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 2023-01-30 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 11 Revidering av Pensionspolicy 
Ärendenummer KS 2022/265 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige fastställer Pensionspolicy daterad 2022-12-01. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att vår sektor har ett nytt och förändrat pensionsavtal, som 
heter AKAP-KR och gäller från 2023-01-01 behöver nuvarande pensionspolicy 
revideras. 
Förändringarna i Pensionspolicyn berör delen kring ett nytt att det är ett nytt 
kollektivavtal och de nya reglerna. Delen kring förmånen kring löneväxling har 
också förtydligats. 
Kommunstyrelsen föreslog 2023-01-18, § 4, att kommunfullmäktige fastställer 
pensionspolicyn. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2023-01-18, § 4 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-12-13, § 155 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-01 

• Förslag på Pensionspolicy daterad 2022-12-01 

• Slutlig version av Personalidé, Policy för hållbart arbetsliv, Lönepolicy, 
Policy för kompetensförsörjning och Pensionspolicy daterad 2015-05-19 

 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
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Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Samtliga nämnder 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 
 

 

 
 
 
 
  

Policy 
 

Pensionspolicy 
Ärendenummer KS 2022/265 
 
 

Dokumentinformation 
Fastställt av Kommunfullmäktige, 2023-01-30, § 11 

Gäller från och med 2023-01-30 

Ersätter Pensionspolicy fastställd 2015-08-21, § 147 

Framtaget av Anna Elmgren, HR-chef  
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Pensionspolicy 
Älmhults kommuns pensionspolicy ska stärka kommunens möjlighet att behålla 
och rekrytera nya medarbetare genom att på ett enkelt och tydligt sätt beskriva 
kommunens pensionsförmåner och förmåner knutna till ålder. Pensionspolicyn 
beskriver kommunens pensionsåtagande gentemot medarbetarna i ett samlat 
dokument. 
Älmhults kommun vill med denna pensionspolicy; 
• Öka sin attraktion som arbetsgivare. 
• Få en bättre kontroll och överblick över pensionsförmåner och andra 

förmåner knutna till ålder. 
• Åstadkomma en konsekvent och rättvis hantering av pensionsförmåner och 

andra förmåner som är knutna till ålder. 
• Ge möjlighet att anpassa arbetstidslösningar efter den enskildes behov och 

förutsättningar. 
 
Kollektivavtal och pensionsregelverk  
Från 1 januari 2023 gäller pensionsavtalet AKAP-KR (Avgiftsbestämd 
Kollektivavtalad Pension) för samtliga medarbetare. Medarbetare som omfattas 
KAP-KL och pågående intjänande till FÅPEN (Förmånsbestämd pension) 
erbjuds att gå över till AKAP-KR.  

 
Uppföljning  
Pensionspolicyn ska ses över en gång per mandatperiod och vid behov 
uppdateras. Översyn och uppdatering som föranletts av förändringar i lagar och 
kollektivavtal kan dock göras med annat tidsintervall.  

 
Kostnader 
Kostnader som uppstår vid tillämpning av denna pensionspolicy belastar 
respektive verksamhet. Beslut om pensionspolicyn och om medarbetares 
pensionsvillkor fattas av kommunstyrelsen som är kommunens 
pensionsmyndighet.  

 
Pensionsinformation  
Arbetsgivaren är enligt AKAP-KR ansvarig för att medarbetare informeras om 
pensionsförmåner som tjänas in i anställningen. Kommunen uppfyller 
informationskravet i samarbete med extern pensionsadministratör, då 
medarbetarna informeras om de intjänade pensionsförmånerna 
Kommunen erbjuder med viss regelbundenhet gruppvis information riktad till 
anställda som närmar sig pensionsåldern. På kommunens intranät finns 
information om löneväxling samt länkar till pensionsavtalen och extern 
pensionsadministratör.  
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Löneväxling till pension 
Kommunen erbjuder samtliga tillsvidareanställda att löneväxla till 
pensionssparande via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. 
Erbjudandet syftar till att stärka kommunens möjlighet att attrahera och behålla 
medarbetare. Löneväxlingen kan komma att påverka medarbetarens allmänna 
pension, sjukpenning, föräldrapenning och ersättning från avtalsförsäkringar 
eftersom dessa baseras på faktiskt utbetalad lön. 
Löneväxling lämpar sig för den som även efter löneväxlingen har en årslön som 
överstiger 8,07 inkomstbasbelopp. Löneväxlingen ska vara kostnadsneutral för 
kommunen. Medarbetare som löneväxlar får därför ett tilläggsbelopp. 
Tilläggsbeloppet betalas tillsammans med det överenskomna 
löneväxlingsbeloppet till en tjänstepensionsförsäkring. 
Kostnadsneutraliteten innebär att löneväxlingen inte ska påverka medarbetarens 
ordinarie tjänstepension. Bruttolönen före växlingen ska därför även 
fortsättningsvis vara pensionsgrundande för tjänstepensionen. Bruttolönen före 
växlingen ska även ligga till grund för framtida lönerevisioner samt vid 
beräkning av lönerelaterade tillägg och avdrag, till exempel semesterlönetillägg 
och sjukavdrag.  
Löneväxlingen ska regleras i ett individuellt avtal mellan kommunen och 
medarbetaren. Avtalet kan sägas upp av medarbetaren eller kommunen med en 
ömsesidig uppsägningstid på tre månader. Om förutsättningarna för 
löneväxlingserbjudandet förändras på grund av ändringar i lag eller centralt 
kollektivavtal har medarbetaren och kommunen en ömsesidig rätt att säga upp 
löneväxlingen med omedelbar verkan.  

 
Minskad arbetstid 80-80-100 
I syfte att behålla äldre medarbetare och den yrkeskompetens de besitter samt 
öka förutsättningarna för äldre medarbetare att arbeta kvar längre kan 
kommunen erbjuda möjlighet till minskad arbetstid i kombination med 
oförändrad pensionsgrundande lön för tjänstepension. Arbetstidsminskning 
beviljas HR chef i samråd med ansvarig chef, efter individuell bedömning med 
hänsyn tagen till förutsättningarna i verksamheten.  
Möjligheten gäller tillsvidareanställda som arbetar mins 75%, och det innebär att 
medarbetaren tillåts minska sin arbetstid till lägst 80 % av sin 
sysselsättningsgrad. Medarbetaren ska ha fyllt 62 år och det gäller fram till 65 år. 
Lön betalas ut efter den faktiska arbetstiden. Tjänstepensionsintjänandet behålls 
upp till motsvarande heltid, dock längst till och med den kalendermånad 
medarbetaren uppnår i 32 a § LAS angiven ålder. Som pensionsgrundande lön 
för tjänstepensionen tillgodoräknas den fasta lönen före arbetstidsminskningen.  
I samband med arbetstidsminskningen omregleras anställningen. 
Arbetstidsminskningen kan komma att påverka medarbetarens allmänna 
pension, sjukpenning, ersättning från avtalsförsäkringar med mera, eftersom den 
kontanta lönen blir lägre.  
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Vid avgång 
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension sker efter arbetstagarens ansökan i 
enlighet med vad som överenskommits mellan arbetstagaren och 
försäkringsgivaren, dock tidigast från 60 års ålder. 
Särskild avtalspension enligt överenskommelse Särskild avtalspension (SAP) 
kan betalas ut på heltid eller deltid (partiell SAP) efter överenskommelse mellan 
arbetsgivare och medarbetare. Överenskommelse om särskild avtalspension kan 
göras för viss tid. Villkoret är att ålderspension ska tas ut när särskild 
avtalspension upphör, det vill säga det måste finnas ett pensioneringssyfte. 
Särskild avtalspension är ingen rättighet utan ett arbetsgivarinstrument vid 
övertalighet, omorganisation eller annat särskilt fall då tjänsten inte behöver 
återbesättas och ska användas med återhållsamhet.  
Överenskommelse om hel eller partiell särskild avtalspension kan ingås tidigast 
från den månad medarbetaren fyller 63. Kommunen kan i undantagsfall bevilja 
särskild avtalspension från 61 års ålder. Medarbetaren bör ha minst 7 års 
sammanhängande anställningstid i kommunen i direkt anslutning till 
pensionsavgången.  

 
Pension till förtroendevalda  
För förtroendevald gäller pensionsavtal OPF-KL (Omställningsstöd och pension 
för förtroendevalda). Avtalet gäller för förtroendevalda som valdes för första 
gången i samband med valet 2014 eller senare. Avtalet gäller även för de som 
inte omfattas av PBF (Pension och avgångsersättning för förtroendevalda) eller 
äldre avtal. OPF-KL innehåller dels ett omställningsstöd, dels pensionsavtal. 
Avtalet gäller från 2015-01-01. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-30 Sidnummer, beslut 1(4) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 18 Revidering av riktlinjer för ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda 
Ärendenummer KS 2022/275 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige utökar kommunstyrelsens första vice ordförandes 

uppdrag till 75 %. 
2. Kommunfullmäktige ändrar tekniska nämndens, kultur- och fritidsnämndens, 

miljö- och byggnämndens och Älmhultsbostäders AB:s första vice 
ordförandes uppdrag till 5 %. 

3. Kommunfullmäktige fastställer tekniska nämndens, kultur- och 
fritidsnämndens och miljö- och byggnämndens andra vice ordförandes 
arvode till 7,5 %. 

4. Kommunfullmäktige fastställer Älmhultsbostäder AB:s andra vice 
ordförandes arvode till 10 %. 

5. Kommunfullmäktige tar bort kommunstyrelsens personalutskottet med 
tillhörande arvoden från riktlinjen. 

6. Kommunfullmäktige tar bort Älmhults Näringsfastigheter med tillhörande 
arvoden från riktlinjen. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Jäv 
Gusten Mårtensson (C) anmäler jäv och deltar inte i ärendet.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har 2022-12-12 beslutat välja andra vice ordförande till 
tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden och miljö- och byggnämnden. 
Personalutskottet har även avvecklats, således behöver Riktlinjer för ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda revideras. 
Kommunstyrelsen föreslog, 2023-01-18, § 14, att kommunfullmäktige beslutar 
att utöka kommunstyrelsens första vice ordförandes uppdrag till 75 %, att andra 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-30 Sidnummer, beslut 2(4) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

tekniska nämndens, kultur- och fritidsnämndens, miljö- och byggnämndens och 
Älmhultsbostäders AB:s första vice ordförandes uppdrag till 5 %, att fastställa 
tekniska nämndens, kultur- och fritidsnämndens, och miljö- och byggnämndens 
andra vice ordförandes arvode till 7,5 %, att fastställa Älmhultsbostäder AB:s 
andra vice ordförandes arvode till 10 %, att kommunstyrelsens personalutskott 
med tillhörande arvoden tas bort från riktlinjen samt att Älmhults 
Näringsfastigheter med tillhörande arvoden tas bort från riktlinjen. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2023-01-18, § 14 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-12-13, § 164 

• Ordförandeskrivelse tjänsteskrivelse daterad 2022-12-12 

• Riktlinjer för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S), Lars Ingvert (S), Tomas Harrysson (C) och Stefan Jönsson 
(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Jakob Willborg (M), Pontus Haglund (M), Gun-Britt Cedergren (KD) och 
Jeanette Schölin (SD) yrkar avslag till punkt 1 av kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
Beslutsgång 1 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla punkt 1 av 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan avslå punkt 1 av 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med punkt 1 av 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Votering begärs. 
Omröstningsresultat 
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för bifall och NEJ för avslag. 
LEDAMOT JA NEJ AVSTÅR 
Pontus Haglund (M)  NEJ 

 

Jakob Willborg (M)  NEJ 
 

Dan Blixt (M)  NEJ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-30 Sidnummer, beslut 3(4) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Annette Ljunggren (M)  NEJ 
 

Tomas Simonsson (M)  NEJ 
 

Marie Rosenquist (M)  NEJ 
 

Morgan Svensson (M)  NEJ 
 

Bengt Adolfsson (M)  NEJ 
 

Eddie Smejer (M) 
 

NEJ 
 

Tomas Harrysson (C) JA 
  

Nusreta Nilsson (C) JA 
  

Claes Lindahl (C) JA 
  

Yvonne Jonsson (C) JA 
  

Catarina Claesson (KD) 
 

NEJ 
 

Gun-Britt Cedergren (KD) 
 

NEJ 
 

Eva Ballovarre (S) JA 
  

Stefan Jönsson (S) JA 
  

Kent Ballovarre (S) JA 
  

Lars Ingvert (S) JA 
  

Helen Bengtsson (S) JA 
  

Håkan Pettersson (S) JA 
  

Irene Svensson (S) JA 
  

Thomas Johansson (S) JA 
  

Kristina Spjut Sahlberg (S) JA 
  

Anders Borg (S) JA 
  

Birgitta Bengtsson (S) JA 
  

Elvis Husic (S) JA 
  

Monika Nilsson (S) JA 
  

Anton Härder (S) JA 
  

Patricia Schooner (S) JA 
  

Ulla-Britt Andreasson (V) JA 
  

Carl-Bertil Bertilsson (V) JA 
  

Michael Öberg (MP) 
  

AVSTÅR 
Jeanette Schölin (SD) 

 
NEJ 

 

Paul Gunnarsson (SD) 
 

NEJ 
 

Gull-Britt Tranvik (SD) 
 

NEJ 
 

Carl-Gustaf Hansson (SD) 
 

NEJ 
 

Claudia Swanson (SD) 
 

NEJ 
 

Andreas Olofsson (SD) 
 

NEJ 
 

Marie Olofsson (C) JA 
  

SAMMANSTÄLLT 22 17 1 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-30 Sidnummer, beslut 4(4) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Med 22 JA-röster mot 17 NEJ-röster, 1 ledamot som AVSTÅR och 1 som inte 
deltar i beslutet på grund utav jäv finner ordförande att kommunfullmäktige 
beslutat i enlighet med punkt 1 av kommunstyrelsens förslag. 
Beslutsgång 2 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med punkt 2-6 
av kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
HR-avdelningen 
Miljö- och byggnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Utbildningsnämnden  
Älmhultsbostäder AB 
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Styrdokument 

 

Riktlinjer för ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda 
Dnr 2017/38 
 

 

 

Dokumentinformation 
Fastställt av Kommunfullmäktige, 2023-01-30 § 18 

Gäller från och med 2023-01-01 

Implementeras av Samtliga nämnder 

Ersätter Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda, beslutat av 
Kommunfullmäktige, 2022-05-30 § 104 

Framtaget av Parlamentariska beredningen, kommunledningsförvaltningen 
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Riktlinjer för ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda  
 

Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26, § 146 
Reviderat tillägg av kommunfullmäktige 2015-02-23 § 29 
Reviderat tillägg av kommunfullmäktige 2022-05-30 § 104 
 

1 § Förtroendevalda som omfattas av riktlinjerna 
Dessa riktlinjer gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen. 
Lag (2017:725). 
För förtroendevalda i kommunstyrelsens presidium som fullgör uppdrag på 
heltid eller på minst 50 % av heltid gäller endast 6–8 §§ och 10–15 §§1. 

 

2 § Ersättningsberättigade sammanträden med 
mera 
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som 
medgetts närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3–5 
§§ och 9 §. För ersättning enligt punkterna b-j krävs beslut om 
förrättningsuppdrag av ordföranden eller nämnden i den nämnd för vilken 
uppdraget fullgörs. 
Ersättningsberättigat är: 
a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedningar, kom-

munstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott, beredningar och 
revisorernas sammanträden, 

  

b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper, arbetsgrupper 
samt sammanträden i uppdrag där kommunen utser ledamot och ersättning 
inte betalas av annan, 
 

c) konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs eller liknande 
som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det 
kommunala förtroendeuppdraget, 
 

d) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation 
eller annan motpart till kommunen kopplat till förtroendeuppdraget, 
 

e) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 
förtroendevalde själv tillhör, 
 

f) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ, 

 
1 Detta gäller inte övriga förtroendevalda som fullgör uppdrag på minst 50%. 
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g) besiktning eller inspektion, 
 

h) överläggning med utomstående myndighet eller organisation, 
 

i) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag samt 
 

j) förrättningsuppdrag för valnämnden. 
 
Ersättning utgår för barntillsynskostnader som föranletts av kommunalt uppdrag. 
Kostnaden ska styrkas med kvitto. Ersättning utgår för vård och tillsyn av barn 
som vistas varaktigt i den förtroendevaldes hem och som inte fyllt 12 år.  
Som förutsättning för ersättning gäller att barnet inte fyllt 12 år. Om särskilda 
skäl finns kan ersättning utbetalas även för äldre barn. Ersättning betalas inte ut 
för tid då barnet befinner sig i förskola/skola och inte till förälder eller 
vårdnadshavare. Ersättning betalas ut med max 1,1 % av heltidsarvodet per dag 
och räknas per timme ut som 1,1 % av heltidsersättningen delat på 8. 

 

3 § Förlorad arbetsinkomst 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår enligt a, b eller c. Ersättning för 
förlorad arbetsinkomst utgår ej för uppgifter uppräknade i § 7. 
a) Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst 

Förtroendevalda har även rätt till ersättning för styrkt förlorad ar-
betslöshetsersättning eller annan ersättning som inte kan anses som ar-
betsinkomst. 

 

b) Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till 
vilket belopp har rätt till en ersättning beräknad på grundval av den senaste 
fastställda sjukpenningsgrundande inkomsten.  

 

Uträkning enligt nedan:  
Sjukpenning/dag x 365 dagar 
          260 dagar                                     = ersättning/dag 
Vid timberäkning delas dagsbeloppet med 8. 

 

c) Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till 
vilket belopp har rätt till en schablonersättning beräknat som 2,1 % av 
fastställt heltidsarvode per dag. Vid timberäkning delas dagsbeloppet med 8. 

 

Grunden för rätt till ersättning är att den förtroendevalde rent faktiskt har förlorat 
arbetsinkomst.  
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast sex 
månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten 
hänför sig. 
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Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller 
för styrkt förlorad semesterförmån om schablonersättning tidigare har utbetalts 
för den förlorade inkomsten eller den förlorade semesterförmånen. 

 

4 § Förlorad semesterlön 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterdag/ersättning. 
Förtroendevalda som kan visa att semesterdag/ersättning faktiskt påverkas men 
inte till vilket belopp har rätt till en schablonersättning. 

 

a) förlorad semesterersättning, 
     maximalt 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

 

b) förlorade semesterdagar, 
     maximalt samma som maximibeloppet för förlorad arbetsinkomst/dag. 

 

     Schablonberäknat belopp, 
     Procentpåslag med 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

 
5 § Särskilda arbetsförhållanden 
Rätten till ersättning enligt 3–4 §§ omfattar nödvändig ledighet för att fullgöra 
förtroendeuppdraget. För förtroendevalda med speciella arbetstider eller 
särskilda arbetsförhållanden i övrigt kan ersättning för förlorad arbetsförtjänst 
också utgå när det inte anses skäligt att den förtroendevalde fullgör sina 
ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 
Rätten till ersättning enligt 3–4 §§ omfattar tid för resa till och från samman-
trädet eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till 
sammanträdet eller motsvarande. 

 
6 § Föräldraledighet för hel- eller deltidsarvoderad 
förtroendevald 
För förtroendevald som uppbär årsarvode som uppgår till 40% eller mer 
tillämpas ersättningsregler enligt kollektivavtalet Allmänna bestämmelser. 
Förtroendevald anmäler ledighet till Försäkringskassan, HR-avdelningen och 
gruppledare. Föräldraledighet beviljas ej på deltid.  
Ersättare vid föräldraledighet utses av kommunfullmäktige. 

 
7 § Kommunstyrelsens presidium 
Förtroendevalda i kommunstyrelsens presidium som fullgör sina uppdrag på 
heltid eller på minst 50 % av heltid har rätt till årsarvode. Årsarvodets storlek 
framgår av § 7. 
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Hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda har rätt till en månads ledighet utan 
att arvodet reduceras. Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att uppdraget kan 
fullgöras. 
Heltidsarvoderad förtroendevald får ingen ytterligare kommunal ersättning med 
undantag för sammanträdesarvode för deltagande i kommunfullmäktiges 
sammanträde. 
För kommunstyrelsens deltidsengagerade förtroendevalda, kommunalråd, lägger 
dessa fast två gemensamma arbetsdagar varefter en halv arbetsdag läggs ut 
flexibelt. 
Kommunstyrelsens deltidsengagerade förtroendevalda har rätt till ersättning för 
styrkt förlorad arbetsinkomst för uppdraget kopplade möten som förläggs på 
icke gemensamt utlagda dagar.  
Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid har inte rätt till samman-
trädesarvode. Deltidsengagerad förtroendevald har rätt till sammanträdesarvode 
för sammanträde på tid utanför den fastlagda tjänstgöringstiden. 

 
8 § Fasta arvoden 
Förtroendevalda med uppdrag som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, annan 
nämnd, beredning eller utskott har rätt till fast månadsarvode. I detta arvode 
ingår ersättning för allt arbete som är förenat med uppdraget förutom vad som är 
beskrivet ovan under §§ 3–5. 
Arvodet ska för heltidsuppdrag vara 85 % av riksdagsarvodet och årligen 
uppräknas i enlighet med riksdagens arvodesnämnd. Övriga fasta arvode följer i 
procent till fastställt heltidsarvode. 
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Fasta arvoden för förtroendevalda 
 

 
  

% i förhållande till heltidsarvodet Ordförande 1:a vice ordf. 2:a vice ordf. Ledamot 

Fullmäktige 7 3 3   

Kommunstyrelse 100 75  75 2,5 

 – arbetsutskott       2 

Utbildningsnämnd 30 15 22 2 

– utskott    1,5 

Socialnämnd 30 15 22 2 

– utskott    1,5 

Kultur- och fritidsnämnd 15 5 7,5 1,5 

Miljö- och byggnämnd 15 5 7,5 1,5 

Teknisk nämnd 15 5 7,5 1,5 
Gemensamma 
överförmyndarnämnden** 5 2,5  1 

Kommunrevision 5 2,5   1 

Valnämnd (valår)* 3 2   1 

Stiftelsen Linnés Råshult  5 2,5  1 

Elmen AB*** 5 2,5  1 

Älmhults Terminalbolag AB*** 5 2,5  1 

ElmNet AB 8 4  1 

Älmhultsbostäder AB  15 5 10 1,7 

* Ersättning erhålls 3 månader inför allmänt val och inför val där valnämnden är ansvarig 
för genomförandet.  

** Ersättningen till representanter i överförmyndarnämnden utbetalas ej om posterna 
innehas av kommunstyrelsens presidium. 

***Utbetalas ej under perioder då kommunstyrelsens presidium utgör styrelse. 
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Fast månadsarvode till ordförande och vice ordförande i nämnd 
Fast månadsarvode till ordförande i nämnd utgör ersättning för följande 
åtgärder: 
• ansvaret för att verksamheten i respektive kommunala organ bedrivs på ett ur 

allmän synpunkt tillfredställande sätt, 

• kontinuerligt besök på respektive förvaltnings administrativa kontor, 

• samråd och kontinuerliga överläggningar med kommunala tjänstemän och 
förtroendevalda, 

• förberedelser inför sammanträden, 

• ledning av sammanträden, 

• justering av protokoll, 

• och därmed jämförbara åtgärder. 
För socialnämndens ordförande avseende inställelse för att fatta brådskande 
beslut vid myndighetsutövning i socialt ärende. 
Fast månadsarvode till vice ordföranden i nämnd ska i förekommande fall utgöra 
ersättning för motsvarande åtgärder. 
 
 
Fast månadsarvode till ledamot i nämnd 
Fast månadsarvode till ledamot i nämnd, styrelse eller beredning utgör ersättning 
för följande åtgärder:  
 
• samtal och diskussioner med övriga nämndsledamöter eller motsvarande,    

• kontakter med allmänheten, brukare, anställda med flera, 

• kontakter med kommunens tjänstemän, 

• justering av protokoll, 

• förberedelsetid inför sammanträden. 
 
 

9 § Gemensamma regler för förtroendevalda med 
fast arvode 
Avgår förtroendevald, som är berättigad till fast arvode (års- eller 
månadsarvode), under tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet mellan 
honom/henne och den, som inträder i hans/hennes ställe, i förhållande till den tid 
som var och en av dem innehaft uppdraget. Detsamma gäller om förtroendevald, 
efter tre månader, på grund av sjukdom inte kan upprätthålla sitt uppdrag. Om 
förtroendevald med fast arvode av annat skäl inte fullgör sitt uppdrag ska frågan 
om eventuell reducering prövas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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Förtroendevald med mer än ett uppdrag har rätt till flera fasta arvoden. De fasta 
arvodena får inte sammanlagt överstiga 75 % av fastställt heltidsarvode. 
 

10 § Arvode för sammanträden med mera 
Rätt till sammanträdesarvode för sammanträden och förrättningar har 
förtroendevalda definierat enligt § 1. 
Sammanträdesarvodet uppgår till 1,1 % av fastställt heltidsarvode per sam-
manträde. Högst ett sammanträdesarvode betalas ut per dag. 
Sammanträdesarvodet justeras varje årsskifte med samma uppräkningsmodell 
som de fasta arvodena.  
Samtliga förtroendevalda har rätt till ersättning för deltagande i fullmäktiges 
sammanträde med 1,1 % av fastställt heltidsarvode per sammanträde. 
Ersättningen betalas ut även om den förtroendevalde redan fått annat 
sammanträdesarvode för samma dag.  
Rätten till ersättning omfattar även icke tjänstgörande ersättare vid högst fyra 
tillfällen per år i kommunstyrelsen, nämnderna och utskotten. 
Valnämndens ledamöter har rätt till arvode med 0,37 % av fastställt 
heltidsarvodet per timme i de fall då valnämndens sammanträde pågår mer än 3 
timmar. Om sammanträdet pågår kortare tid än 3 timmar utbetalas 
sammanträdesarvode med 1,1 % av fastställt heltidsarvode per sammanträde ut. 
 

11 § Pension  
Från den 1/1 2015 gäller bestämmelser om omställningsstöd och pensioner för 
förtroendevalda (OPF-KL).  
OPF-KL innehåller omställningsbestämmelser för förtroendevalda som fullgör 
sina uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid.  
OPF-KL innehåller också bestämmelser som reglerar samtliga förtroende-valdas 
pensionsvillkor. 
OPF-KL bestämmelser reglerar också förhållandet till de förtroendevalda som 
omfattas av tidigare pensionsbestämmelser i PBF eller PRF. 
Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet och har uppdraget att tolka och 
tillämpa dessa bestämmelser samt tolka förtroendevaldas anspråk enligt tidigare 
bestämmelser enligt PBF och PRF. 
 

12 § Resekostnader  
Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt 
de grunder som fastställts för kommunens enligt bilersättningsavtal (BIA) samt 
allmänna bestämmelser (AB). 
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13 § Övriga kostnader  
För andra kostnader än som avses i §§ 9 och11 betalas ersättning ut om den 
förtroendevalde kan visa att särskilda skäl funnits för dessa kostnader.  

 
14 § Uppräkning för förtroendemannaarvoden  
Förtroendemannaarvodena justeras årligen kopplat till förändringar av 
Riksdagsarvodet. 
 

15 § Hur man får ersättning  
För att få ersättning enligt 3–5 §§ och 11–12 §§ ska den förtroendevalde styrka 
sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till 
fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot 
denna.  
Arvode enligt 6–7 §§ och 9 § betalas ut utan föregående anmälan.  
Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. Fasta månadsarvoden samt 
övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad.                                         
 

16 § Tolkning av riktlinjerna  
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa riktlinjer avgörs av 
kommunstyrelsens arbetsutskott eller till utskott som behandlar dessa frågor 
enligt kommunstyrelsens reglemente.       
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Statsbidrag Enhet

Erhållet/Rekvirerat 

belopp 2020, kr

Erhållet/Rekvirerat 

belopp 2021, kr

Tilldelat/Sökt belopp 

2022, kr

Erhållet/Rekvirerat 

belopp 2022, kr Kommentar

Statsbidrag för bättre språkutveckling i 

förskolan Förskola 391 945 1 177 610 1 281 188 1 281 188

Bidraget upphör fr o m 

2023.

Statsbidrag för handledare läslyftet i 

förskolan Förskola 53 700 53 700

Statsbidrag kvalitetshöjande åtgärder Förskola 5 015 080 5 015 080

Nytt fr o m 2022. 

Bidragsram 1 för 2023 är 

4 833 648 kr.  Skolverket 

avvaktar besked från 

regeringen om 

bidragsram 2.

Statsbidrag minder barngrupper Förskola 375 000 375 000

Bidraget upphört f ro m  

2022. 

Statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder 

förskola, fritidshem

Förskola/   

Fritidshem 970 365 966 654 0

Bidraget upphört f ro m  

2022. 

Statsbidrag maxtaxa

Förskola/ 

Fritidshem 4 146 105 4 063 527 4 088 496 4 088 496

Ramen för 2023 är                   

4 031 848 kr.

Statsbidrag läxhjälp Grundskola 1 265 000 1 566 000 1 650 000 1 650 000

Nedan redovisas erhållna statsbidrag från Skolverket 2022. För merparten av 

statsbidragen återstår redovisning,  och uppfylls inte kraven kan bidrag 

behöva betala tillbakas.

Specialdestinerade statsbidrag 2022 från Skolverket
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Statsbidrag Enhet

Erhållet/Rekvirerat 

belopp 2020, kr

Erhållet/Rekvirerat 

belopp 2021, kr

Tilldelat/Sökt belopp 

2022, kr

Erhållet/Rekvirerat 

belopp 2022, kr Kommentar

Nedan redovisas erhållna statsbidrag från Skolverket 2022. För merparten av 

statsbidragen återstår redovisning,  och uppfylls inte kraven kan bidrag 

behöva betala tillbakas.

Specialdestinerade statsbidrag 2022 från Skolverket

Statsbidrag karriärtjänster

Grundskola

/Gymnasie 1 645 873 2 885 907 3 655 000 3 351 358

Alla tjänster inte tillsatta. 

Frånvaroavdrag. Avdrag 

arbete annan skolenhet (i 

annan pott). Ram lå 22/23 

är 3 655 000 kr. Inget 

besked för lå 23/24 ännu.

Statsbidrag insatser inom ramen för 

samverkan för bästa skola

Grundskola

/Gymnasie 604 260 300 000 300 000

Under 2021 har 

slutredovisning skett för 

projektet, totalt 1 678 154 

kr. För 2022 har har 300 

000 kr erhållits för det 

nya projektet.

Statsbidrag för lärarassistenter

Grundskola

/Gymnasie 726 012 714 980 719 064 719 064

Ramen för 2023 är 715 

420 kr.

Statsbidrag elevhälsa 

Grundskola

/Gymnasie 486 400

Statsbidrag för lärarlyftet Grundskola 20 000 25 000 52 500 22 500

Avdrag pga utbildning 

inte ingick i lärarlyftet.
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Statsbidrag Enhet

Erhållet/Rekvirerat 

belopp 2020, kr

Erhållet/Rekvirerat 

belopp 2021, kr

Tilldelat/Sökt belopp 

2022, kr

Erhållet/Rekvirerat 

belopp 2022, kr Kommentar

Nedan redovisas erhållna statsbidrag från Skolverket 2022. För merparten av 

statsbidragen återstår redovisning,  och uppfylls inte kraven kan bidrag 

behöva betala tillbakas.

Specialdestinerade statsbidrag 2022 från Skolverket

Statsbidrag för högskolestudier 

specialpedagogik Grundskola 59 472 370 039 562 732 562 732

Statsbidrag för högskolestudier sva och 

sfi Grundskola 38 150 6 104 61 214 61 214

Stasbidrag fortbildning förskollärare i 

förskoleklass

Förskole-

klass 7 342 107 420 69 166

Nytt fr o m 2021. Avdrag 

2022 pga kurs inte 

omfattades av bidraget.

Statsbidrag specialpedagogik för 

lärande Grundskola 34 000 0

Statsbidrag för likvärdig skola Grundskola 10 300 144 12 416 187 13 002 206 13 002 206

Ram för 2023 är                     

12 710 519 kr.

Statsbidrag läslyft

Förskola 

Grundskola 63 700 63 700

Beviljats 127 000 kr för 

lå 22/23

Statsbidrag icke folkbokförda elever

Grundskola 

Fritidshem 841 949 841 949

Statsbidrag behörighetsgivande 

utbildning av yrkeslärare Haganäs 450 425 55 500 157 800 157 800

Statsbidrag för lovskola Haganäs 189 400 212 630 162 500 162 500

Statsbidrag för gymnasieskolans 

introduktionsprogram Haganäs 622 509

Bidraget upphört fr o m 

2021.
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Statsbidrag Enhet

Erhållet/Rekvirerat 

belopp 2020, kr

Erhållet/Rekvirerat 

belopp 2021, kr

Tilldelat/Sökt belopp 

2022, kr

Erhållet/Rekvirerat 

belopp 2022, kr Kommentar

Nedan redovisas erhållna statsbidrag från Skolverket 2022. För merparten av 

statsbidragen återstår redovisning,  och uppfylls inte kraven kan bidrag 

behöva betala tillbakas.

Specialdestinerade statsbidrag 2022 från Skolverket

Statsbidrag för avgifter till IBO Haganäs 84 430 85 409 87 979 87 979

Statsbidrag digitalisering nationella 

prov Haganäs 140 000 140 000 140 000 140 000

35 000 kr av bidraget  

kommer redovisas först 

2023 efter 

överenskommelse med 

Skolverket. Projektet 

fortsätter 2023, tilldelats 

Statsbidrag lärarlönelyftet

Fsk/Grsk/G

y/Vux 3 805 784 4 069 206 4 375 000 4 198 686

Frånvaroavdrag.  Ram lå 

22/23 är 4 350 000 kr.

Summa 26 408 974 29 190 795 36 323 828 35 775 618

Statsbidrag för yrkesvux och 

lärcentrum inom vuxenutbildningen 

ingår inte i sammanställningen ovan.  

Söks av Ljungby kommun i samverkan 

med Älmhult och Markaryd. 

"Skolmiljard" 2 420 176 2 702 635 2 702 635
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Arbetsmiljö och sjukfrånvaro
UTB 2022

Professionalism, öppenhet och engagemang
30



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: Arbetsmiljöverket31



Nämndens arbetsmiljöansvar
Hur får du som politiker veta vad arbetsmiljön kräver?

• Årlig undersökning – handlingsplan (Systematiska arbetsmiljöarbetet)

• Sjukfrånvaro och arbetsskador
 

• Skyddsronder

• Medicinska kontroller

• Medarbetarenkät

• Riskbedömningar vid förändringar
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Arbetsmiljömål 2023
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Sjukfrånvaro 2022

HR-avdelningen  2022
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Sjuktal 2022/förvaltning + totalt ÄK

• Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid (enbart månadsavlönade) 
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Sjuktal 2022/verksamhet UTB
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Sjukfrånvaro 2022/månad
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Sjuktal 2022 Grundskola

4,25 7,53 6,61 4,2 4,72 4,31 5,64
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Sjukfrånvaro% män/kvinnor
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Sjukfrånvaro % / åldersgrupp

6,31 8,88 5,4 5,82
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Sjukfrånvaro % / åldersgrupp 2022

Totalt Män Kvinnor

41



Sjukfrånvaro from dag 60 i %

Hur stor del av den totala 
sjukfrånvaron som är längre än 
60 dagar
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Rehabärenden 2022

Korttid: 6 tillfällen/12 månader
Långtid: 14+ sjukdagar i följd
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Skador och tillbud 2022

HR-avdelningen  2022
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Arbetsskador och 
tillbud ÄK
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Arbetsskador och 
tillbud UTB
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Arbetsskador och 
tillbud 2022
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Tack!

Professionalism, öppenhet och engagemang
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Trivselenkät vårdnadshavare 
ht 2022
Redovisning i Utbildningsnämnd 2023-03-01 
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Svarsfrekvens 
Trivselenkät 
vårdnadshavare 
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Uppskattad svarsfrekvens i procent 2017-2022, 
kommunala fritidshem

Fritidshem    Antal svarande    Antal elever     Svarsfrekvens
Diö 15 54 28%
Elme 28 157 18%
Gemö 94 151 62%
International 76 159 48%
Klöxhult 153 377 41%
Liatorp 34 52 65%
Montessori 29 36 81%
Ryfors 35 78 45%
Paradisskolan 30 41 73%
Totalt 
kommunala 
fritidshem 

494 1105 45%

       
Bråthult 21 55 38%
Virestad 23 75 31%
Totalt 
fristående 
fritidshem

44 130 34%

       
Totalt 
kommunala och 
fristående 
fritidshem

538 1235 44%
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Mitt barn trivs på 
fritidshemmet

Totalt, kommunala fritidshem
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Trivsel
Mitt barn trivs på fritidshemmet
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Mitt barn känner sig 
tryggt på fritidshemmet

Totalt, kommunala fritidshem
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Trygghet
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Mitt barn erbjuds olika 
aktiviteter, både styrda 
och självvalda efter 
intresse och behov

Totalt, kommunala fritidshem
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Jag är nöjd med 
fritidshemmets arbete 
för mitt barns 
utveckling och lärande

Totalt, kommunala fritidshem
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Utveckling och lärande
Mitt barn erbjuds olika aktiviteter, både styrda och självvalda efter intresse och behov
Jag är nöjd med fritidshemmets arbete för mitt barns utveckling och lärande
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Utveckling och lärande, procent nöjda vårdnadshavare, alla fritidshem
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Jag har en bra 
kommunikation 
med fritidshemmet 
om mitt barn

  

Totalt, kommunala fritidshem
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Jag känner mig 
välkommen att ställa 
frågor och framföra 
synpunkter på 
verksamheten  

Totalt, kommunala fritidshem
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Inflytande och samverkan
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Jag har en bra kommunikation med fritidshemmet om mitt barn
Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten
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Utbildningsförvaltningen
Camilla Svensson

0476-642406
camilla.svensson@almhult.se
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Utbildningsförvaltningen  
Roger Johansson   
camilla.hallberg@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Årsanalys 2022 utbildningsnämnden  
Ärendenummer UN 2021/118 
 
Sammanfattning av ärendet 
Varje nämnd ska sammanställa en årsanalys av året som gått. Denna ska 
innehålla: 
- Periodens väsentliga händelser 
- Förväntad utveckling 
- Driftredovisning 
- Investeringsredovisning 
- Arbetsmiljö 
Utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 1 076 tkr på driften, vilket 
motsvarar 0,2 % av nettobudgeten. Av investeringsbudgeten har 7 328 tkr ej 
använts. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-08 

• Årsanalys 2022 utbildningsnämnden daterad 2023-02-08 

• Investeringsredovisningsram 2022 utbildningsnämnden 

• Investeringsredovisningsanslag 2022 utbildningsnämnden 

• Utbildningsnämndens måluppfyllelse 2022 

• Aktivitetsuppföljning bokslut 2022 
 
Ärendeberedning 
De stora avvikelserna mot budget finns inom gymnasiet och central förvaltning. 
Av gymnasiets underskott på 3 068 tkr beror 3 007 tkr på minskade 
interkommunala intäkter.   
 
Överskottet inom central förvaltning på 3 608 tkr beror på överskott inom 
samtliga ansvar förutom modersmål och studiehandledning, främst kopplat till 
minskade övriga kostnader.  
 
Några av de väsentliga händelserna under året i punktform: 
- Beslut om att placera barn på fristående enhet inom förskolan 
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 Tjänsteskrivelse   
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- Extra tillsynsbesök inom fristående enhet som resulterat i ett föreläggande 
- Öppna förskolan öppnade upp för fler besökare efter pandemin 
- Hög sjukfrånvaro inom samtliga verksamheter 
- Gjort det möjligt att lättare analysera betygen på enhetsnivå via systemet 

Power BI inom grundskolan 
- Ett system för digital elevakt har implementerats 
- Paradis- och Elmeskolans verksamheter flyttade in i den nybyggda 

Paradisskolan till höstterminens start 
- Internationella skolan har under året ändrat sin antagningspolicy 
- Tre workshopar om grundskolans framtida organisation har genomförts 

vilket innebär att Elmeskolan kommer att flytta tillbaka till den östra delen 
av Älmhult 

- Linnéskolans elevantal har ökat 
- Kommunen har bytt leverantör av skolskjuts  
- Sämre resultat än förväntat inom gymnasiet vilket lett till förändringar 
- Olika sätt att studera inom SFI 
- Arbetat bort kön inom SFI 
- Flertalet klarar de nationella proven inom grundläggande- och gymnasienivå 

inom vux. 
 
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner utbildningsnämndens årsanalys för 2022. 
 
 
 
Roger Johansson Camilla Hallberg 
Utbildningschef Controller 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Controller Camilla Hallberg 
Controller Oliver Öst Långström 
 
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 
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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: 

Redovisning av föregående år.  

 

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  
 
Förskolan 
I det systematiska kvalitetsarbetet har vikten av kontinuitet och progressionen blivit tydligt. Att förbereda 
barnen tidigt för den fortsatta utbildningen på förskolan men även vidare till grundskolan. För att höja kvalitén 
samt att ge varje barn goda förutsättningar till utveckling och lärande behöver det finnas en tydligare 
kontinuitet och progression mellan åldersgränserna i barnets lärmiljö.  
 
Samhället öppnade upp efter pandemin och det har varit fortsatt ansträngt läge på många förskolor under året. 
Vissa tider har det varit svårt att få ihop bemanningen. Hög sjukfrånvaro bland personal i kombination med 
svårighet att få vikarie har gjort att personal har lånats ut mellan förskolorna i mycket högre utsträckning än 
tidigare. Det är både positivt och negativt men är ingen hållbar lösning. 
 
Även öppna förskolan Kotten öppnade upp för fler besökare. Under året erbjöds förskolepromenader. Vid 
olika tillfällen erbjuds vårdnadshavare att gå en promenad tillsammans med personal för att ta sig runt och 
besöka de olika förskolorna inför sitt val av förskola. På plats tar rektor emot och berättar om verksamheten.  
 
Rekrytering av förskolans båda yrkeskategorier är fortsatt svårt. Främst är det rekryteringen av förskollärare 
men det finns även svårigheter att rekrytera barnskötare.  
 
Systemet IST har introducerats under året. Det har tagit mycket tid och energi från både rektorer och 
pedagoger för att få det att fungera. 
 
För att kunna möta behovet av efterfrågade platser tog utbildningsförvaltningen hösten 2021 beslut om att 
placera barn på fristående enhet. På den fristående förskolan har inkomna synpunkter från vårdnadshavare lett 
till extra tillsynsbesök, vilket resulterat i ett föreläggande. 
 
Grundskolan 
Skolornas resultat är varierande, glädjande är att på övergripande nivå är Älmhults grundskolor bland de 25% 
bästa i landet vid jämförelse av betygen i åk 6 och resultaten på nationella prov i åk 3. Dessvärre är 
betygsresultaten för åk 9 bland de 25% sämsta i landet. En förhoppning är att de tidiga insatser som nu har 
satts in kommer att innebära att eleverna i de tidigare årskurserna kommer att behålla sina goda resultat upp till 
åk 9. Under året har ett utvecklingsarbete med att göra betyg och provresultat synliga i Power BI gett 
verksamheterna ytterligare möjlighet att analysera sina resultat. 

Under året har ett system för digital elevakt implementerats, Prorenata. Efter hand kommer de fysiska 
elevakterna att bytas ut, men viktigast är att elevhälsans dokumentation nu kan hanteras på ett säkert sätt och 
finns samlad på en säker plats. 

I augusti kunde Paradisskolans och Elmeskolans elever och personal flytta in i den nybyggda Paradisskolan. 
Elmeskolan lämnade sin modulskola som varit uppbyggd bredvid Haganässkolan efter vårterminen. Eleverna 
erbjöds från och med höstterminen skjuts från Haganässkolan via Gärdesgatan och Gemöskolan vidare till 
Paradisskolan. 

Internationella skolan har under året ändrat sin antagningspolicy och tydligare informerat om vad det innebär 
att läsa enligt läroplanen för IB-skolor. Detta har medfört att elever vars familj planerar att stanna i Sverige 
eller elever som har särskilda behov och stora svårigheter att studera enligt IB läroplan, har valt att byta till en 
svensk grundskola. Skolan har tagit emot nya elever men den tidigare tillväxten har avtagit och elevantalet har 
därmed minskat med ett 20-tal elever under året. 

Under året har tre workshopar om grundskolans framtida skolorganisation genomförts med politiker och 
tjänstemän. Detta resulterade i slutet av året i ett inriktningsbeslut som innebär att Elmeskolan kommer att 
flytta tillbaka till den östra delen av centralorten när dess elever inte längre ryms i Paradisskolans lokaler.  
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Linnéskolans elevantal har ökat över förväntan vilket innebar att skolan fick starta upp ytterligare en klass 
efter höstlovet. Tillbyggnaden av skolan kom igång i slutet av året, behovet av ytterligare lokaler blir allt 
tydligare. 

Kommunen har under året bytt leverantör av skolskjuts. Det blev ett glapp mellan avtalen vilket har lett till 
stora utmaningar. Givet dessa förutsättningar har verksamheten ändå fungerat tillfredsställande om än inte så 
bra som önskat. Ett nytt skolskjutsprogram har köpts in vilket ger en ökad möjlighet till kontroll över 
planering och kostnader framöver. 
 
Gymnasiet/Vuxenutbildningen 
Resultatet på gymnasieskolan har legat under det förväntade även 2022. Detta har lett till ett antal 
olika förändringar. Gymnasieelever med examen inom 3 år, har 2022 varit 50,8% vilket är en 
minskning jämfört med föregående år med 2,6 procentenheter. För att ändra detta har skolan påbörjat 
en utvecklingsresa. Denna utvecklingsresa består av ett antal olika delar som fortbildning av 
personal, omorganisation och struktur samt att öka elevernas närvaro. Under året har 
utbildningsfokus varit på hur man kan motivera elever för att på så sätt öka närvaron och därigenom 
också resultatet. Det har också skett en omorganisation från två rektorer till en rektor samt biträdande 
rektorer. Det har också gjorts förändringar på de nationella programmen samt 
introduktionsprogrammen. Exempel på förändringar är Industriprogrammet som under hösten har 
samverkat med näringslivet och kommer nu till antagningen 2023 erbjuda Gymnasielärling med lön på 
företagen.  
 
Vuxenutbildningen har under året arbetet med SFI på flera olika sätt. Det har varit närundervisning, 
distansundervisning, dagtid och kväll samt med kombinationsutbildning. Ett exempel på 
kombinationsundervisning är lärlingsutbildning SFI/lokalvårdare. Denna satsning har gett ett mycket 
bra resultat och de flesta som gått denna har kunnat gå ut i arbete efter utbildningen. Under året har 
kön till SFI arbetats bort tack vare en extra satsning på SFI. Vuxenutbildningen på grundläggande 
nivå samt på gymnasienivå har också varit lyckosamma. När det gäller resultat så kan vi se att av de 
som går igenom utbildningen klarar flertalet de nationella proven. Vi har flera avhopp från dessa 
utbildningar men det beror till största del på att eleverna har fått jobb.  

 
 

1.2 Förväntad utveckling  
 
Förskolan 
 
Kommunen kan tillsammans med de enskilda förskolorna totalt erbjuda 1 150 platser. Vid placering hösten 
2022 fick 92 % av vårdnadshavarna sitt första val. Inför placeringen till våren 2023 fanns även detta år en 
större efterfrågan av kommunala platser än vad som kunde erbjudas och vid den placeringen fick 58 % av 
vårdnadshavarna sitt första val. Det är något som bör tas med i beaktande inför kommande planering av 
lokaler. En ny lag om uppsökande verksamhet, för att stärka språkutvecklingen, gör att ca 12–15 barn kommer 
att erbjudas plats inför hösten 2023. Detta innebär en avdelning som idag inte är inskrivna i förskolan.  
 
Förskolan har stora pensionsavgångar framöver. Det tillsammans med rekryteringssvårigheter gör att det finns 
risk att kvalitén påverkas. Vad händer med undervisningen och utbildningen när förskollärarna blir färre?  
 
Trots ökat sjuktal är trivseln hos personal hög. Den goda arbetsmiljön är fortsatt viktig att hålla fokus på.  
 
Grundskolan 
Linnéskolans elevantal kommer under 2023 att fortsätta öka vilket kommer att medföra behov av tillskott av 
lokaler. Skolan har nu nio klasser per årskurs.  
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En ny förordning gör att lärarutbildningarna i landet kommer att använda sig av övningsskolor för att stärka 
lärarstudenternas möjlighet att tillämpa och studera undervisning i grundskolan och i fritidshemmen. 
Linnéuniversitet har under flera år tillämpat en modell av övningsskola som kallats för VI-skola. 
Klöxhultsskolan har under två år varit en VI-skola, under läsåret 2023/2024 kommer även Gemöskolan att ta 
emot lärarstudenter enligt övningsskolemodellen. Det är av yttersta vikt att Älmhults grundskolor kan erbjuda 
platser för studenter eftersom det ger förbättrade möjligheter till framtida kompetensförsörjning samtidigt som 
det är berikande för skolornas lärare att handleda studenter och utvecklande att samarbeta med universitetets 
lärare. 
 
Ett förändringsarbete av skolbibliotekens verksamhet kommer att ske under året med målsättningen att 
skolbibliotekarierna ska kunna vara mer tillgängliga för elever och personal på skolorna. 
 
Gymnasiet/Vuxenutbildningen 
Antalet elever på Haganässkolan förväntas öka. Det beror på den förhandsinformationen vi har att inför valet 
till gymnasiet så är det fler som är positiva till Haganässkolan och säger att de kommer söka utbildning där. 
Det gör att fyllnadsgraden på programmen ökar samt att färre elever söker sig utanför Älmhult. Detta påverkar 
direkt skolans ekonomi då den interkommunala kostnaden inte ökar. Ny organisation med ny rektor kommer 
vara på plats under vårterminen och ett fortsatt arbete med ”Samverkan för bästa skola” (Skolverket samt 
Linnéuniversitetet) kommer att utvecklas vidare. Det blir en nystart av Industriprogrammet med konceptet 
Gymnasielärling med lön och Vård- och omsorgsprogrammet gör också en nystart där en helt ny unik 
arbetsplatsförlagd lärarledd utbildning i nära samarbete mellan vård- och omsorg (socialförvaltningen) och 
Haganässkolans utbildning. Det innebär att eleverna är tillsammans med sin lärare på en vårdavdelning och får 
sin undervisning i den miljö de sedan kommer jobba som färdiga undersköterskor. Utbildningen startar hösten 
2023.  
 
Vuxenutbildningen utvecklar vidare kombinationsutbildningarna och under våren 2023 startar en 
vårdutbildning som är i tre steg. Först en bas som kan byggas vidare till vårdbiträde för att sedan i nästa steg 
leda till en undersköterskeutbildning. SFI kommer jobba vidare med sitt flexibla arbetssätt för att undvika kö 
till SFI utbildningarna. Vuxenutbildningen på grundläggande nivå och gymnasienivå utvecklar distans- och 
fjärrundervisningen. Detta är något som har blivit mycket eftertraktat och framgångsrikt.  
 
Yrkeshögskolan kommer åter starta på Haganässkolan i vuxenutbildningens regi. Haganässkolan har 
tillsammans med näringslivet fått möjlighet att starta en Förpackningsingenjörsutbildning med tre starter där 
första starten är augusti 2023. Det kommer öka attraktiviteten att Vux har en YH utbildning men det ställer 
också stora krav på personal, lokaler och utrustning. 

 
 

2. Resultatmål – uppföljning 
Nämndens sammanvägda bedömning av resultatmålen utifrån utfall av indikatorer och aktiviteter framgår i 
tabellen nedan. För detaljer se bilaga. Resultatmålet om befolkningsökning är ännu inte klart men för tillfället 
ser det ut att inte vara uppfyllt. 
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Huvudprocess Resultatmål Nämnd Måluppfyllelse helår

Utbildning och arbetsmarknadsprocess                                                
Syftet är att varje invånare ska bli 
självförsörjande.

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

UN Målet bedöms inte 
uppfyllas

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

UN Målet bedöms 
uppfyllas

I Älmhults kommun ökar andelen självförsörjande hushåll för varje 
år.

SN, UN Målet bedöms inte 
uppfyllas

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 arbetar vi hälsofrämjande och förebyggande 
vilket innebär ett minskat stödbehov.

SN, UN, 
KFN, TN

Målet bedöms delvis 
uppfyllas

Samhällsutvecklingsprocess                     
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. 
Befolkningsökningen sker i kommunens olika delar.  

KS, UN, SN, 
TN, MBN, 

KFN

Välj ett objekt

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

KS, UN, SN, 
TN, MBN, 
KFN, ÖF, 

GN

Målet bedöms 
uppfyllas

72



 Årsanalys  

 2023-02-08  7(11) 

 
3. Nämndens drift 

 
Nedan framgår nämndens driftbudget dels fördelat på intäkter, personalkostnader och övriga kostnader samt 
dels enligt den ansvarsstruktur (organisation) som nämnden beslutat om. 
 

3.1 Övergripande analys av utfall intäkter och kostnader 
 

 
 
Tabell som visar förbrukningen av budgeten i procent 2022 samt förändringen av förbrukningen i procent 
mellan åren 2021 och 2022. 
 

 
 
Analys av årets budgetavvikelse 
Totalt visar utbildningsnämnden ett underskott jämfört med budgeten på 1 076 tkr. Detta är fördelat på 13,9 
mkr mer intäkter än budgeterat, 14,9 mkr högre kostnader än budgeterat varav merparten 14,6 består av andra 
kostnader än personalkostnader.  

Tkr
Utfall 2021, 
helår Budget 2022 Utfall 2022

Förbrukning 
budget (%) 

Förändring för-
brukning 21/22 

Intäkter 109 997 101 469 115 323 114 4,8
varav bidrag 70 897 62 667 75 571 121 6,6
varav interkommunala avgifter 20 692 21 148 19 066 90 7,9-                           
varav avgifter 17 239 17 550 19 322 110 12,1
varav övriga intäkter 1 169 104 1 364 1 312 16,7

Kostnader 654 419 681 677 696 606 102 6,4
varav löner 432 662 449 859 450 200 100 4,1
- därav månadslön* 350 134 - 358 870 2,5
- därav timlön* 6 678 - 9 472 41,8
- därav övertid* 2 204 - 2 132 3,2-                           
- därav sjuklöner* 10 283 - 11 142 8,4
varav interkommunala avgifter 72 524 77 719 80 557 104 11,1
varav lokalkostnader 71 395 80 558 82 846 103 16,0
varav kapitalkostnader 12 572 5 537 6 035 109 52,0-                        
varav transporter 22 409 24 985 29 197 117 30,3
varav övrigt 42 858 43 019 47 771 111 11,5
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Av intäktsökningen kommer 12,9 mkr från ökade bidrag, främst tillfälliga statsbidrag kopplade till pandemin. 
Men även försäljningsintäkter och taxor och avgifter har blivit större än budgeterat, totalt 3 mkr. Däremot har 
intäkterna för interkommunala avgifter blivit 2,1 mkr lägre än budgeterat.  

Personalkostnaderna följer i stort budgeten på totalen dock skiljer det mycket i hur väl de olika 
verksamheterna har kunnat hålla budgeten. 

På övriga kostnader är det främst hyror, förbrukningsmaterial, transporter och tjänster som har kostat mer än 
budgeterat, totalt uppgår dessa poster till ett underskott på 13,3 mkr. Ett större överskott har uppstått på 
utbildningskostnader (utbildningar för personal), detta uppgår till 2,2 mkr. 

  

Analys av större förändringar mellan årets utfall föregående års utfall  
Intäkterna har totalt ökat med 4,8 procent jämfört med fjolåret. Den största ökningen i kronor kommer från 
bidrag och då främst statsbidragen, men även avgifterna har ökat. Ökningen av avgifter består till största del av 
högre föräldraavgifter för fritidshem och förskolor. Intäkterna för interkommunala avgifter har minskat i 
förhållande till 2021, med knappt 8 procent, minskningen hänför sig helt till gymnasiet.  
 
Löner har på totalen ökat med 4,1 procent vilket är något mer än löneökningstakten. En intressant utveckling 
är att kostnaden för månadslöner faktiskt har ökat mindre än löneökningstakten medan kostnaden för timlöner 
har stigit med över 40 procent jämfört med 2021. Även kostnaden för sjuklöner har ökat. Övertidskostnaden 
har däremot minskat. 
 
Interkommunala kostnader har ökat med elva procent jämfört med 2021 och här är det framför allt förskolan 
och gymnasiet som ökat. Förskolans ökning av kostnader hänför sig till öppnandet av Norlandia förskolor AB 
Galaxen och har ökat med 5,2 mkr. Gymnasiet har ökat sina kostnader med 2,7 mkr. Kostnaderna för 
transporter, där skolskjutsarna utgör den absolut största delen, har ökat med 30 procent vilket motsvarar 6,8 
mkr.  En kraftig ökning har skett på kostnaden för förbrukningsmaterial som har ökat med nästan 22 procent. 
Under posten övrigt i tabellen på föregående sida är det svårt att hitta någon post som minskat från 2021 dock 
har leasing (av mestadels datorutrustning) minskat något.  
 
 
Analys av större förändringar mellan årets utfall och helårsprognos i delår augusti 
Det är ingen större avvikelse på totalen när prognos efter augusti jämförs med utfall efter december. 
 
Det som har hänt är att samtliga verksamheter har köpt mer förbrukningsmaterial och inventarier än vad som 
bedömdes behövas vid delårsbokslutet. Gymnasiet gjorde en mer positiv bedömning av antalet elever från 
andra kommuner än vad som blev fallet för höstterminen. 
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3.2 Fördjupad analys av utfall och helårsprognos  

 

 
 

Störst underskott visar gymnasieskolan, med 3,1 mkr. Både vux och grundskolan visar ett underskott på cirka 
1 mkr. Central förvaltningen visar ett överskott med 3,6 mkr och även internationella skolan har ett överskott 
på 0,8 mkr. Förskolan har ett litet underskott på 0,3 mkr.  
 
Framför allt är det vuxenutbildningen som har ökat sina nettokostnader jämfört med 2021, totalt med 45 
procent. Ökningen består av 3 mkr mer personalkostnader och 1,9 mkr mindre intäkter.  
 
Även gymnasiet har ökat sina nettokostnader, under 2022 med tio procent. Mestadels beror detta på lägre 
interkommunala intäkter, dessa har minskat med knappt 15 procent. Även bidragen har minskat mellan åren 
med knappt 15 procent.  Däremot har personalkostnaderna bara ökat med två procent. Även interkommunala 
kostnader har ökat med över tio procent.  
 
Även administrationen har ökat sina nettokostnader, med totalt 16 procent. Detta beror bland annat på 
förändring av redovisningen då lokalbanken och olycksfallsförsäkringen redovisas här från 2022. Dessutom 
redovisades det ett statsbidrag 2021 på elevhälsan som kommunen inte ansökt om 2022. Personalkostnader på 
elevhälsan har ökat med nästan åtta procent trots att verksamheten haft en vakans på en psykologtjänst och 
därför haft en inhyrd psykolog. Både skolbibliotekscentralen och modersmåls- och studiehandlednings-
verksamheten har haft minskade nettokostnader jämfört med 2021. 
 
Grundskolan, inklusive Internationella skolan, har ökat sina nettokostnader med drygt åtta procent vilket 
nästan är detsamma som personalkostnadsökningen på dessa verksamheter. Ökningen på övriga kostnader 
uppgår till 10,2 mkr varav drygt hälften är hänförligt till skolskjutskostnader. Kostnadsökningen på övriga 
kostnader är lite missvisande då kapitaltjänstkostnaderna har minskat med över 6 mkr vilket till största del 
beror på en nedskrivning av moduler som gjordes under 2021.  
 
Lägst ökning av nettokostnaderna står förskolan för. På denna verksamhet har kostnaderna ökat med lite drygt 
tre procent. På intäktssidan har bidragen har ökat med nästan 40 procent, vilket beror på ett betydligt större 
bidrag för kvalitetsutveckling, men även föräldraavgifterna har ökat mycket, med tolv procent. Kostnaden för 
köpta förskoleplatser har ökat med över 40 procent vilket beror på en kraftig ökning av antalet barn som går på 
Norlandia förskolor AB Galaxen. Däremot har personalkostnaderna ökat med bara 2,5 procent vilket främst 
beror på hög sjukfrånvaro som till viss del inte har behövt ersättas.  
 

  

DRIFTREDOVISNING Helår 2021 

Ansvar/organisation (tkr) 
nettokostnad=minus Utfall Budget

Budget-
avvikelse 

Prognos 
budget-

avvikelse 
per 

augusti

Utfall

60 Central förvaltning -37 440 -41 048 3 608 -38 423 -32 164
61 Förskolan -117 479 -117 178 -301 -116 503 -113 603
63 Internationella skolan -48 382 -49 147 765 -48 864 -50 082
64 Grundskolan -265 528 -264 503 -1 025 -267 367 -250 353
65 Gymnasieskolan -94 678 -91 610 -3 068 -92 705 -86 033
66 Vux -17 777 -16 722 -1 055 -17 346 -12 188
Summa nämndens nettokostnader -581 284 -580 208 -1 076 -581 208 -544 423

Helår 2022
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4. Nämndens investeringar 
Investeringsredovisning 

 

 
 
Samtliga projekt förutom ett, ”Inventarier administrationen”, visar överskott. Störst överskott i 
kronor har uppstått på anslagsprojekten ”Nytt verksamhetssystem” och ”Paradisskolan inventarier”. 
Totalt visar dessa bägge projekt ett överskott på 5,6 mkr.  
 
Förvaltningen har medvetet försökt hålla nere utgifterna för att på så sätt få mer pengar över till 
verksamhet under kommande år. 
 

 
 
5. Arbetsmiljö 

 
Avsnittet om handlingsplan för arbetsmiljö kommer utifrån ett politiskt beslut hösten 2019. 
 

           
 
Under 2022 arbetades en plan för strategisk kompetensförsörjning fram i samverkan med de fackliga 
organisationerna. Planen går i huvudsak ut på att Älmhults kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare genom 

INVESTERINGAR

Skattekollektivet 
(tkr)

Utfall 
2022

Budget 
2022

Avvikelse 
budget 

2022

Ack utfall 
tom            

2022-08-31
Total 

budget
Slut-

prognos 

Avvikelse 
budget/ 
prognos 

Investeringsanslag Netto 9 795 15 644 5 849 11 916 19 232 11 916 7 316
Investeringsram Netto 3 716 5 195 1 479
Summa 13 511 20 839 7 328 11 916 19 232 11 916 7 316
Detaljerad prognos per projekt finns i bilaga

PROJEKT UNDER 2022 FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT

Ej tillämplig på investeringsram=ettårig

Arbetsmiljö Arbetsmiljöutveckling Sjuktal
Arbetssätt systematiskt 
arbetsmiljöarbete Jämställdhet/mångfald

Handlingsplan/åtgärder

Riktad skyddsrond 
kring hot och våld     
Riktad skyddsrond 
kring digitalisering, 

digirond              
Utbildning, 

kommunikation        
Implementering 

regelverk, 
kommunikation

Rehabilitering 
Arbetsanpassning Årshjul

Se över annonstexter för 
att inkludera alla sökande                   

Positiv särbehandling       
Följa statistik över hur 

många kvinnor/män som 
söker och sedan anställs    

Fokus det kommande året

Digitala arbetsmiljön 
Hot och våld 

Arbetsbelastning      
Tid för reflektion

Minska 
långtidsfrånvaron

Struktur 
arbetsmiljöarbetet Jämställd rekrytering
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ett strukturerat arbete för att skapa en god arbetsmiljö för våra arbetstagare. Utöver planen har ett antal 
aktiviteter tidsatts och kommer att utvärderas och kompletteras under 2023.  
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INVESTERINGSPROJEKT RAM 2022
Projektnummer Projektnamn Utfall 2022

26011 Inventarier adm 52 50 -2

26111 Inventarier förskolan 687 800 113

26411 Inventarier grsk/fth 953 1 200 247

26421 It-utrustning grsk/fth 0 300 300

26431 Akustikanpassningar grsk/fth 103 300 197

26511 Inventarier gy/vux 1 921 2 545 624

0

0

Summa Investeringsram 3 716 5 195 1 479

U
t
f
a
l Budget 2022

Avvikelse 
budget/ 

prognos 2022
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INVESTERINGSPROJEKT ANSLAG 2022

Projektnummer Projektnamn Startår Slutår Utfall 2022

26001 Nytt verksamhetssystem 2019 2022 385 3 369 2 984 2 552 6 957 2 552 4 405

26002 Nytt verksamhetssystem CBEH 2022 2022 0 275 275 0 275 0 275

26401 Paradiset inventarier 2021 2023 9 410 12 000 2 590 9 364 12 000 9 364 2 636

0 0

0 0

0 0

Summa Investeringsanslag 9 795 15 644 5 849 11 916 19 232 11 916 7 316

Slut-
prognos 

Avvikelse 
total budget/ 
slutprognos 

PROJEKTET UNDER 2022 FRÅN PROJEKTETS START TILL SLUT

Budget 2022

Avvikelse 
budget 

2022

Ack utfall 
t.o.m.            

221231
Total 

budget
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Huvudprocess Nämnd Resultatmål Indikatorer Utfall indikatorer Aktivitet i verksamhetsplan Utfall aktiviteter Bedömd måluppfyllelse 
Utbildning och 
arbetsmarknad

Utbildningsn
ämnden

Resultatmål 1
Alla barn och elever har en positiv 
kunskapsutveckling samt att alla är 
behöriga till yrkesprogram på gymnasiet

Andel som klarat NP åk 3                                                                                                                                                                        matematik 75, svenska/sva 74

Andel som klarat NP åk 6 matematik 85,3  svenska 94,8, sva 62,5, 
engelska  92,1

Andel som klarat NP åk 9  matematik 84,2  svenska 91,6, sva 65,5, 
engelska 96,1

Andel godkända betyg i åk 6  61,1

Andel godkända betyg i åk 9 
(andel elever som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen)

51,3

Andel behöriga till 
yrkesporgram gymnasiet   

71,2

Utbildningsnämndens måluppfyllelse 2022 - Älmhults kommun

Målet bedöms inte uppfyllasAktivitet 1: Älmhults kommun satsar på 
att utveckla det klassrumsnära/ 
barngruppsnära systematiska 
kvalitetsarbetet med fokus på 
undervisning.

Förvaltningsledningen har 
kvalitetsmöten i syfte att utveckla 
styrning, ledning och stöd till rektorer 
och enheter med fokus på utveckling 
av det klassrumsnära/ 
barngruppsnära systematiska 
kvalitetsarbetet.  
Kvalitetsdialog har genomförts då 
rektorer delat erfarenheter med 
varandra om sitt arbete med lärarnas 
resultat- och orsaksanalyser.  
Samverkan för bästa skola har ht22 
kommit igång mellan Skolverket och 
skolenheternas processgrupper på 
Gemöskolan, Elmeskolan och 
Haganässkolan. Nulägesanalyserna 
innebär att skolorna ska titta på sina 
resultat i relation till bl a den 
undervisning som bedrivs. 
Nuläges analysen har gett förskolan 
nya utmaningar i utvecklingsområdet 
hållbar utveckling. Inom grundskolan 
fokuseras på språk-, läs- och 
skrivutveckling samt studiero. På 
Haganäs har startats ett 
utvecklingsarbete med gymnasiets 
personal med fokus på utveckling av 
undervisningen i syfte att öka elevers 
motivation och därmed 
studieresultat.
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Utbildning och 
arbetsmarknad

Utbildningsn
ämnden

Resultatmål 2
I Älmhults kommun ska alla barn och 
elever få sina val av skolor

Andel barn som får sitt 
förstahandsval av förskola och 
skola

92 % av barnen fick vald förskola ht 
2022.(vid vårens placeringar fick 58 % sitt 
första val) I valet av förskoleklass inför ht 
2022 fick alla elever vald skola. 

Aktivitet 2: Utbildningsförvaltningen 
arbetar aktivt i kommunens 
lokalförsörjningsprocess.

Under 2022 har tre workshoppar 
genomförts med  presidierna för 
kommunstyrelsen, 
utbildningsnämnden och 
tekniska nämnden kring 
Elmeskolans framtida placering. 
Det finns olika förslag på 
placering, vilka påverkar de 
andra skolenheterna. 
Utbildningsnämnden har 
fastslagit att Elmeskolan på sikt 
ska ha en permanent placering 
på östra sidan av järnvägen och 
föreslagit kommunstyrelsen att 
lägga in Elmeskolans framtida 
placering i 
lokalförsörjningsprocessen. 

Målet bedöms uppfyllas

Utbildning och 
arbetsmarknad

Utbildningsn
ämnden

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

Arbetslösheten 18-64 år, andel 
(%) av bef. (Kolada N00919)                                                                                                                           

SN

Arbetslösheten 16-24 år, andel 
(%) av bef. (Kolada N00929)        

SN

Andel gymnasielever med 
examen inom 3 år , %

50,8

Andel gymnasieelever med 
examen inom 4 år, %

57,9

Aktivitet 3
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)                                    
Främja hög närvaro i samtliga 
verksamheter.

Målet bedöms inte uppfyllasFörvaltningsledningen har en tydlig 
struktur och tydliga förväntningar på 
både det egna och rektorernas 
systematiska kvalitetsarbete. Central 
uppföljning och analys försöker 
summera måluppfyllelse, kvalitet och 
likvärdighet. Identifierade 
utvecklingsområden kommuniceras 
via kvalitetsrapporter och ansvariga 
chefer samt följs upp och ges stöds 
av chefer och utvecklingsledare för 
att säkerställa förbättringsarbete. 

Se även under resultatmål 1. 
Förtydligade rutiner i handlingsplan 
gällande grundskola för att 
säkerställa  goda åtgärder vid en 
oroande frånvaro. 
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Välfärd Utbildningsn
ämnden

Resultatmål 4
I Älmhults kommun arbetar vi 
hälsofrämjande och förebyggande vilket 
innebär ett minskat stödbehov

Andel elever som uppger att 
de har en bra studioero (enkät)                                        

åk 4-6: 69,3                                                    
åk7-9+gy: 71,1

Förskolans uppdrag att ge 
barnen förutsättningar att 
utveckla en allsidig 
rörelseförmåga följs upp inom 
det systematiska 
kvalitetsarbetet. Vid 
föräldramöten inom grundskolan 
uppmanas föräldrar att låta sina 
barn cykla till skolan när 
förutsättningar för det finns.  
Rastaktiviteter säkerställs genom 
att flera skolor är anslutna till 
organisationen Trivselledare och 
utbildar elever med stöd av 
personal att leda aktiviteter på 
rasterna. 

Minskat antal hushåll med 
ekonomiskt bistånd

Samhällsutveckling Utbildningsn
ämnden

Resultatmål 5
I Älmhults kommun ökar befolkningen med 
1% årligen. Befolkningsökningen sker i 
kommunens olika delar

SCB befolkningsstatistik KS Aktivitet 5
Lokalförsörjningsprocess. Ge god 
information om de möjligheter till val 
inom förskola och skola som finns

Familjecentralen organiserar 
förskolepromenader där 
vårdnadshavare besöker olika 
förskolor inför sitt val. Rektor 
möter upp och berättar om 
verksamheten.  Revidering  av 
handlingsplan för övergångar 
förskola-F-klass samt åk 6-7.

Välj ett objekt

Samhällsutveckling Utbildningsn
ämnden

Resultatmål 6
I Älmhults kommun får du snabb och 
effektiv  service dygnets alla timmar

Andel som tar kontakt med 
kommunen via telefon som får 
ett direkt svar på en enkel 
fråga (%) (Kolada U00413)                          

Ingen statistik 2022.

Andelen e-tjänster ska öka (IT- KS

Målet bedöms uppfyllasAktivitet 6                                                
Fortsatt utveckling av e-tjänster.

Målet bedöms delvis 
uppfyllas

Aktivitet 4
Insatser för att främja ökad fysisk 
aktivitet. 

Vårdnadshavare kan fr om ht -22 
anmäla specialkost via e-tjänst. 
Förskolan kommer ta fram ett 
digitalt personblad som även kan 
bli en e-tjänst. Anmälan om 
behov av skolskjuts är 
digitaliserad.
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Utbildningsförvaltningen     
 
 
 

 

Resultatmål Aktivitet Fsk Gr Gy/komv Centralt 
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 
klassrumsnära/ 
barngruppsnära 
systematiska 
kvalitetsarbetet 
med fokus på 
undervisning. 
 

 

Nulägesanalysen har gett 
förskolan nya utmaningar 
i utvecklingsområdet 
hållbar utveckling. Inom 
prioriterat område ska 
pedagoger och rektorer 
utmana sig själva och 
varandra i kreativa 
föreställningar för en 
positiv framtidstro genom 
estetiska uttryckssätt samt 
genom att arbeta med 
hypotetiska frågor. 

Första insatsen är igång 
där pedagoger och 
rektorer har påbörjat 
fördjupningsarbetet i 
ämnet estetik samt arbete 
med hypotetiska frågor. 
Detta sker genom 
litteraturläsning följt av 
seminarium på 
förskolorna som rektorn 
leder eller pedagogisk 
utvecklare. Workshops är 
igång där pedagoger och 
rektorer prövar på olika 
estetiska uttryck så som 

Nulägesanalys centralt 
har gett två nya 
prioriterade områden, 
Språk-läs-och 
skrivutveckling samt 
Studiero. Första insatsen 
var en föreläsning om 
hur man får en 
hållbarhet i lärandet och 
undervisning av elever 
med språklig sårbarhet 
av Barbro Bruce för all 
undervisande personal, 
den 12 augusti. 
Uppföljning sker 
enhetsvis av rektor och 
av verksamhetschef och 
utvecklingsledare vid 
skoldialog och 
kvalitetsdialog. Nästa 
insats var deltagande vid 
integrationsforum i 
Stockholm från ledning 
och utvecklingsteam 
från tre skolor, personal 
från CBEH och 
förvaltning. Tillfällen 
med fördjupning av 
språklig sårbarhet gavs 

I maj 2022 inleddes ett 
utvecklingsarbete med gymnasiets 
personal med fokus på utveckling av 
undervisningen i syfte att öka 
elevers motivation och därmed 
studieresultat. Insatsen inleddes med 
en föreläsning av Agneta Gulz, och i 
augusti, september och november på 
kompetensutvecklingsdagarna 
besökte Agneta med en kollega 
samtliga basgrupper på skolan. 
Varje lärare ska pröva och/eller 
sprida nya grepp i undervisningen, 
och följa upp sitt arbete med fokus 
på elevens motivation och lärande. 
Arbetet ska löpa vidare under läsåret 
22/23.  

Nulägesanalysen som 
genomfördes under lå 21/22 
visade behov av 
utvecklingsinsatser med 
rektorerna gällande 
uppföljning och analys med 
undervisningen i fokus. 
Under 2022 har rektorer 
deltagit i workshops om 
resultatanalys utifrån 
underlag i Power BI och IST. 
Rektorernas kvalitetsdialog 
inom KUL-området innebar 
erfarenhetsutbyte om arbetet 
med lärarnas resultat- och 
orsaksanalyser.  

Kvalitetsmöten har fortsatt 
under hela 2022 i syfte att 
utveckla 
förvaltningsledningens 
styrning, ledning och stöd till 
rektorer och enheter, bland 
annat med fokus på 
utveckling av det 
klassrumsnära/ 
barngruppsnära systematiska 
kvalitetsarbetet.  
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tex i form, dans, drama, 
bild. Allt detta i ledning 
av rektor.  

Förskolans pedagoger och 
rektor ska ta ansvar för 
hållbarhetsarbetet utifrån 
innovativa 
förhållningssätt. Att 
kunna organisera mer 
innovativt för att möta 
den förskolan vi har idag 
och framtidens förskola. 
Fokus för förskolans 
rektorer är att i 
seminarium fördjupa 
kunskapen om ett hållbart 
skolledarskap. Parallellt 
behöver rektor påbörja en 
diskussion med förskolans 
pedagoger om nuläge och 
bedöma arbetsprocessen 
för att utveckla den 
vidare. 

Under höstens 
kvalitetsdialoger blev 
förskolans arbete med 
Kontinuitet och 
progression synligt. 
Kontinuitet och 
progressionen ska 
förskolan bidra med i 
barnens utbildning och 
förbereda för den fortsatta 

under hösten till 
rektorer. Även 
fritidspersonal får under 
läsåret utbildning i 
språkutveckling. 
Gemöskolan och 
Elmeskolan har med 
stöd från Skolverket 
genom Samverkan för 
bästa skola gjort 
nulägesanalys under 
hösten 2022. Analyserna 
kommer mynna ut i en 
åtgärdsplan per skola 
med insatser under 2023 
och två år framåt. 

Samverkan för bästa skola 
har ht22 kommit igång 
mellan Skolverket och 
skolenheternas 
processgrupper på 
Gemöskolan, Elmeskolan 
och Haganässkolan. 
Nulägesanalyserna innebär 
att skolorna ska titta på sina 
resultat i relation till bl a den 
undervisning som bedrivs.  
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utbildningen vidare till 
grundskolan. För att höja 
kvalitén samt att ge varje 
barn goda förutsättningar 
till utveckling och lärande 
behöver det finnas en 
tydligare kontinuitet och 
progression mellan 
åldersgränserna i barnets 
lärmiljö. Hur vet vi vilket 
kunnande och vilka 
erfarenheter barnen 
tidigare har tillägnat sig? 
En fråga som bör följa 
med barnet genom alla 
övergångar på förskolan, 
från yngre år till äldre år. 
Under 2023 kommer detta 
område arbetas med på 
samtliga förskolor.  
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Resultatmål Aktivitet Fsk Gr Gy/komv Centralt 
2. I Älmhults 
kommun ska alla 
barn och elever få 
sina val av skolor. 

 

Utbildningsförvaltningen 
arbetar aktivt i kommunens 
lokalförsörjningsprocess 

 

Till höstens 
placering fick 
92% sitt 
förstahandsval. 

Inför vårens 
placering fick 
58% sitt 
förstahandsval. 

Paradisskolan startade upp fr o m augusti 
med klasserna F-2. Elmeskolan flyttade i 
juni från modulskolan vid Haganäs och 
har tillfälliga lokaler i Paradisskolan fr 
om augusti 2022. Elever erbjuds att åka 
buss till skola och fritidshem från 
Haganäs. Under våren har två workshops 
om Elmeskolans framtid ägt rum. Under 
hösten arbetade utbildningsförvaltningen 
tillsammans med tekniska förvaltningen 
fram förslag till permanent lösning av en 
framtida skolorganisation med 
kostnadsberäkningar. 

Det planeras för nya lokaler 
Vuxenutbildningen.    
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Resultatmål Aktivitet Fsk Gr Gy/komv Centralt 
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) 

Främja hög närvaro i 
samtliga 
verksamheter. 

Se text 
under 
resultatmål 
1. 

 

Se text om SKA under 
resultatmål 1. Grundskolan 
reviderade sin handlingsplan 
mot oroande frånvaro i 
augusti -22. Handlingsplanen 
och det nya elevaktssystemet 
”Prorenata” är verktyg för att 
säkerställa likvärdiga rutiner 
för dokumentation av 
frånvaro och särskilt stöd för 
skolorna. 

Se text under resultatmål 1. I arbetet 
om utveckling av undervisning för 
att öka elevers motivation ingår att 
lärare i högre grad ska beakta 
elevernas behov. Inom det 
systematiska kvalitetsarbetet ska 
lärarna följa upp och analysera 
elevernas lärande utifrån genomförd 
undervisning. Det systematiska 
kvalitetsarbetet ska bl a leda till 
utveckling av undervisningen och 
ökad måluppfyllelse.  

 

Vuxenutbildningen utvecklar sitt 
systematiska kvalitetsarbete med 
fokus på undervisningen. Bland 
annat prövar verksamheten ett 
digitalt uppföljningssystem och 
deltar i komvuxnätverk via 
Karlstads universitet för att utveckla 
sitt SKA.  

Förvaltningsledningen har en tydlig 
struktur och tydliga förväntningar på 
både det egna och rektorernas 
systematiska kvalitetsarbete. Central 
uppföljning och analys försöker 
summera måluppfyllelse, kvalitet och 
likvärdighet. Identifierade 
utvecklingsområden kommuniceras 
via kvalitetsrapporter och ansvariga 
chefer samt följs upp och ges stöds av 
chefer och utvecklingsledare för att 
säkerställa förbättringsarbete.   

 

Förtydligade rutiner i handlingsplan 
gällande grundskola för att säkerställa 
att vi utnyttjar de professioner som 
behövs inom elevhälsan för att komma 
fram till goda åtgärder vid en oroande 
frånvaro.  

Psykologerna är kopplade till 
kontaktskolor för att enklare kunna 
delta och bidra till förebyggande och 
främjande arbete gällande bland annat 
närvaro.  
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Resultatmål Aktivitet Fsk Gr Gy/komv Centralt 

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.   

Under prioriterat område hållbar 
utveckling (social, ekonomisk och 
ekologisk) har hälsa och rörelse 
uppmärksammats än mer på 
förskolan utifrån den sociala 
dimensionen.    

Vid föräldramöten uppmanas 
föräldrar att låta sina barn cykla till 
skolan när förutsättningar för det 
finns. Skolorna uppmanas att ha 
uteaktiviteter för ökad rörelse. 
Rastaktiviteter säkerställs genom 
att flera skolor är anslutna till 
organisationen Trivselledare och 
utbildar elever med stöd av 
personal att leda aktiviteter på 
rasterna.  

Gymnasiet har för eleverna i 
åk2 en heldag med friluftsliv. 
Denna dag lär man sig hur 
man t.ex. gör upp en eld utan 
tändstickor utan med 
tändstål. På detta sätt vill 
gymnasiet främja 
friluftsaktiviteter och 
inspirera till vidare friluftsliv.  

 

 

 

 

 

*Mål nr 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.” avser 
endast socialnämnden och är därför inte med.   
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Resultatmål Aktivitet Fsk Gr Gy/komv Centralt 
6. I Älmhults kommun ökar 
befolkningen med 1 % årligen. 
Befolkningsökningen ske i 
kommunens olika delar. 

 

Lokalförsörjningsprocess.  

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

 

Familjecentralen 
organiserar 
förskolepromenad där 
vårdnadshavare besöker 
olika förskolor inför sitt 
val. Rektor möter upp och 
berättar om verksamheten. 
Revidering av 
handlingsplan för 
övergångar förskola-F-
klass. 

Revidering av 
handlingsplan för 
övergångar förskola-
F-klass samt åk 6-7. 

Gymnasiet har jobbat aktivt med 
information om skolans olika 
utbildningar. Man har varit på 
olika skolor och studiemässor 
samt gett möjlighet till skuggning 
av elever på alla program som 
skolan erbjuder.  

Vuxenutbildningen har arbetet 
under året för att förbereda inför 
och ansöka om 
Yrkeshögskoleutbildningar. 
Startat och drivit 
kombinationsutbildningar som 
t.ex. SFI/lokalvårdare.  

 

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

 

Fortsatt utveckling av e-
tjänster 

Förskolan har tagit fram ett 
digitalt personblad som 
kommer att finnas i IST 
Formulär. 

Vårdnadshavare kan fr om 
ht -22 anmäla specialkost 
via e-tjänst. 

Vårdnadshavare kan 
fr o m ht -22 anmäla 
specialkost via e-
tjänst.  

Vuxenutbildningen använder ett 
nytt digitalt system för ansökan. 
Gymnasiet utvecklar hemsidan 
samt de digitala tjänsterna för 
elever och vårdnadshavare.  
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Nämndsuppgifter till 
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Nämndsuppgifter till Årsredovisningen 
 

1.1. Årets väsentliga händelser  
 
Förskolan 
Året präglades till viss del av pandemin och hög sjukfrånvaro. Det var svårt att få tag i vikarier och detta löstes 
bland annat genom att låna ut personal mellan förskolorna.. 

Öppna förskolan har erbjudit förskolepromenader, då vårdnadshavare har erbjudit att gå en promenad till de 
olika förskolorna inför sitt val av förskola. På plats har rektor tagit emot och berättat om verksamheten 

Grundskolan 
I augusti kunde Paradisskolans och Elmeskolans elever och personal flytta in i den nybyggda Paradisskolan. 
Eleverna erbjöds från och med höstterminen skjuts från Haganässkolan. 

Under året har tre workshopar om grundskolans framtida skolorganisation genomförts med politiker och 
tjänstemän. Detta resulterade i slutet av året i ett inriktningsbeslut som innebär att Elmeskolan kommer att 
flytta tillbaka till den östra delen av centralorten när dess elever inte längre ryms i Paradisskolans lokaler. 

Under året har ett system för digital elevakt implementerats. 

Avtal med ny skolskjutsleverantör tecknades. 
Linnéskolan växer och ytterligare klasser har fått skapas. 
Gymnasiet/vuxenutbildningen 
Under året genomfördes en organisationsförändring. Organisationsförändringen innebar att det 
numera finns en rektor och biträdande rektorer. 
Under året togs, i dialog med det lokala näringslivet, beslut om att göra om industriprogrammet till 
lärlingsutbildning. 
Vuxenutbildningen satsade på att utveckla sin undervisning i svenska för invandrare, genom att 
erbjuda närundervisning, distansundervisning, undervisning dagtid och kvällstid, samt även sfi i 
kombination med en yrkesutbildning. 
Under året lämnades även en ansökan om att få bedriva en yrkeshögskoleutbildning in. 

 
1.2 Ekonomiskt utfall  
 
 

 
 

Totalt visar utbildningsnämnden ett underskott jämfört med budgeten på 1 076 tkr. Detta är fördelat på 13,9 
mkr mer intäkter än budgeterat, 14,9 mkr högre kostnader än budgeterat varav merparten 14,6 består av andra 
kostnader än personalkostnader.  

Tkr
Utfall 
2022

Budget 
2022

Avvikelse 
utfall - 
budget

Utfall 
2021

Intäkter 115 323 101 469 13 854 111 536
Personalkostnader -450 200 -449 859 -341 -432 662
Övriga kostnader -246 407 -231 818 -14 589 -223 297
Summa -581 284 -580 208 -1 076 -544 423
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Av intäktsökningen kommer 12,9 mkr från ökade bidrag, främst tillfälliga statsbidrag kopplade till pandemin. 
Men även försäljningsintäkter och taxor och avgifter har blivit större än budgeterat, totalt 3 mkr. Däremot har 
intäkterna för interkommunala avgifter blivit 2,1 mkr lägre än budgeterat.  

Personalkostnaderna följer i stort budgeten på totalen dock skiljer det mycket hur väl de olika verksamheterna 
har kunnat hålla budgeten. 

På övriga kostnader är det främst hyror, förbrukningsmaterial, transporter och tjänster som har kostat mer än 
budgeterat, totalt uppgår dessa poster till ett underskott på 13,3 mkr. Ett större överskott har uppstått på 
utbildningskostnader, detta uppgår till 2,2 mkr. 

 
 
1.3 Förväntad utveckling  
 
Förskolan 
Förskolan har stora pensionsavgångar framöver. Det tillsammans med rekryteringssvårigheter gör att det finns 
risk att kvalitén påverkas.  
 
En ny lag om uppsökande verksamhet, för att stärka språkutvecklingen, gör att ca 12–15 barn kommer att 
erbjudas plats inför hösten 2023. Detta innebär en avdelning som idag inte är inskrivna i förskolan. 

 
Grundskolan 
Linnéskolans elevantal kommer under 2023 att fortsätta öka vilket kommer att medföra behov av tillskott av 
lokaler. Skolan har nu nio klasser per årskurs.  
 
En ny förordning gör att lärarutbildningarna i landet kommer att använda sig av övningsskolor för att stärka 
lärarstudenternas möjlighet att tillämpa och studera undervisning i grundskolan och i fritidshemmen. 
Klöxhultsskolan har under två år varit en VI-skola, under läsåret 2023/2024 kommer även Gemöskolan att ta 
emot lärarstudenter enligt övningsskolemodellen.  
 
Ett förändringsarbete av skolbibliotekens verksamhet kommer att ske under året med målsättningen att 
skolbibliotekarierna ska kunna vara mer tillgängliga för elever och personal på skolorna. 
 
Gymnasiet/Vuxenutbildningen 
Antalet elever på Haganässkolan förväntas öka. Det gör att fyllnadsgraden på programmen ökar samt att färre 
elever söker sig utanför Älmhult.  
 
Ny organisation med ny rektor kommer vara på plats under vårterminen och ett fortsatt arbete med 
”Samverkan för bästa skola” (Skolverket samt Linnéuniversitetet) kommer att utvecklas vidare.  
 
Det blir en nystart av Industriprogrammet med konceptet Gymnasielärling med lön och Vård- och 
omsorgsprogrammet gör också en nystart där en helt ny unik arbetsplatsförlagd lärarledd utbildning i nära 
samarbete mellan vård- och omsorg (socialförvaltningen) och Haganässkolans utbildning.  
 
Vuxenutbildningen utvecklar vidare kombinationsutbildningarna och under våren 2023 startar en 
vårdutbildning som är i tre steg. Först en bas som kan byggas vidare till vårdbiträde för att sedan i nästa steg 
leda till en undersköterskeutbildning. Vuxenutbildningen på grundläggande nivå och gymnasienivå utvecklar 
distans- och fjärrundervisningen.  
 
Yrkeshögskolan kommer åter starta på Haganässkolan i vuxenutbildningens regi. Haganässkolan har 
tillsammans med näringslivet fått möjlighet att starta en Förpackningsingenjörsutbildning med tre starter där 
första starten är augusti 2023.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Utbildningsnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 23 Programutbud Haganässkolan läsåret 
2023/2024 
Ärendenummer UN 2023/32 
 

Utbildningsnämndens utskott beslut 
Utbildningsnämndens utskott förslag till utbildningsnämnden:  
1. Utbildningsnämnden fastställer programorganisation för 2023/2024 enligt 

nedan. 

Bygg- och anläggningsprogrammet, 
BA 

16 platser 

Barn- och fritidsprogrammet, BF 24 platser 

El- och energiprogrammet, EE 14 platser 

Ekonomiprogrammet, EK 30 platser 

Försäljnings- och serviceprogrammet, 
FS 

16 platser 

International Baccalaureate, IBPDP 30 platser 

Introduktionsprogrammet, IM Efter behov 

Industritekniska programmet, IN 
Gymnasial lärlingsanställning GLA, 
Svetsteknik, Produkt och 
maskinteknik 

8 platser 

Naturvetenskapsprogrammet, NA 30 platser 

Samhällsvetenskapsprogrammet, SA 30 platser 

Teknikprogrammet, TE 30 platser 

Vård- och omsorgsprogrammet, VO 14 platser 

 
2. Utbildningsnämnden beslutar att den preliminära programorganisationen för 

2024/2025 är densamma som organisationen för 2023/2024 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Utbildningsnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till programutbud på Haganässkolan läsåret 2023/2024. Förslaget 
innebär samma utbud som föregående läsår. 
 

Beslutsunderlag 
• Muntlig information som presenterades på detta sammanträde. Informationen 

finns tillgänglig under rubriken Protokollsanteckning 

• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Programutbud Haganässkolan 
läsåret 2023/2024 

 

Protokollsanteckning 
Samuel Svensson, verksamhetschef gymnasium meddelar vid mötets tidpunkt 
hur antalet sökande ser ut i nuläget. Vid mötets tidpunkt rapporterades om 127 
sökande i första hand, och 68 som är behöriga.    
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Antagningsenheten, Växjö 
Verksamhetschef Samuel Svensson 
Rektorer Haganässkolan 
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Utbildningsförvaltningen  
Samuel Svensson   
samuel.svensson@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Programutbud Haganässkolan läsåret 2023/2024
  
Ärendenummer UN 2023/32 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till programutbud på Haganässkolan läsåret 2023/2024. Förslaget 
innebär samma utbud som föregående läsår. 
 
Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Aktuella söksiffror finns tillgängliga under senare delen av februari månad. 

Preliminära siffror presenteras under nämndens möte 

• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Programutbud Haganässkolan 
läsåret 2023/2024 

 
Ärendeberedning 
• Programutbudet är stort och varierat på Haganässkolan. Detta för att möte 

både elevernas och näringslivets önskemål. Det är en spridning av 
yrkesprogram och högskoleförberedande program samt internationellt 
program. Antalet platser samverkas på yrkesprogrammen i programråd för att 
möte de behov som näringslivet har samt möjligheter till APL som är ett krav 
på dessa program.    

• IM Introduktionsprogram 
Antalet platser på introduktionsprogrammet (IM) är inte begränsat. Detta 
beror på att kommunen har en skyldighet att erbjuda eleverna möjlighet att 
läsa grundskolans ämnen så de blir behöriga till ett nationellt program. De 
som börjar här är de elever som saknar gymnasiebehörighet. Eleverna söker 
inte till IM förutom till Programinriktat val (IMV) där men läser på ett 
nationellt program men bara saknar något behörighetsgivande ämne. 
Individuellt alternativ (IMA) är den del av IM där man läser till 
gymnasiebehörighet och den är anpassad för att möta varje elevs behov. 
Språkintroduktion (IMS) är för de nyanlända. Yrkesintroduktion (IMY) 
kommer erbjudas på de flesta yrkesprogrammen utifrån elevernas behov och 
verksamhetens möjligheter. IMY är för att möte elevernas behov att komma 
ut på arbetsmarknaden trots att man inte går ett nationellt program. 
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Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden fastställer programorganisation för 2023/2024 enligt 

nedan. 

Bygg- och anläggningsprogrammet, BA 16 platser 

Barn- och fritidsprogrammet, BF 24 platser 

El- och energiprogrammet, EE 14 platser 

Ekonomiprogrammet, EK 30 platser 

Försäljnings- och serviceprogrammet, 
FS 

16 platser 

International Baccalaureate, IBPDP 30 platser 

Introduktionsprogrammet, IM Efter behov 

Industritekniska programmet, IN 
Gymnasial lärlingsanställning GLA, 
Svetsteknik, Produkt och maskinteknik 

8 platser 

Naturvetenskapsprogrammet, NA 30 platser 

Samhällsvetenskapsprogrammet, SA 30 platser 

Teknikprogrammet, TE 30 platser 

Vård- och omsorgsprogrammet, VO 14 platser 

 
2. Utbildningsnämnden beslutar att den preliminära programorganisationen för 

2024/2025 är densamma som organisationen för 2023/2024 
 
 
 
Samuel Svensson Underskrift 
Verksamhetschef Titel 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Antagningsenheten, Växjö 
Verksamhetschef Samuel Svensson 
Rektorer Haganässkolan 
 
 
 
 

97



 Tjänsteskrivelse   

 2023-02-01  3(4) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: 

 

 

Om ja, fortsätt med frågorna 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter 
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4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? 
 
Ja ☐            Nej ☐ 
 
Förklara oavsett svar: 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 22 Riktlinjer förskola och fritidshem 
Ärendenummer UN 2022/285 
 

Utbildningsnämndens utskott beslut 
Utbildningsnämndens utskott förslag till beslut:  

• Utbildningsnämnden beslutar anta förslag om riktlinjer för förskolan och 
riktlinjer för fritidshemmen från och med 2023-03-01. 

 
Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Revidering av regler för förskola och fritidshem. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse, Revidering av Riktlinjer för förskola och fritidshem, daterad 

2023-01-16. 

• Bilaga, Riktlinjer för förskola. 

• Bilaga, Riktlinjer för fritidshem. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Förskolerektorer 
Grundskolerektorer 
Verksamhetschef för förskola 
Verksamhetschef för grundskola 
Placeringshandläggare, Kerstin Sörensen 
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Utbildningsförvaltningen  
Jenni Karlsson   
Jenni.Karlsson@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Revidering av Riktlinjer för förskola och fritidshem
  
Ärendenummer UN 2022/285 
 
Sammanfattning av ärendet 
Revidering av Regler för förskola och fritidshem. 
 
Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 
 
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse, Revidering av Riktlinjer för förskola och fritidshem, daterad 

2023-01-16. 

• Bilaga, Riktlinjer för förskola. 

• Bilaga, Riktlinjer för fritidshem. 
 
Ärendeberedning 
Revideringen görs för både förskola och fritidshemmen för att förtydliga och 
göra det enklare att förstå dokumenten både för pedagoger och vårdnadshavare.  
För förskolans del handlar det om att namnbyte på dokumentet till Riktlinjer. 
Namnet signalerar att det finns utrymme till att kunna göra olika utifrån behov 
än vad Regler gör. Det finns alltid behov av att göra anpassningar utifrån 
fastställda riktlinjer och det kan nu bli lättare för både rektorer och även 
pedagoger att göra. Pedagoger ska inte behöva kolla av alla beslut om avvikelser 
från riktlinjerna med rektor, utan kan själva ta de besluten. Förskolan har också 
förtydligat vad som gäller för framflyttning vid introduktion. Vid förändring av 
placeringstid till 15 timmar/vecka vid föräldraledighet eller adoption är det 
vårdnadshavarens skyldighet att meddela för att undvika att fel faktura går ut. 
Platsen ska utnyttjas kontinuerligt för att man ska få behålla den. Förskolan 
föreslår också att ta bort text om uppvisande av studieintyg vid studier. Studier 
likställs med arbete och det efterfrågas inget arbetsintyg.  
För fritidshemmen handlar revideringen om att förtydliga kring omsorgstiden 
vid kompetensutvecklingsdagar samt namnbyte på dokumentet. 
I bilagorna är rödmarkerad text förslag på ny text. Överstruken text föreslås att 
ta bort. 

 Nya Riktlinjer börjar gälla 1 mars 2023. 
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Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

• Utbildningsnämnden beslutar anta förslag om Riktlinjer för förskolan 
och Riktlinjer för fritidshemmen från och med 2023-03-01. 
 

 
Jenni Karlsson Underskrift 
Verksamhetschef förskola Titel 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Förskolerektorer 
Grundskolerektorer 
Verksamhetschef för förskola 
Verksamhetschef för grundskola 
Placeringshandläggare, Kerstin Sörensen 
 

 
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: Nej, förslagen på revidering påverkar inte barnen eller 
elevernas undervisning och utbildning. Det handlar om att göra dokumentet mer 
lättförståeligt för pedagoger och vårdnadshavare. 

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: se svar på fråga 1. 
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Utbildningsförvaltningen     
utbildning@almhult.se  
 
 

 

 
 
 
 
  

 

Riktlinjer för förskola 
Regler för förskola  

 
Beslutad i utbildningsnämnden 2020-02-26 
Gäller från och med 2020-03-09 2023-03-01 
 
 
 

104



 Regler för förskola/ Riktlinjer  

 2023-01-16  2(7) 

 

 

  
 
Innehåll 
Regler, Riktlinjer för förskola  

1. Verksamhetsformer     3 
2. Regler Riktlinjer      3 

  Ansökan      3 
  Erbjudande av plats     4 
  Placering      4 
  Byte av förskola     4 
  Vistelsetid      5 
  Timanställda      5 
  Arbetssökande och föräldralediga   5 
  Allmän förskola för 3–5 åringar   5 
  Kompetensutvecklingsdagar    6 
  Sammanslagning av verksamheten   6 
  Uppsägning      6 
  Avgift       6 
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 Verksamhetsformer 
 

                          Förskola  
Varje kommun ansvarar för att utbildning i förskola erbjuds till barn 
folkbokförda i kommunen. Alla barn vars vårdnadshavare arbetar, studerar, är 
aktivt arbetssökande eller föräldralediga har rätt att gå i förskola från att de fyllt 
1 år tills de börjar förskoleklass. Plats i förskola är avgiftsbelagd. 
  
Öppen förskola - Familjecentralen Kotten 
Öppen förskola är en mötesplats för vårdnadshavare och barn i åldern 0–6 år. I 
denna avgiftsfria verksamhet kan vårdnadshavare delta i pedagogisk verksamhet 
tillsammans med sina barn.   

 
 Allmän förskola  

Alla barn har rätt till Allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller 
3 år. Den Allmänna förskolan är avgiftsfri och omfattar 15 timmar i veckan (525 
h/år). Barnet följer skolans läsårstider och är ledigt under lov- och studiedagar 
samt förskolans kompetensutvecklingsdagar.  Den som har en ordinarie förskole 
placering får en reducering av avgiften från och med september det år barnet 
fyller 3 år.   

 
 
Barn i behov av särskilt stöd   
Barn ska även, i andra fall än de som anges ovan, erbjudas förskola eller om de 
av andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling.  
 

 

Regler Riktlinjer 
Riktlinjerna är utgångspunkt för rektorer och pedagoger att förhålla sig till. 
Riktlinjerna kan behöva anpassas. Vänd dig till pedagog eller rektor på 
förskolan, som tar beslut om eventuell anpassning. 
Ansökan  
Vårdnadshavare och barn som är folkbokförda, på väg att bosätta sig i Älmhults 
kommun eller av annan anledning önskar plats på förskola i kommunen har rätt 
att ansöka om plats. 
Ansökan registreras hos Utbildningsförvaltningen via e-tjänst. Barnet aktiveras i 
kö fyra månader innan plats önskas. Ansökan kan med fördel tas emot tidigare. 
Nyplacering erbjuds ej under semesterperioden vecka 28–31. Placering görs inte 
heller på jullov. Vi undviker även att placera under juni och december. Det 
innebär att det inte går att välja önskemål om placeringsdatum under denna tid.   
 
Ansökan om plats på fristående verksamhet 
Ansökan till Norlandia förskolor Galaxen görs via Utbildningsförvaltningens e-
tjänst. Ansökan till Virestad friskola görs direkt till förskolan. 
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Erbjudande om plats 
Plats erbjuds barn vars vårdnadshavare förvärvsarbetar, studerar, är 
arbetssökande eller föräldralediga för syskon enligt föräldraledighetslagen samt 
allmän förskola för barn i åldern 3–5 år.  
 
Inskolning på förskola erbjuds tidigast den dagen barnet fyller ett år.  
 
Placering 
Älmhults kommun har en gemensam kö för alla kommunala förskolor och 
Norlandia förskolor Galaxen. Detta innebär att skälig hänsyn tas till 
vårdnadshavares önskemål när placering görs. Garanti kring placering på 
specifik enhet kan dock inte lämnas.  

 
Du kan ansöka om plats i god tid med du får bara tillgodoräkna maximalt sex        
månaders kötid. Du får en bekräftelse att vi tagit emot din ansökan. Du placeras i 
kö efter anmälningsdatum. Vid samma anmälningsdatum går äldre barn först. 
Barn med äldre syskon på förskola placeras före barn utan syskon i förskola.  
 
När ett äldre syskon har plats på en förskola har det yngre barnet i familjen 
förtur till förskolan i mån av plats och om vårdnadshavaren så önskar.  
 
Den erbjudna platsen ska accepteras inom 10-arbetsdagar via e-tjänst eller till 
kommunens handläggare. Om svar uteblir tas erbjudandet bort och ny ansökan 
måste göras. 
Första introduktion/inskolningsdag är samma dag som placeringens första dag. 
Introduktionen/inskolningen planeras i samråd med förskolan och pågår under 
en till två veckor. Introduktion/inskolningsperioden är avgiftsbelagd och ska 
påbörjas inom två veckor inom 1 månad från erbjudet datum, annars tas 
erbjudandet bort och ny ansökan måste göras. 
Om den placering du har tackat ja till inte är ditt förstahandsval och du vill 
omplacera ditt barn måste du göra en ny ansökan, se Byte av förskola. 
 
Byte av förskola  
Ansökan om placering till annan förskola (omplacering) görs genom ny anmälan 
via e-tjänsten. Byte av förskola sker i augusti eller januari månad och ansökan 
ska vara gjord senast 1 mars respektive 1 september för att omplacering ska vara 
möjlig. Inskolningen till ny förskola sköts av vårdnadshavare. Övrig tid på året 
går nyplacering före omplacering. 
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Vistelsetid  
Förskolor har öppet mellan kl. 06:30-18:30. Om behov finns utöver ordinarie 
öppettider görs en skriftlig ansökan till ansvarig rektor.  
Förskola erbjuds den tid då vårdnadshavare arbetar eller studerar. Som 
arbetstid/studietid räknas tiden för den av vårdnadshavare som börjar sist på 
morgonen och slutar först på kvällen, samt skälig restid mellan platsen för 
förskola och pedagogisk verksamhet och arbetsplatsen/studieplatsen. 
Stickprovskontroller kan förekomma. 

 
Platsen får nyttjas enligt inlämnade schematider. Barnet får inte lämnas när 
vårdnadshavare är lediga. Förändringar av schema skall registreras i e-tjänsten 
10-arbetsdagar innan schemat börjar gälla.  
Vid skiftarbete och nattarbete görs en överenskommelse med rektor angående 
barnets vistelsetid. 
Vid studier ska studieintyg/studieschema uppvisas. Barnets vistelsetid avgörs i 
samråd med rektor och vårdnadshavare. 
Vårdnadshavare som är hemma på grund av havandeskapspenning, egen 
sjukdom eller syskons sjukdom får lämna barnet på förskolan, tider bestäms i 
samråd med förskolan.  
Förändring av placeringstid till 15 timmar i veckan görs av vårdnadshavare en 
månad innan beräknad förlossning eller barns ankomst vid adoption.  
När vårdnadshavare blir sjuk på ledig dag i schemat och inte kan sköta barnet 
hemma är det tillåtet att lämna barnet de tider som behövs. Efter sjukskrivning 
längre än två månader görs en överenskommelse med enhetens rektor angående 
vistelsetid.  
 
Timanställda  
Timanställda vårdnadshavare som jobbar som vikarie betalar enligt taxan och 
erbjuds att lämna sina barn på förskolan de dagar vårdnadshavarna arbetar. Vid 
längre uppehåll i barnets vistelse på förskolan erbjuds 15-timmar i veckan.  

 
Arbetssökande och föräldralediga  
Plats på förskola erbjuds barn till arbetssökande och barn till de som är 
föräldralediga enligt föräldraledighetslagen 15 timmar/vecka, skollagen 8 kap. 
6§. Dessa 15 timmar är avgiftsfria för barn som omfattas av allmän förskola (3-5 
åringar). För barn 1-3 år betalas avgift enligt taxa.  
Alt 1: Tre timmar per dag 5 dagar i veckan 8.00 - 11.00  
Alt 2: Fem timmar per dag tre dagar i veckan, tisdag, onsdag, torsdag 9.00-14.00 
 
Allmän förskola för 3 - 5 åringar  
Avgiftsfri allmän förskola erbjuds 3 - 5 åringar från och med höstterminen det år 
barnet fyller tre år skollagen 8 kapitlet 4§. Förskolan ska omfatta minst 525 
timmar om året.  Barnet följer skolans läsårstider och är ledigt under lov- och 
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studiedagar samt förskolans kompetensutvecklingsdagar. Schema förläggs på 
samma sätt som för arbetslösa och föräldralediga.   

 
Kompetensutvecklingsdagar 
För att utveckla pedagogernas kompetens och utveckla verksamhetens kvalitet 
stänger förskolan fyra dagar/år. Information om vilka dagar detta sker ska 
meddelas till vårdnadshavare minst två månader i förväg.  
För de som inte kan ordna eget alternativ erbjuds det placering på någon annan 
förskola. Meddela förskolan senast en månad innan. Avgiften reduceras ej för 
dessa dagar.   
I möjligaste mån uppmuntras vårdnadshavare att ordna egen omsorg för barnet 
dessa dagar. Som kompensation erbjuds vårdnadshavare möjlighet att i samråd 
med personalen lämna sitt barn på fyra andra valfria dagar under året. Barn 1–3 
år som går 15 timmar/vecka är lediga under kompetensutvecklingsdagar. 
 
Sammanslagning av verksamheter  
I samband med sommar- och julledigheter samverkar förskolorna på färre 
enheter. Det innebär att under ett antal veckor under sommaren och julen erbjuds 
omsorg på andra enheter än de ordinarie förskolorna. Barn 1–3 år som går 15 
timmar/vecka är lediga under sammanslagningar. Vårdnadshavares 
huvudsemester ska lämnas in senast den 31 mars. 

 
Uppsägning av plats  
Uppsägning av plats ska ske via e-tjänsten eller skriftligen 1 månad före sista 
placerings dag. Uppsägningstiden räknas från och med den dag uppsägningen 
har inkommit till utbildningsförvaltningen. Avgift tas ut under uppsägningstiden 
även om barnet inte vistas i verksamheten. Förskoleplatsen övergår automatiskt 
till plats i fritidshem från och med den 1 augusti det år barnet börjar i 
förskoleklass. 
Uppsägning av plats som avser perioden juni – augusti befriar inte från 
betalningsansvar om barnet återkommer till förskola under höstterminen. 
Platsen ska utnyttjas kontinuerligt. Om platsen inte utnyttjas under en månad ska 
den sägas upp av huvudmannen, om inte särskilda skäl föreligger. 1 månads 
uppsägningstid gäller även i detta fall. 
 
Avgift  
Avgift debiteras från första inskolningsdagen och 12 månader om året oberoende 
av vårdnadshavares semester eller annan ledighet. 
Uppgifter om inkomstförhållanden ska lämnas när barnet är erbjuden plats på 
förskola. Inkomstuppgiften ska vara Utbildningsförvaltningen tillhanda senast en 
vecka efter placeringsstart annars debiteras högsta avgift. Inkomständring ska 
registreras i e-tjänsten för förskola. Inkomständringen görs innevarande månad 
och kan inte göras retroaktivt. Ändring av avgiften sker från och med det datum 
då inkomständringen är registrerad i systemet. 
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Månadsavgiften utgår från antal barn i familjen som har placering i förskola 
samt familjens sammanlagda bruttoinkomst per månad. För 
gifta/sammanboende/ registrerade partners räknas bådas inkomster som 
avgiftsgrundande, oavsett om barnet/barnen är gemensamma eller inte. 
Schemaändringar som påverkar avgiften ska registreras i e-tjänsten senast den 
siste i månaden innan schemaändringen börjar gälla. Avgiften baseras alltid på 
det schema som är registrerat i systemet när fakturering sker. 
I de fall ett barns vårdnadshavare har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis 
hos vårdnadshavarna och båda har behov av plats för barnet, ska var och en 
debiteras utifrån respektive hushåll. Två avgifter utgår för ett barn men summan 
får inte överstiga maxbelopp för ett barn.  
 
För 3–5 åringar vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar ska avgift tas 
ut enligt maxtaxan med reducering för allmän förskola. (dvs avdrag med ca 25 
% av beräknat avgiftsbelopp enligt maxtaxan). Reduceringen görs varje månad 
från september det år barnet fyller 3 år.  
 
För egen företagare är det inkomstdeklaration som ligger till grund för avgiften 
eller en uppskattning av vad som kommer bli inkomsten om företaget är 
nystartat. 

 
Beslut om avstängning från plats tas när avgiften inte erlagts trots att 
kravrutinerna fullföljts. 

 
Uppgifter om taxa för förskola samt vilka ersättningar och bidrag som ingår i 
avgiftsgrundande inkomsten hittar du på kommunens webbplats Taxor förskola  
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Riktlinjer för fritidshem 
 

  

Beslutad i utbildningsnämnden 2019-11-27

Gäller från och med 2020-01-01
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Riktlinjer för fritidshem  

Varje kommun ska erbjuda utbildning i fritidshem för elever i kommunens 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Utbildning i fritidshem ska 
erbjudas i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvs-
arbete eller studier, om eleven har behov av särskilt stöd i form av fritidshem 
eller ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. 

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och 
grundsärskolan. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande 
samt erbjuda dem en meningsfull fritid. 

Fritidshem erbjuds 

▪ elever vars föräldrar förvärvsarbetar, studerar eller om eleven har ett eget 

behov på grund av familjens situation i övrigt, Skollagen 14 kap 5 § 

▪ elever i behov av särskilt stöd, Skollagen 14 kap 6 § 

▪ elever till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år, Skollagen 14 kap 

7 §  
 

 
       1. Ansökan om plats  

 
Ansökan om plats görs via e-tjänst eller på blankett som finns i 
kommunhusets reception. 

 
Barn som har en placering i kommunal förskola och börjar i kommunal   
skola i F-klass får automatiskt plats på fritidshem vid skolstart. 

 
                  Ansökan om plats på fristående fritidshem görs direkt till respektive enhet.

  
 

 
       2. Erbjudande om plats 
 

Förtur till fritidshem ges till elever i behov av särskilt stöd för sin 
utveckling, Skollagen 14 kap 6 §.  

 
Plats erbjuds vid eller så nära som möjligt den skolenhet där eleven är 
placerad. Skollagen 14 kap 10 §  
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Vårdnadshavare som erbjuds plats till sitt barn ska inom tio kalenderdagar 
lämna besked via e-tjänst eller till handläggaren om platsen önskas eller 
inte.   

 
 
       3. Vistelsetid 
 

Fritidshemmen har öppet mellan kl. 6.30–18.30.  
 Om det finns tillsynsbehov utöver ordinarie öppettider finns en möjlighet 

att ansöka skriftligt om tid från kl. 06.00, till respektive rektor. 
  

Vistelsetiden för eleven fastställs utifrån inlämnat närvaroschema via e-
tjänst eller till placeringshandläggare. Vistelsetid avser vårdnadshavares 
arbetstid eller studier, restid och rimlig tid för lämning och hämtning. Det 
innebär att eleven inte lämnas på fritidshemmet när vårdnadshavare är 
lediga om det inte finns beslut på grund av elevens egna behov eller 
familjens situation. 

 
Vid ändring av vistelsetid fylls ett nytt schema i via e-tjänst eller via 
blankett som finns i kommunhusets reception och lämnas senast 10 
kalenderdagar före det att schemat ska gälla. Tillfälliga ändringar av 
schemat diskuteras med personal på avdelningen.  

 
  
 Föräldraledig eller arbetssökande vårdnadshavare erbjuds möjlighet till att 

lämna sitt barn på fritidshemmet två schemalagda eftermiddagar per vecka, 
dock längst till kl. 16.00.  

 Platsen följer skolans läsårstider, vilket innebär att eleverna är lediga på 
studiedagar.  

 På höst-, jul-, sport-, och påskloven erbjuds eleven att vara på 
fritidshemmet två halva dagar eller en heldag. 

 Vistelsetid under sommarlovet beslutas i samråd med vårdnadshavare, 
pedagog och rektor utifrån verksamheten och elevens behov.  

 
 I samband med sommarsemester kan elevens fritidshem stänga 

verksamheten i fyra veckor. När detta inte sammanfaller med 
vårdnadshavares semester erbjuds eleven plats på ett annat fritidshem. 
Även i samband med julledighet kan verksamheten stänga och eleven 
erbjuds plats på annat fritidshem. 

 
 För att utveckla pedagogernas kompetens och utveckla verksamhetens 

kvalitet har rektor möjlighet till att stänga fritidshemmet fyra dagar per år. 
Information om vilka dagar detta sker ska meddelas till vårdnadshavare 
minst två månader i förväg. 
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 I möjligaste mån uppmuntras vårdnadshavare att ordna egen omsorg för 
barnet dessa dagar. Som kompensation erbjuds vårdnadshavare möjlighet 
att i samråd med personalen lämna sitt barn på fyra andra valfria dagar 
under året. 

 För de som inte kan ordna egen omsorg eget alternativ erbjuds annat 
alternativ. det omsorg på ett annat fritidshem.  

 
 Vårdnadshavare som är hemma på grund av graviditetspeng, egen sjukdom 

eller syskons sjukdom får lämna barnet enligt schema eller behov. När 
vårdnadshavare blir sjuk på ”ledig dag” i schemat och inte kan vårda 
barnet hemma är det tillåtet att lämna barnet de tider som behövs. Efter 
sjukskrivning längre än tre månader görs en överenskommelse med 
enhetens rektor angående vistelsetid. 

 
  
 
 
 4. Uppsägning av plats 
 

Uppsägningstiden är 1 månad och sker via e-tjänst eller skriftligt till 
handläggaren på utbildningsförvaltningen. 

 
Vid byte mellan fritidshem inom Älmhults kommun tillämpas ingen 
uppsägningstid när placeringen löper utan avbrott. 

 
Uppsägning av plats som avser perioden juni – augusti befriar inte från 
betalningsansvar om barnet återkommer till fritidshemmet under 
höstterminen samma år. 

 
Om ingen annan överenskommelse gjorts upphör placeringen på förskolan 
eller den pedagogiska omsorgen 31 juli det år barnet börjar förskoleklass 
eller grundskola och barnet tilldelas automatiskt fritidshemsplats. 

     
  
 5. Avgift 
 

För varje elev på fritidshem debiteras en fast månadsavgift, 12 månader 
per år. Faktura skickas i början av varje månad och ska vara betald den 
sista bankdagen i månaden. Avgiften debiteras från och med 
placeringsdagen och under uppsägningstiden 1 månad. 

 
Avgiften beräknas enligt maxtaxa. 
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Uppgifter om vårdnadshavares inkomstförhållanden ska lämnas via e-
tjänst eller på blankett som finns i kommunhusets reception, när eleven är 
erbjuden plats på fritidshem. 

 
När vårdnadshavares inkomst ändras ska detta anmälas via e-tjänst eller 
via blankett som finns i kommunhusets reception. Ändring av avgiften 
sker från och med den månad då inkomständringen började gälla. 

 
När vårdnadshavare har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis hos 
vårdnadshavarna och båda har behov av plats för barnet, ska var och en 
debiteras utifrån respektive hushåll. Två avgifter utgår för ett barn men 
summan får inte överstiga maxbelopp för ett barn.  

 
När barnets vårdnadshavare bor tillsammans med en person som inte är 
biologisk förälder till det barn för vilket avgift ska fastställas, är bådas 
inkomst ändå avgiftsgrundande.  

 
Beslut om avstängning från plats tas när avgiften inte erlagts trots att 
kravrutinerna fullföljts. 
 
Uppgifter om taxa för fritidshem, samt vilka ersättningar och bidrag som 
ingår i avgiftsgrundande inkomsten hittar du på sidan om ”Taxor 
fritidshem”. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 25 Lokalbehov Linnéskolan 
Ärendenummer UN 2023/33  
 

Utbildningsnämndens utskottbeslut 
Utbildningsnämndens utskott förslag till beslut:  
1. Utbildningsnämnden uppmärksammar tekniska nämnden på behov av att 

komplettera nuvarande moduler med ytterligare ett klassrum. 
2. Klassrummet behöver vara tillgängligt för verksamheten senast två veckor 

före skolstart i augusti 2023. 
3. Kostnaden finansieras inom ramen för investeringsprojektets budget. 
  

Beslutsnivå 
                  Utbildningsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Linnéskolans elevantal stiger och inför höstterminen 2023 behöver skolan utöka 
med ytterligare två klasser. För närvarande saknas lokaler för att möta det ökade 
behovet av klassrum. Utbildningsnämnden uppmärksammar tekniska nämnden 
på behovet av lokaler för skolans verksamhet i avvaktan på att Linnéskolans 
tillbyggnad färdigställs. 
 

Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-08 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 
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Utbildningsförvaltningen  
Anna Rix Grönvall   
anna.rix-gronvall@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Lokalbehov Linnéskolan  
Ärendenummer UN 2023/33 
 
Sammanfattning av ärendet 
Linnéskolans elevantal stiger och inför höstterminen 2023 behöver skolan utöka 
med ytterligare två klasser. För närvarande saknas lokaler för att möta det ökade 
behovet av klassrum. Utbildningsnämnden uppmärksammar tekniska nämnden 
på behovet av lokaler för skolans verksamhet i avvaktan på att Linnéskolans 
tillbyggnad färdigställs. 
 
Beslutsnivå 

  Utbildningsnämnden 
 

Beslutsunderlag 
 

• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-08 
 

Ärendeberedning 
Första delen av Linnéskolans tillbyggnad beräknades vara klar hösten 2023. Nu 
har byggnadsprocessen försenats och tillbyggnaden beräknas vara klar hösten 
2024 istället.  
Elevantalet på Linnéskolan till hösten beräknas vara omkring 628 stycken 
exklusive eventuell inflyttning, vilket är inom spannet på prognoser som gjordes 
2019 i samband med förslag till skolorganisation fram till 2031. Då gjordes olika 
prognoser på elevantalet utifrån olika scenarier kring Internationella skolan och 
Thoren framtid. Högsta prognosen var 665 elever höstterminen 2023, 
Antalet klasser i åk 7 kommer bli nio st i höst jämfört med sju klasser i 
nuvarande i åk 9 så det blir brist på lokaler. Utbildningsnämnden 
uppmärksammar tekniska nämnden på det ökade behovet av lokaler hösten 2023 
inom budget för investeringsprojektet. 
 
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden uppmärksammar tekniska nämnden på behov av att 

komplettera nuvarande moduler med ytterligare ett klassrum. 
2. Klassrummet behöver vara tillgängligt för verksamheten senast två veckor 

före skolstart i augusti 2023. 
3. Kostnaden finansieras inom ramen för investeringsprojektets budget. 
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Anna Rix Grönvall Underskrift 
Grundskolechef Titel 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 
 
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: 

Det finns behov av lokaler för att trygga barnens rätt till utbildning. 

Om ja, fortsätt med frågorna 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
Ärendet lyfts för att barnens rätt till utbildning ska tillgodoses. 

 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter 

 
4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? 

 
Ja ☒            Nej ☐ 
 
Förklara oavsett svar: 
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Eleverna har fått möjlighet att yttra sig i planeringen av deras nya skola. Vad det 
gäller den tillfälliga lösningen kommer eleverna att informeras och göras 
delaktiga när det blir känt vilka lösningar som är möjliga. 
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Ordförandesen  
Roger Johansson   
roger.johansson@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Läsrättigheter för utbildningsnämnden  
Ärendenummer UN 2022/314 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att underlätta samarbete och beredning av vissa ärenden är det av vikt att 
samtliga folkvalda politiker får tillgång till utbildningsnämndens handlingar i 
netpublicator. Detta innebär att handlingarna blir allmänna i samma stund, som 
de publiceras. Allmänna handlingar publiceras på postlistan och kan också 
begäras ut. 
 
Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-21 

 
 
Ordförandes förslag till beslut 
 Utbildningsnämnden beslutar att samtliga folkvalda politiker i Älmhults 

kommun har tillgång till nämndens kallelser, med tillhörande handlingar så 
fort de blir publicerade i Netpublicator. Undantag är allmänna handlingar 
som omfattas av sekretess. 

 
 
 
Roger Johansson Underskrift 
Utbildningschef Titel 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
Kommunledningskontoret 
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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: Att en nämnds handlingar blir tillgängliga för andra 
politiker i kommunen påverkar inte barnen. 

 

 

Om ja, fortsätt med frågorna 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter 
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4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? 
 
Ja ☐            Nej ☐ 
 
Förklara oavsett svar: 
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Utbildningsförvaltning 
Camilla Åström   
camilla.astrom@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Sammanställning inkomna delegeringsbeslut   
  
Ärendenummer UN 2023/15 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utbildningsnämndens 
utskott och tjänstemän enligt en fastställd delegeringsordning. Dessa beslut ska 
redovisas till utbildningsnämnden.  
Från och med 2022-03-23 redovisas anställningsavtal i separata rapporter, 
frånsett anställningar av personer som saknar personnummer. Övriga 
delegeringsbeslut redovisas som tidigare liksom anställningar som saknar 
personnummer.  
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 2023-02-22 

• Rapport delegeringsbeslut daterad 2023-02-22 

• Avtalsrapport Utbildningsförvaltning, Tillsv anst, Månad 2023-01 

• Avtalsrapport Utbildningsförvaltning, Alla tidsbegr anst, Månad 2023-01 

• Avtalsrapport Utbildningsförvaltning, Timavlönade, Månad 2023-01 
 

 
Förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut. 

 
Camilla Åström  Roger Johansson 
Verksamhetscontroller Utbildningschef 
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Camilla Åström2023-02-22

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden

Sekretess: Visas ej

2023-03-01

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2023.79 Plan mot kränkande behandling 5.6 Plan mot kränkande 
behandling §2/2023

2023-01-31 Monica Malm

UN 2023/31 Plan mot kränkande behandling 2023 Montessori 
förskola

5.6 Plan mot kränkande 
behandling

Kerstin Sörensen

2023.84 Plan mot kränkande behandling 2023 Bokhultets fsk 5.6 Plan mot kränkande 
behandling §3/2023

2023-02-01 Monica Malm

UN 2023/36 Plan mot kränkande behandling 2023 Bokhultets 
förskola

5.6 Plan mot kränkande 
behandling

Kerstin Sörensen

2023.87 Tillsynsbesök, Norlandia förskolor Galaxen 6.7 Avsluta enskilt 
tillsynsärende §1/2023

2023-02-06 Jenni Karlsson

UN 2022/289 Tillsyn Kunskapsförskolan 2022 6.7 Avsluta enskilt 
tillsynsärende

Jenni Karlsson

2023.88 Bifall skolskjuts Delegationslista 20221108-
20230206

10.13 Beviljande av 
skolskjuts §1/2023

2023-02-06 Christina Woxter Christina Woxter

UN 2022/290 Skolskjuts lå 22/23 10.13 Beviljande av 
skolskjuts

Christina Woxter

2023.156 Beslut om ekonomiskt stöd vid inackordering 12.3 Ekonomiskt stöd vi 
inackordering §1/2023

2023-02-09 Samuel Svensson

UN 2023/42 Beslut om ekonomiskat stöd vid inackodering. 12.3 Ekonomiskt stöd vi 
inackordering

Anna Strandqvist Rytkönen

2023.157 TF rektor v 7 Gemöskolan 3.9 Utse ställföreträdare 
§1/2023

2023-02-09 Anna Wilhelmsson Hallum

UN 2023/46 Tillförordnad rektor Gemöskolan 3.9 Utse ställföreträdare
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

Charlotte Ramberg 
Petersson
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Älmhults kommun 
Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar utfärdade månad 2023-01 
inom Utbildningsförvaltning 

Urval: Tillsvidare 

Identitet/beslutsdatum Anställning 
 
 

1 ALMANWI01.230120 Studiehandledare 
  Organisation: Gemö 1-3 

Tillsvidare, From: 2023-01-01 
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Anna Wilhelmsson 
Hallum, Rektor 

 
2 ALMCHGU01.230118 Lärare fritidshem 

  Organisation: Paradisskolan 
Tillsvidare, From: 2023-02-13 
Heltid - Sem.tjänst 
Utfärdat av: Charlotta Gustafsson, Rektor 

 
3 ANBU25.230111 Lärare grundskola, 7-9  

  Organisation: Linné 7-9 abcd 
Tillsvidare, From: 2023-04-01 
Utfärdat av: Andreas Burander, Rektor 
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Älmhults kommun 
Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar utfärdade månad 2023-01 
inom Utbildningsförvaltning 

Urval: Alla visstid, månadsavlönade 

Identitet/beslutsdatum Anställning 
 

 

1 ALBE10.230126  Lärare grundskola, 7-9 
  Organisation: The International School, MYP 

Tidsbegr.enl.skollagen, 2023-02-11 - 2023-06-22 
Ferieanställning, Utfärdat av: Alesi Adi Bete, Rektor 

 
2 ALMANWI01.230121  Lärare grundskola, F-3 

  Organisation: Gemö 1-3 
Tidsbegr.enl.skollagen, 2023-01-01 - 2023-08-09 
Ferieanställning, Utfärdat av: Anna Wilhelmsson Hallum, 
Rektor 

 
3 ALMANWI01.230127  Elevresurs  

  Organisation: Gemö 1-3 
Särskild visstidsanställning, 2023-04-01 - 2023-07-07 
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Anna Wilhelmsson 
Hallum, Rektor 

 
4 ALMCHGU01.230111  Lärare grundskola, F-3 

  Organisation: Ryfors 
Tidsbegr.enl.skollagen, 2023-01-11 - 2023-03-03 
Deltid - Sem.tjänst (75,00%), Utfärdat av: Charlotta Gustafsson, Rektor 

 
5 ALMCHGU01.230111  Lärarassistent  

  Organisation: Paradisskolan 
Särskild visstidsanställning, 2023-01-11 - 2023-07-10 
Deltid - Sem.tjänst (80,00%), Utfärdat av: Charlotta Gustafsson, Rektor 

 
6 ALMCHGU01.230112  Fritidsledare  

  Organisation: Paradisskolan 
Särskild visstidsanställning, 2022-09-19 - 2023-01-10 
Deltid - Sem.tjänst (60,00%), Utfärdat av: Charlotta Gustafsson, Rektor 

 
7 ALMCHGU01.230113 Lärarassistent  

  Organisation: Ryfors F-6 
Särskild visstidsanställning, 2023-01-11 - 2023-02-26 
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Charlotta Gustafsson, 
Rektor 

 
8 ALMCHGU01.230130 Kurator  

  Organisation: Ryfors 
Särskild visstidsanställning, 2023-02-02 - 2023-06-16 
Deltid - Sem.tjänst (40,00%), Utfärdat av: Charlotta Gustafsson, Rektor 
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9 ALMJOMA01.230102 Lärare gymnasium, yrkes  
  Organisation:     Haganäs, Kom-Vux 

Tidsbegr.enl.skollagen, 2023-01-06 - 2027-06-30 
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Johan Månsson, Rektor 

Vuxenutbildni 
 

10 ALMLILI04.230116  Barnskötare 
  Organisation: Möckeln 

Särskild visstidsanställning, 2023-01-16 - 2023-06-30 
Deltid - Sem.tjänst (75,00%), Utfärdat av: Lisbeth Lindström, Rektor för förskola 

 
11 ALMLILI04.230117  Förskollärare  

  Organisation: Ryforsgården 
Tidsbegr.enl.skollagen, 2023-02-01 - 2023-06-30 
Deltid - Sem.tjänst (80,00%) Utfärdat av: Lisbeth Lindström, Rektor för förskola 

 
12 ALMLILI04.230119 Förskollärare  

  Organisation: Ryforsgården 
Tidsbegr.enl.skollagen, 2023-02-01 - 2023-06-30 
Heltid - Sem.tjänst Utfärdat av: Lisbeth Lindström, Rektor 
för förskola 

 
13 ALMLILI04.230124 Förskollärare  

  Organisation: Ryforsgården 
Tidsbegr.enl.skollagen, 2023-02-01 - 2023-02-28 
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Lisbeth Lindström, Rektor 
för förskola 

 
14 ALMLILI04.230130  Förskollärare  

  Organisation: Ryforsgården 
Tidsbegr.enl.skollagen, 2023-02-01 - 2023-03-31 
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Lisbeth Lindström, Rektor 
för förskola 

 
15 ALMLILI04.230131  Förskollärare  

  Organisation: Ryforsgården 
Tidsbegr.enl.skollagen, 2023-03-01 - 2023-03-31 
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Lisbeth Lindström, Rektor 
för förskola 

 
16 ANNBAR29.230102 Elevresurs 

 Organisation: Haganäs, Gymnasie 3 
Särskild visstidsanställning, 2023-01-09 - 2023-03-31 
Deltid - Sem.tjänst (75,00%), Utfärdat av: Annika Bardh, Rektor särskola 

 
17 ANNBAR29.230125 Elevresurs 

  Organisation: Grundsärskolan 1-6 
Särskild visstidsanställning, 2023-01-19 - 2023-06-16 
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Annika Bardh, Rektor 
särskola 
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18 ANSC16.230110 Förskollärare 
  Organisation: Arnebo 

Tidsbegr.enl.skollagen, 2023-01-10 - 2023-04-10 
Deltid - Sem.tjänst (40,00%), Utfärdat av: Annie Schönbeck, Rektor för förskola 

 
19 ANSC16.230116  Förskollärare 

  Organisation: Arnebo 
Särskild visstidsanställning, 2023-04-10 - 2023-07-07 
Deltid - Sem.tjänst (40,00%), Utfärdat av: Annie Schönbeck, Rektor för förskola 

 
20 ELLI19.230109 Barnskötare 

  Organisation: Montessori skola, Montessori F-6 
Särskild visstidsanställning, 2023-01-01 - 2023-07-15 
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Elisabeth Lindén, Rektor 

 
21 ELLI19.230109 Lärare grundskola, 4-6 

  Organisation: Klöxhult, Klöxhult 4-6 
Särskild visstidsanställning, 2023-01-16 - 2023-06-22 
Ferieanställning (50,00%), Utfärdat av: Elisabeth Lindén, Rektor 

 
22 EVBR14.230127 Elevresurs 

  Organisation: Elme Skolan 4-6 
Vikariat, 2023-01-30 - 2023-06-16, Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat 
av: Eva-Lena Brafield, Rektor 

 
23 MABE07.230111 Förskollärare 

  Organisation: Häradsbäck 
Tidsbegr.enl.skollagen, 2023-02-01 - 2023-04-30 
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor 
för förskola 

 
24 MABE07.230111 Förskollärare  

  Organisation: Häradsbäck 
Tidsbegr.enl.skollagen, 2023-02-01 - 2023-03-31 
Deltid - Sem.tjänst (80,00%), Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola 

 
25 MABE07.230112  Förskollärare  

  Organisation: Eneryda 
Tidsbegr.enl.skollagen, 2023-02-08 - 2023-03-10 
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor 
för förskola 
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26 MAEM29.230120 Förskollärare  
  Organisation: Pjätteryd 

Tidsbegr.enl.skollagen, 2023-02-01 - 2023-04-30 
Deltid - Sem.tjänst (75,00%), Utfärdat av: Martina Emanuelsson, Rektor för förskola 

 
27 MAHA23.230111 Fritidsledare 

  Organisation: The International School 
Särskild visstidsanställning, 2022-12-21 - 2023-06-16 
Deltid - Sem.tjänst (50,00%), Utfärdat av: Maria Haglund, Rektor/Förskolechef 

 
28 MAHA23.230111 Elevresurs  

  Organisation: The International School 
Särskild visstidsanställning, 2022-12-12 - 2023-06-16 
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Maria Haglund, 
Rektor/Förskolechef 

 
29 MAJO12.230103 Barnskötare  

  Organisation: Haga 
Särskild visstidsanställning, 2023-01-09 - 2023-06-30 
Deltid - Sem.tjänst (80,00%), Utfärdat av: Maria Johnsson, Rektor för förskola 

 
30 MATH02.230104 Förskollärare  

  Organisation: Liljebacken 
Tidsbegr.enl.skollagen, 2023-01-10 - 2023-02-28 
Deltid - Sem.tjänst (70,00%), Utfärdat av: Malin Turesson, Rektor för förskola 

 
31 MEMA02.230127 Barnskötare 

 Organisation: The International preschool 
Särskild visstidsanställning, 2023-01-23 - 2023-06-30 
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Megan Renegård, Bitr. 
rektor 

 
32 VEMI31.230125 Biblioteksassistent 

  Organisation: Skolbibliotekscentralen 
Vikariat, 2023-02-01 - 2023-03-31, Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat 
av: Vedran Misic, Bitr. rektor 
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Älmhults kommun 
Förteckning över avtal om timavlönade anställningar utfärdade månad 2023-01 
inom Utbildningsförvaltning 

Regnr/beslutsdatum Ärende 
 
 

1 ALMANWI01.230111 Elevresurs, 403016 
 Organisation: Gemö 4-6 

Intermittent, From: 2023-01-01, intermittent 
Utfärdat av: Anna Wilhelmsson Hallum, Rektor 

 
 

2 ALMJOMA01.230109  Lärare gymnasium, yrkes, 401013 
  Organisation: Haganäs, Kom-Vux 

Tidsbegr.enl.skollagen, From - tom: 2023-01-09 - 2023-02-19 
Utfärdat av: Johan Månsson, Rektor Vuxenutbildni 

 
3 EMJO17.230131 Timlärare, 4010.. 

 Organisation: The International School, PYP 
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2023-01-30, intermittent 
Utfärdat av: Emelie Jönsson, Rektor Bitr 

 
4 EMJO17.230131 Timlärare, 4010. 

  Organisation: The International School, PYP 
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2023-01-30, intermittent 
Utfärdat av: Emelie Jönsson, Rektor Bitr 

 
5 EMJO17.230131 Timlärare, 4010.. 

 Organisation: The International School, PYP 
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2023-01-30, intermittent 
Utfärdat av: Emelie Jönsson, Rektor Bitr 

 
6 EMJO17.230131 Barnskötare, 403010  

  Organisation: The International School, PYP 
Intermittent, From: 2023-01-30, intermittent 
Utfärdat av: Emelie Jönsson, Rektor Bitr 

 
7 EVBR14.230111  Lärare, modersmål, 401019 

  Organisation: Modermålslärare 
Tidsbegr.enl.skollagen, From - tom: 2022-12-23 - 2023-06-16 
Utfärdat av: Eva-Lena Brafield, Rektor 
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Regnr Ärende 
 
 

8 EVBR14.230120 Lärare, modersmål, 401019  
  Organisation: Modermålslärare 

Tidsbegr.enl.skollagen, From - tom: 2023-01-20 - 2023-06-16 
Utfärdat av: Eva-Lena Brafield, Rektor 

 
9 LAAN18.230124 Elevresurs, 403016 

  Organisation: Diö F-6 
Intermittent, From: 2023-02-06, intermittent 
Utfärdat av: Lena Andersson, Rektor 

 
10 MABE07.230103 Lärare grundskola, F-3, 401009 

  Organisation: Timavlönade UTB 
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2023-01-16, intermittent 
Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola 

 
11 MABE07.230111 Lärare grundskola, F-3, 401009  

  Organisation: Timavlönade UTB 
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2023-01-11, intermittent 
Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola 

 
12 MABE07.230113 Förskollärare, 402010  

  Organisation: Timavlönade UTB 
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2023-01-23, intermittent 
Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola 

 
13 MABE07.230114 Lärare grundskola, F-3, 401009  

  Organisation: Timavlönade UTB 
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2023-01-23, intermittent 
Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola 

 
14 MABE07.230126 Förskollärare, 402010   

  Organisation: Timavlönade UTB 
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2023-02-01, intermittent 
Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola 

 
15 MEMA02.230127  Lärarassistent, 403015 

  Organisation: The International preschool 
Intermittent, From: 2023-01-30, intermittent 
Utfärdat av: Megan Renegård, Bitr. rektor 

 
16 MOMA08.230130 Förskollärare, 402010 

 Organisation: Hallaryd 
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2023-01-01, intermittent 
Utfärdat av: Monica Malm, Förskolechef 

133



 

 

 

2022-11-18 

1 (16) 

  

 

 

Introduktion till skolans 
styrning, ansvar och mandat 

Bild 1. Introduktion till skolans styrning, ansvar och 
mandat 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Ytterligare presentationsmaterial 
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Bild 2: Styrkedjan - hela vägen till barnen och eleverna 

Bild 3: Bedriva utbildning 
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Utbildning på entreprenad  

Bild 4: Skolans styrning – kort historisk bakgrund 
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Källor  

Bild 5: Skolans styrning – fortsättning 
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Källor  

Bild 6: Skolväsendets regleringar i ett normhierarkiskt 
system 
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Länktips:  

Skolverkets bestämmelser finns i ett normhierarkiskt system  

139

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/skollagen-och-forordningar
https://www.skolverket.se/innehall-a-o/landningssidor-a-o/laroplaner
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/aktuella-forandringar-pa-grundskoleniva/andrade-laroplaner-och-kursplaner-hosten-2022
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/allmanna-rad
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/aktuella-regelandringar
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/aktuella-regelandringar
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• 

• 

• 

• 

Bild 7: Vad måste en huvudman förhålla sig till? 

Område A i presentationen 

Område B i presentationen för kommunal huvudman 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 

 

Område B i presentationen för enskild huvudman 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

Område C i presentationen som gäller både offentliga och 
enskilda huvudmän. 

Kommunen 

141



2022-11-18 

9 (16) 

Enskild huvudman 

Bild 8: Den dubbla styrningen 

Bild 9: Resonera om den dubbla styrningen 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Bild 10: Huvudmannens ansvar 
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• 

• 

• 

Hänvisningar till skollagen 
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Bild 11: Resonera om huvudmannens ansvar 

• 

• 

• 

• 

Bild 12: Skolchefens ansvar 
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Hänvisning till skollagen 

Bild 13: Resonera om skolchefsrollen 

• 

• 

• 

Bild 14: Rektorns ansvar 

Hänvisning till skollagen 
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Bild 15: Resonera om rektorsrollen  

• 

• 

Bild 16: Vem beslutar? 
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Bild 17: Kommunens dubbla roll 

Bild 18: Exempel på vad hemkommunen ansvarar för  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Bild 19: Exempel på vad hemkommunen beslutar om 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Bild 20: Resonera om hemkommunens ansvar  

• 

• 

• 

Bild 21: Spänningsfältet mellan nämnd/styrelse och 
förvaltning 
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• 

• 

 

Bild 22: Fortsätt med nästa del: Systematiskt 
kvalitetsarbete 
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De fem skolmyndigheterna | Introduktionspaket till skolväsendet, del 1 

De fem skolmyndigheterna 

Bild 1: De fem skolmyndigheterna 

Bild 2: De fem skolmyndigheterna är 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 

• 

Bild 3: Skolverket 

Bild 4: Skolverkets uppdrag 

Statsbidrag 
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http://www.skolverket.se/
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/sok-forordningar-och-foreskrifter-skolfs/foreskrifter-skolfs
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Lärarnas ansvarsnämnd (LAN)  

Bild 5: Skolinspektionen 

Bild 6: Skolinspektionens uppdrag 

Missförhållanden i skolan 

152

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/fragor-och-svar/om-statsbidrag-for-skolan
http://www.skolinspektionen.se/
https://www.skolinspektionen.se/om-oss/uppdrag-och-verksamhet/verksamheter-vi-inspekterar/
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Tillstånd och ansökningar 

Barn och Elevombudet (BEO)  

Skolväsendets överklagandenämnd (ÖKN) 

Bild 7: Olika typer av inspektion 

153

https://www.skolinspektionen.se/rad-och-vagledning/missforhallanden-i-skolan/
https://beo.skolinspektionen.se/
https://www.overklagandenamnden.se/
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Regelbunden tillsyn 

- 

  

Riktad tillsyn  

- 

Tillsyn utifrån individärenden 

 

 

 

 

 

Bild 8: Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) 

Bild 9: Specialpedagogiska skolmyndighetens uppdrag 

154

http://www.spsm.se/
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Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning 

Specialskolor  

Bidrag 

  

Bild 10: Skolforskningsinstitutet (SKOLFI) 

Bild 11: Skolforskningsinstitutets uppdrag 

155

https://www.spsm.se/skolalternativ/ansokan-till-vara-utbildningsformer/
https://www.spsm.se/stod/bidrag/skolor-inom-skolvasendet/
http://www.skolfi.se/
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Skolforskningsinstitutets forskningsprofil 

Länkar 

Bild 12: Sameskolstyrelsen 

Bild 13: Sameskolstyrelsens uppdrag 
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http://skolfi.se/forskningssammanstallningar/
http://skolfi.se/forskningsfinansiering/
https://sameskolstyrelsen.se/
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Sameskolstyrelsens skolor 

Integrerad undervisning 

Fjärrundervisning 
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Introduktion till  
systematiskt kvalitetsarbete 
 

Bild 1. Introduktion till systematiskt kvalitetsarbete 

Bild 2. Vad är systematiskt kvalitetsarbete?  

För barns och elevers lärande och utveckling 

  
 

Bild 3. Så gör vi för att lyckas med vårt systematiska kvalitetsarbete 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Bild 4. Huvudmannens roll och ansvar enligt skollagen 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 

• 
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https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/styrning-och-ledarskap/okad-kvalitet-och-likvardighet-i-forskola-och-skola
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800#K4
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Bild 5. Förtydligande kring ansvar i det systematiska 
kvalitetsarbetet 

Bild 6: Schematisk bild över ansvar på olika nivåer i det 
systematiska kvalitetsarbetet  

Bild 7. Elevhälsan ska vara en del i det systematiska 
kvalitetsarbetet 

Bild 8. Rutiner för klagomålshantering 

 
Bild 9. Gemensam reflektion 

• 

• 

• 
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• 

• 

Bild 10. Vad innebär det att arbeta med systematiskt 
kvalitetsarbete? 

• 

• 

• 

• 

Bild 11: Var är vi? Samla underlag till en nulägesbeskrivning 
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Bild 12: Vart ska vi? Analysera orsaker till resultat och bedöm 
utvecklingsbehov 
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Bild 13: Vart ska vi? Analysera  

 

Bild 14: Hur gör vi? Planera  

 

Huvudmannens övergripande planering för prioriterade områden och aktiviteter 
ska tydliggöra 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Bild 15: Hur gör vi? Genomföra 

 

Bild 16: Hur blev det? Utvärdera 

  

• 

• 

• 

• 

 

Bild 17: Gemensam reflektion 
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• 

• 

• 

• 

 

Bild 18. Stöd och fördjupning för ert arbete 

 

Bild 19. Kvalitetsdialoger 
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Dok1 |      

Fördjupning till systematiskt 
kvalitetsarbete 
 

Fördjupning till systematiskt kvalitetsarbete 
 
Bild 2: Nulägesbeskrivning 
 
Detta avsnitt syftar till att ge stöd för huvudmannens genomförande av sitt 
systematiska kvalitetsarbete. Strukturen för genomförandet tar utgångspunkt i de 
faser i den cykliska process som beskrivs i Skolverkets allmänna råd för 
systematiskt kvalitetsarbete. 
 
Utgångspunkt i alla faser är de nationella målen, riktlinjerna och kraven för 
förskole- och skolverksamheten. De styr uppföljningens fokus och är 
utgångspunkten vid påföljande analys och bedömning av utvecklingsbehov. För 
planering och genomförande av beslutade insatser utgör de vägledande hållpunkter. 
För att kunna analysera nuläget och bedöma behov av insatser är det viktigt att 
huvudmannens uppföljning av nuläget sker utifrån styrdokumenten. 
Det första steget i huvudmannens uppföljning är att lyfta upp resultat inom 
väsentliga områden i verksamheten. Därför är det viktigt att inte stanna på en 
summerande nivå, utan klargöra likheter och skillnader bland annat mellan olika 
enheter, skolformer och andra grupperingar. 
Det är när resultatet och dess mönster är klarlagt inom ett område som 
förutsättningar finns att bedöma måluppfyllelsen, dvs. jämföra om det är som det 
enligt styrdokumenten ska vara. 
 
Bild 3: Analysera och bedöma 
Analysens uppgift är att på ett trovärdigt sätt bedöma kvaliteten i förhållande till de 
nationella målen samt att identifiera faktorer som har påverkat måluppfyllelsen och 
som kan vara utgångspunkt för utvecklingsarbetet. Genom analysen får ni kunskap 
och underlag för att kunna göra en välgrundad bedömning av var vi är, vad som 
påverkat resultaten och vad som behöver förändras när det gäller förutsättningarna, 
verksamhetens genomförande och måluppfyllelsen.  
Analysen av ett utvalt förbättringsområde behöver fokusera både på verksamhetens 
genomförande och de förutsättningar som finns. 
Vid analysarbetet inom ett identifierat förbättringsområde är det viktigt att såväl ta 
vara på erfarenheter och tankar från företrädare för verksamheten som att inhämta 
stöd för analysen i forskning, i Skolverkets utvärderingar och Skolinspektionens 
kvalitetsgranskningar samt i beprövad och dokumenterad erfarenhet. 
Tänkbara och möjliga förklaringar till vad i verksamheten som påverkar och 
orsakar resultaten och måluppfyllelsen:  
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• Vad bygger era antaganden på? Vad säger forskning och utvärderingar om 
liknande frågor?  

• Framgår orsakerna tydligt av dokumentationen eller behöver ytterligare 
uppföljning eller utvärdering genomföras?  

• Var finns utvecklingsbehoven? Vilka insatser behövs och vilka effekter 
förväntar ni er?  

 
Bild 4: Planera 
Huvudmannens övergripande planering tar sin utgångspunkt i den föregående 
fasens dokumenterade analys och bedömning av områden för förbättringsinsatser.  
En planering är viktig för att komma igång med arbetet och för att nå uppsatta mål.  
 
Planeringen bör utgå ifrån analysen av måluppfyllelsen och den prioriterade 
utvecklingsinsats som ni har kommit överens om. Planeringen pekar ut hur arbetet 
ska genomföras, följas upp och utvärderas.  
 
Bild 5: Genomföra 
För att utvecklingsarbetet ska bli systematiskt och långsiktigt behöver arbetet 
kontinuerligt följas upp så att vi håller fokus och genomför arbetet enligt målen, 
planeringen och de prioriterade utvecklingsområdena.  
 
Med jämna mellanrum behöver ni se tillbaka och sammanfatta det som pågår för 
att försäkra er om att insatserna leder mot de mål som konkretiserats i planeringen. 
Det behöver också stämmas av att ni fortfarande fokuserar på det som prioriterats 
för att utvecklingen ska bli långsiktig.  
 
Planeringen kan behöva ses över och vid behov förändras. Om ni kontinuerligt 
reflekterar och dokumenterar framgångar, svårigheter och eventuella justeringar i 
genomförandet finns det sedan ett underlag för utvärdering av insatserna. Detta 
kan även bidra till ett kollegialt lärande.  
 
Ansvaret för hur huvudmannens övergripande planering utformas och genomförs 
ligger på förvaltningsledning och på den professionella nivån (rektor, lärare, 
förskollärare och annan personal).  
 
Bild 6: Utvärdera - ett nytt nuläge 
Uppföljning och utvärdering är en central del i kvalitetsarbetet. När insatserna är 
genomförda vill vi veta hur de uppsatta målen har nåtts och om de förväntade 
effekterna har inträffat. Resultaten värderas därför i förhållande till de nationella 
målen, de genomförda insatserna och de förväntade effekterna. Ni avsätter tid för 
att granska vad som har gjorts och vad det har lett till. Först därefter går det att 
formulera hur ni ska gå vidare.  
 
Det systematiska kvalitetsarbetet är en ständigt pågående process som aldrig tar 
slut. Genom att analysera vilka insatser som gett förväntad effekt, och vilka som 
inte gjort det, blir det fortsatta utvecklingsarbetet bättre.  
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Efter uppföljningen blir nästa steg i kvalitetsarbetet att återigen definiera: Var är vi 
nu?  

• Vilka mål och effekter har uppnåtts? 
• Vilka slutsatser kan vi dra av detta? 
• Vilket blir vårt nästa steg i det fortsatta arbetet? 

 
. 
Bild 7: Diskussion till fördjupningen 
 

• Hur arbetar ni kontinuerligt och långsiktigt med ert kvalitetsarbete? 
• Hur dokumenterar ni ert systematiska kvalitetsarbete? 
• Hur har ni fördelat ansvar och mandat för det systematiska kvalitetsarbetet 

och hur kommuniceras det? 
• På vilket sätt följer ”huvudmannen” och ”enheten” upp utbildningen? 
• Vilka forum för diskussion kring systematiskt kvalitetsarbete, resultat och 

analys har ni? 
• Hur sker dialogen/kommunikationen i styrkedjan - vad kan förbättras? 
• På vilket sätt stödjer ledningsorganisationen det systematiska 

kvalitetsarbetet? 
• Hur påverkar det systematiska kvalitetsarbetet  
• ledningsorganisationens arbete? 

 
Bild 8: Kvalitetsverkstaden 
 
Läs om kvalitetsverkstaden 
processtöd för kvalitetsarbete 
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Del 1 – Nämndens ansvarsområden och 

arbetsuppgifter 
 

Uppdrag och verksamhet 

1 §  

Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan 

författning. Nämnden ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med 

budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt 

verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna 

riktlinjer. 

 

Nämndens ansvarsområde 

2 §  

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet och 

inom förskole- och fritidshemsverksamheten samt kommunens övriga uppgifter 

enligt skollagen (2010:800). 

Nämndens uppgifter omfattar 

• förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola och pedagogisk omsorg, 

• gymnasieskola och gymnasiesärskola,  

• kommunal vuxenutbildning, undervisning för vuxna med utvecklingsstörning 

eller förvärvad hjärnskada, uppdragsutbildning, svenska för invandrare (SFI) 

samt yrkeshögskoleutbildningar, 

• tillsyn över fristående förskolor och fritidshem med enskild huvudman som 

inte anordnas vid en skolenhet, 

• ha insyn i fristående verksamheter, 

• handlägga ärenden om bidrag till fristående huvudmän. 

Nämnden ansvarar även för det kommunala aktivitetsansvaret och kommunens 

kontakter med näringsliv, universitet och högskolor i utbildningsfrågor. 

Nämnden ansvarar även för det löpande arbetet med att upprätthålla god 

säkerhet, inklusive informationssäkerhet, och krisberedskap inom sina 

verksamheter.  
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Uppföljning, återredovisning och rapportering till 

fullmäktige 

3 §  

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur nämnden har 

fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till den 

1. i reglemente, 

2. genom finansbemyndigande. 

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats 

till den fullgjorts. 

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. 

Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas 

redovisningar. 

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts den enligt 

speciallag. 

 

Organisation inom verksamhetsområdet 

4 §  

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 

hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra 

författningar för verksamheten. 

 

Personalansvar 

5 §  

Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid den egna förvaltningen, 

med undantag för förvaltningschefer, och personal inom förvaltningen som 

tillhör annan nämnds i reglemente fastställda ansvarsområde1. Nämnden har 

hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt 

verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 9 § 

kommunstyrelsens reglemente under rubriken ”Personalpolitiken”. 

  

                                                 
1 Detta innebär att nämnden inte är anställningsmyndighet för personal inom kulturskolan, 

folkbiblioteken och fritidsgårdsverksamheten, då dessa ingår i kultur- och fritidsnämndens 

ansvarsområde. 
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Ekonomisk förvaltning 

6 §  

Nämnden har budgetansvar inom de ramar som beslutats av 

kommunfullmäktige.  

Nämnden underhåller och förvaltar sådan lös egendom inom sina verksamheter 

som inte förvaltas av annan nämnd. 

Nämnden får inom ramen för budget sluta avtal inom sitt verksamhetsområde. 

 

Remisser 

7 §  

Nämnden får i kommunens namn svara på remisser ställda till kommunen som 

helhet, under förutsättning att de enbart berör nämndens ansvarsområde, samt att 

ärendet inte är av principiell eller annars större vikt eller kräver samordning med 

andra nämnder för att ge ett heltäckande svar. 

 

Information till allmänheten 

8 §  

Nämnden svarar för informationen till allmänheten inom nämndens 

verksamhet. 

Det åligger nämnden att inom sitt verksamhetsområde biträda 

kommunstyrelsen i kommunens centrala informationsverksamhet och i arbetet 

med kommunens externa och interna webbplats. 

 

Regelreformering 

9 §  

Nämnden har hand om reformering av nämndens regelbestånd och utformningen 

av nämndens handlingar. Nämnden ska ta initiativ till att uppdatera 

kommunövergripande styrande dokument om de har anknytning till nämndens 

verksamhet. 

Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 

kungörs enligt gällande bestämmelser. Nämnden ska informera styrelsen om de 

ändringar som görs i nämndens styrande dokument så att de kan tillkännages på 

kommunens anslagstavla och publiceras i kommunens författningssamling. 

 

Processbehörighet 

10 §  

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och 

ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde. 
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Delgivningsmottagare 

11 §  

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan 

anställd som nämnden beslutar. 

 

Undertecknande av handlingar 

12 §  

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar 

undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice 

ordförande och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser med 

kontrasignering av sekreteraren. 

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 

nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. 

 Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra 

handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat 

beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill. 

 

Arkiv och registrering 

13 §  

Nämnden ansvarar för att det finns en aktuell dokumenthanteringsplan för hur 

information inom nämndens ansvarsområde ska hanteras, registreras och 

bevaras. Nämnden ansvarar även för att förvaltningen följer 

dokumenthanteringsplanen. Först när information överlämnats till kommunens 

centralarkiv upphör nämndens ansvar. 

 

Behandling av personuppgifter 

14 §  

Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 

sker i dess verksamhet.  

Nämnden ska utse dataskyddsombud. 

 

Information och samråd 

15 §  

Styrelsen, annan nämnd och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 

möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det underlag de 

behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte 

uppgift för vilken sekretess råder. 
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Nämnden ska samråda med nämnd när nämndens verksamhet och/eller ärenden 

berör annan nämnds verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 

berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

 

Del 2 – Nämndens arbetsformer 
 

Sammansättning 

16 §  

Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.  

 

Presidium 

17 §  

Nämndens presidium ska bestå av ordförande och en eller två vice ordförande.  

Viceordföranden/a ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 

sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 

 

Tidpunkt för sammanträden 

18 §  

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Senast på 

första sammanträdet varje år ska nämnden fastställa tiderna för ordinarie 

sammanträden under året. Sammanträdesschemat ska samordnas för att 

underlätta en effektiv ärendegång, budget- och redovisningsprocess samt intern 

kontroll. Nämnden har normalt 11 sammanträden per år. 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter 

begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra 

sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det 

eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden/a om tiden för 

extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 

ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 

ordföranden/a. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 

tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot 

och ersättare snarast underrättas om beslutet via de förtroendevaldas kommunala 

e-post. 
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Kallelse 

19 §  

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 

ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 

ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter 

har lika lång tjänstgöringstid ska den av dessa till åldern äldste ledamoten vara 

ålderspresident. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet. Kallelsen ska tillgängliggöras för varje ledamot och ersättare 

samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 5 dagar före 

sammanträdesdagen. Kallelse och handlingar distribueras digitalt via applikation 

för möteshantering. Utskick till förtroendevalda skickas till respektive 

@almhult.se-adress. 

I undantagsfall får ordföranden besluta att kallelse får ske inom annan tid 

och/eller på annat sätt. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 

kallelsen. Ordföranden ska i anslutning till kallelsen ange om, och i så fall vilka, 

handlingar som finns förtecknade som beslutsunderlag (till exempel i 

tjänsteskrivelse) inte har bifogats. 

 

Offentliga sammanträden 

20 §  

Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får 

inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer 

uppgifter som omfattas av sekretess. 

 

Närvarorätt 

21 §  

Kommunalråd och oppositionsråd har rätt att närvara vid nämndens 

sammanträden och delta i överläggningarna.  

Härutöver får nämnden kalla förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i 

nämnden till sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även 

anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan kallas. Om nämnden inte 

beslutar annat, får den som kallats delta sammanträdet och vid överläggningarna. 

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 

sammanträden. 

Förvaltningschef får närvara vid sammanträdena om nämnden inte särskilt 

beslutar annat. Förvaltningschefen har rätt att få ett yttrande antecknat i 

protokollet. 
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Personalföreträdare har rätt att närvara och yttra sig vid nämndens 

sammanträden i enlighet med vad som är föreskrivet i 7 kap. 12–16 §§ KL. 

 

Ordföranden 

22 §  

Det åligger ordföranden 

1. att leda nämndens arbete och sammanträden, 

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 

3. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid 

behov är beredda, 

4. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, 

5. bevaka att nämndens beslut verkställs, 

6. representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall. 

7. ansvara för att nya och redan aktiva ledamöter och ersättare får relevant 

utbildning inom nämndens verksamhetsområde. 

 

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

23 §  

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde 

eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som 

ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den 

som varit ledamot i Nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång 

tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 

uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga 

ordförandens/övriga presidiets uppgifter. 

 

Förhinder 

24 §  

En ledamot som är förhindrad att delta i hela eller delar av ett sammanträde, ska 

i förväg underrätta förvaltningen, som kallar den ersättare som står i tur om att 

denne ska tjänstgöra. 
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Ersättares tjänstgöring 

25 §  

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska 

en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i 

tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.  

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 

tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 

Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 

tjänstgöra under pågående sammanträde. Inträde bör inte ske under pågående 

handläggning av ett ärende, om det inte finns särskilda skäl för detta. 

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning 

som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i 

den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. 

Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom 

ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående 

sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 

turordningen. 

 

Jäv, avbruten tjänstgöring 

26 §  

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 

ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund 

av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det 

etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna. 

 

Deltagande i beslut 

27 §  

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska 

anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 

nämnden fattar det med acklamation. 
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Överläggning 

28 §  

Den ledamot, ersättare eller annan som har rätt att närvara vid överläggningarna 

som vill yttra sig ska genom handuppräckning uppmärksamma ordföranden på 

detta.  

Den som har rätt att delta i överläggningarna får ordet i den ordning hen har 

anmält sig och blivit uppropad. 

Den som har rätt att delta i överläggningarna har också rätt till en kort replik på 

högst två minuter med anledning av vad en talare anfört. Repliken görs 

omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra repliken 

framställts. 

En replik ska innebära en sakupplysning eller rättelse med anledning av närmast 

föregående anförande. Replik medges även den som är direkt omnämnd i 

anförandet. 

Den talare vars inlägg en replik gäller har rätt till ett kort genmäle om högst två 

minuter på repliken.  

I övrigt är huvudregeln att inlägg inte är tidsbegränsade. 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter 

tillsägelse av ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet. 

 

Förslag 

29 §  

är nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 

igenom de förslag som har framställts under överläggningen och kontrollerar att 

de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. 

Därefter får inte något förslag ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt 

beslutar att medge det. 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett 

förslag avfatta det skriftligt. 

 

Omröstning 

30 §  

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av sekreteraren och justeraren. 

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter 

upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst 

sist. 

När omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 

Därefter får ingen ledamot avge, ändra eller återta en röst. 

I ärenden som avser val eller anställning av personal ska omröstning ske genom 

sluten omröstning. Sekreteraren delar då ut blanka valsedlar. Ordföranden 
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klargör hur omröstningen ska gå till och vad ledamöterna kan skriva på 

valsedeln. Vid personval kan exempelvis namn och partitillhörighet anges. 

Valsedeln ska vikas en gång på mitten så att kortsidorna möts. Sekreteraren 

samlar upp valsedlarna. När alla ledamöter avgett sina röster läses de avgivna 

rösterna upp en i taget. Justeraren kontrollerar röstsedlarna och resultatet av 

omröstningen. 

För val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt finns särskilda 

föreskrifter i lag. 

 

Reservation 

31 §  

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska det göras skriftligen. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 

före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande 

gäller vid omedelbar justering. Ledamot kan reservera sig mot ett beslut fram 

tills dess mötet avslutats. 

 

Protokollsanteckning 

32 §  

I anslutning till ett ärende kan ledamot med ordförandes medgivande få sin 

mening antecknad till protokollet (protokollsanteckning). Protokollsanteckningar 

bör vara kortfattade. 

Protokollsanteckningens innehåll ska tillkännages muntligt eller skriftligt på 

nämndens sammanträde. Anteckningen ska lämnas skriftligen till sekreteraren 

före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.  

 

Justering och anslag av protokoll 

33 §  

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Justerarna undertecknar 

protokollet på första sidan och signerar övriga sidor i protokollet och samtliga 

sidor av protokollets bilagor. Senast dagen efter protokollet justerats ska 

protokollet anslås på kommunens elektroniska anslagstavla. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden 

och en ledamot. Särskilt anslag på kommunens elektroniska anslagstavla ska 

utfärdas för den direktjusterade paragrafen.  
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Utskott 

34 §  

Inom nämnden kan finnas ett arbetsutskott. Utskottet ska bestå av maximalt 5 

ledamöter och 5 ersättare.  

Om en ledamot uppsäger sig från sitt uppdrag i utskottet eller inte längre är 

valbar ska ledamoten skriftligen begära sig entledigad och nämnden ska snarast 

förrätta fyllnadsval. 

Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets 

ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är 

förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan 

ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda 

ordningen.  

Utskotten sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden 

ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 3 ledamöter 

begär det. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas.  

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 

närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Vid utskottssammanträde ska protokoll föras. 

Utskottet ska fatta beslut enligt fastställd delegeringsordning och bereda 

nämndens ärenden. De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör 

beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden och förvaltningschefen 

överlämnar sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga 

fram förslag till beslut. 

 

Sammanträde på distans 

35 § 

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 

och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 

obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som 

önskar delta på distans ska senast 3 dagar i förväg anmäla detta till nämndens 

kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 

nämnden. 
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Om dokumentet 
Detta dokument innehåller både arbetsordning för utbildningsnämndens utskott 
och utbildningsnämndens delegationsordning. Medan arbetsordningen fastställer 
utskottens uppgifter och arbetsformer beskriver delegationsordningen huvudsak-
ligen vilken beslutsrätt som nämnden överlåter till anställda, utskott, enskilda 
förtroendevalda med flera. Av praktiska skäl har bestämmelserna samlats i 
samma dokument, då de alla handlar om utbildningsnämndens generella upp-
giftsfördelning. Delegationsordningen behandlar i huvudsak ren beslutsrätt, men 
innehåller även delegering av vissa andra uppgifter – i första hand underteck-
nande av handlingar. 
 

  

186



 Delegationsordning utbildningsnämnden  

 2022-04-22  5(34) 

    

 

Arbetsordning för utskotten 
Utbildningsnämndens reglemente fastställer bland annat att nämnden kan ha ett 
arbetsutskott. Reglementet innehåller även andra bestämmelser om utskottet. 
Denna arbetsordning gäller utöver bestämmelserna i reglementet. 
Utskottens beslutsrätt regleras i delegationsordningen. 

Utskottets arbetsformer 
Det som är föreskrivet i utbildningsnämndens reglemente om 

• tidpunkt för sammanträden 
• kallelse 
• sammanträde på distans 
• ersättare för ordförande och vice ordförande 
• förhinder 
• ersättares tjänstgöring 
• jäv, avbruten tjänstgöring 
• deltagande i beslut 
• överläggning 
• förslag 
• omröstning 
• reservation 
• justering och anslag 
ska på motsvarande sätt tillämpas på utskottet. I övrigt gäller arbetsformer enligt 
nedan. 
 
Ordförande och presidium 
Utbildningsnämndens ordförande är tillika ordförande i arbetsutskottet. Nämn-
dens 2:e vice ordförande är tillika vice ordförande i arbetsutskottet.  
Utskottet ordförande och vice ordförande utgör utskottets presidium. 
Ordföranden i utskottet ska 

• leda utskottets arbete och sammanträden 
• kalla till sammanträde i enlighet med fastställda regler 
• inför sammanträdena se till att underlag finns tillgängligt för ärendenas bered-

ning 
• ansvara för att nya och redan aktiva ledamöter och ersättare får relevant ut-

bildning inom utskottets beredningsområden 
• främja samverkan mellan olika aktörer och organ inom kommunen 

 
Delegationsordningen 
En nämnd får enligt kommunallagen 6 kap. 37 § uppdra (delegera) åt presidiet, 
ett utskott, en ledamot, ersättare eller anställd att besluta på nämndens vägnar i 
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Uppdrag om att besluta i grupper 
eller typer av ärenden ges i denna delegationsordning. 
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Kommunallagen har bestämmelser i 6 kap. 37–40 §§ om nämndernas delegering 
generellt, och 7 kap. 5–8 §§ om delegering till anställda. 
Kommunfullmäktige har 2019-11-25, § 199 fastställt policy för delegering. Be-
stämmelserna i kommunallagen och policyn ligger till grund för denna delega-
tionsordnings övergripande struktur. 
Policyn innehåller även bestämmelser om hur delegeringsbeslut ska hanteras och 
administreras. 
Nämnden har med beaktande av policyn valt att delegera beslutsrätt inom sitt 
verksamhetsområde enligt förteckning nedan.  
 

Nämndens rätt att fatta beslut 
Nämnden kan inte ändra ett beslut fattat av delegat, men kan återkalla delege-
ringsuppdraget. Nämnden kan också genom eget handlande föregripa ett delege-
ringsbeslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 
Delegat får (eller ska, se nedan) överlämna delegerat ärende till nämnden för av-
görande om ärendets beskaffenhet kan anses påkalla det. Även ärenden där dele-
gat är jävig ska överlämnas till nämnden för beslut (se under rubriken ”Jäv” ne-
dan) 
Utöver vad som står i kommunallagen 6 kap 38 § får beslut i ärenden inom 
nämndens verksamhetsområde som är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt inte fattas av delegat. Sådana ärenden är förbehållna nämnden 
och ska alltid överlämnas till denna för avgörande. Oftast handlar det om ären-
den som får stora konsekvenser inom nämndens ansvarsområde eller där poli-
tiska bedömningar är avgörande. 
 

Vidaredelegering 
Förvaltningschef får vidaredelegera sin egen av nämnden delegerade beslutande-
rätt till annan anställd inom kommunen, dock endast i ärendetyper där nämnden 
har angett att detta är tillåtet.                                                                                        
Förvaltningschefens eventuella beslut om vidaredelegering ska dokumenteras 
och anmälas till nämnden. Beslutet ska förvaras tillsammans med delegations-
ordningen. 
 

Ersättare för delegat 
Är nämndens ordförande förhindrad att fatta delegeringsbeslut träder vice ordfö-
rande automatiskt in i hans/hennes ställe. 
Vid förfall för övriga delegater inträder vikarie/ställföreträdare som delegat om 
inte annat anges. Om ordinarie delegat (inklusive vikarier och ställföreträdare) 
har förfall och beslut inte bör dröja ska ärendet avgöras av delegatens chef, om 
inget annat anges under respektive punkt. 
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Jäv 
Delegat får inte fatta beslut i eller delta i handläggningen av ärenden där han el-
ler hon är jävig. I sådana fall ska delegaten överlämna ärendet till nämnden. 
Enligt kommunallagen 6 kap 28 § är en förtroendevald eller en anställd hos 
kommunen jävig om  

• saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, för-
älder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets ut-
gång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde 
själv eller någon närstående,  

• han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken an-
går eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets ut-
gång, 

• ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv 
är knuten till, 

• han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i sa-
ken, eller  

• det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtro-
endet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet. 

 

Beslutstyper som inte finns i delegationsord-
ningen 
Det finns huvudsakligen tre skäl till att det inte framgår i delegationsordningen 
vem som får fatta beslut i en viss typ av ärenden: 

1. Ärendetypen är inte delegerad från nämnden. I vissa ärendetyper får 
nämnden enligt lag – kommunallagen 6 kap. 38 § och viss speciallagstift-
ning – inte överlåta åt någon annan att fatta beslut. Nämnden kan också 
välja att vissa ärendetyper ska beslutas av nämnden, trots att de får dele-
geras. 

Huvudregeln är att ärenden som inte tillhör en ärendetyp som är delegerad ska 
beslutas av nämnden, men det finns två fall där beslut kan fattas av anställda 
utan att nämnden delegerat dem: 

2. Ren verkställighet. Beslut som räknas som ren verkställighet är i regel 
beslut som ligger inom en anställds dagliga arbete och gäller verksamhe-
tens inre angelägenheter. 

3. Beslut enligt speciallagstiftning – i vissa fall ger olika lagar vissa typer 
av anställda rätt att fatta beslut i bestämda ärendetyper.  

 
Delegering av andra uppgifter än beslutsrätt 
I detta dokument finns även uppgifter som i egentlig mening saknar beslutsrätt, 
men som ändå bör definieras tydligt, till exempel rätten att underteckna olika ty-
per av handlingar. Utförandet av dessa delegerade uppgifter ska givetvis doku-
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menteras, men behöver inte förtecknas som särskilt beslut förutsatt att det inte 
samtidigt är ett delegeringsbeslut. 
 

Anmälan av delegeringsbeslut  
Alla delegeringsbeslut ska dokumenteras/protokollföras och anmälas till nämn-
dens närmast följande ordinarie sammanträde. Detta gäller även de delegerings-
beslut som fattats efter vidaredelegering från förvaltningschef. Nämnden har inte 
rätt att i samband med anmälan göra ändringar i besluten. 
 
Undantag delegeringsbeslutsanmälan 
Följande delegeringsbeslut anmäls en (1) gång per år till utbildningsnämn-
den: 
Beslut om läsårstider 

• 5.10 
Beslut om fördelning av undervisningstid mellan årskurser 

• 10.27 
• 11.31 
Beslut om beviljande av skolskjuts 

• 9.6 
• 10.13 
• 11.17 
 
Följande delegeringsbeslut anmäls två (2) gånger per år, vid höstterminen 
och vårterminens start: 
Beslut om att erbjuda placering vid förskoleenhet  

• 6.1 
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Dokumentering delegeringsbeslut 
Delegeringsbeslut ska dokumenteras skriftligt så att följande framgår:  

• ärendemening som beskriver ärendets huvudsakliga innehåll 

• beslutsmening som beskriver beslutets innebörd 

• ärendenummer eller motsvarande som identifierar ärendet och möjliggör åter-
sökning 

• vilken nämnd/styrelse som har delegerat beslutsrätten, samt hänvisning till 
aktuell punkt i delegationsordningen eller särskilt delegeringsbeslut. 

• vem som har fattat beslut med stöd av delegering 

• datum för beslut 
Vid protokollets utformning ska beslutsfattaren noga överväga vilka personupp-
gifter som kan framgå av protokollet utan att strida mot EU:s dataskyddsförord-
ning, lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsför-
ordning – och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
För att underlätta anmälan och återsökning ska delegeringsbeslut registreras i 
ärende- eller verksamhetssystem enligt de rutiner som gäller för respektive sy-
stem. 
 

Överklagande 
Delegeringsbeslut överklagas enligt samma regler och på samma sätt som van-
liga nämndbeslut.  
För beslut som får överklagas enligt förvaltningslagen (myndighetsutövning mot 
enskild med mera) eller speciallagstiftning ska skriftligt överklagande vanligen 
ha kommit in inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. 
Undantag finns dock-överklagande av tilldelning av kontrakt enligt lagen 
(2016:1145) om offentlig upphandling och andra lagar på upphandlingsområdet 
måste i regel göras inom 10 dagar efter tillkännagivande.  
För beslut som får överklagas enligt kommunallagen (laglighetsprövning) ska 
skriftligt överklagande ha kommit in inom tre veckor från att nämndens proto-
koll med anmälan om beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla. 
 
Syfte 
Huvudsyftet med delegering är att avlasta kommunfullmäktige och nämnder lö-
pande rutinärenden och därigenom effektivisera den kommunala förvaltningen 
samt förbättra servicen. 
 

Vad är en delegationsordning? 
Delegering innebär överlämnande av beslutsrätt. Med delegationsordning avses 
en förteckning över sådana ärenden, som det enligt gällande bestämmelser an-
kommer på nämnden att besluta om, men som nämnden med stöd av 6 kap. 33 § 
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kommunallagen (1991:900) uppdrar åt annan att på nämndens vägnar fatta be-
slut om. 
Med beslut i delegationsordningen avses endast beslut i kommunallagens me-
ning. Kännetecknande för ett beslut är bland annat att det föreligger alternativa 
lösningar och att beslutet innehåller ett självständigt ställningstagande. 
Den som uppdras fatta beslut å nämndens vägnar kallas delegat. Delegaten trä-
der helt i nämndens ställe och ett beslut fattat på delegation är att betrakta som 
ett beslut av nämnden. Ansvaret för ett beslut fattat på delegation åvilar delega-
ten.  
Delegationsordning för utbildningsnämnden i Älmhults kommun revideras årli-
gen, i september månad. 
 

Vad får inte delegeras? 
I följande slag av ärenden får beslutanderätten med stöd av 6 kap. 34 § kommu-
nallagen inte delegeras: 
▪ Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvali-

tet 
▪ Framställningar eller yttranden till fullmäktige, liksom yttranden med an-

ledning av att ett beslut i nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 
överklagats 

▪ Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av princi-
piell beskaffenhet eller annars av större vikt 

▪ Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter 
Delegerad beslutanderätt ska rymmas inom ramen för anslagna medel samt stå i 
överensstämmelse med gällande författningar, normer samt nämndens anvis-
ningar och riktlinjer. 

 

Skillnad mellan delegation och ren verkställighet 
Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som inne-
bär ren verkställighet. Gränsdragningen mellan delegering och ren verkställighet 
är emellertid inte helt klar.  

Delegeringsbeslut 
Delegering innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att dele-
gaten – den som fått rätten att fatta ett visst beslut – inträder nämndens ställe. 
 

Verkställighet 
Med ren verkställighet avses åtgärder som normalt vidtas i tjänstemannens dag-
liga arbete. 
Verkställighet omfattar beslut som: 
▪ inte ger utrymme för självständiga bedömningar 
▪ följer av arbetsfördelningen mellan de anställda och de förtroendevalda 

för att den kommunala verksamheten ska fungera 
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▪ interna beslut som rör den inre verksamheten och inte påverkar förhållan-
det utåt (t.ex. den löpande driften, flertalet personaladministrativa ären-
den) 

▪ rutinärenden med tillämpning av riktlinjer och principbeslut från nämn-
den 

▪ beslut av förberedande och verkställande art (faktiskt handlande, t.ex. ge-
nomförande av ett nämndbeslut så som avgiftsdebitering enligt taxa) 

▪ normalt sett inte kan överklagas 
 

Överklagan 
Delegeringsbeslut kan överklagas på samma sätt som utbildningsnämndens be-
slut. En generell regel är att besvärshänvisning lämnas då beslut går sökande 
emot. 
Den som överklagar ett beslut kallas i lagens mening för klagande. Beslut över-
klagas skriftligt i en skrivelse. I skrivelsen ska klagande ange vilket beslut som 
överklagas och vilken ändring i beslutet som klagande begär. 
I skollagen ges den som fyllt 16 år rätt att själv föra sin talan. Denna rätt gäller 
även ansökan till gymnasieskola och gymnasiesärskola samt överklagande av 
beslut i fråga om sådan utbildning även om den sökande eller klagande inte har 
fyllt 16 år. Om överklagat beslut gäller omyndiga barn eller elever kan vårdnads-
havare överklaga i den minderåriges ställe.  
I kolumnen Överklagan i delegationsordningen anges till vilken rättsinstans och 
med vilket typ av besvär ett beslut kan överklagas. I tomma kolumner där ingen 
rättsinstans eller typ av beslut anges kan beslut endast överklagas genom laglig-
hetsprövning, tidigare kallat kommunalbesvär.  
Yttrande över överklagan avges av den som fattat det överklagade beslutet. In-
formation till nämnden beträffande det överklagade beslutet samt yttrandet ska 
lämnas vid nämndens nästkommande fastställda sammanträde, räknat från över-
klagandets inkommande respektive yttrandets avsändande. Om ärendets beskaf-
fenhet påkallar det ska ärendet överlämnas till nämnden för yttrande. 
 
Förvaltningsbesvär 
Förvaltningsbesvär kan anföras över beslut vilka grundar sig på specialförfatt-
ningar med särskilda regler om hur beslut överklagas. Förvaltningsbesvär kan 
endast anföras av den som beslutet angår och om detta går vederbörande emot. I 
skollagen anges ibland specifikt vem som har rätt att överklaga. 
Vid förvaltningsbesvär prövas både lagligheten och lämpligheten av det överkla-
gade beslutet. Domstolen kan sätta ett nytt beslut i det tidigare beslutets ställe. 
Av delegeringsordningen framgår vilka beslut som överklagas genom förvalt-
ningsbesvär och till vilken instans de överklagas.  
Vid förvaltningsbesvär ska skrivelsen med överklagande ges till den myndighet 
som meddelat beslutet. Den ska ha kommit in till myndigheten, i detta fall ut-
bildningsnämnden, inom tre (3) veckor från den dag då klagande fick del av be-
slutet. 
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Laglighetsprövning 
Vid laglighetsprövning, tidigare kallat kommunalbesvär, prövar domstolen en-
dast lagligheten i ett beslut. Laglighetsprövning kan endast anföras av den som 
är kommunmedlem. Kommunmedlem är den som är folkbokförd, äger fast egen-
dom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt i kommunen. Den som 
överklagar enligt laglighetsprövning behöver inte personligen vara berörd av be-
slutet.  
Vid laglighetsprövning av delegeringsbeslut enligt 13 kap. kommunallagen räk-
nas överklagandetiden från det datum protokollet från nämndens sammanträde, 
där beslutet anmälts, anslås. Överklagan i enlighet med laglighetsprövning skic-
kas direkt till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandeskrivelsen ska ha kom-
mit in till denne inom tre (3) veckor från det att justerat beslutsprotokoll är an-
slaget på kommunens digitala anslagstavla på Älmhult kommuns hemsida, 
www.almhult.se   
Närmare regler om laglighetsprövning finns i 13 kap. kommunallagen. 
Beslut att avvisa överklagan 
Har skrivelsen inkommit för sent ska myndigheten avvisa densamma. 
Omprövning av beslut 
Om överklagandet inte avvisas överlämnar myndigheten skrivelsen tillsammans 
med övriga handlingar i ärendet till den myndighet som ska pröva ärendet. Myn-
digheten – delegaten – ska ompröva beslutet om det är uppenbart oriktigt på 
grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, om det kan ske 
snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. 
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 Förkortningar 
Lagar och förordningar 
 
AB 08 Allmänna bestämmelser 2008 
DL Diskrimineringslagen (2008:567) 
FörvL Förvaltningslag (1986:223) 
GyF Gymnasieförordning (2010:2039) 
KommL Kommunallag (1991:900) 
LAS Lag (1992:80) om anställningsskydd 
LOA Lag (1994:260) om offentlig anställning 
LoE Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor 
OSL Offentlighet- och sekretesslag (2009:400) 
SkF Skolförordning (2011:185) 
SL Skollagen (2010:800) 
TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 
VuxF Förordning om vuxenutbildning (2011:1108) 
GDPR Dataskyddsförordningen 

Titlar 
ADMCH Administrativ chef 
FC Förvaltningschef 
HANDEK Handläggare ekonomi 
HANEL Handläggare elevresor 
HANPL Placeringshandläggare 
HANSK Skolskjutshandläggare 
KJ Kommunjurist 
KUR Kurator  
NSEKR Nämndsekreterare 
REG Registrator 
R Rektor 
RD Respektive delegat 
SAMMO Samordnare modersmål 
UN Utbildningsnämnden 
UNAU Utbildningsnämndens arbetsutskott 
UNO Utbildningsnämndens ordförande 
VHCBEH Verksamhetschef centrala barn- och elevhälsa 
VHCFSK Verksamhetschef förskola 
VHCGR Verksamhetschef grundskola 
VHCGV Verksamhetschef gymnasium och vuxenutbildning 
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Delegerade ärendetyper 
 

1. Allmänna ärenden 
 

Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m. Överklagan Anmärkning 
1.1 Besluta i ärenden av så bråds-

kande karaktär att nämndens be-
slut inte kan inväntas. 

UNO Kommunallagen 
6 kap 39 § 

Beror på beslutstyp  

1.2 Pröva utlämnande av allmän 
handling, vägran att lämna ut all-
män handling och handlings ut-
lämnande med förbehåll. 

UNO 
FC 
Nämndsekrete-
rare 
Registrator 
Kommunjurist 

Offentlighets- och 
sekretesslagen 
6 kap 3 § 

Kammarrätten Formellt beslut behöver en-
dast fattas vid vägran eller 
utlämnande med förbehåll1 
Hänvisning till lämpligt 
lagrum ska alltid anges. 

1.3 Pröva att överklagande skett i 
rätt tid samt avvisa klagoskrift 
som har kommit in för sent till 
beslutsmyndigheten. 

UNO 
FC 
Nämndsekrete-
rare 
Registrator 

Flera lagrum, 
bland annat: 

Förvaltnings-lagen 
45 § 

Kan inte överkla-
gas 

Gäller överklagande enligt 
förvaltningslagen. 

1.4 Ge fullmakt åt ombud att föra 
kommunens talan inför domstol, 
andra myndigheter och rättsin-
stanser. 

UNO 
FC 

 

Kommunallagen 6 
kap 15 §  

Förvaltningsrätten 
(laglighetspröv-
ning) 

Gäller inom respektive 
nämnds i reglemente defini-
erade ansvars- och verk-
samhetsområde. 

1.5 Yttrande och remissvar angå-
ende individärende.  

FC Ange beroende på 
typ av yttrande 

Förvaltningsrätten 
(laglighetspröv-
ning) 

Får vidaredelegeras 

Yttranden till fullmäktige 
får inte delegeras 

1.6 Teckna enklare avtal av närmast 
verkställighets karaktär 

FC 

VHC, R 

 Förvaltningsrätten 
(laglighetspröv-
ning) 

Får vidaredelegeras 

1.7 Omprövning/rättelse av delege-
ringsbeslut. 

Delegat som fat-
tat ursprungsbe-
slutet 

Förvaltnings-lagen 
§§ 36–39 

Beror på beslutstyp  

 
1  När en begäran om utlämnande av en handling inkommer är det i första hand den som har vår-
den om handlingen – till exempel registrator, arkivarie eller handläggare – som ska pröva om 
handlingen ska lämnas ut. Om prövningen resulterar i att handlingen – delvis eller i sin helhet – 
inte ska lämnas ut ska den som begärt handlingen direkt meddelas om detta. Den som har begärt 
ut handlingen ska samtidigt få ett besked om sin rätt att få ett (formellt) skriftligt beslut och att 
ett sådant beslut krävs för att överklagande ska kunna göras. Ett sådant beslut fattas av myndig-
heten (delegerat enligt 1.2) och behöver alltså endast fattas om den sökande begär det. Vid sådan 
begäran måste det dock fattas utan onödigt dröjsmål, varför flera personer bör ges beslutsrätt. 
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Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m. Överklagan Anmärkning 
1.8 Rättelse av skrivfel.2 UNO 

 

Förvaltnings-lagen 
§ 36 

 Gäller i första hand skrivfel 
i protokoll eller i av nämnd 
fastställt dokument.  

Rättelse av delegeringsbe-
slut görs vid behov av dele-
gat enligt 1.7. 

1.9 Överklaga beslut från domstol 
eller annan myndighet. 

UNO Flera Beror på beslutstyp Gäller inom respektive 
nämnds i reglemente defini-
erade ansvars- och verk-
samhetsområde. 

Yttranden avseende ett 
överklagat beslut som fat-
tats av nämnden i dess hel-
het eller fullmäktige ska be-
slutas av nämnden. Punkt 
1.1 i denna delegationsord-
ning är dock tillämplig. 

1.10 Göra framställningar och utfärda 
skrivelser i nämndens namn. 

UNO  Förvaltningsrätten 
(laglighetspröv-
ning) 

Inskränks av bland annat 
kommunallagen 6 kap 38 §. 

1.11 Organisationsförändring inom 
förvaltning. 

FC  Förvaltningsrätten 
(laglighetspröv-
ning) 

Förändringar som berör 
flera förvaltningar beslutas 
av kommunstyrelsen.  

1.12 Utse dataskyddsombud FC Dataskydds-för-
ordningen, artikel 
37 

Förvaltningsrätten 
(laglighetspröv-
ning) 

 

1.13 Godkänna personuppgiftsbiträ-
desavtal 

FC Dataskydds-för-
ordningen, artikel 
28 

Förvaltningsrätten 
(laglighetspröv-
ning) 

Får vidaredelegeras 

1.14 Godkänna förtroendevaldas del-
tagande i kurser och konferenser 
på nämndens bekostnad, samt 
och kostnader i samband med 
detta 

UNO  Förvaltningsrätten 
(laglighetspröv-
ning) 

Generella regler om ersätt-
ningar till förtroendevalda 
regleras i särskilt regle-
mente 

1.15 Besluta om (och godkänna kost-
nader för) uppvaktningar med 
mera 

UNO  Förvaltningsrätten 
(laglighetspröv-
ning) 

Utöver vad som finns fast-
ställt i kommunens styrdo-
kument 

1.16 Besluta om att skicka ärenden på 
remiss till nämnder, andra myn-
digheter med flera intressenter 

UNO    

1.17 Beslut om rätt till tillgång, data-
portabilitet, rättelse, radering, in-
vändning och begränsning enligt 
dataskyddsförordningen 

ADMCH Artikel 16–20 
GDPR 

 Samråd med handläggare 
GDPR 

1.18 Beslut att avslå begäran om re-
gisterutdrag. 

ADMCH Artikel 12.5 b 
GDPR 

 Samråd med handläggare 
GDPR 

 
2 Tillämpas endast när felet har praktisk betydelse. Väldigt enkla och uppenbara skrivfel i juste-
rade protokoll (som stavfel eller motsvarande) kan rättas genom att till exempel sekreteraren 
ändrar med bläckpenna i protokollet och sätter sin signatur intill rättelsen.  
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Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m. Överklagan Anmärkning 
1.19 Beslut om att anmäla personupp-

giftsincident till tillsynsmyndig-
het. 

ADMCH Artikel 33 GDPR  Samråd med handläggare 
GDPR 
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2. Ekonomiska ärenden 
 

Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning 
2.1 Utse beslutsattestanter med er-

sättare 
UNO 
FC 

 Förvaltningsrätten 
(laglighetspröv-
ning) 

Nämnden beslutar om at-
testrätt för ordförande. 

Ordföranden beslutar om 
attesträtt för förvaltnings-
chef. 

 
3. Personalärenden 

 

Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning 
3.1 Inrättande av ny tjänst inom bud-

getram 
FC 
VHCFSK, VH-
CGR, VHCGV, 
VHCBEH 
R 

   

3.2 Fördela3 arbetsuppgifter avse-
ende arbetsmiljö och brandskydd 
till 
a) FC  
b) Annan chef 

 

 

a) UNO 
b) Närmast över-
ordnad chef 

AFS 2001:1, 6 §4   

3.3 Samråd och förhandlingar på ut-
bildningsnämnden vägnar vad 
gäller §11–14 och 38§§ lagen 
om medbestämmande i arbetsli-
vet. 

FC 
 

  Beslut enligt denna punkt 
avser i första hand att för 
arbetsgivarens räkning 
träffa överenskommelser 
och avtal i samband med 
förhandlingar och samråd. 

Får vidaredelegeras. 

3.4 Besluta om entledigande med ål-
derspension 

HR-chef    

3.5 Besluta om avslut med förmåner 
utöver lag eller avtal  

FC   Beslut fattas i samråd med 
HR-chef. 

3.6 Besluta om disciplinpåföljd, 
uppsägning, avsked 

FC   Beslut fattas i samråd med 
HR-chef. 

3.7 Besluta om förmåner vid tjänst-
ledighet som inte är lag- eller av-
talsreglerad 

FC   Beslut fattas i samråd med 
HR-chef. 

3.8 Besluta om förmåner vid fritids-
studier 

FC   Riktlinjer finns 

  

 
3 Denna fördelning är inte delegering i kommunalrättslig mening, men ska av administrativa skäl 
redovisas som delegeringsbeslut. 
4Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.  
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Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning 
3.9 Utse ställföreträdare för respek-

tive chef. 
Respektive chef 
utser sin egen 
ställföreträdare. 

2 kap. 9 § SL  . 

3.10 Beslut om tillsättning av rektor Verksamhets-
chefen tillsätter 
efter samråd 
med FC 
 

2 kap. 9 § SL  Redovisas i utbildnings-
nämnden. 

3.11 Beslut om att en person, som av-
ses i 2 kap. 18 § SL, ska använ-
das för att bedriva undervisning 
under längre tid än sex (6) måna-
der, dock längst 12 månader. 

R  2 kap. 19 § SL  Tidsbegränsning enligt 
skollagen anges på anställ-
ningsbevis. 

3.12 Ansvar att se till att personal ges 
möjligheter till kompetensut-
veckling  

FC 2 kap. 34 § 1 st SL   

3.13 Beslut om anställning av: 

a) chef 
b) övrig personal 

a) närmast 
överord-
nad chef 

b) närmast 
överord-
nad chef 

   

 
4. Upphandlings- och försäljningsärenden 

Överlåta eller försälja lös egendom regleras i kommunstyrelsens delegeringsord-
ning. Beslut om överlåtelse av sådan lös egendom som inte längre behövs till ett 
värde som understiger 1 000 kr är verkställighet. 

 
Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning 
4.1 Godkänna förfrågningsunderlag 

för belopp överstigande 50 bas-
belopp som inte beslutats i upp-
handlingsplan. 

UNAU .  Godkännande av förfråg-
nings-underlag för värden 
upp till 50 basbelopp anses 
som verkställighet 

Förfrågningsunderlag för 
ramavtal som omfattar flera 
nämnder beslutas av kom-
munstyrelsens arbetsut-
skott. 

4.2 Direktupphandling för värde 
över 100 000 kr per inköpstyp 
och kalenderår, samt rätt att 
teckna avtal för sådan. 

FC   Inköps- och upphandlings-
rutiner, LOU, LUF och gäl-
lande styrsystem ska följas. 

Övre tillåtna gränsen för di-
rektupphandling är 28 pro-
cent av beslutat tröskel-
värde. 

Direktupphandling för vär-
den mindre än 100 000 kr 
anses som verkställighet. 
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4.3 Tilldelningsbeslut inom ramen 
för budget för respektive upp-
handling 

FC 

Upphandlings-
samordnare 

Upphandlare 

Lag om offentlig 
upphandling 
(2016:1145) 16 
kap 1 §, med flera 

Förvaltningsrätten Fristen för överklagande 
(avtalsspärr) är vanligen 10 
dagar från fattat beslut. 

Ärendegrupp Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning 
4.4 Teckna avtal vid upphandling 

över direktupphandlingsgränsen 
FC 
 

  Inköps- och upphand-
lingsrutiner, LOU,LUF och 
gällande styrsystem ska föl-
jas. 

 

Uppdraget att underteckna 
avtal följer normalt besluts-
rätten för delegeringsbeslut. 
Om avtalet undertecknas av 
annan person än den som 
fattat beslutet ska detta do-
kumenteras. Se även avsnitt 
5 i detta dokument. 

Avtal inom respektive 
nämnds i reglemente defini-
erade ansvarsområde beslu-
tas i första hand av förvalt-
nings-chef. 

Avtal som nyttjas av flera 
nämnder tecknas via dele-
gering från kommunstyrel-
sen och beslutas av kom-
munchef. 

4.5 Teckna avtal vid upphand-
ling över direktupphandlings-
gränsen 
 
Upphandling inom utbild-
ningsnämndens verksamhets-
område med tillhörande be-
slut  

• Fastställa förfråg-
ningsunderlag 

• Fatta tilldelningsbe-
slut 

• Underteckna avtal 
enligt tilldelnings-
beslut  

• Avbryta upphand-
ling  

• Ändring och tillägg 
till avtal.  

Uppsägning eller hävning av av-
tal 

Förvaltningschef 

VHC 

Rektor 

Enhetschef 

LOU, LUF samt 
övrig upphand-
lingslagstiftning 

Inköps- och upp-
handlingspolicy 
för Älmhults 
kommunkoncern. 

Riktlinjer för in-
köp och upphand-
ling. 

 
Övriga relevanta 
styrdokument 

 Beslutsrätten gäller inom 
sitt budgetansvar och an-
svarsområde. 

Alla upphandlingar görs i 
samråd med upphand-
lingsenheten.. 
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4.6 Föra nämndens talan vid över-
prövningsärenden gällande 
LOU. 

Kommunjurist 

Upphandlings-
samordnare 
Upphandlare 

   

 
 

5. Gemensamt: Kvalitet, kränkande behandling och diskri-
minering 

 
Ärendegrupp  Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning 

5.1 Ansvar för att nödvändiga åtgärder tas 
efter brister i verksamheten uppdagas 

Respektive 
chef 

4 kap. 7 § SL   

5.2 Besluta om skriftliga rutiner för att ta 
emot och utreda klagomål mot utbild-
ningen upprättas 

FC 4 kap. 8 § SL   

5.3 
 

Ansvar för att personalen fullgör skyl-
digheter som anges i 6 kap. SL 

Respektive 
chef 

6 kap. 5 § SL   

5.4 Ansvar för att se till att målinriktat ar-
bete för att motverka kränkande be-
handling bedrivs 

R  6 kap. 6 § SL   

5.5 Ansvar att förebygga och förhindra 
kränkande behandling av barn och ele-
ver 

R  6 kap. 7 § SL   

5.6 Beslut om att upprätta en plan mot 
kränkande behandling.  

R 6 kap. 8 § SL 
3 kap. 16 § DL 

  

5.7  Ansvar att anmäla, utreda och vidta åt-
gärder mot kränkande behandling 

R 6 kap. 10 § SL   

5.8 Ansvar att utreda omständigheterna 
och i förekommande fall vidta åtgärder, 
i fall av att ett barn eller en elev anser 
sig i samband med verksamheten ha 
blivit utsatt för trakasserier eller sexu-
ella trakasserier 

R 2 kap. 7 § DL   

5.9 Ansvar att det bedrivs ett målinriktat 
arbete för att aktivt främja lika rättighe-
ter och möjligheter för de barn och ele-
ver som deltar i eller söker sig till verk-
samheten.  

R 3 kap. 14 § DL   

5.10 Läsårstider FC Grundskola, 
grundsärskola 3 
kap. 3 § SkF 
Gymnasieskola 3 
kap. 2 § GyF 
Gymnasiesärskola 
3 kap. 2-3 §§ SL 
 

  

 
 
6. Förskola 

Ärendegrupp  Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning 
6.1 Beslut om att erbjuda förskola i den om-

fattning som behövs utifrån barnets be-
hov.  

HANPL 8 kap. 5 § SL   
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Ärendegrupp  Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning 
6.2 Beslut om att erbjuda förskola i den om-

fattning som behövs utifrån barnets be-
hov med särskilt stöd. 

VHCFSK 8 kap. 7 § SL   

6.3 Beslut om överenskommelse med annan 
kommun att ta emot barn om det finns 
särskilda skäl 

VHCFSK 8 kap. 12 § 3 st 
SL 

  

6.4 Beslut om mottagande av barn från an-
nan kommun med hänsyn till barnets 
personliga förhållanden eller önskemål 
från vårdnadshavare. 

VHCFSK 8 kap. 13 § SL  Yttrande från hem-
kommunen ska in-
hämtas innan be-
slut. 

6.5 Beslut om utökad vistelsetid utöver 
”Regler i förskola” på grund av barnets 
särskilda behov eller familjens där avgift 
betalas. 

R 8 kap. 9 § SL   

6.6 Beslut om utökad vistelsetid utöver 
”Regler i förskola” på grund av barnets 
särskilda behov eller familjens där avgift 
är nedsatt eller utan avgift. 

R 8 kap. 9 § SL   

6.7 Beslut att avsluta enskilt tillsynsärende 
över fristående förskola genom att inte 
vidta någon åtgärd. 

VHCFSK 26 kap. 4 § SL   

6.8 Beslut om anmärkning vid tillsyn av fri-
stående huvudman. 

VHCFSK 26 kap. § 11   

6.9 Beslut om tilläggsbelopp. 
Tilläggsbelopp ska lämnas för 
barn som har ett omfattande behov 
av särskilt stöd. Hemkommunen 
är inte skyldig att betala om 
det innebär betydande eller ekonomiska 
svårigheter 

VHCBEH 8 kap 23 § SL Allmän förvalt-
ningsdomstol 
- förvaltningsbe-
svär 

 

 
 

7. Fritidshem    
Ärendegrupp  Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning 

7.1 Ansvar för tillsyn av lämplig samman-
sättning och storlek av elevgrupp samt 
en god miljö 

VHCGR 14 kap. 9 § SL  Redovisas för 
nämnden i budget-
arbetet. 

7.2 Beslut om utbildning i fritidshem vid 
särskilt behov av stöd 

R 14 kap. 6 § SL   

7.3 Beslut om nedsättning av eller befrielse 
från avgift 

R 14 kap. 12 § SL  Tillämpas utifrån 
barnens behov. 

7.4 Beslut om att utnyttja insynsrätt i fri-
tidshem med enskild huvudman 

VHCGR 14 kap. 18 § SL   

7.5 Ansvar för tillsyn över fritidshem vars 
huvudman kommunen godkänt enligt 2 
kap. 7 § 2 st SL 

VHCGR 26 kap. 4 § 1 st 
SL 

 Omfattar ej tillsyn 
över att bestämmel-
ser i 6 kap. SL följs. 

7.6 Beslut om tilläggsbelopp. Tilläggsbe-
lopp 
ska lämnas för barn som 
har ett omfattande behov av särskilt 
stöd. Hemkommunen är inte 
skyldig att betala om det innebär 
betydande eller ekonomiska svårigheter 

VHCBEH 14 kap 17 § SL Allmän förvalt-
ningsdomstol - 
förvaltningsbe-
svär 
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9. Förskoleklass 
Ärendegrupp  Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning 

9.1 Beslut om uppskjuten skolplikt efter 
begäran från barnets vårdnadshavare 
 

VHCFSK 
 
 

7.kap 10 § SL  
 
 

Skolväsendets över-
klagande nämnd - 
förvaltningsbesvär 

 

9.2 Beslut om mottagande av barn från an-
nan kommun i förskoleklass med hän-
syn till barnets personliga förhållanden 

VHCGR 9 kap. 13 § 1 st 
SL 

Skolväsendets över-
klagande nämnd - 
förvaltningsbesvär 

Innan beslut fattas 
inhämtas yttrande. 

9.3 Beslut om mottagande av barn från an-
nan kommun i förskoleklass efter öns-
kemål från vårdnadshavare. 

VHCGR 9 kap. 13 § 2 st 
SL 

 Innan beslut fattas 
inhämtas yttrande. 

9.4 Beslut om att utnyttja insyn i fristående 
förskoleklass 

VHCGR 9 kap. 22 § SL   

9.5 Beslut om tilläggsbelopp. Tilläggsbe-
lopp 
ska lämnas för barn som 
har ett omfattande behov av särskilt 
stöd. Hemkommunen är inte 
skyldig att betala om det innebär 
betydande eller ekonomiska svårigheter 
 

VHCBEH 9 kap 21 § SL Allmän förvalt-
ningsdomstol 
- förvaltningsbesvär 

 

9.6 Beslut om beviljande av skolskjuts en-
ligt kommunens riktlinjer för skolskjuts 

HANSK 9 kap. 15b § SL 
9 kap. 21a § SL 

  

9.7 Beslut om avsteg från kommunens rikt-
linjer för skolskjuts 

UNAU 9 kap. 15b § SL 
9 kap. 21a § SL 

Allmän förvalt-
ningsdomstol – för-
valtningsbesvär. 
Gäller 9 kap 15 b § 
1 st.  

Förvaltningsrätten 
första instans. 

9.8 Beslut om tidigarelagd skolgång  VHCFSK 7 kapitlet 11 § SL 
 

  

 
 

10. Grundskola 
Ärendegrupp  Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning 

10.1 
 

Beslut om mottagande på försök under 
högst sex (6) månader i annan skolform 

VHCBEH 7 kap. 8 § SL 
 

 Mottagande på för-
sök i särskola Om 
berörda huvudmän 
är överens och ele-
vens vårdnadsha-
vare medger detta. 

10.2 Beslut om utbildning i annan skolform 
 

R 
 

7 kap. 9 § SL  Gäller integrerade 
och omvänt integre-
rade elever. Efter 
samråd med CBEH. 
Om berörda huvud-
män är överens och 
elevens vårdnads-
havare medger 
detta. 

10.3 Beslut om skolpliktens förlängning (se-
nare upphörande) 

R  7 kap. 13 § SL Skolväsendets 
överklagande 
nämnd - förvalt-
ningsbesvär 

För elever i special-
skola prövas frågan 
av Specialpedago-
giska myndigheten. 

10.4 Beslut om skolpliktens tidigare upphö-
rande 

R  7 kap. 14 § SL Skolväsendets 
överklagande 

För elever i special-
skola prövas frågan 
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Ärendegrupp  Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning 
nämnd - förvalt-
ningsbesvär 

av Specialpedago-
giska myndigheten. 

10.5 Beslut om rätt att slutföra sista årskur-
sen enligt 7 kap. 15 § SL 

VHCGR  7 kap. 16 § SL  För elever i special-
skola prövas frågan 
av Specialpedago-
giska myndigheten. 

10.6 Ansvara för att skolpliktiga barn som 
inte går i skolan på något annat sätt får 
föreskriven utbildning. 

VHCGR 7 kap. 21 § SL   

10.7 Ansvar för att eleven fullgör sin skol-
gång (skolplikt) 

R 7 kap. 22 § SL   

10.8 Beslut om överenskommelse med an-
nan kommun om att denna i sin grund-
skola ska ta emot barn om det finns 
särskilda skäl. 

VHCGR 10 kap. 24 § SL   

10.9 Beslut om mottagande av elev från an-
nan kommun i grundskola med hänsyn 
till elevens personliga förhållanden. 

VHCGR 10 kap. 25 § SL Skolväsendets 
överklagande 
nämnd - förvalt-
ningsbesvär 

Om särskilda skäl 
finns. Yttrande från 
elevens hemkom-
mun ska inhämtas 
innan beslut. 

10.10 Beslut om att ta emot även i annat fall 
än som avses i 10 kap. 24§ 3 st, 25 § 
eller 26 § SL efter önskemål från vård-
nadshavare 

VHCGR 10 kap. 27 § SL   

10.11 Beslut om åtgärder för elev som inte 
kan bo hemma till följd av skolgången 

VHCGR 10 kap. 29 § SL Skolväsendets 
överklagande 
nämnd - förvalt-
ningsbesvär 

Vid bedömning ska 
särskild vikt fästas 
vid elevens ålder. 

10.12 Beslut om placering vid skolenhet – 
beslut om avslag på ansökan 

VHCGR 10 kap. 30 § SL Skolväsendets 
överklagande 
nämnd - förvalt-
ningsbesvär 

 

10.13 Beslut om beviljande av skolskjuts en-
ligt kommunens riktlinjer för skolskjuts 

HANSK 10 kap. 32 § SL 
10 kap. 40 § SL 

  

10.14 Beslut om avsteg från kommunens rikt-
linjer för skolskjuts 

UNAU 10 kap. 32 § SL 
10 kap. 40 § SL 

Allmän förvalt-
ningsdomstol – 
förvaltningsbe-
svär. Gäller 32§ 1 
st 

Förvaltningsrätten 
första instans. 

10.15 
 

Beslut om utnyttjande av insynsrätt i 
fristående grundskola 

VHCGR 10 kap. 41 § SL   

10.16 Beslut om särskild undervisning för 
elever p.g.a. sjukdom eller liknande 
skäl 

R 24 kap. 17 § SL   

10.17 Beslut att göra överenskommelse med 
annan huvudman att anordna särskild 
undervisning på sjukhus eller annan in-
stitution 

VHCGR 24 kap. 19 § SL   

10.18 Beslut om särskild undervisning i hem-
met eller annan lämplig plats för elever 
som inte vårdas på sjukhus eller en 
motsvarande institution 

R  24 kap. 20 § SL   

10.19 Beslut om skolpliktens fullgörande på 
annat sätt än enligt skollagen 

VHCGR 24 kap. 23 § SL Allmän förvalt-
ningsdomstol - 

Medgivande för 
upp till ett (1) år i 

205



 Delegationsordning utbildningsnämnden  

 2022-04-22  24(34) 

    

 

Ärendegrupp  Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning 
förvaltningsbe-
svär 

sänder i enlighet 
med 24 kap. 24 § 
SL. 

10.20 Beslut om återkallelse av medgivande 
enligt 24 kap. 23 § SL 

VHCGR 24 kap. 24 § SL Allmän förvalt-
ningsdomstol - 
förvaltningsbe-
svär 

Gäller omedelbart 
om inte annat be-
slutas. 

10.22 Beslut om att antalet skoldagar per 
vecka kan begränsas till fyra (4) styc-
ken för en grupp elever i årskurs 1 och 
2 

FC 3 kap. 4 § 2 st 
SkF 

  

10.23 Ansvar för prövning av mottagande av 
barn, som anses bosatta i utlandet hos 
sina vårdnadshavare, i grundskolan 

VHCGR 4 kap. 2 § SkF  Efter begäran av 
vårdnadshavare. 

10.24 Beslut om mottagande även i andra fall 
av barn, som inte anses bosatt i Sve-
rige, som elev i sin grundskola 

VHCGR 4 kap. 2 § 2 st 
SkF 

  

10.25 Ansvar att anordna modersmålsunder-
visning 

SAMMO 5 kap. 10 § SkF   

10.26 Beslut att elev ska ges modersmålsun-
dervisning under längre tid än sju (7) 
läsår 

SAMMO 5 kap. 11 § SkF  Om eleven har be-
hov av detta. 

10.27 Beslut om fördelning av undervisnings-
tid mellan årskurserna 

VHCGR 9 kap. 4 § SkF   

10.28 Beslut om tilläggsbelopp. Tilläggsbe-
lopp ska lämnas för barn som 
har ett omfattande behov av särskilt 
stöd eller ska erbjudas modersmålsun-
dervisning. 
Hemkommunen är inte skyldig att be-
tala om det innebär betydande eller 
ekonomiska svårigheter. 
 

VHCBEH 10 kap 39 § SL Allmän förvalt-
ningsdomstol 
-förvaltningsbe-
svär 

Gäller fristående 
verksamheter 

10.29 Beslut om gruppstorlek för språkval R 9 kap. 7 § SkF   
10.30 Beslut om erbjudande av allsidigt urval 

av ämnen som elevens val 
R 9 kap. 8 § SkF   

 
 

11. Grundsärskola 
Ärendegrupp  Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning 

11.1 Beslut om mottagande i grundsärsko-
lan. 

VHCBEH 7 kap. 5 § SL Skolväsendets 
överklagande 
nämnd - förvalt-
ningsbesvär 

I samråd med rektor. 
Beslutet ska föregås 
av en utredning mot-
svarande den som en-
ligt 7 kap. 5 § SL ska 
göras inför beslut om 
mottagande i grund-
särskolan. 

11.2 Ansvar att utreda om något tyder på att 
en elev i grundsärskolan inte tillhör 
grundsärskolans målgrupp. 

VHCBEH 7 kap 5 a § SL   

11.3 Beslut om att en elev inte längre tillhör 
grundsärskolans målgrupp om en ut-
redning i enlighet med 7 kap. 5 a § SL 
visar detta. 

VHCBEH 7 kap 5 b § SL   
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Ärendegrupp  Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning 
11.4 Beslut om mottagande på försök under 

högst sex (6) månader i annan skolform 
(grundskolan) 

VHCBEH 7 kap. 8 § SL  I samråd med VH-
CGR. Om berörda 
huvudmän är överens 
och elevens vård-
nadshavare medger 
detta. 

11.5 Beslut om utbildning i annan skolform 
(grundskolan) (integrerade elever) 
 

VHCBEH 7 kap. 9 § SL  I samråd med VH-
CGR. Om berörda 
huvudmän är överens 
och elevens vård-
nadshavare medger 
detta. 

11.6 Ansvar för prövning av uppskjuten 
skolplikt 
 
 

VHCBEH 7 kap. 10 § SL Skolväsendets 
överklagande 
nämnd - förvalt-
ningsbesvär 

I samråd med VH-
CGR. Efter begäran 
av barnets vårdnads-
havare. 

11.7 Ansvar för prövning av skolpliktens 
förlängning (senare upphörande) 

R 7 kap. 13 § SL Skolväsendets 
överklagande 
nämnd - förvalt-
ningsbesvär 

För elever i special-
skola prövas frågan 
av Specialpedago-
giska myndigheten. 

11.8 Ansvar för prövning av skolpliktens ti-
digare upphörande 

R 7 kap. 14 § SL Skolväsendets 
överklagande 
nämnd - förvalt-
ningsbesvär 

För elever i special-
skola prövas frågan 
av Specialpedago-
giska myndigheten. 

11.9 Ansvar för prövning av rätt att slutföra 
skolgången enligt 7 kap. 15 § SL 

R 7 kap. 16 § SL   

11.10 
 

Ansvar för att skolpliktiga barn som 
inte går i skolan på något annat sätt får 
föreskriven utbildning 

VHCGR 7 kap. 21 § SL   

11.11 Ansvar för att eleverna fullgör sin skol-
gång (skolplikt) 

R 7 kap. 22 § SL   

11.12 Beslut om en elev huvudsakligen ska 
läsa ämnen eller ämnesområden 

R 
VHCBEH 
 

11 kap. 8 § SL 
Enl SL beslutar 
huvudmannen om 
ämnen/ämnesom-
råden. Rektor be-
slutar om eleven 
läser en kombina-
tion av ämnen, 
ämnesområden, 
grundskoleämnen. 

 Samråd med elevens 
vårdnadshavare innan 
beslut fattas. 

11.13 Beslut att göra överenskommelse med 
annan kommun att den i sin grund-
särskola ska ta emot elever som hem-
kommunen ansvarar för 

VHCGR 11 kap. 24 § 2 st 
SL 

  

11.14 Beslut om mottagande av elev från an-
nan kommun i grundsärskola med hän-
syn till elevens personliga förhållanden 

VHCBEH 
 

11 kap. 25 § SL Skolväsendets 
överklagande- 
nämnd - förvalt-
ningsbesvär 

I samråd med rektor. 
Om särskilda skäl 
finns. Yttrande från 
hemkommunen ska 
inhämtas innan beslut 
tas.  

11.15 Beslut om att ta emot barn i annat fall 
än som avses i 11 kap. 24 § 2 st SL 
samt 11 kap. 25 § SL efter önskemål 
från vårdnadshavaren 

VHCGR 11 kap. 26 § SL   

11.16 Beslut om placering vid en skolenhet VHCGR 11 kap. 29 § 2 st 
SL 

Skolväsendets 
överklagande- 
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Ärendegrupp  Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning 
nämnd - förvalt-
ningsbesvär 

11.17 Beslut om beviljande av skolskjuts en-
ligt kommunens riktlinjer för skolskjuts 

HANSK 11 kap. 31 § SL   

11.18 Beslut om avsteg från kommunens rikt-
linjer för skolskjuts 

UNAU 11 kap. 31 § SL Allmän förvalt-
ningsdomstol – 
förvaltningsbe-
svär. Gäller 31§ 
1 st. 

Förvaltningsrätten 
första instans. 

11.19 Ansvar för insyn i fristående grund-
särskola 

VHCGR 11 kap. 40 § SL   

11.20 Beslut om särskild undervisning för 
elever p.g.a. sjukdom eller liknande 

R 24 kap. 17 § SL   

11.21 
 

Beslut att göra överenskommelse med 
annan huvudman att anordna särskild 
undervisning på sjukhus eller annan in-
stitution 

VHCGR 24 kap. 19 § SL   

11.22 Beslut om särskild undervisning i hem-
met eller på annan lämplig plats för 
elever som inte vårdas på sjukhus eller 
motsvarande institution 

R 24 kap. 20 § SL   

11.23 Beslut om skolpliktens fullgörande på 
annat sätt än enligt skollagen 

VHCGR 24 kap. 23 § SL Allmän förvalt-
ningsdomstol - 
förvaltningsbe-
svär 

Medgivande för upp 
till ett (1) år i sänder i 
enlighet med 24 kap. 
24 § SL. 

11.24 Beslut om återkallelse av medgivande 
enligt 24 kap. 23 § SL 

VHCGR 24 kap. 24 § SL Allmän förvalt-
ningsdomstol - 
förvaltningsbe-
svär 

Gäller omedelbart om 
inte annat beslutas. 

11.26 Beslut om att antalet skoldagar per 
vecka kan begränsas till fyra (4) styc-
ken för en grupp elever i årskurs 1 och 
2 

FC 3 kap. 4 § 2 st 
SkF 

 Om det finns sär-
skilda skäl. 

11.27 
 

Ansvar för prövning av mottagande av 
barn, som anses bosatta i utlandet hos 
sina vårdnadshavare, i grundsärskola 

VHCGR 
 

4 kap. 2 § SkF   

11.28 Beslut att inte anordna modersmålsun-
dervisning 

SAMMO 5 kap. 10 § SkF   

11.29 Beslut om att elev ska ges modersmåls-
undervisning under längre tid än sju (7) 
år 

VHCGR 5 kap. 11 § SkF   

11.30 Beslut om ytterligare undervisningstid 
utöver den garanterade 

R 10 kap. 2 § SkF   

11.31 Beslut om fördelning av undervisnings-
tid mellan årskurserna 

R 10 kap. 3 § SkF   

11.32 Ansvar för erbjudande av ett allsidigt 
urval av ämnen som elevens val 

R 10 kap. 5 § SkF 
 

  

11.33 
 

Beslut om tilläggsbelopp. Tilläggsbe-
lopp ska lämnas för barn som 
har ett omfattande behov av särskilt 
stöd eller ska erbjudas modersmålsun-
dervisning. 
Hemkommunen är inte skyldig att be-
tala om det innebär betydande eller 
ekonomiska 
svårigheter 
 

VHCBEH 8 kap 23 § SL Allmän förvalt-
ningsdomstol 
-förvaltningsbe-
svär 
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12. Gymnasieskola 
 

Ärendegrupp  Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning 
12.1 Beslut om avstängning av elev i gym-

nasieskola, inhämtande av yttrande 
m.m. 

UNAU 5 kap. 17 § SL 
5 kap. 18 § SL 
 

Allmän förvalt-
ningsdomstol - 
förvaltningsbe-
svär 

Endast rektor kan be-
sluta om omedelbar 
avstängning i vissa 
fall. Se 5 kap. 17 § 3 
st p 2–4 SL.  

12.2 Beslut om avstängning av elev från 
viss utbildning med praktiska inslag i 
de frivilliga skolformerna 

R 5 kap. 19 § SL 
5 kap. 20 § SL 

Allmän förvalt-
ningsdomstol - 
förvaltningsbe-
svär 

 

12.3 Beslut om ekonomiskt stöd vid inac-
kordering 

 

HANDEK 
 

15 kap. 32 § SL 
 

Allmän förvalt-
ningsdomstol - 
förvaltningsbe-
svär 

Förvaltningsrätten är 
första instans. 

12.4 Beslut om ekonomiskt stöd kontant re-
seersättning.  

HANDEK 
 

LoE 2 kap. 2 §   

12.5 Beslut om utnyttjande av insynsrätt i 
fristående gymnasieskola 

VHCGV 15 kap. 34 § SL   

12.6 Beslut om avvikelse från ett nationellt 
programs innehåll 

R 16 kap. 14 § SL  Vid särskilda skäl. 

12.7 Beslut om att utbildningen får fördelas 
på längre tid än tre (3) läsår 

R 16 kap. 15 § 2 st 
SL 
9 kap 7 § GyF 

  

12.8 Beslut om behörighet hos och motta-
gande av sökande 

R 16 kap. 36,43-
44,47 §§ SL 

    

12.9 Beslut om rätt att fullfölja utbildningen R 16 kap. 37-41 §§ 
 SL 

  

12.10 Beslut om minskad omfattning på ut-
bildningen på introduktionsprogram 

R 17 kap. 6 § SL  Om eleven begär det 
och det är förenligt 
med syftet med ele-
vens utbildning. 

12.11 Beslut om plan för utbildningen på in-
troduktionsprogram  

R 17 kap. 7 § SL   

12.12 Beslut om mottagande av ungdomar till 
yrkesintroduktion eller individuellt al-
ternativ 

R  17 kap. 11 § SL  Om det finns synner-
liga skäl. 

12.13 Beslut om att erbjuda yrkesintroduk-
tion och individuellt alternativ för ele-
ver från grundsärskolan 

R  17 kap. 16 § 3 st 
SL 

 Om dessa bedöms ha 
förutsättningar att 
klara utbildningen. 

12.14 Ansvar för överenskommelse om an-
nan interkommunal ersättning än enligt 
17 kap. 24-27 §§ SL 

VHCGV 17 kap. 23 § SL   

12.15 Beslut om särskild undervisning för 
elever p.g.a. sjukdom eller liknande 
skäl 

R 24 kap. 17 § SL   

12.16 Ansvar för överenskommelse med an-
nan huvudman om att anordna särskild 
undervisning på sjukhus eller annan in-
stitution 

R  24 kap. 19 § SL 12.24 Ansvar för överens-
kommelse med annan 
huvudman om att an-
ordna särskild under-
visning på sjukhus el-
ler annan institution 

12.17 Beslut om särskild undervisning i hem-
met eller annan lämplig plats för elever 

R 24 kap. 20 § SL   
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Ärendegrupp  Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning 
som inte vårdas på sjukhus eller en 
motsvarande institution 

12.19 Beslut om kurser som ska erbjudas som 
programfördjupning 

R 4 kap. 6 § GyF   

12.20 Beslut om kurser som ska erbjudas som 
individuellt val 

R 4 kap. 7 § GyF   

12.21 Beslut om att elev ska ges modersmåls-
undervisning under längre tid än sju (7) 
läsår 

SAMMO 
 

4 kap. 18 § GyF  Om eleven har behov 
av detta. 

12.22 Beslut om att inte anordna mo-
dersmålsundervisning 

SAMMO 4 kap. 19 § 1 st 
GyF 

  

12.23 Besluta om antalet undervisningstim-
mar för varje kurs, varje ämnesområde, 
gymnasiearbetet samt om hur fördel-
ningen av undervisningstiden över 
läsåren ska se ut 

R 4 kap. 22 § 1st 
GyF 

  

12.24 Beslut om att redovisa hur eleven har 
fått sin garanterade undervisningstid 

R 4 kap. 22 § 3 st 
GyF 

  

12.25 Beslut om urval av sökande på pro-
graminriktat individuellt val och yrkes-
introduktion 

R 6 kap. 1 § GyF   

12.26 Ansvar att bedöma att hela utbild-
ningen i yrkesintroduktion skolförläggs 

R 6 kap. 5 § GyF  Om detta uppenbart 
bäst gynnar eleven. 

12.27 Beslut om preliminär antagning efter 
urval bland de sökande 

VHCGV 7 kap. 7 § 1 st 
GyF 

  

12.28 Beslut om slutlig antagning VHCGV 7 kap. 7 § 2 st 
GyF 

  

12.29 Beslut om en elev ska få studiehand-
ledning på sitt modersmål om eleven 
behöver det 

SAMMO 9 kap. 9 § GYF   

12.30 Beslut om tilläggsbelopp till fristående 
gymnasieskola. 
Tilläggsbelopp ska lämnas för elever 
som har ett omfattande behov 
av särskilt stöd eller ska erbjudas 
modersmålsundervisning. Hemkommu-
nen är inte skyldig att betala 
om det innebär betydande eller 
ekonomiska svårigheter 

VHCGV 16 kap. 54 § SL   

12.31 Beslut om att svara för vissa elevresor  HANEL 
 

LoE § 1-3  Lagen om kommu-
nens skyldighet att 
svara för vissa elevre-
sor. 

 
 

13. Gymnasiesärskola 
Ärendegrupp  Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning 

13.1 Ansvar för prövning och beslut om sö-
kande tillhör målgruppen för gymnasi-
esärskolan 

VHCBEH 18 kap. 5 § SL Skolväsendets 
överklagande 
nämnd - förvalt-
ningsbesvär 

I samråd med rektor. 
Beslutet ska föregås 
av en utredning mot-
svarande den som en-
ligt 7 kap. 5 § SL ska 
göras inför beslut om 
mottagande i grund-
särskolan. 
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Ärendegrupp  Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning 
13.2 Beslut om att en elev inte längre tillhör 

gymnasiesärskolans målgrupp om en 
utredning i enlighet med 18 kap. 6 § SL 
visar detta 

VHCBEH  18 kap. 7 § 1 st 
SL 

Skolväsendets 
överklagande 
nämnd - förvalt-
ningsbesvär 

 

13.3 Beslut om antagning till gymnasie-
särskolans utbildningar 

R 18 kap. 12 § SL   

13.4 Beslut om beviljande av skolskjutsen-
ligt kommunens riktlinjer för skolskjuts 

R 18 kap. 30-31 
samt 35 §§ SL 

  

13.5 Beslut om avsteg från kommunens rikt-
linjer för skolskjuts 

UNAU 18 kap. 30 § 1 st 
SL 

Allmän förvalt-
ningsdomstol - 
förvaltningsbe-
svär 

 

13.6 Beslut om att avslå skolskjuts mellan 
tillfällig bostad i annan kommun och 
den plats där utbildningen bedrivs 

UNAU 18 kap. 31 § 1 st 
SL 

Allmän förvalt-
ningsdomstol - 
förvaltningsbe-
svär 

Kommunens kostna-
der för detta ersätts 
av elevens hemkom-
mun. 

13.7 Beslut om ekonomiskt stöd till elever i 
gymnasiesärskola med offentlig huvud-
man som behöver inackordering på 
grund av skolgången 

KUR  18 kap. 32 § 1 st 
SL 

Allmän förvalt-
ningsdomstol - 
förvaltningsbe-
svär 

Denna skyldighet gäl-
ler dock inte elever 
som tagits emot i 
andra hand till ett na-
tionellt program en-
ligt 19 kap. 39 § SL. 

13.8 Beslut om att avslå kostnadsfri skol-
skjuts till fristående gymnasiesärskola 
inom hemkommunen 

UNAU 18 kap. 35 § SL Allmän förvalt-
ningsdomstol - 
förvaltningsbe-
svär 

I de fall det inte kan 
ske utan organisato-
riska eller ekono-
miska svårigheter. Se 
18 kap. 30 § SL. 

13.9 Beslut om utnyttjande av rätt till insyn i 
fristående gymnasiesärskola i kommu-
nen 

VHCHGV 18 kap. 37 § SL   

13.10 Beslut om att erbjuda elev på ett natio-
nellt program att senare kunna antas till 
en nationell inriktning, en särskild vari-
ant eller gymnasial lärlingsutbildning 
inom programmet 

R  19 kap. 11 § SL   

13.11 Beslut om att fördela utbildningen på 
längre tid än fyra (4) år 

R 19 kap. 17 § SL   

13.12 Beslut att erbjuda elev som fått lägst 
betyget E ytterligare utbildning av 
samma slag  

R 19 kap. 25 § SL  Ingen skyldighet 

13.13 Beslut om mottagande av sökande R 19 kap. 29 § 1 st 
SL 

Skolväsendets 
överklagande 
nämnd - förvalt-
ningsbesvär 

 

13.14 Ansvar för att bereda sökande som inte 
tillhör målgruppen tillfälle att söka till 
gymnasieskola i hemkommunen så 
snart som möjligt 

R 19 kap. 29 § 2 st 
SL 

 Efter beslut enligt 18 
kap. 5 § SL. 

13.15 Bedöma om sökande till ett individuellt 
program har förutsättningar att följa 
undervisningen på ett nationellt pro-
gram 

R 19 kap. 29 § 3 st 
SL 

  

13.16 Beslut om mottagande i första hand av 
elev som är hemmahörande i kommu-
nen eller i samverkansområdet 

R 19 kap. 35 § SL   
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Ärendegrupp  Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning 
13.17 Beslut om mottagande i första hand av 

elever som inte är hemmahörande i 
kommunen eller samverkansområdet 

R 19 kap. 36 § SL   

13.18 Beslut om mottagande i andra hand R 19 kap. 39 § SL   
13.19 Beslut om mottagande på ett individu-

ellt program av elev från annan kom-
mun, där hemkommunen bedömt att 
eleven inte kan följa utbildning på ett 
nationellt program 

R 19 kap. 40 § SL   

13.20 Beslut om tilläggsbelopp för eleverna 
vid fristående gymnasiesärskola som 
har ett omfattande behov av särskilt 
stöd eller som ska erbjudas undervis-
ning 

VHCHGV 19 kap. 47 § SL  I samråd med FC 
 

13.21 Beslut om särskild undervisning för 
elever p.g.a. sjukdom eller liknande 
skäl 

R  24 kap. 17 § SL   

13.23 Beslut om kurser för programfördjup-
ning 

R 4 kap. 6 § GyF   

13.24 Beslut om kurser som ska erbjudas som 
individuellt val 

R 4 kap. 7a § GyF   

13.25 Beslut om att elev ska ges modersmåls-
undervisning under längre tid än sju (7) 
år 

SAMMO 
 

4 kap. 18 § GyF   

13.26 Beslut om antalet undervisningstimmar 
för varje kurs, varje ämnesområde, 
gymnasiearbetet och 
gymnasiesärskolearbetet samt om hur 
fördelningen av undervisningstiden 
över läsåren ska se ut 

R 4 kap. 22 § 1 st 
GyF 

  

13.27 Redovisning av hur eleven fått sin ga-
ranterade undervisningstid 

R 4 kap. 22 § 2 st 
GyF 

  

13.28 Beslut om antagning vid senare tid-
punkt 

R  7 kap. 8 § GyF   

13.29 Beslut om byte av studieväg R  7 kap. 9 § GyF   
13.30 Beslut om urval av sökande R  7 kap. 11 § GyF   
13.31 Beslut om urval och antagning av sö-

kande till ett nationellt program eller en 
särskild variant eller gymnasial lär-
lingsutbildning som börjar det första 
året. 

R  7 kap. 13 § GyF   

13.32 Beslut om en elev ska få studiehand-
ledning på sitt modersmål om eleven 
behöver det 

SAMMO 9 kap. 9 § 1st GyF   

13.33 Beslut om studiehandledning på annat 
språk än modersmålet om elev undervi-
sats på det språket före ankomsten till 
Sverige 

SAMMO 9 kap. 9 § 2 st 
GyF 

  

13.34 Beslut om avstängning av elev i kom-
munal gymnasiesärskola, inhämtande 
av yttrande m.m. 

UNAU 5 kap. 17 § SL 
 

Allmän förvalt-
ningsdomstol - 
förvaltningsbe-
svär 

Endast rektor kan be-
sluta om omedelbar 
avstängning i vissa 
fall. Se 5 kap. 17 § 1 
st p 2-4 SL.  

13.35 Beslut om tilläggsbelopp. Tilläggsbe-
lopp ska lämnas för elev som har 
ett omfattande behov av särskilt 
stöd. Hemkommunen är inte skyldig 

VHCBEH 19 kap 47 § SL Allmän förvalt-
ningsdomstol 
- 
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Ärendegrupp  Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning 
att betala om det innebär betydande el-
ler ekonomiska svårigheter 

förvaltningsbe-
svär 

 
14. Vuxenutbildning 
 
Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, på gymnasial 
nivå och i svenska för invandrare 

Ärendegrupp  Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning 
14.1 Beslut om att böcker och andra lärverk-

tyg ska erbjudas mot avgift 
R  20 kap. 7 § SLs  Utgångspunkten 

är att utbildningen 
ska vara avgifts-
fri. 
I utbildning i 
svenska för in-
vandrare ska ut-
bildningen vara 
avgiftsfri 

14.2 Beslut om att utbildningen på kurs ska 
upphöra, om elev saknar förutsätt-
ningar att tillgodogöra sig utbildningen 
eller annars inte gör tillfredsställande 
framsteg 

R  20 kap. 9 § 2 st SL Skolväsendets 
överklagande 
nämnd - förvalt-
ningsbesvär 

 

14.3 Beslut om att den vars utbildning har 
upphört i svenska för invandrare på 
nytt ska beredas plats 

R  20 kap. 9 § 3 st SL Skolväsendets 
överklagande 
nämnd - förvalt-
ningsbesvär 

Om särskilda skäl 
finns. 

14.4 Beslut om mottagande av sökande till 
utbildning på grundläggande nivå 

R 20 kap. 13 § och 14 § 
2 st SL 

Skolväsendets 
överklagande 
nämnd - förvalt-
ningsbesvär 

 

14.5 Beslut om åtagande att svara för kost-
nader för utbildning på gymnasial nivå 
anordnad av annan huvudman 

R 20 kap. 21 § 2 st och 
3 st SL 

Skolväsendets 
överklagande 
nämnd - förvalt-
ningsbesvär 

 

14.6 Beslut om mottagande av sökande till 
utbildning på gymnasial nivå 

R 20 kap. 22 § SL Skolväsendets 
överklagande 
nämnd - förvalt-
ningsbesvär 

 

14.7 Beslut om antagande av sökande till ut-
bildning på gymnasial nivå 

R 20 kap. 23 § SL   

14.8 
 

Beslut om minskning av undervisning-
ens omfattning 

R 20 kap. 24 § SL  Minskningen kan 
ske om eleven be-
gär det och om 
huvudmannen fin-
ner att det är för-
enligt med utbild-
ningens syfte. 

14.9 Beslut om att ta emot elev till utbild-
ning i svenska för invandrare 

R 20 kap. 33 § SL Skolväsendets 
överklagande 
nämnd - förvalt-
ningsbesvär 

 

14.10 Beslut om rätt till prövning inom Kom-
vux 

R 20 kap. 40 § SL   
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Ärendegrupp  Delegat Lagrum m.m Överklagan Anmärkning 
14.11 Beslut om ersättning för elevs utbild-

ning i svenska för invandrare i folkhög-
skola 

R 24 kap. 15 § SL   

14.12 Beslut om avstängning av elev i kom-
munal vuxenutbildning, inhämtande av 
yttrande m.m. 

UNAU 5 kap. 17 § SL 
 

Allmän förvalt-
ningsdomstol - 
förvaltningsbe-
svär 

Endast rektor kan 
besluta om ome-
delbar avstäng-
ning i vissa fall. 
Se 5 kap. 17 § 1 st 
p 2-4 SL. 
  

14.13 Beslut om personen uppfyller kriterier 
enligt § 4 utifrån lokala kriterier 
 
 

R Studiestödslag 
2017.527 § 4 
 
Beslut fattas av rektor 
enligt riktlinjer beslu-
tad av UN 2017-06-
14 § 97 

 .  
 
 
 

 
Särskild utbildning för vuxna 

14.14 Beslut om böcker och andra lärverktyg 
ska erbjudas mot avgift 

R  21 kap. 6 § SL  Utgångspunkt är 
att utbildningen 
ska vara kostnads-
fri. 

14.15 Beslut om mottagande till särskild ut-
bildning för vuxna 

R 21 kap. 7 § 3 st SL Skolväsendets 
överklagande 
nämnd - förvalt-
ningsbesvär 

 

14.16 Beslut om antagning av sökande till 
särskild utbildning för vuxna på gym-
nasial nivå 

R 21 kap. 7 § 4 st SL   

14.17 Beslut om att utbildningen på kursen 
ska upphöra om eleven saknar förut-
sättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen eller annars inte gör till-
fredsställande framsteg 

R 21 kap. 9 § 2 st SL Skolväsendets 
överklagande 
nämnd - förvalt-
ningsbesvär 

 

14.18 Beslut om att den vars utbildning har 
upphört på nytt ska beredas plats 

R 21 kap. 9 § 3 st SL Skolväsendets 
överklagande 
nämnd - förvalt-
ningsbesvär 

Om särskilda skäl 
finns. 

14.19 Beslut om att tillhandahålla särskild ut-
bildning på grundläggande nivå på mo-
dersmålet eller annat språk 

R 21 kap. 12 § SL   

14.20 Beslut om urval av sökande till särskild 
utbildning för vuxna på gymnasial nivå 

R 3 kap. 8 § VuxF  Om samtliga be-
höriga sökande 
inte kan antas. 

14.21 Beslut om avstängning av elev i sär-
skild utbildning för vuxna, inhämtande 
av yttrande m.m. 

UNAU 5 kap. 17 § SL 
 

Allmän förvalt-
ningsdomstol - 
förvaltningsbe-
svär 

Endast rektor kan 
besluta om ome-
delbar avstäng-
ning i vissa fall. 
Se 5 kap. 17 § 1 st 
p 2-4 SL.  
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15. Delegerade uppgifter utöver beslutsrätt, underteck-
nande och kontrasignering av handlingar med mera (ej de-
legering enligt kommunallagen) 
Rätten att underteckna handlingar enligt nedanstående förteckning jämställs med 
rätten att teckna kommunens firma på respektive handlingstyper. 5  
 

Uppdrag/uppgift Utförare/undertecknare Handlingar kontra-
signeras (vid be-
hov) av  

Anmärkning 

 Underteckna avtal gällande 
upphandling enligt antagen  
inköps- och upphandlingspo-
licy 

Förvaltningschef  

Upphandlingschef 

Upphandlare 

 Uppdraget att under-
teckna avtal följer nor-
malt beslutsrätten för 
delegeringsbeslut. Om 
avtalet av något skäl 
undertecknas av annan 
person än den som fat-
tat beslutet ska detta 
dokumenteras. 

Avtal inom respektive 
nämnds i reglemente 
definierade ansvars- 
och verksamhetsom-
råde skrivs i första hand 
under av förvaltnings-
chef. 

Upphandlingssamord-
nare och upphandlare 
skriver huvudsakligen 
under avtal som nyttjas 
av flera nämnder. 

 

 Underteckna delegeringsbe-
slut och andra handlingar i 
ärenden där beslutsrätten de-
legerats till enskild delegat 

Respektive delegat enligt de-
legeringsordning i avsnitt 1–
14 

  

 
5 Ibland efterfrågas i samband med att avtal, ansökningar och enklare fullmakter ska underteck-
nas bevis på vem som tecknar kommunens firma. Om detta kan följande sägas.  
 
Firmatecknare är en civilrättslig term. Den används beträffande personer som utsetts av styrelsen 
för till exempel ett aktiebolag eller en ekonomisk förening att företräda bolaget eller föreningen 
och teckna dess firma. Firmatecknare regleras i aktiebolagslagen (2005:551) respektive lagen 
(1987:667) om ekonomiska föreningar. Begreppet firmatecknare finns inte i kommunallagen. 
Vem som företräder en kommun i till exempel avtalsrättsliga sammanhang avgörs i stället av 
kommunallagens regler om beslutanderättens fördelning 
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 Underteckna avtal, ansök-
ningshandlingar, fullmakter 
och andra handlingar inom ra-
men för ren verkställighet 

Utifrån respektive tjänstebe-
skrivning 

 Dokumenteras och han-
teras i enlighet med gäl-
lande dokumenthante-
ringsplan 

 Underteckna skrivelser eller 
handlingar som beslutats av 
nämndens utskott. 

Thomas Harrysson, utbild-
ningsnämndens utskotts ord-
förande 
eller, vid förfall för honom: 
Tomas Simonsson, 
förste vice ordförande 
 

Förvaltningschef Ro-
ger Johansson 
eller, vid förfall för ho-
nom 
Stf förvaltningschef 

 

 Underteckna handlingar som 
inte ryms i uppräkningen 
ovan för nämndens räkning. 

Thomas Harrysson, utbild-
ningsnämndens ordförande 
eller, vid förfall för honom: 
Tomas Simonsson, 
1.e vice ordförande 
eller 
Stefan Jönsson 
2:e vice ordförande 

Förvaltningschef Ro-
ger Johansson 
eller, vid förfall för ho-
nom: 
Stf förvaltningschef 

Till exempel avtal eller 
yttranden  

 Ta emot och kvittera värde-
försändelser för utbildnings-
nämndens räkning 

Thomas Harrysson, utbild-
ningsnämndens ordförande 
Thomas Simonsson, utbild-
ningsnämndens 1:e vice ord-
förande 
Stefan Jönsson, utbildnings-
nämndens 2:e vice ordförande 
Roger Johansson, förvalt-
ningschef 
Christian Tegnvallius, 
nämndsekreterare 
Camilla Åström, verksam-
hetscontroller 

 Två i förening 

 Ta emot delgivning på utbild-
ningsnämndens vägnar. 

Thomas Harrysson, utbild-
ningsnämndens ordförande 
Thomas Simonsson, utbild-
ningsnämndens 1:e vice ord-
förande eller, vid förfall av 
någon av ovanstående: 
Roger Johansson, förvalt-
ningschef 
 

 Var och en för sig 
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