 
sjukvården, tandvården m.m. 

• HSLS-FS 2017:37 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av 
läkemedel i hälso- och sjukvården 

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om att förebygga och ha beredskap för att 
behandla vissa överkänslighetsreaktioner (SOSFS 1999:26)  

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall från hälso- och 
sjukvården (SOSFS 2005:26)  

• Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården 
(SOSFS 2008:1)  

 
Internationella konventioner och överenskommelser 

• FN:s standardregler från 1993  
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Arbetsmiljö och 
sjukfrånvaro UTB
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Nämndens arbetsmiljöansvar
• På uppdrag av fullmäktige se till att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och 

föreskrifterna för arbetsmiljön.

• Verkställa fullmäktiges beslut och bland annat se till att konkreta arbetsmiljömål tas fram.

• Se till att fördela uppgifter i det systematiska arbetsmiljö-arbetet till förvaltningschefen.

• Se till att förvaltningschefen har befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens för att kunna 
bedriva arbetsmiljö-arbetet.

• Ge förvaltningschefen rätt att fördela uppgifter så långt ut i organisationen så att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet kan bedrivas ute på arbetsplatserna och att tillräckliga befogenheter, resurser, 
kunskaper och kompetens följer med.

• Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid planerade förändringar innan dessa 
genomförs.

• Se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom att ta med arbetsmiljöinvesteringar i 
det årliga budgetförslaget.

• Se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp minst 1 ggr/år och fungerar både på 
förvaltningsnivå och ute på enheterna.

Källa: Arbetsmiljöverket
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Utbildningsförvaltningens 
arbetsmiljömål 2021

 ARBETSMILJÖ Arbetsmiljö-utveckling Sjuktal Arbetssätt systematiskt 
arbetsmiljö-

arbete

Jämställdhet/
mångfald

Fokus det 
kommande året

Kompetensförsörjning, få personal att 
stanna kvar. Rekrytera. 

Arbeta för ett 
hållbart arbetsliv. 

Levande diskussion om 
samverkansavtalet. Hur arbetar 
vi med arbetsmiljöfrågorna 

utifrån det?

Fler män i våra 
verksamheter.  

Handlingsplan/
åtgärder 

Fortsätta arbetet med 
kompetensförsörjningsplanen utifrån 

HÖK 18. 

Titta över 
arbetsbelastningen/ 

arbetsmiljön

Lyfta det på Apt, 
samverkansgrupper, 
medarbetarsamtal. 

Attraktiva löner och bra 
villkor. 

Aktivitetsplan 
2021

- Rektorernas arbetsmiljö (ledarskap)
- Hot och våld skyddsrond

- Heltidsorganisation (Kommunal)

- Digital SAM-enkät
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4,13 3,11 8,05 5,77 4,89 6,03
3,68 2,04 9,64 5,49 7,21 7,74
5,64 0,8 8,31 6,12 5 6,22

2019
2020
2021

KLF MoB SOC TEK UTB ÄK0

2

4

6

8

10

12

Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid (enbart månadsavlönade) 

2019 2020 2021

2021 januari till augusti, tänk på att mycket frånvaro släpar till månaden efter 
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6,9 4,36 4,31 2,11
8,9 7,25 6,16 5,52 3,69
6,42 4,75 4,95 2,8 1,75

2019
2020
2021

Förskola Grundskola Haganäs Administration Kultur och fritid0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total sjukfrånvaro %/verksamhet jan-aug

2019 2020 2021

2021 januari till augusti, tänk på att mycket frånvaro släpar till månaden efter 
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6,3 7,5 12,3 9,3 8 5,9 2,9 5
4,8 6,8 6,7 6,6 6,2 4,4 2,1 2,4

2019
2020
2021

jan feb mars april maj juni juli aug0

2

4

6

8
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12

14

Sjukfrånvaro %/månad UTB jmf 2019/2020/2021

2019 2020 2021
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2,65 4,56 3,44
5,5 7,94 5,44

Män
Kvinnor

2019 2020 20210

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sjukfrånvaro fördelning % män/kvinnor 2019/2020/2021

Män Kvinnor
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4,65 6,81 4,65
4,69 7,23 4,1
6,15 8,28 5,68
4,18 7,32 4,84
4,58 6,2 6,09
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50-59
60-->
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Arbetsskador och tillbud 2020-01-01 – 2020-08-31
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Kommunledningsförvaltningen
Emmelie Lind Svensson
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Utbildningsförvaltningen  
Roger Johansson   
roger.johansson@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Delårsrapport 2 2021  
Ärendenummer UN 2020/30 
 
Sammanfattning av ärendet 
Efter augusti månad ska nämnderna ta fram en delårsrapport bestående av ett 
delårsbokslut per 2021-08-31 och helårsprognos för både drift och investering. 
Även prognos på måluppfyllelse av kommunens resultatmål ska lämnas. 
Vid utbildningsnämndens utskotts möte 2021-09-15 fick förvaltningen i uppdrag 
att återkomma till utbildningsnämnden med en uppdaterad prognos.  
 
Beslutsnivå 
utbildningsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-23 

 Delårsrapport 2-2021, daterad 2021-09-23 

 Bilaga 1 Investeringsredovisning ANSLAG 

 Bilaga 2 Investeringsredovisning RAM 

 Aktivitetsuppföljning, daterad 2021-08-23 

 Volymer september 2021, daterad 2021-09-14 
 

 
Ärendeberedning 

Utbildningsnämnden prognostiserar som helhet ett underskott med 8,1 mkr, vilket 
motsvarar 1,5 % av nettobudgeten. Den största delen av detta utgörs av ökade kostnader 
för skolskjuts i förhållande till budget med 6 mkr. Ett nytt avtal kring skolskjutsar med en 
ny leverantör har börjat gälla. Förvaltningen har fått lägga mycket tid på att hantera 
synpunkter och klagomål kring leveransen. 

Utbildningsförvaltningen fick i juni i uppdrag att se över kostnadsutvecklingen för 
fritidshemmen. Förvaltningen konstaterar att fritidshemmen nu i stort sett lämnar en 
prognos på budget i balans. Underskottet beror på intäktsbortfall för avgiftsfri månad och 
att en del föräldrar valt att inte längre ha sina barn på fritidshemmet under den pågående 
pandemin. 

Måluppfyllelse av resultatmålen har skett utifrån av utbildningsnämnden fastställda 
målvärden för indikatorerna. Trots pandemin har behörigheten till gymnasiet ökat, även 
om målnivån ännu inte är nådd, Andelen godkända betyg i åk 6 och 9 når inte heller 
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målnivån vilket delvis kan förklaras av att elever p g a restriktioner haft lägre närvaro i 
skolan.  Förändringen av det systematiska kvalitetsarbetet bedöms att på sikt öka nämnda 
resultat. 

Gymnasieskolan visade svaga resultat. Det är troligt att distansundervisningen har 
påverkat måluppfyllelsen negativt. Ett antal insatser för att höja måluppfyllelsen är 
initierade och möjligheter till ytterligare stöd för elever planeras. 

Vuxenutbildningen har haft stora bekymmer med lång kö till utbildning i svenska för 
invandrare. Nu är kön borta till kvällsutbildningen, men också kön till den reguljära 
utbildningen har kunnat kortas ner. 

Förvaltningen har inlett arbetet med en ny nulägesanalys, som ska lägga grunden till de 
kommande årens förbättrings- och kvalitetsarbete. I och med implementeringen av det 
nya arbetssättet är organisationen redo att arbeta intensivt med att förbättra resultaten. 

 
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden beslutar godkänna delårsrapport 2. 
2. Utbildningsnämnden godkänner redovisningen kring fritidshemmens 

kostnadsutveckling i enlighet med uppdraget som gavs i juni. 
3. Utbildningsnämnden vill uppmärksamma budgetberedningen på den ökade 

kostnaden för skolskjuts, vilket kommer att påverka även 2022. Den ökade 
kostnaden finns inte med i utbildningsnämndens förslag till budget 2022 
eftersom det inte var känt då.  

 
 
 
Roger Johansson Underskrift 
Utbildningschef Titel 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
Budgetberedningen 
Controller Daniel Akilisson 
Controller Camilla Hallberg 
 
 
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 
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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 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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1. Verksamhet 
1.1 Periodens väsentliga händelser  

I detta avsnitt presenteras verksamhetens väsentliga händelser under perioden januari-augusti 2021. 
Ett nytt avtal kring skolskjutsar med en ny leverantör har börjat gälla. Förvaltningen har fått lägga 
mycket tid på att hantera synpunkter och klagomål kring leveransen. 
Samverkan för bästa skola avslutades i juni. Arbetet har lett fram till ett nytt sätt att arbete med ett mer 
verksamhetsnära kvalitetsarbete, med större delaktighet från arbetslag och personal i verksamheterna. 
Byggandet av Paradisskolan är i full gång och beräknas stå klar lagom till nästa läsår startar. 
Införandet av ett nytt verksamhetssystem är i full gång. Systemet har dragits med en hel del initiala 
problem och det har lett till frustration hos vår personal. Förvaltningen har inte godkänt leveransen av 
systemet och det har accepterats av leverantören. 
Ett intensivt arbete med att få bort kön till undervisningen i svenska för invandrare har inletts och redan 
har kön till kvällsutbildningen försvunnit. 
Diö skola har fått fyra nya klassrum, varav två används av förskolan. En försenad brandtrappa har 
inneburit att endast klassrummen på bottenvåningen kan användas. 

1.2 Förväntad utveckling  
I detta avsnitt presenteras verksamhetens förväntade utveckling närmsta året. 
Förvaltningen har inlett arbetet med en ny nulägesanalys, som ska lägga grunden till de kommande 
årens förbättrings- och kvalitetsarbete. I och med implementeringen av det nya arbetssättet är 
organisationen redo att arbeta intensivt med att förbättra resultaten. 
Det nya verksamhetssystemet innebär bättre möjligheter för vårdnadshavare att hantera ärenden via 
nätet och ger också nya möjligheter till resultatuppföljning, både på skolnivå och på förvaltningsnivå. 
När systemet är fullt implementerat och fungerar tillfredsställande räknar vi med att det också ska 
underlätta för vår personal. 
Under hösten drar Linnéskolans tillbyggnad igång på allvar. Ett antal moduler är på plats inför 
skolstarten, för att dels ersätta salar som rivs och också för att hantera ett ökat elevantal. 
Beslut kring Haganässkolan kommer att tas. Elevökningen innebär att nuvarande lokaler inte kommer 
att räcka till från och med 2024. 

 

2.  Resultatmål – Prognos 
Huvudprocess Resultatmål Nämnd Indikator Aktiviteter Resultatuppföljning 

Utbildning och 
arbetsmarknads-
process  
Syftet är att varje 
invånare ska bli 
självförsörjande. 

Alla barn och 
elever i Älmhults 
kommun har en 
positiv 
kunskapsutvecklin
g samt att alla är 
behöriga till 
yrkesprogram på 
gymnasiet. 

UN Andel som klarat NP åk 3                                                          
Andel som klarat NP åk 6                                                           
Andel som klarar NP åk 9                                                          
Andel godkända betyg i åk 6                                                   
Andel godkända betyg i åk 9                                           
Andel behöriga till 
yrkesprogram gymnasiet 

Älmhults kommun satsar 
på att utveckla det 
systematiska 
kvalitetsarbetet. 
Samverkan för bästa 
skola – Skolverket, 
Linnéuniversitetet 

 

Målet bedöms inte 
uppfyllas under året 
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  I Älmhults 
kommun ska alla 
barn i förskolan 
och grundskolan få 
sina val av skolor 

UN Andel barn som får sitt 
förstahandsval av förskola 
och skola. 

Utbildningsförvaltningen 
arbetar aktivt i 
kommunens 
lokalförsörjningsprocess 

Målet är uppfyllt 

  I Älmhults 
kommun ökar 
andelen 
självförsörjande 
hushåll för varje år 

SN, UN Arbetslöshet 18-64 år, andel 
(%) av bef. (Kolada N00919)                                                              
Arbetslöshet 16-24 år, andel 
(%) av bef. (Kolada N00929)                                                                         
Andel gymnasieelever med 
examen inom 3 år               
Andel gymnasieelever med 
examen inom 4 år        
Minskat antal hushåll med 
ekonomiskt bistånd 

Systematiskt 
kvalitetsarbete (SKA) 
för att alla elever som 
går ut gymnasiet får en 
gymnasieexamen. 

Systematiskt 
kvalitetsarbete (SKA) på 
förskolan för att ge varje 
barn förutsättningar inför 
kommande utbildning. 

Systematiskt 
kvalitetsarbete (SKA) på 
grundskolan för att alla 
är behöriga att söka 
gymnasiet. 

Erbjuder en kommunal 
vuxenutbildning av god 
kvalitet - Systematiskt 
kvalitetsarbete (SKA) 

 

Målet bedöms inte 
uppfyllas under året 

Välfärdsprocess                                           
Syftet är att varje 
invånare ska erbjudas 
möjlighet till effektivt 
och hållbart stöd för 
att utveckla, bibehålla 
eller återvinna sin 
förmåga.  

I Älmhults 
kommun får du ett 
stöd anpassat 
utifrån dina 
förutsättningar och 
där effekterna av 
insatserna positivt 
ska bidra till att 
öka/bibehålla din 
förmåga.   

SN, UN Brukarbedömning daglig 
verksamhet LSS (Kolada 
U28532)                                                           
Brukarbedömning boende 
LSS (Kolada U28663) 
Brukarbedömning personlig 
assistans (Kolada U28634)                                               
Brukarbedömning hemtjänst 
ÄO (Kolada U21441)                                                     
Brukarbedömning SÄBO 
(Kolada U23449) 
Brukarbedömning IFO 
(Kolada U30453)                              
Andel elever som upplever 
att de får den hjälp de 
behöver (enkät) 

Utveckla arbete för att 
stödja elever med 
särskilda behov. Arbeta 
enligt Barnens bästa 
gäller i Kronoberg. 
 

Delvis uppfyllt 

  

I Älmhults 
kommun arbetar vi 
hälsofrämjande och 
förebyggande 
vilket innebär ett 
minskat stödbehov 

SN, UN, 
KoF, TN 

Andel elever som uppger att 
de har en bra studiero (enkät)                                                                                          
Minskat antal hushåll med 
ekonomiskt bistånd 

Insatser för att främja 
ökad fysisk aktivitet. 

 

Delvis uppfyllt 

Samhällsutvecklings-
process                     
Syftet är att skapa en 
attraktiv kommun 
genom effektiv och 
hållbar planering, 
utveckling och 
förvaltning av 
infrastruktur. 

I Älmhults 
kommun ökar 
befolkningen med 
1% årligen. 
Befolkningsökning
en sker i 
kommunens olika 
delar.   

KS, UN, 
SN, TN, 
MBN, 
KFN 

SCB befolkningsstatistik.  Lokalförsörjningsproces
s. Ge god information 
om de möjligheter till 
val inom förskola och 
skola som finns 

 

Välj ett objekt. 
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  I Älmhults 
kommun får du 
snabb och effektiv 
service dygnets 
alla timmar 

KS, UN, 
SN, TN, 
MBN, 
KFN, 
ÖF, GN 

Nöjd Medborgar-Index - 
(Kolada U00400)                         
Andel som får svar på e-post 
inom en dag, (%) (Kolada 
U00442)                                                                                             
Andel som tar kontakt med 
kommunen via telefon som 
får ett direkt svar på en enkel 
fråga, (%) (Kolada U00413)                                                                          
Andelen e-tjänster ska öka 
(IT-avd) 

Fortsatt utveckling av e-
tjänster 

 

Välj ett objekt. 

 

Nedan redovisas indikatorer inom utbildningsnämndens verksamhetsområde och de målvärden 
utbildningsnämnden beslutat om.  I parentes ovägt medel alla kommuner där sådan uppgift finns. 

Resultatmål Indikatorer 2019 2020 2021 Målvärde      
(beslut UN 
2021-03-03) 

Andel som klarat 
nationella prov i åk 3, 
%. 

matematik 73 
(62), 
svenska/sva 
76 (74) 

Inga prov pga 
pandemi. 

Inga prov pga 
pandemi. 

75 

Andel som klarat 
nationella prov i åk 6, 
%. 

matematik 
79,6, svenska 
93,9 ,    
engelska 86,5 

Inga prov pga 
pandemi. 

Inga prov pga 
pandemi. 

75 

Andel som klarat 
nationella prov i åk 9, 
%. 

matematik 88, 
svenska 
~100*,     
engelska 94,7 

Inga prov pga 
pandemi. 

Inga prov pga 
pandemi. 

75 

Andel godkända betyg 
i åk 6, %. 

66,7 (71,3) 68,8 prel 67,6 75 

Andel godkända betyg 
i åk 9, %. 

73,7 (72,0) 66,9 (72,4) prel 68,7 75 

Alla barn och 
elever i Älmhults 
kommun har en 
positiv 
kunskapsutvecklin
g samt att alla är 
behöriga till 
yrkesprogram på 
gymnasiet. 

Andel behöriga till 
yrkesprogram 
gymnasiet, % 

79,6 (81,4) 76,9 (83,4) prel 81,9 85 

I Älmhults 
kommun ska alla 
barn i förskolan 
och grundskolan 
få sina val av 
skolor 

Andel barn som får sitt 
förstahandsval av 
förskola och skola. 

- 88 % av 
eleverna som 
började 
förskoleklass 
fick sitt första 
val. 
 

 99 % av 
eleverna som 
började 
förskoleklass 
fick sitt första 
val. 

Vid barn-
placering 
inför hösten 
21 fick i stort 

90 % får sitt 
förstahands-
val av 
förskola.                 
90 % får sitt 
förstahands-
val av 
förskoleklass
. 100 % får 
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sett alla de 
som har 
önskat om-
placering sitt 
val. 
Merparten av 
nya sökande 
fick också sitt 
1: val, 89 %. 
 

sitt val av 
skola i åk 7. 

Andel gymnasieelever 
med examen inom 3 år 
, %              

64,6 (60,1) 49 (59,4)   65 I Älmhults 
kommun ökar 
andelen 
självförsörjande 
hushåll för varje år 

Andel gymnasieelever 
med examen inom 4 år, 
%  

70,8 (65,8) 70,8 (65,5)   75 

I Älmhults 
kommun får du ett 
stöd anpassat 
utifrån dina 
förutsättningar och 
där effekterna av 
insatserna positivt 
ska bidra till att 
öka/bibehålla din 
förmåga.   

Andel elever som 
upplever att de får den 
hjälp de behöver , 
%(enkät) 

  
 

 åk 4-6: 84,4 
,                 
åk7-9+gy: 
78,2 

åk 4-6: 85                  
åk7-åk 3 gy: 
80 

I Älmhults 
kommun arbetar vi 
hälsofrämjande 
och förebyggande 
vilket innebär ett 
minskat stödbehov 

Andel elever som 
uppger att de har en bra 
studiero , % (enkät) 

  
 

 åk 4-6; 68,3,                     
åk 7-9+gy: 
73,2 

åk 4-6: 70                                
åk7-åk 3 gy: 
75 

*Antalet elever är som inte klarat proven är 1-4 stycken. 

 

1.1 Åtgärder vid bedömning av att resultatmål ej bedöms uppfyllas 
Om nämnd eller styrelse i prognos bedömer att resultatmålen riskerar att inte uppnås ska nämnd eller styrelse 
omgående ta fram en åtgärdsplan för resultatmåluppfyllnad och rapportera till kommunstyrelsen. Det kan 
innebära att nämnd eller styrelse behöver ta fram nya aktiviteter för att nå resultatmålet.  

På grund av pandemin har flertalet av de nationella proven ställts in. Trots pandemin har behörigheten till 
gymnasiet ökat, även om målnivån ännu inte är nådd, Andelen godkända betyg i åk 6 och 9 når inte heller 
målnivån vilket delvis kan förklaras av att elever p g a restriktioner haft lägre närvaro i skolan.  Förändringen av 
det systematiska kvalitetsarbetet bedöms att på sikt öka nämnda resultat. Grundskolorna har analyserat var brister 
finns och arbetar med olika förändringar av undervisningen för att höja elevernas resultat. Exempel på metoder är 
SKUA (språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt),STL (Skriva sig till lärande) och Kooperativt lärande. På 
Linnéskolan har man satt in extra undervisning under senare delen av vårterminen i svenska, svenska som 
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andraspråk, matematik och engelska. Insatsen bekostas av ”skolmiljarden”.  Intensivundervisningen gav goda 
resultat och innebar att 24 av 25 elever blev behöriga till gymnasiet. Grundskolan visar också på bättre resultat än 
på flera år. 

Gymnasieskolan visade svaga resultat. Det är troligt att distansundervisningen har påverkat måluppfyllelsen 
negativt. En analys av resultaten har genomförts. Ett antal insatser för att höja måluppfyllelsen är initierade och 
möjligheter till ytterligare stöd för elever planeras. Liksom på Linnéskolan kommer dessa åtgärder också att 
bekostas av ”skolmiljarden”.  

Vuxenutbildningen har haft stora bekymmer med lång kö till utbildning i svenska för invandrare. Nu är kön borta 
till kvällsutbildningen, men också kön till den reguljära utbildningen har kunnat kortas ner, i enlighet med 
utbildningsnämndens uppdrag i juni. 

 

2. Ekonomi – Prognos 
2.1 Driftsredovisning - Prognos 
Här ska en kort analys av prognosen göras. Nämnder ska alltid arbeta fram förslag till budget i balans direkt om 
prognosen indikerar en negativ budgetavvikelse (åtgärdsplan). Detta ska alltid framgå i nämndens beslut av 
delårsrapport. Prognosen är till för att nämnden ska kunna använda materialet i fortsatta budgetarbete 2022 
samt utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  
 
 

SCB    3 
pos Verksamhet (tkr) Bokslut 

2020 
Utfall 

2021-08 
Budget 

2021 
Prognos 

Dr1 2021 
Prognos 

Dr2 2021 

Avvikelse 
budget/ 
prognos 

DR2 
2021 

100 Nämnd- styrelseverksamhet 492 838 1 300 1 300 1 292 8 
400 Öppen förskola (familjecentralen) 1 543 843 1 422 1 392 1 422 0 
407 Förskola 108 946 76 141 114 163 111 518 113 786 377 
425 Fritidshem 28 341 23 220 35 752 37 505 36 088 -336 
435 Förskoleklass 14 474 10 208 15 362 15 333 14 614 748 
440 Grundskola 223 373 171 352 243 474 244 314 255 069 -11 595 
443 Grundsärskola 11 527 7 675 13 279 10 652 11 946 1 333 
450 Gymnasieskola 82 049 54 392 89 336 85 520 87 916 1 420 
453 Gymnasiesärskola 4 268 2 768 3 369 5 283 3 908 -539 
470 Grundläggande vuxenutbildning 2 160 1 976 2 210 3 128 3 513 -1 303 
472 Gymnasial vuxenutbildning 5 314 2 283 4 824 4 124 3 193 1 631 
474 Särvux 732 468 808 981 783 25 
475 Yrkesvux 2 012 -1 515 2 120 1 709 -2 092 4 212 
476 Svenska för invandrare (SFI) 5 349 4 929 3 183 5 363 8 158 -4 975 
478 Uppdragsutbildning -178 -319 0 120 -281 281 

490 Ledning 9 248 5 296 10 013 9 439 9 431 582 
  Summa 499 649 360 553 540 615 537 681 548 746 -8 131 
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Utbildningsnämnden prognostiserar som helhet ett underskott med 8,1 mkr. Den största delen av detta utgörs av 
ökade kostnader för skolskjuts i förhållande till budget med 6 mkr.  

Prognosen för fritidshem ligger något över budet, 336 tkr. Intäkterna har sjunkit med 1,7 mkr beroende på 
avgiftsfri månad i januari och att fler har valt att inte ha sina barn i fritidsverksamheten. Verksamheten har gjort 
goda ansträngningar för att anpassa sig till omständigheterna. 

Förskolan prognostiserar att använda hela sin budget däremot kommer det att bli ett överskott på 377 tkr 
hänförligt till förvaltningens administration och elevhälsa. 

Grundskolan prognostiserar ett underskott på 11,6 mkr. I detta belopp ligger även de ökade 
skolskjutskostnaderna. 

Förskoleklass beräknas bli 748 tkr billigare än budgeterat 

Gymnasieskolan beräknas bli 2,1 mkr billigare än budgeterat. 

Vuxenutbildningen 3,1 mkr dyrare än beräknat. Vuxenutbildningen har ytterligare statsbidrag för yrkesvux, men i 
dagsläget finns ingen indikation hur stort detta bidrag blir och därför är det heller inte prognostiserat. 

Öppen verksamhet, familjecentralen, beräknas visa ett nollresultat.  

Även intäkterna i förskolan har minskat, bl a beroende på avgiftsfri månad. Intäkterna från avgifter beräknas 
understiga budgeten med 350 tkr, vilket är en försämring mot föregående prognos. Antalet barn på friskolor 
kommer att bli fler än budgeterat. Det kommer att kosta ungefär 1,2 mkr mer än budgeten. 

Prognosen inkluderar att bägge modulerna på Norregårds förskola behålls till hösten. Ekonomin kommer 
troligtvis inte att påverkas så mycket om den stängs eller inte. 

För att nå ett nollresultat har förskolan beslutat att från varje enhet ska göra vad den kan och minska på 
föbrukningsmaterial och icke beslutad fortbildning. 

Antalet barn från andra kommuner har ökat vilket ger ett överskott gentemot budgeten.  

 
2.1.1 Väsentliga skillnader mot prognosen i delårsrapport 1. 
Här fyller nämnden in förklaringen till de väsentliga skillnaderna mellan prognosen i delårsrapport 1 och 
delårsrapport 2.  
Det är en stor skillnad i prognosen mellan delårsrapport 1 och 2. Den största delen av denna skillnad beror på de 
högre kostnaderna för det nya skolskjutsavtalet. Även Internationella skolan har en stor avvikelse mellan de två 
prognoserna och har ökat sitt prognostiserade underskott med över 1,5 mkr 
2.1.2 Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse 
Här fyller nämnden in de åtgärder som planeras vid en befarad budgetavvikelse 
Förvaltningen föreslår att allmän återhållsamhet ska gälla under slutdelen av året. Med detta menas att 
endast nödvändiga inköp görs och att man tar varje tillfälle att göra även mindre besparingar.  
Förvaltningen ser även över möjligheten att påverka kostnaderna för skolskjutsavtalet. 
 

2.2 Investeringar - Prognos 
Här ska en kort analys av prognosen göras. Prognosen är till för att nämnden ska kunna använda materialet i 
fortsatta budgetarbete 2022 samt kommunstyrelsens likviditetsplanering och uppsiktsplikt. Kommentera 
avvikelser i löpande text under tabellen. Endast nedan tabell ska läggas in i mallen. Det detaljerade underlaget 
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(mallarna Bilaga 1 investeringsredovisning ANSLAG och Bilaga 2 investeringsredovisning RAM) skickas med 
som bilagor till delårsrapporten. 
 
 

 
Avvikelsen beror på att IST inte har klarat av att leverera det nya verksamhetssystemet. Det innebär att de pengar 
som ännu inte är förbrukade kommer att behövas under 2022. 

3. Arbetsmiljömål 
Här skriver nämnden något om uppföljning kring sina arbetsmiljömål för året och hur man arbetar med 
dem.  

Arbetsmiljö Arbetsmiljöutveckling  Sjuktal 

Arbetssätt 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete Jämställdhet/mångfald 

Fokus det kommande 
året 

Kompetensförsörjning, få 
personal att stanna kvar. 

Rekrytera.  Arbeta för ett 
hållbart arbetsliv.  

Levande diskussion om 
samverkansavtalet. 
Hur arbetar vi med 
arbetsmiljöfrågorna 

utifrån det?  

Fler män i våra 
verksamheter.    

 
 

Handlingsplan/åtgärder 
Fortsätta arbetet med 

kompetensförsörjningsplanen 
utifrån HÖK 18.  

Titta över 
arbetsbelastningen/ 

arbetsmiljön 

 Lyfta det på Apt, 
samverkansgrupper, 
medarbetarsamtal. 

Attraktiva löner och bra 
villkor.   

 
Det har bildats en arbetsgrupp med fackliga företrädare kring arbete med hållbart arbetsliv. Plan för 
kompetensförsörjning, i enlighet med HÖK 21 är påbörjad och ska vara klar i mars 2022. 
Resultatet från enkäten vi gjorde tillsammans med HR och de fackliga organisationerna visar en del 
områden som behöver utvecklas bl a finns behov av att förbättra samverkan på lägre nivå. En 
utbildningsinsats krävs för våra chefer. Andra områden som lyfts är APT, arbetstid och arbetsbelastning. 
Kan vi jobba mer att lyfta våra manliga medarbetare i media? Hur får fler manliga sökande till våra 
verksamheter. 
Vi har attraktiva löner. En jämförelse har gjorts med likvärdiga kommuner och den visar att Älmhult 
ligger bra till när det gäller löneläget för lärare. 
Enkät har genomförts med rektorerna och handlingsplaner har tagits fram. Det är viktigt att det arbetet 
följs upp för att se att handlingsplanerna ger det utfall som önskas. 
Skyddsrond kring Hot och våld – ska genomföras på alla ställen under hösten. 
Alla nyanställningar inom kommunals område (tills vidare) är heltidsanställningar. Allt är inte klart och 
ett antal konverteringar kommer att bli heltid. Det finns en del bekymmer att få till heltidstjänster och 
det saknas ekonomiska medel för att tillsätta alla tjänster som heltid. 
Sjuktalen är bättre än genomsnittet i kommunen, 
Medarbetarundersökning kommer att genomföras under oktober månad  

PROJEKTEN UNDER 2021 FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT
Skattekollektivet 
(tkr)

Utfall 2021-08 Budget 2021 Prognos DR2 2021 Avvikelse budget/ 
prognos 2021

Ack utfall tom            
2021-08

Total budget Slut-prognos Avvikelse budget/ 
prognos 2021

3713 1888Investeringsanslag Netto 1093 3463 2993

4450 4398

470 1391 5601

52

Detaljerad prognos per projekt finns i bilaga 1 investeringsredovisning ANSLAG och bilaga 2 investeringsredovisning RAM.

Ej tillämplig på investeringsram = ettårig
Summa 3387 7913 7391 522
Investeringsram Netto 2294
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4. Bilagor 
Till delårsrapport 2 ska bilaga 1 investeringsredovisning ANSLAG, bilaga 2 investeringsredovisning 
Ram och bilaga 3 exploateringsredovisning finnas med. Ytterligare bilagor kan dock biläggas om 
nämnden så önskar. Taxekollektivet (VA) ska bilägga bilaga 4 Resultat- och balansräkning  

 Bilaga 1 Investeringsredovisning ANSLAG 
 Bilaga 2 Investeringsredovisning RAM 
 Bilaga 3 Exploateringsredovisning  
 Bilaga 4 Resultat- och balansräkning (endast taxekollektivet) 
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PROGNOSEN I DENNA DELÅRSRAPPORT KOMMER ANVÄNDAS TILL NY SIMULERING FÖR KAPIALTJÄNSTKOSTNADER FÖR 2021 OCH KOMMANDE KAPITALTJÄNSTKOSTNADERNA I BUDGETARBETET 2022-2024 
INSTRUKTIONER FINNS I ANTECKNINGAR ÖVER VARJE KOLUMN

Projektnummer Projektnamn Ansvar Verksamhet Objekt
Ny- eller 
reinvestering Status Startdatum Slutdatum sep okt nov dec

26001 Nytt verksamhetssystem 60100 49080 Nyinvestering Pågående 2021-01-01 2022-06-31 1 093 3 188 1 500 200 200 2 993 195 1 427 3 188 3 940 -752

26001 Nytt verksamhetssystem 60100 49081 Nyinvestering Pågående 0 0 2 413 1 661 752

26002 Nytt verksamhetssystem CBEH 60100 49080 Nyinvestering Pågående 2021-01-01 2022-12-31 0 275 0 275 275 275 0

Investeringsanslag 1 093 3 463 0 1 500 200 200 2 993 470 1 427 5 876 5 876 0

LIKVIDITETSPROGNOS 2021

PROJEKTET UNDER 2021
FRÅN PROJEKTETS START TILL 
SLUT

Total 
budget

Slut-
prognos 

Avvikelse 
total 

budget/ 
slutprognos 

Utfall jan-aug 
2021 Budget 2021

Prognos DR2 
2021

Avvikelse 
budget/ 
prognos  

2021

Ack utfall 
tom            

2021-08
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PROGNOSEN I DENNA DELÅRSRAPPORT KOMMER ANVÄNDAS TILL NY SIMULERING FÖR KAPIALTJÄNSTKOSTNADER FÖR 2021 OCH KOMMANDE KAPITALTJÄNSTKOSTNADERNA I BUDGETARBETET 2022-2024 

Projektnummer Projektnamn Ansvar Verksamhet Objekt
Ny- eller 
reinvestering Status Slutdatum sep okt nov dec

26011 Inventarier ADM 60100 49080 Nyinvestering Ej påbörjat 2021-12-30 0 50 0 50

26111 Inventarier förskolan 61000 40710 Nyinvestering Pågående 2021-12-31 108 800 692 800 0

26411 Inventarier grsk/fth 64312 44010 Nyinvestering Pågående 2021-12-31 1 004 2 200 50 80 50 966 2 150 50

26421 IT-utrustning grsk/fth 64220 44010 Nyinvestering Pågående 2021-12-31 173 300 60 158 391 -91

26431 Akustikanpassningar grsk/fth  64312 44010 Nyinvestering Pågående 2021-12-31 9 200 9 191

26511 Inventarier gy/vux 65200 45010 Nyinvestering Pågående 2021-12-31 1 048 900 1 048 -148

Investeringsram 2 342 4 450 110 80 50 1 816 4 398 52

INSTRUKTIONER FINNS I ANTECKNINGAR ÖVER VARJE KOLUMN

Utfall jan-
aug 2021 Budget 2021

LIKVIDITETSPROGNOS 2021
Prognos 

DR2 2021

Avvikelse 
budget/ 
prognos  

2021
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Utbildningsförvaltningen     
 
 
 

 

Resultatmål Aktivitet Förskola Grundskola Gymnasium/komv Centralt Sammanfattande 
kommentar 

1. Alla barn och elever i 
Älmhults kommun har en 
positiv 
kunskapsutveckling samt 
att alla är behöriga till 
yrkesprogram på 
gymnasiet. 

Älmhults kommun 
satsar på att 
utveckla det 
systematiska 
kvalitetsarbetet. 
Samverkan för 
bästa skola (SBS) – 
Skolverket, 
Linnéuniversitetet 

 

Förskolan har skruvat 
på sitt kvalitetsarbete 
efter samarbetet med 
SBS. På 
förvaltningsnivå 
(verksamhetschef och 
pedagogisk 
utvecklare) behöver 
uppföljning av alla 
områden i läroplanen 
göras. Förvaltningens 
nivå behöver lyfta 
blicken och mer följa 
upp hur rektor arbetar 
och organiserar för 
utveckling och inte 
vara i detaljerna som 
sker på respektive 
förskola. Detaljerna 
är rektors ansvar.  

Förskolans 
systematiska årshjul 
på förvaltningsnivå 
kommer inför 
kommande läsår vara 
mer likt övriga 
skolformer med tre 
kvalitetsavstämningar 

Rektorer tillsammans med 
förstelärare och 
utvecklingsteam stödjer 
lärarnas systematiska 
utvecklingsarbete i 
skolorna och på 
fritidshemmen. Olika 
underlag analyseras t ex 
screeningresultat, resultat 
från enkäter, 
betygsresultat. Fördjupad 
analys med intervjuer och 
fokussamtal tillämpas för 
att kartlägga orsaker till 
avvikelser. Åtgärder 
beslutas och sätts in 
beroende på identifierad 
orsak. På övergripande 
nivå kvarstår 
utvecklingsområden: 
Pojkars lärande, 
Flerspråkiga elevers 
lärande och Tidiga 
insatser. Exempel på 
pågående insatser är 
undervisning enligt STL, 
Kooperativt lärande, 
SKUA- språk- och 
kunskapsutvecklande 
arbetssätt.  Insatserna från 

IM programmet jobbar 
med individuell 
anpassning för att möte 
elevens behov och 
därigenom ge möjlighet 
till behörighet till de 
nationella programmen. 

Varje basgrupp 
(arbetslag) på gymnasiet 
sätter upp konkreta 
uppföljningsbara mål 
för eleverna på 
respektive utbildning. 
Rektor har tillsammans 
med förstelärarna lett 
detta arbete och 
utvecklat ett arbetssätt 
med överenskommelser.    

Vux har under året fått 
ställa om sin 
verksamhet till distans 
och har utvecklat den 
digitala-kompetensen 
för att möte de nya 
förutsättningarna.  

Det systematiska 
kvalitetsarbetet har utvecklats 
och är nu mer elevnära än 
tidigare. Uppföljningar sker 
mer i dialogform. 

Under höstens uppstartsdag 
genomfördes en föreläsning för 
all skolpersonal med Fredrik 
Zimmerman, som är en 
ledande forskare i Sverige 
kring hur man kan arbeta med 
att förbättra pojkarnas resultat. 
Dessa sätt att arbeta gynnar 
även flickorna. 

De preliminära 
betygsresultaten för 
grundskolan är de 
bästa på många år. 
Fortfarande är det 
önskvärt att 
pojkarnas resultat 
förbättras. 
Behörigheten till 
gymnasiet är också 
på en högre nivå än 
tidigare år. 

Gymnasieskolans 
resultat gällande 
genomströmning, d v 
s hur många som går 
ut med examen är 
bekymrande. En 
fördjupad analys har 
gjort och en 
handlingsplan är 
under utarbetande. 
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under året istället för 
två.  

Uppföljning av 
arbetet i 
rektorsgruppen 
kommer ske i 
dialogform men även 
i skrift. Ett antagande 
är att i en dialog 
kommer fler saker bli 
synliga och bidra till 
kollegialt lärande i 
gruppen.   
Under kommande 
läsår ska förskolan 
fortsätta med 
”Förskoledialoger”. 
Verksamhetschef och 
pedagogisk 
utvecklare följer vid 
tre tillfällen upp 
läroplanens 
målområden i 
dialoger med 
personal och rektor 
på varje förskola. 
 

projektet med SBS, som 
innebar handledning från 
LNU till Gemöskolan och 
Linnéskolan, avslutas i 
juni 2021. Skolorna 
förväntas nu arbeta vidare 
enligt den plan för 
utveckling som arbetats 
fram.  
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Resultatmål Aktivitet Förskola Grundskola Gymnasium/komv Centralt Sammanfattande 
kommentar 

2. I Älmhults kommun 
ska alla barn i förskolan 
och grundskolan få sina 
val av skolor 

 

Utbildningsförvaltningen 
arbetar aktivt i 
kommunens 
lokalförsörjningsprocess 

 

Vid barnplacering 
inför hösten 21 fick 
i stort sett alla de 
som har önskat 
omplacering sitt val. 
Merparten av nya 
sökande fick också 
sitt 1: val, 89 %. 

 

Årets kull av F-klass-
elever var färre än 
föregående år vilket 
bidragit till att de flesta 
fått sitt förstahandsval av 
skola. Paradisskolan har 
fr o m augusti två 
årskurser med små 
grupper av elever som 
väntar på att flytta in i 
sin nya skola hösten 
2022. Elmeskolans 
elever väntar på beslut 
om var de ska fortsätta 
sin skolgång hösten 
2022. Skolan har ett 
minskat antal val till F-
klass inför hösten 2021. 
Linnéskolans elevantal 
ökar från höstterminen 
och skolans tillbyggnad 
kommer att påbörjas. 
Under 
ombyggnadsperioden 
förläggs undervisningen 
i bl a de praktisk 
estetiska ämnena till 
moduler. Internationella 
skolans elevantal fylls på 
underifrån, dvs 
elevantalet i de högre 
årskurserna ökar. 

Ej aktuellt Förvaltningen arbetar aktivt 
med kommunens 
lokalförsörjningsplan. Barn- 
och elevutveckling följs 
noggrant och prognoser 
analyseras för att vara 
beredda på framtida behov. 

Förvaltningen 
arbetar med en 
översyn/utredning 
kring hur helt fritt 
skolval ska kunna 
fungera, även 
kopplat till ett 
erbjudande om 
skolskjuts. 
Uppdraget ska 
redovisas i 
utbildningsnämnden 
senast i december. 
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Resultatmål Aktivitet Förskola Grundskola Gymnasium/komv Centralt Sammanfattande 
kommentar 

3. I Älmhults kommun 
ökar andelen 
självförsörjande hushåll 
för varje år 

 

Systematiskt 
kvalitetsarbete 
(SKA) för att alla 
elever som går ut 
gymnasiet får en 
gymnasieexamen. 

Systematiskt 
kvalitetsarbete 
(SKA) på förskolan 
för att ge varje 
barn 
förutsättningar 
inför kommande 
utbildning. 

Systematiskt 
kvalitetsarbete 
(SKA) på 
grundskolan för att 
alla är behöriga att 
söka gymnasiet. 

Erbjuder en 
kommunal 
vuxenutbildning av 
god kvalitet - 
Systematiskt 
kvalitetsarbete 
(SKA) 

 

Se beskrivning av 
systematiskt 
kvalitetsarbete under 
resultatmål 1. 

Se beskrivning av 
systematiskt 
kvalitetsarbete under 
resultatmål 1. 

En examen från 
gymnasiet är en viktig 
faktor för egen 
självförsörjning. Att 
öka genomströmningen 
är ett prioriterat mål för 
verksamheten. 

Ett arbete med SPSM 
har genomförts under 
läsåret. Arbetet ska 
mynna ut i att lärarna 
ska kunna anpassa och 
genomföra 
undervisning utifrån 
elevers skilda behov. 
Man ska jobba med 
lärandeprocesser och 
analys så att 
undervisning utgår från 
elevernas behov. 
Lärarna undervisar i 
studieteknik inom 
sitt/sina ämnen 

Vuxenutbildningen har 
som huvudsakliga 
uppgift att skapa 
förutsättningar för 
kommunens invånare 
att utbilda sig till ett 
yrke eller vidare 
studier. Att omskola 
säg och byta karriär 
kommer framöver vara 

Arbete pågår i ett FINSAM-
projekt som heter Fasetten. 
Det är främst Komvux i 
samarbete med KAA-
ansvariga som deltar i 
arbetete. 

Gymnasiet har under 
året arbetat tillsammans 
med såväl 
Linnéuniversitetet och 
Specialpedagogiska 
skolmyndigheten 
(SPSM). Arbetet har 
troligen påverkats av 
den pågående pandemin 
och utfallet av arbetet 
har inte lett till önskade 
resultat. 

Just nu pågår planering 
för att säkerställa att 
alla elever som missat 
har en möjlighet att ta 
ikapp, för att det 
försämrade resultatet 
inte ska upprepas. 
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mycket viktigt för att 
behålla sin attraktivitet 
på arbetsmarknaden. 
Vux har arbetet med 
SKA för att säkerställa 
kvalitén i utbildningen 
men också genom att 
samverka med andra 
Vux och erbjuda ett 
stort utbud.  
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Resultatmål Aktivitet Förskola Grundskola Gymnasium/komv Centralt Sammanfattande 
kommentar 

4. I Älmhults kommun 
får du ett stöd 
anpassat utifrån dina 
förutsättningar och 
där effekterna av 
insatserna positivt ska 
bidra till att 
öka/bibehålla din 
förmåga. 

 

Utveckla arbete för att 
stödja elever med 
särskilda behov. Arbeta 
enligt Barnens bästa 
gäller i Kronoberg. 

 

 

Vid resursfördelning tas 
dessa barn i beaktande. 

Förskolan har 
barnhälsoteam på varje 
förskola med en tydlig 
arbetsgång i hur arbetet 
ska ske.  

Barnteam som är ett 
konsultativt team inom 
ramen för Barnens 
Bästa gäller i Kronoberg 
där pedagoger från både 
kommunala och 
fristående förskolor ges 
möjlighet att lyfta 
ärenden för att få stöd i 
tidigt skede är igång och 
har fallit väl ut. 

Ett utvecklingsarbete 
inom Barnets bästa 
gäller mellan 
utbildningsförvaltningen 
och socialförvaltningen 
i Älmhults kommun har 
resulterat i ett nytt 
arbetssätt som kallas 
”Gynnsammare 
samverkan”. Syftet är 
att samverkan mellan 
förskola, socialtjänst 
och andra aktörer ska 
ske tidigt när man 
upptäcker att ett barn 

Ett utvecklingsarbete 
inom Barnets bästa 
gäller mellan 
utbildningsförvaltningen 
och socialförvaltningen i 
Älmhults kommun har 
resulterat i ett nytt 
arbetssätt som kallas 
”Gynnsammare 
samverkan”. Syftet är att 
samverkan mellan skola, 
socialtjänst och andra 
aktörer ska ske tidigt när 
man upptäcker att ett 
barn har behov av stöd 
och att de samordnade 
insatserna dokumenteras 
i en barnplan. Arbetet 
enligt ”Gynnsammare 
samverkan” är igång 
från augusti 2021.  

Satsning på EHT och 
rutinerna för att fånga 
upp elever i risk för att 
inte nå målen för 
utbildningen. 
Utveckling av 
stödfunktioner 
genomförs i samarbete 
med SPSM och 
Samverkan för bästa 
skola. Detta arbete har 
fortsatt under senaste 
läsåret och behöver 
implementeras. En ny 
modell för 
stödverksamheten 
inför under HT21. 
Orionverksamheten på 
gymnasiet har en stor 
positiv inverkan på de 
elever som får denna 
möjlighet till 
anpassning.  

En satsning på SYV 
verksamheten för Vux 
ger en bättre 
valkompetens hos 
eleverna och 
därigenom en 
effektivare 
utbildningsväg.  

I Älmhult finns en lokal 
styrgrupp för arbetet med 
barnens bästa gäller i 
Kronoberg. Styrgruppen 
som innehåller 
representanter från social- 
och 
utbildningsförvaltning 
arbetar bl a med olika 
insatser för 
implementering och 
kunskaps- och 
informationsspridning. 

I kommunen pågår ett 
bra arbete över 
förvaltningsgränserna 
kring hur vi ska stödja 
våra barn. Från och 
med hösten arbetar vi 
nu enligt en modell vi 
kallar Gynnsammare 
samverkan. 

Nästa steg blir att 
förbättra samverkan 
med andra aktörer i 
samhället. Det finns 
fortfarande 
förbättringspotential i 
samarbetet med 
regionens 
verksamheter inom 
Hälso- och sjukvård. 
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har behov av stöd och 
att de samordnade 
insatserna dokumenteras 
i en barnplan. Arbetet 
enligt ”Gynnsammare 
samverkan” är igång 
från augusti 2021. 
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Resultatmål Aktivitet Förskola Grundskola Gymnasium/komv Centralt Sammanfattande 
kommentar 

5. I Älmhults kommun 
arbetar vi 
hälsofrämjande och 
förebyggande vilket 
innebär ett minskat 
stödbehov. 

 

Insatser för att 
främja ökad fysisk 
aktivitet. 
 

 

Enligt förskolans 
uppdrag får barnen 
förutsättningar att 
utveckla en allsidig 
rörelseförmåga genom 
att ges möjlighet att 
delta i fysiska 
aktiviteter och vistas i 
naturmiljöer. (Lpfö18 
s 9). Inom det 
systematiska 
kvalitetsarbetet följs 
detta upp på varje 
förskola.   

Barnteam som är ett 
konsultativt team 
inom ramen för 
Barnens Bästa gäller i 
Kronoberg där 
pedagoger från både 
kommunala och 
fristående förskolor 
ges möjlighet att lyfta 
ärenden för att få stöd 
i tidigt skede.  

 

Ökad satsning på 
rastaktiviteter. F-6 -
skolorna i centralorten 
kommer från och med 
hösten 2021 delta i 
Trivselledarprogrammet. 
Det innebär utbildning av 
elever och personal och 
ökad fysisk aktivitet på 
rasterna och i vissa fall 
pulspass under 
skoldagen. 

För att öka den 
fysiska aktiviteten så 
har det trots 
pandemin 
genomförts 
friluftsdagar.  

  

  

77



 Aktivitetsuppföljning delårsrapport aug 2021  

 2021-08-23  9(9) 

Resultatmål Aktivitet Förskola Grundskola Gymnasium/komv Centralt Sammanfattande 
kommentar 

6. I Älmhults kommun 
ökar befolkningen med 
1 % årligen. 
Befolkningsökningen 
ske i kommunens olika 
delar. 

 

Lokalförsörjnings-
process.  

Ge god information om 
de möjligheter till val 
inom förskola och 
skola som finns 

 

  En attraktiv 
gymnasie-skola ökar 
intresset för att flytta till 
Älmhult. 

En väl fungerande 
vuxenutbildning bidrar 
till en positiv syn på 
kommunen.  

  

7. I Älmhults kommun 
får du snabb, effektiv 
och rättssäker service 
dygnets alla timmar 

 

Fortsatt utveckling av 
e-tjänster 

  E-tjänster utvecklas för 
att öka tillgängligheten. 
En ökad digitalisering 
med stöd och uppgifter 
till eleverna ökar 
flexibiliteten och 
elevernas möjlighet att 
komma åt elevarbetena 
hemifrån. Den digitala 
kompetensen har ökat 
tack vara 
distansundervisningen 
och man har därigenom 
insett behovet av 
digitalisering och 
tillgängligt material.  
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Antal invånare jämfört med befolkningsprognos 
Nedan redovisas faktiskt antal invånare per månad under 2021 (mörkblå staplar). 
Stapeln längst till höger (ljusblå) visar prognostiserat antal 31 december 2021 
enligt befolkningsprognos gjord hösten 2020. Den vågräta linjen visar 
befolkningsprognosen (gjord hösten 2019) som var underlag för 
kommunfullmäktiges budget 2021. Prognostiserad befolkningsökning har 
fördelats jämnt över året.  
Faktiskt antal invånare i åldern 1–5 år överstiger befolkningsprognosen från 
hösten 2019, medan däremot antalet invånare i grundskoleålder 6–15 år och i 
gymnasieålder 16–18 år är lägre än prognostiserat. I den nya befolknings-
prognosen från hösten 2020 är prognosen för åldern 6–18 år justerat nedåt, och 
prognosen för 1–5 år justerat uppåt.  
 

  
Faktiskt antal invånare 

augusti 2021 

Prognos antal invånare 
december 2021 

(prognos hösten 2019) 

Prognos antal invånare 
december 2021 

(prognos hösten 2020) 
1-5 år 1 181 1 201 1 219 
6-15 år 2 458 2 666 2 578 
16-18 år 604 676 665 
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Förskola – barn folkbokförda i Älmhults kommun 
I diagrammet nedan redovisas antal barn i förskola som nämnden har ”betalningsansvar” för fördelat på egen regi, friskolor och andra 
kommuner. Som jämförelse redovisas budgeterat antal barn under 2021 som en linjär linje. Budgetsiffran är en snittsiffra för våren 
respektive hösten, baserat på att 87,5 % i åldersgruppen har förskoleplats. Underlag är antal invånare i november 2020 samt 
prognostiserad antalsförändring under 2021. 
Normalt är det fler barn inskrivna under våren än hösten. De ljusare staplarna avser 2020.  
Observera att i egen regi ingår inte barn från andra kommuner. Se diagram på nästa sida för totalt barnantal i kommunens förskolor. 
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Förskola – barn i kommunens förskolor 
Av 893 barn i maj 2021 kommer 16 stycken från andra kommuner, vilket motsvarar 1,8 % av barnantalet. 
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Fritidshem – elever folkbokförda i Älmhults kommun 
I diagrammet nedan redovisas antal elever i fritidshem som nämnden har ”betalningsansvar” för fördelat på egen regi, friskolor och andra 
kommuner. Som jämförelse redovisas budgeterat antal elever under 2021 som en linjär linje. Budgetsiffran är en snittsiffra för våren 
respektive hösten, baserat på att 89,6 % av 6-9-åringarna och 42,2 % av 10-12-åringarna har fritidshemsplats. Underlag är antal invånare 
i november 2020 samt prognostiserad antalsförändring under 2021. 
Andelen inskrivna är normalt högre under hösten än våren. De ljusare staplarna avser 2020.  
Observera att i egen regi ingår inte elever från andra kommuner. Se diagram på nästa sida för totalt elevantal i kommunens fritidshem. 
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 Fritidshem – elever i kommunens fritidshem 
Av 1031 elever i september 2021 kommer 27 stycken från andra kommuner, vilket motsvarar 2,6 % av elevantalet.  
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Grundskola – elever folkbokförda i Älmhults kommun 
I diagrammet nedan redovisas antal elever son nämnden har ”betalningsansvar” för fördelat på egen regi, friskolor och andra kommuner. 
Som jämförelse redovisas budgeterat antal elever under 2021 som en linjär linje. Antalet invånare i grundskoleålder är lägre än 
befolkningsprognosen. Orsak till att antalet elever inte är lägre än budget i nedanstående diagram beror på utbildningsnämndens beslut 
att elevpeng ska beräknas utifrån antal invånare i november och prognostiserad antalsförändring, och inte det prognostiserade antalet 
invånare.  
De ljusare staplarna avser 2020. Elever i grundsärskola ingår inte i nedanstående diagram.  
Observera att i egen regi ingår inte elever från andra kommuner. Se diagram på nästa sida för totalt elevantal i kommunens skolor. 
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Grundskola – elever i kommunens skolor 
Av 2 264 elever i september 2021 kommer 46 stycken från andra kommuner, vilket motsvarar 2 % av elevantalet.  
Grundsärskola ingår inte. 
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Gymnasieskola – elever folkbokförda i Älmhults kommun 
I diagrammet nedan redovisas antal elever son nämnden har ”betalningsansvar” för fördelat på egen regi sant andra kommuner/friskolor.  
I budgeten ingår elever som är så kallat överåriga, dvs ingår inte i målgruppen 16–18 år. 
Observera att i egen regi ingår inte elever från andra kommuner. Se diagram på nästa sida för totalt elevantal på Haganässkolan. 

 
 De ljusare staplarna avser 2020. För augusti 2020 redovisas inte antal elever i andra kommuner eftersom underlaget inte var komplett. 
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Gymnasieskola – elever på kommunens gymnasieskola, Haganässkolan 
Av 477 elever på Haganässkolan som går gymnasieutbildning kom i augusti 2021 80 stycken från annan kommun, d v s 16,7 %.  
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Komvux – antal elever på kommunens vuxenutbildning, Haganässkolan 
De ljusare staplarna avser 2020. 
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Utbildningsnämndens utskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 69 Delårsrapport 2 
Ärendenummer UN 2020/30 
 

Utbildningsnämndens utskotts beslut 
1. Utbildningsnämndens utskott beslutar ge utbildningsförvaltningen i uppdrag 

att återkomma till utbildningsnämnden med uppdaterad prognos. 
Utbildningsnämndens utskotts förslag till utbildningsnämnden. 
2. Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med 

åtgärder för att minska underskottet.  
3. Utbildningsnämnden vill uppmärksamma budgetberedningen på den ökade 

kostnaden för skolskjuts, vilket kommer att påverka även 2022. Den ökade 
kostnaden finns inte med i utbildningsnämndens förslag till budget 2022 
eftersom det inte var känt då.  

 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Efter augusti månad ska nämnderna ta fram en delårsrapport bestående av ett 
delårsbokslut per 2021-08-31 och helårsprognos för både drift och investering. 
Även prognos på måluppfyllelse av kommunens resultatmål ska lämnas.  
Utbildningschef Roger Johansson informerar om reviderad prognos jämfört med 
tidigare utlämnat förslag till delårsrapport.  
 

Beslutsunderlag 
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-09 

 Delårsrapport 2-2021, daterad 2021-09-06 

 Bilaga 1 Investeringsredovisning ANSLAG 

 Bilaga 2 Investeringsredovisning RAM 

 Aktivitetsuppföljning, daterad 2021-08-23 
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 2021-09-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Utbildningsnämndens utskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Utbildningsnämndens utskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eftersom nya siffror presenterats över prognosen yrkar ordförande Gusten 
Mårtensson (C) avslag på punkt 1 i förvaltningens förslag, och istället ett tillägg 
på att förvaltningen får i uppdrag att återkomma till utbildningsnämnden med 
uppdaterad prognos. Gusten Mårtensson (C) yrkar vidare bifall till punkt 2 och 3 
i förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om utbildningsnämndens utskott beslutar enligt Gusten 
Mårtenssons (C) förslag och finner att utbildningsnämndens utskott beslutar 
enligt Gusten Mårtenssons (C) förslag. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
Budgetberedningen 
Controller Daniel Akilisson 
Controller Camilla Hallberg 
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 2021-09-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Utbildningsnämndens utskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 70 Placering på fristående förskolor 
Ärendenummer UN 2021/250 
 

Utbildningsnämndens utskotts beslut 
Utbildningsnämndens utskotts förslag till utbildningsnämnden. 
1. Utbildningsnämnden antar förslaget om att kommunen använder sig av 

möjligheten att placera barn vid en fristående enhet. 
 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 

Reservation 
Kent Ballovarre (S) och Håkan Pettersson (S) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Det totala antalet platser inom förskolan motsvarar efterfrågan. Däremot finns 
det ett större söktryck till de kommunala förskolorna än vad det finns platser. 
Kommunen kan använda sig av möjligheten att placera på en fristående 
verksamhet om utbildningen på den fristående verksamheten motsvarar 
kommunens utbildning. 
 

Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse Placering vid förskola, daterad 21-09-08. 
 

Utbildningsnämndens utskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Ordförande Gusten Mårtensson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
Thomas Harrysson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Kent Ballovarre (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag.  
Tomas Simonsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
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 2021-09-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Utbildningsnämndens utskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om utbildningsnämndens utskott kan besluta bifalla 
förvaltningens förslag.  
Ordförande frågar om utbildningsnämndens utskott kan besluta avslå 
förvaltningens förslag.  
Ordförande finner att utbildningsnämndens utskott beslutat i enlighet med 
förvaltningens förslag. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Roger Johansson, förvaltningschef 
Jenni Karlsson, verksamhetschef 
Kerstin Sörensen, placeringshandläggare 
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Utbildningsförvaltningen  
Jenni Karlsson   
Jenni.Karlsson@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Tjänsteskrivelse -  Placering vid förskola  
Ärendenummer UN 2021/250 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det totala antalet platser inom förskolan motsvarar efterfrågan. Däremot finns 
det ett större söktryck till de kommunala förskolorna än vad det finns platser. 
Kommunen kan använda sig av möjligheten att placera på en fristående 
verksamhet om utbildningen på den fristående verksamheten motsvarar 
kommunens utbildning. 
 
Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 

Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse Placering vid förskola, daterad 21-09-08. 
 
Ärendeberedning 
Vid placering av barn är det rutin att tillmötesgå vårdnadshavares önskemål så 
mycket som möjligt. Förskolan har vid tidigare placeringar placerat på en 
kommunal förskola, även om det resulterat i överinskrivningar för att möta 
vårdnadshavaren önskemål och klara kravet på placering inom fyra månader. 
Inför vårens placeringar kommer det att bli fler överinskrivningar än vad som är 
brukligt på de kommunala förskolorna, samt att det finns plats på 
Kunskapsförskolan. Genom att använda sig av möjlighet som finns i skollagen 
om att kommunen kan placera på en fristående enhet, så utjämnar vi gruppernas 
storlek på fler förskolor. 
I lagkommentaren till 8:12 2 st Skollagen står följande: 
”Andra stycket reglerar att hemkommunen ska anses ha fullgjort sin skyldighet 
genom att erbjuda plats i en fristående förskola ska verksamheten där motsvara 
den som ska erbjudas i förskola med offentlig huvudman. Barnets 
vårdnadshavare behöver således inte acceptera ett erbjudande om plats i en 
fristående förskola med sådana konfessionella inslag i verksamheten som inte får 
finnas i förskola med offentlig huvudman. 
För att hemkommunen ska anses ha fullgjort sin skyldighet genom att erbjuda 
plats i en fristående förskola förutsätts naturligtvis även att barnet kan få den 
platsen. Vidare måste kvaliteten i den fristående förskolan vara lika god som i 
kommunens egen förskola.” 
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Tillsyn av Kunskapsförskolan är planerad under hösten. 
Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant är gjord. 
 
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

 Utbildningsnämnden antar förslaget om att kommunen använder sig av 
möjligheten att placera barn vid en fristående enhet. 

 
Jenni Karlsson Roger Johansson 
Verksamhetschef förskola Förvaltningschef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Roger Johansson, förvaltningschef 
Jenni Karlsson, verksamhetschef 
Kerstin Sörensen, placeringshandläggare 
 
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: Då den fristående verksamheten erbjuder motsvarande 
utbildning så påverkas inte barnet. 

 

 

Om ja, fortsätt med frågorna 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
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3. Beskriv eventuella intressekonflikter 

 
 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? 
 
Ja ☐            Nej ☒ 
 
Förklara oavsett svar: Barnens ålder och mognad är inte aktuell för 
frågeställningen. 
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Utbildningsförvaltningen  
Roger Johansson   
roger.johansson@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Barnens bästa gäller  
Ärendenummer UN 2021/273 
 
Sammanfattning av ärendet 

 
 I processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg har de åtta kommunerna i länet, 
Region Kronoberg och polisen sedan 2018 arbetat med att ta fram en arbetsmodell 
för arbetet med barn i länet. Arbetsmodellen kallas Kronobarnsmodellen och bygger 
på att alla barn i Kronoberg ska få likvärdiga möjligheter till en god uppväxt. Detta 
ska säkerställas genom att arbeta främjande och förebyggande, gå tidigt in i 
skeenden som riskerar barnets goda uppväxt och att alla aktörer runt barnet 
samverkar enligt en länsgemensam samverkansstruktur. Kronobarnsmodellen 
innehåller flera verktyg för att underlätta och tydliggöra arbetet. Praxismodellen och 
barnets plan är två sådana verktyg. Praxismodellen hjälper till med strukturen i 
arbetet, tydliggör ansvar samt håller fokus på barnets behov i enighet med 
barnkonventionen. Barnets plan är det samverkansdokument som tas fram av de 
aktuella aktörerna i samverkan med vårdnadshavare och barnet. Främjande och 
förebyggande arbete, tidiga insatser tidigt och god strukturerad samverkan ger 
vinster både för det enskilda barnet och barnets vårdnadshavare, verksamheterna i 
länet och Kronoberg i stort. Arbetet följeforskas av Linnéuniversitetet. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
 Utbildnings- och socialförvaltningarnas tjänsteskrivelser daterade 2021-09-23 

 Underlag för politiska beslut gällande barnens bästa gäller! i Kronoberg, 
Kronobarnsmodellen daterad 2021-05-27 

 
 
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige 

 
1. Att fullmäktige tar beslut om att anta Kronobarnsmodellen som ett gemensamt 

arbetssätt i frågor som rör barn i Kronobergs län och därigenom säkerställer 
barnkonventionens krav på respektive verksamhet.  

2. Att ge social- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att under hösten 2021 bidra till 
att färdigställa Kronobarnsmodellen med tillhörande dokument som behövs för att 
strukturerat implementera modellen. Detta sker genom uppförandet av en 
aktivitetsplan där bland annat beskrivning av nyckeltal, kommunikationsstöd 
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(invånare/medarbetare) finns med. Det ska också innehålla ett förslag på 
länsgemensam budget för införandet. Detta ska vara klart hösten 2021 för att det 
inför 2022 ska finnas en stegvis länsgemensam införandeplan.  

3. Att respektive huvudman tar fram plan för eventuella justeringar av resurser inom 
befintlig organisation för att säkerställa ett införande och i vilken takt införandet ska 
ske.  

4. Att fortsätta arbetet med att skapa en gemensam digital lösning för barnets plan som 
alla parter kan nå  

5. Att verksamheterna på årsbasis redovisar uppdragets genomförande till 
nämnd/styrelse/fullmäktige 

 
 
 
Roger Johansson Jenny Smedberg 
Utbildningschef Socialchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Region Kronoberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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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: 

Vi ser att om arbetet med Kronobarnsmodellen blir verklighet kommer det att 
gagna alla barn i våra olika verksamheter. 

 

Om ja, fortsätt med frågorna 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
Det blir enklare att följa insatser och lättare för vårdnadshavare följa vad som 
händer. 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter 
Ej aktuellt 
 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? 
 
Ja ☐            Nej ☒ 
 
Förklara oavsett svar: 

Ej aktuellt
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Underlag för politiska beslut gällande 
Barnens bästa gäller! - i Kronoberg, 
Kronobarnsmodellen 

 

Förslag till beslut: 
Att nämnd/styrelse/fullmäktige tar beslut om att anta Kronobarnsmodellen som 
ett gemensamt arbetssätt i frågor som rör barn i Kronobergs län och därigenom 
säkerställer barnkonventionens krav på respektive verksamhet. 
  
Att under hösten 2021 färdigställa Kronobarnsmodellen med tillhörande 
dokument som behövs för att strukturerat implementera modellen. Detta sker 
genom uppförandet av en aktivitetsplan där bland annat beskrivning av nyckeltal, 
kommunikationsstöd (invånare/medarbetare) finns med. Det ska också innehålla 
ett förslag på länsgemensam budget för införandet. Detta ska vara klart hösten 
2021 för att det inför 2022 ska finnas en stegvis länsgemensam införandeplan. 
  
Att respektive huvudman tar fram plan för eventuella justeringar av resurser inom 
befintlig organisation för att säkerställa ett införande och i vilken takt införandet 
ska ske. 
 
Att fortsätta arbetet med att skapa en gemensam digital lösning för barnets plan 
som alla parter kan nå  
 
Att verksamheterna på årsbasis redovisar uppdragets genomförande till 
nämnd/styrelse/fullmäktige  
 

Sammanfattning 
I processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg har de åtta kommunerna i länet, 
Region Kronoberg och polisen sedan 2018 arbetat med att ta fram en 
arbetsmodell för arbetet med barn i länet. Arbetsmodellen kallas 
Kronobarnsmodellen och bygger på att alla barn i Kronoberg ska få likvärdiga 
möjligheter till en god uppväxt. Detta ska säkerställas genom att arbeta främjande 
och förebyggande, gå tidigt in i skeenden som riskerar barnets goda uppväxt och 
att alla aktörer runt barnet samverkar enligt en länsgemensam samverkansstruktur. 
Kronobarnsmodellen innehåller flera verktyg för att underlätta och tydliggöra 
arbetet. Praxismodellen och barnets plan är två sådana verktyg. Praxismodellen 
hjälper till med strukturen i arbetet, tydliggör ansvar samt håller fokus på barnets 
behov i enighet med barnkonventionen. Barnets plan är det samverkansdokument 
som tas fram av de aktuella aktörerna i samverkan med vårdnadshavare och 
barnet. Främjande och förebyggande arbete, tidiga insatser tidigt och god 
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strukturerad samverkan ger vinster både för det enskilda barnet och barnets 
vårdnadshavare, verksamheterna i länet och Kronoberg i stort. Arbetet 
följeforskas av Linnéuniversitetet.  

Bakgrund 
Kronobarnsmodellen är den arbetsmodell kring barn som sedan 2018 tagits fram i 
länet genom processen barnens bästa gäller! i Kronoberg. Modellen har hämtat 
inspiration från Skottlands arbete med Getting it Right for Every Child 
(GIRFEC) men anpassas utifrån förutsättningarna i Kronoberg och Sverige. 
Grundprincipen är att arbetet ska utgå från barnkonventionen och ge barn, 
vårdnadshavare och professionella bästa möjliga förutsättningar att sätta barnets 
behov i centrum när barnet är i behov av hjälp och stöd från samhället.  
 
Kronobarnsmodellen är länsövergripande och tas fram tillsammans med länets 
alla åtta kommuner och Region Kronoberg, vilket gör arbetet unikt i landet. Även 
polismyndighet och idéburen sektor deltar i utvecklingsarbetet. Arbetet 
följeforskas också av Linnéuniversitetet. Genom att involvera så många parter 
byggs en hållbar och robust modell som ligger väl i linje med verksamheters och 
huvudmäns uppdrag.  
 

Kronobarnsmodellen 
Kronobarnsmodellen bygger på tillit och samtycke, både mellan verksamheter och 

med barn och vårdnadshavare. Kronobarnsmodellen bygger på främjande och 

förebyggande insatser, tidiga insatser tidigt och en tydlig struktur för hur 

samverkan mellan aktörerna ska gå till. Dessa delar ska underlätta för 

verksamheterna att ge barn bästa möjliga förutsättningar till en god uppväxt och 

använda rätt resurser i ett tidigt skede när barnet behöver hjälp eller stöd.  Till 

hjälp finns verktyg som praxismodellen och barnets plan. 

Det främjande och förebyggande arbetet har som främsta syfte att ge barn i 
Kronoberg så goda förutsättningar till en god uppväxt som möjligt så att de aldrig 
ska behöva något utökat stöd eller hjälp från samhället. Det ger en direkt vinst för 
såväl barn, vårdnadshavare och verksamhet som samhället i stort, om än 
svårberäknat i kronor och ören. När barnet får rätt hjälp tidigt kan större problem 
längs vägen minskas eller i bästa fall helt förebyggas. Sådana insatser är alltid mer 
kostnadseffektiva än omfattande insatser.  

Genom en länsgemensam struktur för samverkan och samverkansmöten blir det 
tydligt för alla parter vem som gör vad och vad som förväntas av dem. Risken för 
att saker faller mellan stolarna minskar därmed och gör även barnet och 
vårdnadshavarna till tydliga parter i samverkan med verksamheterna. 
Samverkansmöten påminner till viss del om SIP-möten (Samordnad Individuell 
Plan). I korthet är skillnaderna att samverkansmötet sker tidigare än vid en SIP, 
att barnet och vårdnadshavarna är med i mötet och att fler aktörer än idag kan 
involveras. Om skillnaderna går det att läsa om mer utförligt i en av 
följeforskarnas, Mats Anderbergs, artikel på hemsidan för barnens bästa gäller.  

Praxismodell 
För att stötta arbetet i Kronobarnsmodellen har ett länsgemensamt material som 
praxismodellen (se bild) och barnets plan tagits fram. Praxismodellen hjälper den 
enskilda som möter barn att uppmärksamma och sätta ord på barnets situation 
och eventuell oro. Den hjälper verksamheten att titta närmare på barnets situation 
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och ställa frågor kring vad som gjorts, vad som kan göras i den egna 
verksamheten och/eller om det behövs samverkan med andra och ett eventuellt 

upprättande av en barnets plan. 
 
 
 
 
I praxismodellen finns barnensbästa ansvarig, vilken är den funktion/person som 
har till uppgift att utföra informationsinsamling kring ett barn när någon 
misstänker att det kan finnas behov av stöd eller hjälp. Utgångspunkten för 
funktionen är den ska vara likvärdig för alla barn men att utförandet ligger i den 
verksamhet som passar det enskilda barnet bäst. Uppdraget blir mödravårdens 
före barnets födsel, barnhälsovårdens fram till dess att barnet börjar i 
förskoleklass, skolan/rektor tills dess att barnet fyller 18 år samt, i det fall 
barnet/den unge inte börjar gymnasiet, så är det KKA (kommunens 
aktivitetsansvar) i barnets/den unges hemkommun. Informationsinsamlingen ska 
göras i den verksamhet där barnet befinner sig mest för att garantera likvärdighet. 
Som exempel; i Kronoberg går idag cirka 85 procent av 1-5-åringar i förskola, 
ytterligare 17 procent av dessa går i pedagogisk omsorg (det som tidigare kallades 
dagmamma) eller i föräldrakooperativ eller dylikt. Det är inte ovanligt att barn 
som går i förskola och får ett nytt syskon stannar hemma i ytterligare 
period/perioder. För att säkerställa likvärdighet och kontinuitet, och fånga upp de 
barn som aldrig börjar i förskola, ligger det initiala barnensbästa-ansvaret på 
barnhälsovården men lämnas över till förskolan om barnet finns där. Detta är ett 
ytterligare exempel på den förstärkta samverkan mellan olika verksamheter i länet, 
även utanför de mer konventionella samverkansmötena. 
 
När samverkan mellan olika verksamheter behövs ska den initieras tidigt. 
Barnensbästa-ansvarig kallar till samverkansmöte där även vårdnadshavare och 
barn är med. Under mötet diskuteras situationen, framgångsfaktorer och 
utmaningar, och en barnets plan upprättas. Planen är barnets och 
vårdnadshavarnas där de olika aktörernas/verksamheternas ansvar och insatser 
tydliggörs. Planen är barnets och vårdnadshavarnas men synliggör även för 
verksamheterna vem som gör vad. Detta minimerar risken att aktörerna ger 
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motstridiga råd, ger samma insats från flera håll eller att barnet faller mellan 
verksamhetsstolar. Möjliga digitala lösningar för att göra barnets plan tillgänglig 
och enkel att arbeta, undersöks för närvarande.  
  
 
Kronobergs arbete röner stort intresse även från nationellt håll. Oavsett verksamhet 
och huvudman behöver de flesta verksamheter i landet ställa om för att möta 
framtidens krav och förutsättningar. Målet är inte nått än, arbetssättet ska fungera i 
ett stort antal olika verksamheter med olika förutsättningar, vilket kräver uthållighet 
och utrymme för att skruva på modellen. Men genom tester och utvecklingsarbete i 
hela länet är Kronoberg på god väg att skapa en arbetsmodell kring barn där 
kvaliteten på arbetet, både nu och i framtiden, säkerställs. 
 
 

105



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämndens utskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 72 Åtgärdsplan Haganässkolan 
Ärendenummer UN 2021/73 
 

Sammanfattning  
Utbildningsnämnden fick 2021-09-01 information om preliminära betygsresultat 
för gymnasiet. Samuel Svensson, verksamhetschef gymnasium/vux informerar 
om åtgärder som vidtas för att förbättra elevernas måluppfyllelse, till exempel 
ökad undervisningstid på vissa kurser i årskurs ett och lovskola. Mer information 
kommer att ges av rektorerna på utbildningsnämndens möte 2021-09-29.  
_____ 
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 Tjänsteskrivelse   

 2021-09-23  1(1) 

Utbildningsförvaltning 
Camilla Åström   
camilla.astrom@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

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 2021-09-23 

 Rapport delegeringsbeslut daterad 2021-09-23 
 
Förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut. 

 
Camilla Åström  Roger Johansson 
Verksamhetscontroller Utbildningschef
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Camilla Åström2021-09-23

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden

Sekretess: Visas ej

2021-09-29

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2021.1216 Delegering av arbetsmiljöfrågor 21-22 Anna Wilhelmsson Hallum §

2021-08-23 Anna Wilhelmsson Hallum

UN 2021/221 Delegering av arbetsmiljöfrågor Gemöskolan 2021-
2022

3.2 Arbetsuppgifter, 
arbetsmiljö och brandskydd

Charlotte Ramberg 
Petersson

2021.1217 Anställningsavtal outbildad förskollärare Marita Hallgren §196/2021

2021-08-19 Marita Hallgren

UN 2021/155 Anställningsavtal  Vikariepoolen 2021 3.13 Anställning

Linda Steckel

2021.1218 Anställningsavtal outbildad timlärare Marita Hallgren §197/2021

2021-08-19 Marita Hallgren

UN 2021/155 Anställningsavtal  Vikariepoolen 2021 3.13 Anställning

Linda Steckel

2021.1219 Anställningsavtal outbildad förskollärare Marita Hallgren §198/2021

2021-08-19 Marita Hallgren

UN 2021/155 Anställningsavtal  Vikariepoolen 2021 3.13 Anställning

Linda Steckel

2021.1220 Anställningsavtal outbildad timlärare Marita Hallgren §199/2021

2021-08-19 Marita Hallgren

UN 2021/155 Anställningsavtal  Vikariepoolen 2021 3.13 Anställning

Linda Steckel

2021.1221 Anställningsavtal grundskollärare Lena Andersson §200/2021

2021-08-16 Lena Andersson

UN 2021/144 Anställningar Liatorps skola 2021 3.13 Anställning

Linda Steckel

2021.1222 Anställningsavtal lärarassistent Lena Andersson §201/2021

2021-08-09 Lena Andersson

UN 2021/164 Anställningar Diö skola 2021 3.13 Anställning

Sidan  1 av 8
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

Linda Steckel

2021.1223 Anställningsavtal elevassistent Lena Andersson §202/2021

2021-08-11 Lena Andersson

UN 2021/164 Anställningar Diö skola 2021 3.13 Anställning

Linda Steckel

2021.1224 Anställningsavtal timlärare Lena Andersson §203/2021

2021-08-24 Lena Andersson

UN 2021/164 Anställningar Diö skola 2021 3.13 Anställning

Linda Steckel

2021.1225 Beslut om hemundervisning Annika Bardh §3/2021

2021-08-26 Annika Bardh

UN 2021/25 Beslut om hemundervisning 11.22 Särskild 
undervisningsgrupp i 
hemmet

Rebecka Dahlberg

2021.1227 Anställningsavtal outbildad lärare Alesi Bete §204/2021

2021-08-25 Alesi Bete Alesi Bete

UN 2021/148 Anställningar Internationella Skolan 2021 3.13 Anställning

Julianne Lindner

2021.1228 Anställningsavtal outbildad lärare Alesi Bete §205/2021

2021-08-25 Alesi bete Alesi Bete

UN 2021/148 Anställningar Internationella Skolan 2021 3.13 Anställning

Julianne Lindner

2021.1237 Plan mot kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering Linnéskolan 2

Andreas Burander §3/2021

2021-08-30 Andreas Burander

UN 2021/226 Plan mot kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering
Linnéskolan

5.6 Plan mot kränkande 
behandling

Rebecka Dahlberg

2021.1239 Plan mot kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering Linnéskolan 1

Torbjörn Öberg §4/2021

2021-08-30 Torbjörn Öberg

UN 2021/226 Plan mot kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering
Linnéskolan

5.6 Plan mot kränkande 
behandling

Rebecka Dahlberg

2021.1240 Anställningsavtal outbildad lärare Alesi Bete §206/2021

2021-08-30 Alesi bete Alesi Bete

UN 2021/148 Anställningar Internationella Skolan 2021 3.13 Anställning

Julianne Lindner

Sidan  2 av 8
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2021.1241 Anställningsavtal utbildad lärare Alesi Bete §207/2021

2021-08-30 Alesi Bete Alesi Bete

UN 2021/148 Anställningar Internationella Skolan 2021 3.13 Anställning

Julianne Lindner

2021.1242 Anställningsavtal outbildad lärare Alesi Bete §208/2021

2021-08-30 Alesi bete Alesi Bete

UN 2021/148 Anställningar Internationella Skolan 2021 3.13 Anställning

Julianne Lindner

2021.1243 Anställningsavtal outbildad lärare Alesi Bete §209/2021

2021-08-30 Alesi bete Alesi Bete

UN 2021/148 Anställningar Internationella Skolan 2021 3.13 Anställning

Julianne Lindner

2021.1244 Anställningsavtal outbildad lärare Alesi Bete §210/2021

2021-08-30 Alesi bete Alesi Bete

UN 2021/148 Anställningar Internationella Skolan 2021 3.13 Anställning

Julianne Lindner

2021.1245 Anställningsavtal 900317 Emelie Jönsson §211/2021

2021-08-30 Emelie Jönsson Emelie Jönsson

UN 2021/148 Anställningar Internationella Skolan 2021 3.13 Anställning

Julianne Lindner

2021.1246 Anställningsavtal outbildad lärare Emelie Jönsson §212/2021

2021-08-30 Emelie Jönsson Emelie Jönsson

UN 2021/148 Anställningar Internationella Skolan 2021 3.13 Anställning

Julianne Lindner

2021.1248 Plan mot kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering Grundsärskolan Karlavagnen 7-9

Annika Bardh §5/2021

2021-08-31 Annika Bardh

UN 2021/227 Plan mot kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering
Grundsärskolan Karlavagnen 7-9

5.6 Plan mot kränkande 
behandling

Rebecka Dahlberg

2021.1255 Anställningsavtal outbildad förskollärare Marita Hallgren §213/2021

2021-08-26 Marita Hallgren

UN 2021/155 Anställningsavtal  Vikariepoolen 2021 3.13 Anställning

Linda Steckel

2021.1256 Anställningsavtal outbildad timlärare Marita Hallgren §214/2021

2021-08-26 Marita Hallgren

UN 2021/155 Anställningsavtal  Vikariepoolen 2021 3.13 Anställning

Linda Steckel

Sidan  3 av 8
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2021.1287 Anställningsavtal outbildad lärare Alesi Bete §215/2021

2021-09-02 Alesi Bete Alesi Bete

UN 2021/148 Anställningar Internationella Skolan 2021 3.13 Anställning

Julianne Lindner

2021.1288 Anställningsavtal outbildad lärare Eva Mosqueira Alves 
Moreira Da Silva §216/2021

2021-09-01 Eva Da Silva Eva Mosqueira Alves 
Moreira Da Silva

UN 2021/185 Anställningsavtal förskolan Internationella skolan 3.13 Anställning

Julianne Lindner

2021.1290 Anställningsavtal lärare timanställd Andreas Burander 
§217/2021

2021-09-07 Andreas Burander

UN 2021/139 Anställningar Linnéskolan 2021 3.13 Anställning

Rebecka Dahlberg

2021.1291 Anställningsavtal lärare timanställd Andreas Burander 
§218/2021

2021-09-07 Andreas Burander

UN 2021/139 Anställningar Linnéskolan 2021 3.13 Anställning

Rebecka Dahlberg

2021.1292 Anställningsavtal out förskollärare Maria Johnsson §219/2021

2021-09-07 Maria Johnsson

UN 2021/137 Anställningar förskolan 2021 3.13 Anställning

Kerstin Sörensen

2021.1293 Anställningsavtal barnskötare Marita Hallgren §220/2021

2021-09-07 Marita Hallgren

      3.13 Anställning

Kerstin Sörensen

2021.1294 Anställningsavtal barnskötare Maria Johnsson §221/2021

2021-09-07 Maria Johnsson

      3.13 Anställning

Kerstin Sörensen

2021.1295 Anställningsavtal barnskötare Marita Hallgren §222/2021

2021-09-07 Marita Hallgren

      3.13 Anställning

Kerstin Sörensen

2021.1296 Anställningsavtal out förskollärare Monica Malm §223/2021

2021-09-07 Monica Malm

      3.13 Anställning

Kerstin Sörensen

2021.1297 Anställningsavtal out förskollärare   §224/2021

Sidan  4 av 8
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2021-09-07  

      3.13 Anställning

Kerstin Sörensen

2021.1298 Anställningsavtal out förskollärare Marita Hallgren §225/2021

2021-09-07 Marita Hallgren

      3.13 Anställning

Kerstin Sörensen

2021.1299 Anställningsavtal barnskötare Marita Hallgren §226/2021

2021-09-07 Marita Hallgren

      3.13 Anställning

Kerstin Sörensen

2021.1300 Anställningsavtal, förskollärare Petra Ekström §227/2021

2021-09-07 Petra Ekström

      3.13 Anställning

Kerstin Sörensen

2021.1301 Anställningsavtal out förskollärare Maria Johnsson §228/2021

2021-09-07 Maria Johnsson

      3.13 Anställning

Kerstin Sörensen

2021.1302 Utökad vistelsetid Martina Emanuelsson 
§11/2021

2021-09-07 Martina Emanuelsson

UN 2021/243 Utökad vistelsetid 6.6 Utökad vistelsetid, ej 
avgift

Kerstin Sörensen

2021.1303 Utökad vistelsetid Martina Emanuelsson 
§2/2021

2021-09-07 Martina Emanuelsson

UN 2021/244 Utökad vistelsetid 6.1 Erbjuda förskola, barnets 
behov

Kerstin Sörensen

2021.1304 Utökad vistelsetid Maria Johnsson §6/2021

2021-09-07 Maria Johnsson

UN 2021/245 Utökad vistelsetid 6.5 Utökad vistelsetid, avgift

Kerstin Sörensen

2021.1305 Utökad vistelsetid Maria Johnsson §7/2021

2021-09-07 Maria Johnsson

UN 2021/246 Utökad vistelsetid 6.5 Utökad vistelsetid, avgift

Kerstin Sörensen

2021.1306 Utökad vistelsetid Maria Johnsson §8/2021

2021-09-07 Maria Johnsson

Sidan  5 av 8
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

UN 2021/247 Utökad vistelsetid 6.5 Utökad vistelsetid, avgift

Kerstin Sörensen

2021.1307 Utökad vistelsetid Maria Johnsson §9/2021

2021-09-07 Maria Johnsson

UN 2021/248 Utökad vistelsetid 6.5 Utökad vistelsetid, avgift

Kerstin Sörensen

2021.1308 Anställningsavtal barnskötare Marita Hallgren §229/2021

2021-09-07 Marita Hallgren

UN 2021/137 Anställningar förskolan 2021 3.13 Anställning

Kerstin Sörensen

2021.1309 beslut att utse ställföreträdare Anna Wilhelmsson Hallum §

2021-09-03 Anna Wilhelmsson Hallum

UN 2021/156 Utse ställföreträdare för rektor Gemöskolan 3.9 Utse ställföreträdare

Charlotte Ramberg 
Petersson

2021.1310 Delegation av rekors arbetsuppgifter Anna Wilhelmsson Hallum 
§3/2021

2021-09-03 Anna Wilhelmsson Hallum

UN 2021/156 Utse ställföreträdare för rektor Gemöskolan 3.9 Utse ställföreträdare

Charlotte Ramberg 
Petersson

2021.1322 Anställningsavtal lärare Eva-Lena Brafield 
§230/2021

2021-09-10 Eva-Lena Brafield

UN 2021/138 Anställningar Elmeskolan 2021 3.13 Anställning

Susanne Nordahl

2021.1325 Anställningsavtal 
Modersmålslärare/Studiehandledare

Emil Svensson §231/2021

2021-09-14 Emil Svensson

UN 2021/138 Anställningar Elmeskolan 2021 3.13 Anställning

Vedran Misic

2021.1328 Anställningsavtal förskollärare Maria Johnsson §232/2021

2021-09-14 Maria Johnsson

UN 2021/137 Anställningar förskolan 2021 3.13 Anställning

Kerstin Sörensen

2021.1329 Anställningsavtal rektor Möckeln/Ryforsgården Jenni Karlsson §233/2021

2021-09-16 Jenni Karlsson

UN 2021/187 Anställningar ledning och förvaltningskontor 2021 3.13 Anställning

Kerstin Sörensen

2021.1330 Anställningsavtal 
Studiehandledare/Modersmålslärare

Emil Svensson §234/2021

2021-09-16 Emil Svensson

Sidan  6 av 8
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

UN 2021/138 Anställningar Elmeskolan 2021 3.13 Anställning

Vedran Misic

2021.1331 Utökad vistelsetid, avgifts fritt Martina Emanuelsson 
§12/2021

2021-09-16 Martina Emanuelsson

UN 2021/260 Utökad vistelsetid, avgifts fritt 6.6 Utökad vistelsetid, ej 
avgift

Kerstin Sörensen

2021.1350 Anställningsavtal Studiehandledare Emil Svensson §235/2021

2021-09-20 Emil Svensson

UN 2021/138 Anställningar Elmeskolan 2021 3.13 Anställning

Vedran Misic

2021.1353 Anställningsavtal outbildad lärare Eva Mosqueira Alves 
Moreira Da Silva §236/2021

2021-09-17 Eva Da Silva Eva Mosqueira Alves 
Moreira Da Silva

UN 2021/185 Anställningsavtal förskolan Internationella skolan 3.13 Anställning

Julianne Lindner

2021.1354 Anställningsavtal, timanställning Monica Malm §237/2021

2021-09-21 Monica Malm

UN 2021/137 Anställningar förskolan 2021 3.13 Anställning

Kerstin Sörensen

2021.1355 Utökad vistelsetid Monica Malm §13/2021

2021-09-21 Monica Malm

UN 2021/265 Utökad vistelsetid 6.6 Utökad vistelsetid, ej 
avgift

Kerstin Sörensen

2021.1356 Utökad vistelsetid Monica Malm §14/2021

2021-09-21 Monica Malm

UN 2021/266 Utökad vistelsetid 6.5 Utökad vistelsetid, avgift

Kerstin Sörensen

2021.1357 Utökad vistelsetid Monica Malm §15/2021

2021-09-21 Monica Malm

UN 2021/267 Utökad vistelsetid 6.6 Utökad vistelsetid, ej 
avgift

Kerstin Sörensen

2021.1358 Utökad vistelsetid Monica Malm §16/2021

2021-09-21 Monica Malm

UN 2021/268 Utökad vistelsetid 6.6 Utökad vistelsetid, ej 
avgift

Kerstin Sörensen

2021.1359 Utökad vistelsetid Monica Malm §17/2021

Sidan  7 av 8
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2021-09-21 Monica Malm

      6.6 Utökad vistelsetid, ej 
avgift

Kerstin Sörensen

2021.1360 Utökad vistelsetid Monica Malm §18/2021

2021-09-21 Monica Malm

UN 2021/269 Utökad vistelsetid 6.6 Utökad vistelsetid, ej 
avgift

Kerstin Sörensen

2021.1361 Utökad vistelsetid Monica Malm §19/2021

2021-09-21 Monica Malm

UN 2021/270 Utökad vistelsetid 6.6 Utökad vistelsetid, ej 
avgift

Kerstin Sörensen

2021.1362 Utökad vistelsetid Marita Hallgren §20/2021

2021-09-21 Marita Hallgren

UN 2021/271 Utökad vistelsetid 6.6 Utökad vistelsetid, ej 
avgift

Kerstin Sörensen

2021.1381 Avgiftsbefrielse Charlotta Gustafsson 
§4/2021

2021-09-22 Charlotta Gustafsson

UN 2021/272 Avgiftsbefrielse Ryfors 7.3 Avgift

Mikaela Svensson

2021.1382 Avgiftsbefrielse Fritidshem Charlotta Gustafsson 
§5/2021

2021-09-22 Charlotta Gustafsson

UN 2021/274 Avgiftsbefrielse Fritidshem Ryfors 7.3 Avgift

Mikaela Svensson

2021.1383 Avgiftsbefrielse Charlotta Gustafsson 
§6/2021

2021-09-22 Charlotta Gustafsson

UN 2021/275 Avgiftsbefrielse Fritidshem Ryfors 7.3 Avgift

Mikaela Svensson

Sidan  8 av 8
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