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 Kallelse/Underrättelse  

   2(2) 

 

 

 

  Min Tid 
Ärende, UN                 
2021-11-24 Föredragande Biträdande Typ 

1 5 8.30 
Fastställande av 
föredragningslista      beslut 

2 5 8.35 Meddelanden     info 

3 20 8.40 Information Roger 
Johansson   info 

4 30 9.00 

Kvalitetspunkt;  
Kvalitetsrapport  
Kunskaper, 
utveckling och 
lärande 

Camilla 
Svensson             
Jenni Karlsson 

Anna Rix 
Grönvall           
Samuel 
Svensson 
Caroline 
Johansson 

info 

  20 9.30 Kaffe       

5 10 9.50 
Skolskjutsregler-
revidering 

Christina 
Woxter   beslut 

6 10 10.00 

Månadsrapport 
oktober 

Roger 
Johansson 
Daniel 
Akilisson 
Camilla 
Hallberg 

Oliver Öst 
Långström beslut 

7 50 10.10 

Budget 2022 

Daniel 
Akilisson 
Camilla 
Hallberg         
Roger 
Johansson 

Anna Rix 
Grönvall          
Jenni 
Karlsson 
Samuel 
Svensson 
Oliver Öst 
Långström 

info 

8 10 11.00 

Barn- och 
elevpeng, 
preliminär, 
socioekonomisk 
fördelning 

Daniel 
Akilisson 
Camilla 
Hallberg 

Oliver Öst 
Långström info 

9 10 11.10 

Intern 
kontrollplan 2021-
uppföljning 

Camilla 
Åström    beslut 

10 10 11.20 Skolbiblioteksplan Anna Rix 
Grönvall   beslut 

11 30 11.30 
Elmeskolans 
framtid 

Roger 
Johansson  

Anna Rix 
Grönvall beslut 

12 5 12.00 
Redovisning av 
delegeringsbeslut      beslut 

13 5 12.05 Övrigt      info/beslut 

  12.10     
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 Tjänsteskrivelse   

 2021-11-17  1(1) 

 

 

Utbildningsförvaltningen  
Camilla Åström   
camilla.astrom@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Meddelanden 2021-11-24  
 
Meddelanden 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-25 att utse Thomas Harrysson (C) till 
ordförande i utbildningsnämnden efter Gusten Mårtensson (C). KS 2021/183 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-25 att utse Jessica Wihlborg till ledamot i 
utbildningsnämnden efter Gusten Mårtensson (C). KS 2021/180 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-25 att entlediga Philip Akaronka (S) från 
uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden. KS 2021/1 
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-26 om aktivitetsplan för uppsiktsplikt 2022 
KS 2021/153 
Skolinspektionens beslut 2021-11-15 att avsluta uppföljningen av överlämnande 
av klagomål gällande Gemöskolan till kommunens klagomålshantering. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-25 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 145 Val till uppdraget som ordförande i 
utbildningsnämnden efter Gusten Mårtensson (C) 
Ärendenummer KS 2021/183 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Thomas Harrysson (C) till ordförande i utbildningsnämnden efter 

Gusten Mårtensson (C). 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25, § 135, att entlediga Gusten 
Mårtensson (C) från uppdraget som ordförande i utbildningsnämnden. 
Kommunfullmäktige har att välja ny ordförande i utbildningsnämnden. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Marie Olofsson (C) nominerar Thomas Harrysson (C) till uppdraget som 
ordförande i utbildningsnämnden efter Gusten Mårtensson (C). 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Marie 
Olofssons (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Thomas Harrysson (C) 
Utbildningsnämnden 
För åtgärd 
Kanslienheten 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-25 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 142 Val till uppdraget som ledamot i 
utbildningsnämnden efter Gusten Mårtensson (C) 
Ärendenummer KS 2021/180 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Jessica Wihlborg (C) till ledamot i utbildningsnämnden efter Gusten 

Mårtensson (C). 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25, § 135, att entlediga Gusten 
Mårtensson (C) från uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden. 
Kommunfullmäktige har att välja ny ledamot i utbildningsnämnden. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Marie Olofsson (C) nominerar Jessica Wihlborg (C) till uppdraget som ledamot i 
utbildningsnämnden efter Gusten Mårtensson (C). 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Marie 
Olofssons (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Jessica Wihlborg (C) 
Utbildningsnämnden 
För åtgärd 
Kanslienheten 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-25 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 138 Avsägelse från uppdragen som ersättare i 
miljö- och byggnämnden, ersättare i 
utbildningsnämnden och ersättare i 
kommunfullmäktige från Philip Akaronka (S) 
Ärendenummer KS 2021/1 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Entlediga Philip Akaronka (S) från uppdragen som ersättare i miljö- och 

byggnämnden, ersättare i utbildningsnämnden och ersättare i 
kommunfullmäktige. 

2. Hemställa till länsstyrelsen om ny sammanräkning. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Philip Akaronka lämnande in en avsägelse, 2021-09-23, från uppdragen som 
ersättare i miljö- och byggnämnden, ersättare i utbildningsnämnden och ersättare 
i kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 
•  Avsägelse daterad 2021-09-23 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Philip Akaronka (S) 
från uppdragen som ersättare i miljö- och byggnämnden, ersättare i 
utbildningsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige och finner att 
kommunfullmäktige beslutat så. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan hemställa till länsstyrelsen om 
ny sammanräkning och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-25 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Philip Akaronka (S) 
För åtgärd 
Kommunkansliet 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-26 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 207 Aktivitetsplan för uppsiktsplikt 2022 
nämnder och bolag 
Ärendenummer KS 2021/153 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens förslag på 

aktiviteter för nämnder 2022. 
2. Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens förslag på 

aktiviteter för bolag 2022. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag på aktivitetsplaner, utifrån uppsiktsplikten, har tagits fram för nämnder 
och bolag för 2022. 

Förslag på aktiviteter för nämnder 2022 
Nämndernas presidier och förvaltningschef bjuds in till kommunstyrelsens 
sammanträde för uppföljning och rapportering om sin verksamhet enligt nedan: 

Kommunstyrelsens 
sammanträde 

Nämnd 

Januari - 

Februari 
 

Mars Utbildningsnämnden 

April Miljö- och byggnadsnämnden 

Maj Socialnämnden 

Juni Kultur- och fritidsnämnden 

Juli - 

Augusti Tekniska nämnden 

September Socialnämnden 

Oktober (två datum) Utbildningsnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-26 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

November 
 

December 
 

Kommunstyrelsens presidium bjuder in till dialog mellan kommunstyrelsens 
presidium och nämndernas presidier enligt nedan: 

Månad Presidium 

februari Socialnämnden 

Maj Utbildningsnämnden 

Augusti Socialnämnden 

November Utbildningsnämnden 

 
Förslag på aktiviteter för bolag 2022 

Kommunstyrelsens 
sammanträde 

Bolag 

Februari Älmhultsbostäder AB 

ElmNet AB 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-12, § 142 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-04 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 

 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Utbildningsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Socialnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-26 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 
Älmhultsbostäder AB 
ElmNet AB 
 
 
 

10



11



   

 2021-11-12  1(28) 

 

 

Utbildningsförvaltningen     
    
    

 

 
 
 
 
  

Kvalitetsrapport  
 

Kunskaper, utveckling  
och lärande 
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 Kvalitetsrapport K U L  

 2021-11-12  2(28) 
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 Kvalitetsrapport K U L  

 2021-11-12  3(28) 

 

 

Inledning 
 
Kvalitetsrapporten inom avstämningsområde Kunskaper, utveckling och 
lärande, sammanfattar övergripande framträdande resultat inom förskolan, 
grundskolan, grundsärskolan, gymnasiet, gymnasiesärskolan och 
vuxenutbildningen gällande läsåret 2020/2021. Faktorer som haft betydande 
påverkan på resultaten beskrivs utifrån en analys av enheter och huvudman. 
Slutligen sammanfattas slutsatser som är av betydelse för det fortsatta arbetet.  
 
Rapporten är upprättad i november 2021 av: 
Jenni Karlsson, verksamhetschef förskola 
Caroline Johansson, pedagogisk utvecklare förskola 
Samuel Svensson, verksamhetschef gymnasium och vuxenutbildning 
Camilla Svensson, utvecklingsstrateg alla verksamheter 
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 Kvalitetsrapport K U L  

 2021-11-12  4(28) 

 

 

Central barn- och elevhälsa 
Älmhults Kommuns Centrala barn- och elevhälsa (CBEH) består av olika 
professioner som arbetar i team. I teamet ingår psykologer, specialpedagoger 
och IKT-pedagoger. I Centrala barn- och elevhälsan ingår även skolsköterskor 
och skolläkare. 

Målsättning inom CBEH är att arbeta nära enheterna och på rektorns uppdrag 
stödja verksamheterna. I samverkan med förskolornas barnhälsoteam och 
skolornas elevhälsoteam bidrar CBEH till att skapa positiva lärmiljöer för alla 
barn och elever. 

Uppdraget är att stärka förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
fritidshem, gymnasium och gymnasiesärskola genom handledning eller 
konsultation och till viss del erbjuda utbildningsinsatser. 

Ett uppdrag CBEH har är att vid några tillfällen per termin samla skolornas 
speciallärare och specialpedagoger för att diskutera mål, arbetet mot uppsatta 
mål, måluppfyllelsen, påverkansfaktorer, utvecklingsbehov med mera.   

Reflektioner från höstterminens två träffar sammanfattas av verksamhetschefen 
och övergripande specialpedagog: 

- Kommunen har en screeninglista med vissa tester inom ämnet svenska som ska 
genomföras av alla skolor. En del av dessa tester är nationella och obligatoriska, 
andra lokalt beslutade att gälla alla.  

- Det finns en positiv inställning till att några tester är obligatoriska (kommunens 
screeninglista). Detta kan öka likvärdigheten mellan skolorna eftersom möjlighet 
finns att diskutera resultat och åtgärder mellan skolorna. Det finns ett stort behov 
av erfarenhetsutbyte.  

- Speciallärarna tar ett stort ansvar både för genomförande och uppföljningar av 
screeningtester. På några skolor lyfts resultaten på EHT (elevhälsoteam) eller 
årskursvis. På någon skola finns analysmöte med efterföljande konferens. Någon 
skola kör periodvis där insatser planeras tillsammans mellan klasslärare och 
speciallärare.  

- Det förekommer en varierad efterföljning av screeninglistan. En del skolor 
prioriterar sina gamla invanda tester, en del hade inte genomfört Legilexi under 
utsatt period. 

- Det finns en allmän tveksam hållning till tester för SVA -elever på 
mellanstadieträffen medan man ser fördelen av testmaterialet Legilexi i alla 
grupper.  

- Testresultat på screeningar är inte att likställa med måluppfyllnad. Då är 
nationella prov bäst för att se detta. Däremot kan man på sikt se om förmågorna 
förbättras över tid i olika grupper och på olika skolor genom screeningarna.  

- För Legilexi får kommunen en autogenererad rapport på kommun- skol- och 
gruppnivå. De nationella uppföljningarna som görs ska läggas in i IST lärande 
och kan följas upp där. Övriga screeningar på listan följs upp på respektive 
skolenhet där resultaten finns och genom diskussioner på speciallärarträffar. 
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 Kvalitetsrapport K U L  
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- Det framkommer en ökad arbetsglädje i speciallärargruppen när diskussionerna 
är mer konkreta och berör speciallärarnas arbete mer direkt då diskussionerna är 
uppdelade efter åldersgrupp man arbetar i. Träffarna kommer framöver att 
blandas med åldersspecifika träffar och någon allmän träff.   
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 Kvalitetsrapport K U L  

 2021-11-12  6(28) 

 

 

Förskola 
Måluppfyllelse inom förskolan följs upp utifrån området Omsorg, utveckling och 
lärande och Uppföljning, utvärdering och utveckling i läroplanen. 
 
2.2 Omsorg, utveckling och lärande  
Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig 
själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara 
grunden för utbildning. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande 
bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen 
samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av 
barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. 
(Lpfö 2018, s13.) 
 
2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling 

 
 

Utvecklingsområde från utvärdering hösten 2020 
• Utveckla former för dokumentation av barnens förändrade kunnande inom 

språk och matematik.  
 
 
 

Resultat  
 
Utveckling av former för dokumentation kring barnens förändrade kunnande har 
gjorts. Båda dokumenten, baskunskaperna som är ett stöd för förskolan att 
försäkra att varje barn får med sig de kunskaper och färdigheter och förmågor 
som krävs, samt pedagogisk observation som är framtaget för att följa och 
dokumentera varje barns utveckling och lärande har sammankopplats. Arbetet 
har kommit olika långt, alla förskolor har inte introducerats i det reviderade 
baskunskapsdokumentet. 
 
Förskolans dokument har flera användningsområden och hänger på olika sätt 
ihop, individuella - och gruppdokumentationer. Exempel från enheterna har getts 
på hur dokumentation används av personal, barn och vårdnadshavare.  
 
I dialogerna har det framkommit vikten av olika kompetenser hos personalen 
gällande mångfald i den undervisning som erbjuds. Rektor utmanar personalens 
kompetens i mångfalden av lärande genom att välja utvecklingsområde som inte 
är lika synliga på förskolan, t ex estetiken. Begreppet mångfald har under 
förskoledialogerna diskuterats. Vad är mångfald i det här sammanhanget. Olika 
kulturer eller förskollärarens och barnskötares mångfald i erbjudandet av sätt att 
lära?  
 
I utvecklingsområdets nuläge, hållbar utveckling, visar alla förskolor hur de fått 
möjlighet att förstå de tre dimensionerna, ekologi/miljö, ekonomi och socialt. 

17



 Kvalitetsrapport K U L  

 2021-11-12  7(28) 

 

 

Området är nytt för många men under dialogerna beskrivs ett engagemang kring 
hållbar utveckling, där personalen lär ut men samtidigt lär tillsammans med 
barnen. Rektorer har fått till sig kunskap genom de fördjupningar som 
förvaltning tagit fram som nu implementeras ute på förskolorna.   
Yrkesrollerna är väl förankrade på förskolorna men fortfarande finns det 
förskolor där förståelsen för barnskötarens viktiga roll och förskollärarens 
särskilda ansvar inte har diskuterats, behovet att få prata om rollerna finns. 
Förskollärare beskriver vikten av att ha andra förskollärare som stöd, t ex 
sammanfallande reflektionstider med andra förskollärare eller med rektorn eller 
med pedagogisk utvecklare. Även nätverk för förskollärare, litteratur och 
forskning är ett stöd. Reflektionstiden för förskollärare och barnskötare 
organiseras olika, några har lika mycket tid oberoende yrkesroll och på andra 
förskolor skiljer det sig.  
Arbetet med utvecklingsgrupper eller utvecklingsledare är i gång. Funktionerna 
är att utveckla och stödja undervisning och utbildning på förskolan. Det 
framkommer svårigheter med att organisera för grupper och möten av olika slag, 
på vissa förskolor mer än andra.  
Systematiskt kvalitetsarbete, SKA, är idag mer ett verktyg för personalen på 
förskolan men beskrivs också som ett kontrollverktyg för att kvalitetssäkra. 
Dialogerna visar på att personal har kunskap om syftet med vårt kvalitetsarbete 
men rektors analys visar något annat.  
 

 

Analys 
 
Baskunskaperna samt den pedagogiska observationen ska främst vara ett stöd för 
hur personalen ska ge barnet förutsättningar att utvecklas och lära på förskolan. 
Det finns en skillnad i användandet av dokumenten. Varje förskola är i sin egen 
process med att förstå och använda sig av dem. I förskolans mål att sträva efter 
ingår inga ska-mål i form av kunskapskrav på individnivå.  
Mångfalden i lärandet, erbjuder arbetslaget de metoder och arbetssätt som de 
själva är trygga i?  Vilka uttryckssätt ger vi barnen möjlighet att utveckla? Hur 
syns estetiken på förskolan? En förskollärare säger ”vi behöver titta på vilka 
kompetenser har vi? Vad behöver vi då utveckla? Eller vilka är det vi missar?” 
Fortsättningsvis stödja förskolläraren till att leda de målstyrda processerna på 
förskolan.  
Ser framgångar i organisationen med utvecklingsgrupper/utvecklingsledare.  
Rektors delaktighet i vad som händer på förskolan är central. Rektors förmåga 
att kunna lyssna, fånga in och agera på det som sker i verksamheten är 
avgörande för måluppfyllelsen.  
Det systematiska kvalitetsarbetet har börjat leva än mer, det är ett verktyg. 
Fortfarande finns det arbetslag som känner sig osäkra på vad som är det viktiga 
med det systematiska kvalitetsarbetet. En förskollärare säger, ”om vi skulle ta 
bort SKA, så skulle vi snart märka att vi behöver det.” 

18



 Kvalitetsrapport K U L  

 2021-11-12  8(28) 

 

 

Frågorna inför dialogerna sätter igång diskussioner, reflektioner som vi tror 
gynnar förskolan. Även om frågorna inte bygger på förskolans egna 
utvecklingsområden ser vi hur tankar väcks och nya möjligheter för utveckling 
sker i dialogen. Rektor tar vara på dialogens innehåll och lyfter in i förskolans 
systematiska kvalitetsarbete. Även om frågorna kan tyckas komma uppifrån så 
har de bara varit uppe och vänt för att sedan komma tillbaka igen till kärnan i det 
systematiska kvalitetsarbetet, barnen.   
 

 

Slutsatser 
 

Vad blir viktigt utifrån analysen att följa upp till nästa år? 

• Estetiska uttryckssätt.  
o Vilka uttryckssätt ger vi barnen möjlighet att utveckla? 
o Hur syns estetiken på förskolan? 

 
• Rektor säkerställer till nästa uppföljning i området 2.6 Uppföljning, 

utvärdering och utveckling att personals förståelse för det systematiska 
kvalitetsarbetet ökar.  

 

  

19



 Kvalitetsrapport K U L  

 2021-11-12  9(28) 

 

 

Grundskola och grundsärskola 
 

Resultat 
 
Årskurs 3 
Inställda nationella prov inom svenska och matematik även vårterminen 2021 på 
grund av corona-pandemin gör att jämförbara resultat saknas för årskurs 3.  
 
Årskurs 6  
Även för årskurs 6 ställdes nationella proven in, vilket gör att i årets rapport 
saknas detta jämförelsemått.                              
Betygsuppföljningen från juni 2021 visar att i årskurs 6 har totalt 67,6% av 
eleverna uppnått minst E i alla ämnen. Förra läsåret blev resultatet 68,8 %.  
Högst resultat i år har Klöxhultsskolan med 87,7% (84% år 2020) och 
Montessoriskolan med 80% (100% år 2020). Lägst resultat har Elmeskolan med 
46,2% (52% år 2020) och Diö skola med 47,4% (68% år 2020).  
 

2021 
Andel elever som 
klarat alla mål 2021 

  
2020 

Andel elever som 
klarade alla mål 2020 

Klöxhultsskolan 2 87,7%  Montessoriskolan 100,0% 
Montessoriskolan 80,0%  Klöxhultsskolan 2 83,8% 
Gemöskolan 48,8%  Diö skola 68,2% 
Diö skola 47,4%  Elmeskolan 52,0% 
Elmeskolan 46,2%  Gemöskolan 46,5% 
Total 67,6%  Total 68,8% 

 
 
Betygsuppföljning uppdelat per kön visar att liksom tidigare år och liksom i 
andra kommuner har flickorna ett bättre resultat än pojkarna. 73,6% av alla 
flickor och 62,0% av alla pojkar i år 6 nådde minst E i alla ämnen.  
Vid jämförelse av elevernas genomsnittliga betygspoäng per ämne uppdelat per 
kön framkommer samma mönster som huvudmannen sett sedan flera år tillbaka. 
Flickor når i större utsträckning än pojkar de högre betygsstegen, A och B.  
I juni 2021 når pojkarna högre resultat i ett ämne, svenska som andraspråk.  
Inom några ämnen förekommer större könsskillnader än andra. Bild, svenska 
och hem- och konsumentkunskap är ämnen som har stor skillnad. Matematik, 
engelska och idrott har liten skillnad. Vid jämförelse mellan skolenheter ser 
huvudmannen att variationer förekommer, men generellt visar resultatanalysen 
att flickor i högre utsträckning än pojkarna når de högre betygsstegen.  
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Tabellen nedan visar betygsfördelningen i de olika ämnena i årskurs 6.  
Två ämnen som utmärker sig positivt är kärnämnena engelska och matematik 
där andelen godkända elever (betyg A-E) har ökat jämfört med föregående år (se 
bilaga 1). I kärnämnena engelska och svenska har också andelen elever med det 
högsta betygssteget, betyg A, ökat. I engelska från 15,6% år 2020 till 23,5% år 
2021. I svenska från 7,6% år 2020 till 10,9% år 2021. Eftersom kärnämnena har 
särskild betydelse vid antagning till gymnasiet är dessa extra intressanta och 
förbättringarna är betydelsefulla för elevernas fortsatta studier. 
Ett ämne som också sticker ut är svenska som andraspråk, SvA, som har flest 
underkända betyg av alla ämnen. SvA-resultaten har dock förbättrats sedan förra 
läsåret, vilket ses vid jämförelse med vårbetygen 2020 (bilaga 1). 2020 hade mer 
än hälften av eleverna underkänt i ämnet. 22 av samtliga 42 som läste SvA fick 
betyget F 2020 (52,4%). I juni 2021 fick 15 av 41 elever underkänt i SvA 
(24,4%). 
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Årskurs 9  
Av eleverna som gick ut årskurs 9 2021 nådde 69,1% minst betyget E i alla 
ämnen. Förra årets siffra var 67%. Andelen flickor som nått minst E i alla ämnen 
är 80,0% (71% förra året) och andelen pojkar 58,8% (63% förra året). Årets 
resultat, som befinner sig bland de 50% mittersta i landet, är lägre än 2019, men 
högre än 2018 och 2017.  
Årets genomsnittliga meritvärde hamnar på 213,7, vilket är det högsta värdet 
sedan 2015, då det låg på 216,4. Genomsnittliga meritvärdet exklusive 
nyanlända och elever med okänd bakgrund är 216,4. 
 
 

Bild
Biologi

Engelska
Fysik

Geografi
Hem och konsumentkunskap

Historia
Idrott och hälsa

Kemi
Matematik

Moderna språk, språkval, Franska
Moderna språk, språkval, Spanska

Moderna språk, språkval, Tyska
Musik

Religionskunskap
Samhällskunskap

Slöjd
Svenska

Svenska som andraspråk
Teknik

 0,00%  10,00%  20,00%  30,00%  40,00%  50,00%  60,00%  70,00%  80,00%  90,00%  100,00%

A % B % C % D % E % F % - % 3 %

Betygsfördelning åk 6 vt 2021
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Andelen behöriga till gymnasiets yrkesprogram är 82,4%. Exklusive nyanlända 
elever och elever med okänd bakgrund är andelen behöriga 83,9%. 
 

 
 
 
 

Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män
Alla 

kommuner 
(ovägt medel)

Älmhult

er i åk. 9, 
meritvärde 
kommunala 

skolor, 
genomsnitt 
(17 ämnen)

2016 219,3 233,6 206,3 208,3 229,7 185,6
2017 211,5 231,2 194,9 205,3 232,7 177,2
2018 217,7 234,4 202,8 210,0 221,7 199,7
2019 218,4 234,1 204,1 211,9 244,1 183,3
2020 219,6 234,2 205,3 205,6 215.3 196,0
2021 220.4 234.1 207.7 213,7 232,8 195,0

0
100
200
300

Meritvärde åk 9

m
er

itv
är

de

Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män
Alla 

kommuner 
(ovägt 
medel)

Älmhult

ever i åk 9 
som är 

behöriga till 
yrkesprogra

m, 
kommunala 
skolor, andel 

(%)
2016 85.5 87.1 83.5 84.1 89.7 78.1
2017 79.4 84.1 75 72.5 81.2 63.4
2018 81.9 84.5 79 77.1 78.5 76
2019 81.4 83 78.8 79.6 89.1 71.2
2020 83 84 80.9 76.9 74.7 79
2021 83.4 84.2 82 82.4 87.5 77.6

0

Behörighet till yrkesprogram

%
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Tabellen nedan visar betygsfördelningen i de olika ämnena i årskurs 9.  
Några ämnen som utmärker sig positivt jämfört med föregående år (se bilaga 2) 
är svenska som andraspråk (SvA) och engelska. I SvA har andelen underkända 
betyg minskat från 60% år 2020 till 37% år 2021. I år finns det även någon elev 
som nått betyget A i SvA.  
I engelska har andelen underkända minskat, från 18,8% år 2020 till 12,7% år 
2021. I engelskan har också fler elever nått de högre betygen (A och B). Årets 
resultat visar att nästan 38% av eleverna fått antingen A eller B i betyg. 
Föregående år låg den siffran på 33%.  
Även i matematik har andelen underkända minskat, från 14,4% år 2020 till 
12,7% år 2021.  
Ett ämne som tidigare läsår utmärkt sig genom att redovisa få A och B är 
slöjden. Årets resultat visar en ökning av andelen elever med det högsta betyget, 
A, från 3,1% till 7,2%.    
 

 
 
 
 

Bild

Biologi

Engelska

Fysik

Geografi

Hem och konsumentkunskap

Historia

Idrott och hälsa

Kemi

Matematik

Moderna språk, språkval, Franska

Moderna språk, språkval, Spanska

Moderna språk, språkval, Tyska

Musik

Religionskunskap

Samhällskunskap

Slöjd

Svenska

Svenska som andraspråk

Teknik

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%100,00%

A % B % C % D % E % F % - % 3 %

Betygsfördelning åk 9 vt 2021
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Analys 
 
Könsskillnader 
En analys av grundskolan visar att det finns skillnader mellan pojkars och 
flickors resultat och att dessa skillnader mellan könen består sedan många år 
tillbaka. Analysen visar vidare att skillnaderna är små på lågstadiet och ökar med 
stigande ålder. På några skolenheter ser man inga mönster ur ett könsperspektiv 
inom årskurs F-3. På mellanstadiet och högstadiet däremot är könsskillnaderna 
tydliga.  
 
En anledning till att könsskillnaderna ökar under mellan- och högstadietiden är 
att det finns en norm och en anti-pluggkultur, som påverkar pojkar mer än 
flickor till att inte ska lägga lika mycket tid och fokus på studierna, visar 
skolornas analys. Den här normen och anti plugg-kulturen ser dessutom ut att ha 
ett större inflytande på eleverna i högstadiet än i mellanstadiet. Elevernas 
uppfattningar om sig själva, varandra, studierna, prestationerna med mera 
framkommer i lärarnas samtal med eleverna och med hemmen.    
En annan anledning till resultatskillnaderna mellan könen förklaras också av 
biologiska skillnader som forskningen visar finns mellan pojkar och flickor. 
Dessa skillnader påverkar hjärnans funktioner vilket beskrivs av till exempel 
forskaren Fredrik Zimmerman, (Zimmerman, F, 2020, Vad lärare och andra 
vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan). Exekutiva funktioner 
är ett paraplybegrepp för de komplexa kognitiva processer som styr människans 
beteende mot ett mål. De exekutiva funktionerna relateras till frontalloberna i 
hjärnan och kan beskrivas som ett kognitivt styrsystem som påverkar förmågan 
till planering och målformulering, organisation av det egna beteendet över tid, 
flexibilitet samt uppmärksamhet och arbetsminne (Gärdenfors, P, 2010, Lusten 
att förstå: om lärande på människans villkor). På gruppnivå ser många lärare i 
skolan skillnader i pojkars och flickors beteenden och förmågor, vilket förklarar 
en del av resultatskillnaderna. De exekutiva förmågorna ses som en större 
påverkansfaktor på resultaten under mellanstadiet och högstadiet, än under 
lågstadiet.  
Vid uppstartsdagarna i augusti arrangerade Utbildningsförvaltningen en digital 
storföreläsning för all undervisande personal inom skolan, från grundskola till 
vuxenutbildning. Föreläsare var Fredrik Zimmerman som berättade om 
resultatskillnader mellan könen i riket i stort och över tid, orsaksfaktorer enligt 
forskning samt insatser som enligt studier fungerar för att förändra både kulturen 
och undervisningen till att möta elevernas, och i detta fallet framför allt gruppen 
pojkars, behov. Det finns skolor som via sådant arbete lyckats minska 
resultatskillnaderna och i Älmhults skolor pågår just nu ett utvecklingsarbete hos 
personalen som syftar till att öka kunskaperna om normer, kultur, biologiska 
skillnader, undervisningssätt med mera som av forskare beskrivs som 
framgångsfaktorer.  
Lärare i Älmhults skolor har inom det systematiska kvalitetsarbetet identifierat 
flera faktorer som visar sig särskilt gynnsamma för gruppen pojkar, men som 
också främjar flickors lärande. Exempel på sådana faktorer är: 
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• Att personalen bemöter eleverna individuellt, utifrån varje individs behov 
och egenart 

• Att personalen har en samsyn gällande förhållningssätt och strategier  
• Låg personalomsättning 
• Att skolan som funktion och aktiviteterna inom skolan upplevs begripliga 

och meningsfulla av eleverna  
• Metoderna och förhållningssätten Skriva sig till lärande (STL), Språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA), Kooperativt lärande (KL)  
• Positiva manliga förebilder 
• Pluggkultur, dvs en uppfattning att det är viktigt och bra att studera som syns 

i elevernas och personals agerande och samtal 
 
 
Svenska som andraspråk 
Resultatanalysen visar att både i årskurs 6 och i årskurs 9 har andelen elever som 
får godkänt inom svenska som andraspråk ökat under läsåret. En förklaring till 
detta är att det är färre nytillkomna elever med annat modersmål i våra 
verksamheter och andelen elever som befunnit sig i Sverige en längre tid eller 
som är födda här och som har rätt att läsa ämnet svenska som andraspråk därmed 
ökar. Ekvationen är inte helt så enkel så att det alltid går att säga att ju längre tid 
eleven varit i Sverige desto bättre klarar hen ämnet eller skolan, eftersom det på 
individnivå kan finnas andra påverkansfaktorer också. Men på gruppnivå finns 
samband mellan vistelsetid och resultat, vilket till viss del förklarar de 
förbättrade resultaten inom ämnet SvA.  
En ytterligare förklaring är att den ökade kompetensen hos lärare inom språk- 
och kunskapsutvecklande arbete (SKUA) ökat i organisationen under läsåret. 
Det har gjorts satsningar på kompetensutveckling av olika slag inom både 
SKUA och ämnesspecifik undervisning samt bedömning inom svenska som 
andraspråk.  
En tredje förklaring kommer från högstadiet Linnéskolan, där undervisning 
under pandemin en period bedrevs på distans. Under distansundervisningen kom 
fler elever till den särskilda stödundervisningen inom SVA, vilket höjde deras 
kunskaper i ämnet och ledde till ökad måluppfyllelse för en del elever.  
 
 

Slutsatser 
 
Det är viktigt att hålla i det arbete som påbörjats för att värna om en 
långsiktighet och stabilitet i arbetet mot målet att alla elever ska få en god 
utbildning och utveckling.  
Att tidigt och med jämna mellanrum kartlägga och analysera elevers 
förkunskaper, förmågor och intresse är viktigt för att kunna forma 

26



 Kvalitetsrapport K U L  

 2021-11-12  16(28) 

 

 

undervisningen på bästa sätt. I detta arbete ingår det att överblicka de resurser 
som står till hands och som behövs för att skapa de bästa förutsättningarna för 
lärande och utveckling. Den gemensamma screeningen som finns i kommunen 
är ett verktyg för att följa elevernas och skolornas utveckling och det här 
screeningarbetet kan utvecklas ytterligare. Varje enskild skolas arbete med 
uppföljning, utvärdering och utveckling är viktigt och det gemensamma arbetet 
som till exempel sker via träffar på Centrala barn- och elevhälsan syftar till att 
utveckla lärandet, måluppfyllelsen och likvärdigheten.  
En viktig grund för elevernas lärande och skolornas måluppfyllelse är elevernas 
läsförmåga. Skolorna lyfter i dialogen med utbildningsförvaltningen hur 
läsförmågan påverkar elevens förutsättningar att nå utbildningens mål i samtliga 
ämnen. Lärare i de högre årskurserna ser att elevernas läsförmåga idag är sämre 
än för 5-10 år sedan. Detta påverkar undervisningen och lärandet. Den minskade 
skolbibliotekariebemanningen på skolorna oroar lärarna eftersom eleverna i 
nuläget får mindre kontakt med litteraturen, mindre bokinspiration och även 
färre läsupplevelser, även om det finns en organisation runt skolbiblioteken som 
syftar till att stödja läsandet och läsförmågan. Lärare upplevde under föregående 
läsår ett ökat avstånd mellan eleverna och böckerna och befarar att både läslust 
och läsförmåga kan komma att påverkas än mer i negativ riktning. En slutsats av 
detta är att utbildningsförvaltningen tillsammans med personal inom 
skolbiblioteksorganisationen och rektorerna behöver samarbeta för att försöka 
vända denna minskade lästrend och läsförmåga.  
Inom grundskolorna kommer också arbetet att fortsätta kring pojkars lärande och 
utveckling och effekterna av den pågående kunskapsökningen och dragna 
lärdomar kommer att följas upp inom ramen för det systematiska 
kvalitetsarbetet.  
Effekterna och erfarenheterna av satsningarna inom till exempel det språk- och 
kunskapsutvecklande förhållningssättet i undervisningen och den ökade 
medvetenheten om förutsättningar som gynnar pojkarnas utveckling kan höjas 
och spridas mellan enheterna och öka den sammantagna måluppfyllelsen, inte 
minst för elevgrupper som över tid haft lägre resultat.  
All kreativ undervisning och de positiva erfarenheter som dagligen görs i våra 
verksamheter kommer att fortsätta spridas mellan skolorna vid de 
kommunövergripande ämnesträffar som startade förra läsåret. Genom att lära av 
varandra och även diskutera utmaningar och stödja varandra i utvecklandet av 
metoder, förhållningsätt med mera bör det gemensamma lärandet öka vilket i sin 
tur bör ha effekt på undervisningen och elevernas lärande och utveckling. Detta 
följs upp via resultatanalyser och dialogmöten inom det systematiska 
kvalitetsarbetet. Insatser som görs ska ha tydliga mål och effekter ska följas upp 
i syfte att säkerställa att insatserna är ändamålsenliga. En balansgång behövs 
mellan att å ena sidan ha arbetsro och arbeta långsiktigt genom att inte göra för 
snabba förändringar eller hoppa mellan kortsiktiga projekt. Och å andra sidan att 
våga göra förändringar och byta väg om arbetet inte leder till önskade effekter.  
 
 

  

27



 Kvalitetsrapport K U L  

 2021-11-12  17(28) 

 

 

Gymnasieskola 
 
Resultat 
 
Andel elever med examen 2021 har fortsatt att minska med störst minskning på 
yrkesprogram, från 61% 2020 till 39% 2021. Andelen elever med examen på 
högskoleförberedande program har minskat från 71% 2020 till 65% 2021. 

 
Nedan kan vi se resultaten i svenska och svenska som andraspråk. SVE1 och 
SVA1 är direkt avgörande för om man får examen. Det samma gäller för 
matematik 1 och engelska 5. Diagrammen visar resultaten i dessa ämnen.  
 

 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svenska 1

Svenska 2

Svenska 3

Svenska som andraspråk 1

Svenska som andraspråk 2

Svenska som andraspråk 3

Betygsfördelning i åk 3 och 4 per kurs, vt 2021

 A (MVG) % B % C (VG) % D % E (G) % F (IG) %
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Resultaten för SVA1 är anmärkningsvärt då det inte finns några elever som når 
betygen A och B samt att 28% inte når kunskaperna som motsvarar E eller 
bättre. 
 

 
Matematik på yrkesprogrammen där man läser MAT1a och MAT2a är 
bekymrande. På de högskoleförberedande utbildningarna ser det bättre ut men 
det finns även här stora problem för eleverna på Samhällsvetenskapsprogrammet 
och Ekonomiprogrammet där man läser MAT2a och MAT 3b. Teknik och Natur 
eleverna får problem när de kommer upp på de mer avancerade kurserna som 
MAT4 och MAT5. 
 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Matematik 1a

Matematik 1b

Matematik 1c

Matematik 2a

Matematik 2b

Matematik 2c

Matematik 3b

Matematik 3c

Matematik 4

Matematik 5

Betygsfördelning i åk 3 och 4 per kurs, vt 2021

 A (MVG) % B % C (VG) % D % E (G) % F (IG) %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Engelska 5

Engelska 6

Engelska 7

Betygsfördelning i åk 3 och 4 per kurs, vt 2021

 A (MVG) % B % C (VG) % D % E (G) % F (IG) %
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Engelska 6 som eleverna på högskoleförberedande program läser men också de 
på yrkesprogram som vill ha grundläggande högskolebehörighet har många 
elever svårt att nå kunskapskraven för E eller bättre.  
 
 
Gymnasiearbetet är också en helt avgörande kurs för att eleverna ska få examen.  

 
Ovan ser visas resultatet över tid när det gäller gymnasiearbetet.  
När fler elever inte når betyg E påverkar det också meritvärdet för eleverna. 

 
 
Meritvärdet ovan jämför vi mellan år 2020 och 2021. Vi kan se att flickorna har 
lyckats bättre 2021 än tidigare men att pojkarna har klarat sig sämre. Skillnaden 
i meritvärde mellan pojkar och flickor ökar men totalt så sjunker resultatet för 
skolan som helhet.  
Elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning, kommunal gymnasieskola, 
andel (%) 38% på Haganässkolan detta år kan jämföras med grundskolan som 
har 53% med föräldrar som har en eftergymnasial utbildning.  
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Utländsk bakgrund bland elever, kommunal gymnasieskola, andel (%) 45% på 
Haganässkolan. På grundskolan är motsvarande siffra 33%. 
 
 

 Analys 
 
Elevstrukturen på Haganässkolan har förändrats. Det är nu fler med utländsk 
bakgrund än tidigare. Det syns tydligt i hur många elever som läser SVA1 under 
de senaste åren. Se diagrammet nedan.    

 
 
En annan faktor är att andelen med föräldrar som har en eftergymnasial 
utbildning är lägre på Haganässkolan. Skolverket skriver på sin hemsida 
följande.  
” Ökad betydelse av familjebakgrund 
Elevernas socioekonomiska bakgrund har alltid haft en stor betydelse för 
elevernas resultat men betydelsen har under lång tid legat på ungefär samma 
nivå. Men nu ser vi en ökad betydelse av socioekonomisk bakgrund sedan slutet 
av 00-talet. Ökningen är betydande för utlandsfödda elever men en svagare 
ökning finns även för elever födda i Sverige. Att ökningen är större för 
utlandsfödda elever beror delvis på att deras föräldrar idag har lägre 
utbildningsnivå och inkomster. De utlandsfödda elevernas betyg påverkas också 
av att invandringsåldern har ökat, vilket innebär att de har kortare tid på sig att 
nå målen i den svenska skolan.” 
Det vi ser på Haganässkolan är att vi har fler som uppfyller dessa kriterier som 
Skolverket beskriver. Det gör att undervisningen behöver förändras för att möta 
denna nya situation. I Älmhult finns flera elever som inte ingår i denna 
beskrivning men de söker sig till andra skolor i andra kommuner. Det innebär att 
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skolan blir mer socioekonomiskt utsatt samtidigt att allt mer av skolans budget 
går vidare till andra skolor. 
 
 
 

Slutsatser 
 
För att möta de nya utmaningarna har man på Haganässkolan gjort flera 
förändringar där man där man siktar in sig både på de kortsiktiga lösningarna för 
att klara av eleverna som går i åk 2 och åk3 nu men också ett långsiktigt arbete 
med förstelärarna som motorer och draglok i att förändra och anpassa 
undervisningen till de nya förutsättningarna.  
De mer kortsiktiga åtgärderna handlar om lovskola, förändrat stöd och 
omläsningskursernas organisation. Mer tid till lärare att hjälpa och stödja 
eleverna i deras kurser.  
De långsiktiga åtgärderna handlar om att jobba med utvecklingsarbete inom 
undervisning, gymnasiearbetet och att utveckla språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt inom alla ämnen och kurser. På det organisatoriska planet görs 
förändringar i hur undervisningstiden fördelas mellan ämnena och där de första 
kurserna som är kritiska för att man ska nå en examen får mer tid i kurserna.  
Att jobba med IM på ett sätt så att eleverna kommer in på de nationella 
programmen inom 1 år och gör de inte det så får de mer tid i åk1 och man gör då 
mer insatser tidigt för att lyckas med detta. Kartläggningen av elevernas 
kunskaper kommer vara avgörande för att lyckas i detta arbete. Flera andra 
parter kommer också vara inblandade på ett tidigt stadium som t.ex. KAA för att 
motivera och hjälpa eleverna att nå sina mål.  
Med den utvecklingsplan som rektorerna och lärarna jobbar med så kommer 
resultaten att vända uppåt. Detta är ett arbete som kommer att behöva tid då 
denna typ av förändringsarbete tar tid. För att detta ska fungera så behöver man 
se till att hela Haganässkolan och alla dess resurser sluter upp bakom 
förändringsarbetet och att inte vissa har en egen agenda.  
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Gymnasiesärskolan 
 

Resultat 
 
Nationella programmen 
I de fall där vi kunnat göra kopplingar mellan yrkesämnena och 
gymnasiegemensamma ämnen kan vi se en ökad förtrogenhet hos eleverna då 
kunskaperna tillämpas i yrkesliknande situationer. Ökad förtrogenhet vad gäller 
mätning, enheter och uppskattningar har observerats liksom ökad självständighet 
i samband med att eleverna skrivit ansökan till sommarjobb, även i engelskan 
har eleverna fått lära sig engelska i yrkesliknande situationer. I de fall där 
undervisningen stannat på lektionerna med gymnasiegemensamma ämnena har 
eleverna förtrogenhet minskat ganska snabbt medans förtrogenheten har ökat 
eller bibehållits där man på inriktningslektioner fortsatt träningen i den miljö 
kunskaperna ska användas i.  
  
Individuella programmet:  
Eleverna har utvecklat kunskap om de förmågor som beskriver kunskaper och 
kan med stöd av Widget go koppla ihop lektionsinnehåll med förmågorna. Vissa 
elever använder begreppen för att förklara vad som behöver göras vilket medför 
att elevernas initiativförmåga och delaktighet har ökat. Någon elev har använt 
begreppen för i hemmiljön för att vara delaktig och kunna ta ansvar för saker 
som familjen gör.  
Appen Widget go har varit till stor hjälp som stöd för kommunikation kring 
begreppen.  
  
   
 

Analys 
 
Nationella programmen  
Eleverna kan använda sina kunskaper för att lösa och förstå problem och 
arbetsuppgifter ifrån arbets- samhälls- och vardagsliv.  
Individuella programmet   
Eleverna på individuella programmet har ökat sin delaktighet i sin 
kunskapsutveckling.   
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Slutsatser 
 
Nationella programmen  
Arbetet fortsätter på inriktningen så det inte tappas, sätt att göra det på får vi 
hjälpas åt med. Skapa fler situationer där kunskaperna används skarpt på 
inriktningen tex engelska. Vi ser möjligheter till att definiera och utveckla 
hjälpmedel som eleverna behöver ha med sig i arbetslivet.  
Eleverna på nationella programmen ska i samband med kafé, studiebesök och 
utställningar beredas tid och möjlighet i kurserna att planera och 
utvärdera evenemang. Evenemang tas upp i god tid på arbetslaget. Utifrån 
evenemangets art planeras tid i kurserna, vad som kan läras och hur det ska läras 
utifrån kursmålen. Lärare vars kurser involveras ansvarar för förberedelserna.   
Utvärderas efter varje evenemang i arbetslaget. 
 
Individuella programmen 
Berätta om vårt arbete med de 5 förmågorna på föräldramöten för att ge 
möjlighet till stringens hemma-skola kring kunskaper. Utveckla 
utvecklingssamtalen så att eleverna beskriver de det lärt sig och vara mer 
drivande vid samtalet.  
Ha reflektionstid med eleverna utifrån widget go inom alla ämnen  
Fortsätta aktualisera på arbetslagsmötena så vi inte tappar fokus och planerar för 
utvärderingar. Olika ämnen utvärderar kontinuerligt.  
Vi utvärderar genom att samtala om vad vi gör och kan se för resultat på 
arbetslags mötena.    
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Vuxenutbildning 
 

Resultat 
 
Resultat är inhämtat i lärares utvärderingar som genomfördes i juni och i 
diskussion med undervisande lärare i klasskonferenser under hösten 2021. Då 
elevsammansättningen inom vuxenutbildningen är oerhört heterogen och 
förändras från dag till dag är det svårt att jämföra utifrån hård fakta (Extens, 
IST-admin, IST-analys) då elevunderlaget ständigt förändras. Den här 
utvärderingen bygger därför mer på kvalitativa samtal/utvärderingar än 
kvantitativa.  
Under tiden oktober 2020 till och med sommaren 2021 har Vuxenutbildningen 
bedrivit i stort sett all sin utbildning på distans. Yrkesutbildningarna har dock 
bedrivit sin utbildning på plats under den här tiden förutom Vård och omsorg 
som till största delen haft distans, men med vissa inslag på plats. Sfi-grupper 
med elever inom studieväg 1 har erbjudits några få lektioner varje vecka på plats 
i små grupper om några enstaka elever. 
Man kan se att genomströmningen blivit lägre, främst på sfi där det dels har 
tagits in färre elever dels att färre elever klarat av utbildningen inom sin 
individuella studieplan. Deras kurser har förlängts, vilket gör att antalet 
underkända betyg inte ökat i den omfattning man skulle kunna förvänta sig med 
tanke på förutsättningarna. Däremot har kön till utbildningen inte kunnat kortas i 
den omfattningen som önskats.  
Sfi-elever inom studieväg 3 har klarat pandemin bättre än elever inom studieväg 
1. Färre förlängningar jämfört med studieväg 1 och fler som avslutat kurserna 
med betyg även om en minskning kunnat ses jämfört med tidigare år. I 
klasskonferenserna under hösten 2021 där rektor, SYV och undervisande lärare 
går igenom samtliga elever ser vi att flera elever inom studieväg 1 och 2 riskerar 
att avslutas (efter förlängning från våren) utan att ha fått betyg på sfi, där elever i 
studieväg 2 verkar vara de som klarat pandemin kunskapsmässigt sämst. 
Under våren startades kartläggningar utifrån skolverkets material av de sfi elever 
som vi sett ett behov av att kartlägga av pedagogiska skäl. Dessa genomfördes 
trots pandemin. 
På grundläggande nivå är helhetsbilden följande: Där kan man se att elever på de 
första delkurserna klarat dessa bra, dock under något längre tid medan vi ser en 
ökning av antalet elever som fått underkända betyg på de senare delkurserna. 
Detta gäller främst engelska och svenska.  
Antal avhopp från kurserna inom grundläggande kurser samt antalet elever som 
anmält sig till en kurs men som ej kommit till start har varit större än tidigare år. 
Detta gäller även antalet avhopp från gymnasiala kurser som har ökat jämfört 
med tidigare år. 
När det gäller yrkesutbildningarna är det främst APL som eleverna missat men 
att detta tagits igen i olika former inom skolan. Inga direkta skillnader mot 
tidigare år. 
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Under året har Samhällsorienteringen kunnat genomföras. En grupp i engelska 
helt på distans och en grupp i arabiska på halvdistans. (Vissa träffar var på 
plats). Det är uppskattat av deltagarna att få information och utbildning hur det 
svenska samhället fungerar. 
Uppdragsutbildningen har av naturliga skäl varit liten under pandemin. Några 
kurser har kunnat genomföras, dock inte i den utsträckning som vi hoppats på. 
 

Analys 
 
Inom vux finns en stor kompetens av erfarna pedagoger som har lång erfarenhet 
av att arbeta med vuxna och med vuxnas lärande som varje dag gör skillnad. 
Omställningen till distansstudier skapade ett stort engagemang inom kollegiet 
och ”tillsammans löser vi det” har varit drivande och en förutsättning för att det 
gick så pass bra som det gick. 
Under en pandemi så påverkas elevernas studier.  
Det kanske är självklart, men vi ser att de elever som har en tidigare studie- och 
stor datorvana påverkas betydligt mindre än de som har kort skolgång och liten 
datorvana sedan tidigare eller ingen skolgång alls. Övergången till distansstudier 
var för den första gruppen av elever ett ganska vanligt förekommande önskemål 
sedan tidigare och deras studieresultat påverkades lite. Lärarna vittnar i sina 
utvärderingar om att de som har dessa förutsättningar också kunnat visa på ett 
stort engagemang för att lyckas i sina distansstudier.  
De elever som inte hade någon skolgång/mycket kort skolgång sedan tidigare 
fortsätter sina studier och vetskapen där är att det tar lång tid att lära sina studier 
vilket gör att det för de här eleverna så gick sfi studierna på sparlåga. 
Undervisningstid/vecka med lärare för elever med kort utbildningsbakgrund blev 
liten då de här eleverna inte kunde genomföra distansundervisning i grupp utan 
blev hänvisade till ett fåtal lektionstimmar varje vecka på skolan. Utifrån 
ovanstående hade det varit bättre för de här eleverna att haft mer undervisning i 
skolan, men som läget var gjordes bedömningen att detta var det bästa i helhet, 
för elever och personal. Många elever tillhör någon riskgrupp. 
En förutsättning för att det ”trots allt” blev så bra som det blev har varit 
tillgången till en IT-resurs inom vux som hjälpt eleverna med de tekniska 
problem som de haft. Utan denna hjälp hade det varit omöjligt att genomföra 
distansstudier inom sfi. 
När det gäller resultaten inom grundläggande nivå är det främst tiden på 
respektive kurs som lett till fler avhopp och fler underkända betyg. För både sfi 
och grundläggande har det varit svårt att studera hemma med familj som stört 
studierna då flera av eleverna har stora familjer i mindre lägenheter. Dels när 
lektionerna genomförts, dels att göra hemuppgifter. Vi ser även att flera elever 
än vanligt ertappats med att få hjälp med hemuppgifterna. Om det är så att det är 
fler uppgifter som görs hemma eller om det är en reell ökning är svår att se. 
Vid en jämförelse med andra vuxenutbildningar upplevs det att vi har få 
undervisningstimmar/vecka utlagda i förhållande till antalet elever. Detta 
återspeglas i stort sett i samtliga delar inom vux i Älmhult; Sfi, grund, gy och 
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flera av yrkesutbildningarna. Detta påverkar extra mycket under en pandemi. 
(Sfi är reglerat om 15h i snitt under en fyra veckors period vilket vi lever upp 
till, men vi erbjuder inte några extra timmar som en del andra kommuner gör. 
18-23h/v är vanligt förekommande).  
Den knappa undervisningstiden inom yrkesutbildningarna leder t ex till att APL 
för eleverna inom vux inte kunnat följas upp av ansvarig lärare i den 
utsträckning som det ska för några av yrkesutbildningarna. Tid för APL-besök 
finns helt enkelt inte. Under det gångna året där APL inte kunnat genomföras för 
flera av utbildningarna har det dock inte varit något problem… 
Frånvaron av stödresurser i form av specialpedagogisk kompetens är tydlig. 
Lärare beskriver elevernas behov men det saknas kompetens och resurser att 
hjälpa dem på rätt sätt. Detta saknas inom samtliga delar inom vux. Antalet 
elever med NPF-diagnoser är stort inom vux (större än i övriga skolformer), 
antalet elever med PTSD är också stort och andelen elever med 
hörselnedsättning är stort (främst inom sfi). Allt detta påverkar elevrnas 
studieresultat. 
Genom den ökade SYV kompetensen har vi kunnat kartlägga och upprätta 
individuella studieplaner med bra kvalité. 
 

Slutsatser 
 
Pandemin har varit en utmaning på många sätt. Att ha en stor del av eleverna 
och personalen på distans har varit påfrestande för alla. Vi ser dock många 
möjligheter i detta och kommer i framtiden att arbeta för ett flexiblare upplägg 
där det är till eleverna fördel. Kollegiet har arbetat målmedvetet och gemensamt. 
Mycket positivt. 
Vuxenutbildningen är i förändring. Nya regler kommer, gamla försvinner. Detta 
gör verksamheten komplex när stora förändringar sker inom flera områden. 
Vi har elever inom sfi som studerat för länge utan att ha en tillfredsställande 
studieplan. De elever som inte har en progression och studerat länge kommer att 
avslutas för att ge nya elever plats. Vi hoppas att sfi-klassernas uppdelning efter 
studievägar kommer att ge resultat under 2022. 
Framsam projektet kommer att avslutas vid årsskiftet och nu pågår ett arbete för 
att se vilka lärdomar vi ska ta med oss av detta och hur samarbetet med 
arbetsmarknadsenheten ska se ut. 
Inom grundläggande har vi genomfört en förändring till helkurser för att kunna 
fokusera på undervisningen och inte administration. Klart 2022 och därefter 
hoppas vi att detta ger resultat 2022-2023 och framåt. 
Vi kommer i januari 2022 påbörja planering av att förändra gymnasiekurserna. 
Fler korta intensiva kurser. Möjlighet att studera en kurs på 100% på 5 veckor. 
Flexibelt upplägg. Distans, semidistans etc. Efter pandemin ser vi att fler elever 
önskar ha distanskurser i flera av gymnasiekurserna. De önskar även läsa en kurs 
i taget. Klart till hösten 2022. 
Vi hoppas på positiva besked angående YH-ansökningar vi lämnat in, men det 
återkommer vi med om ett år eller så.  
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Bilaga 1 
 

Betygsfördelning per ämne, samtliga skolor, årskurs 6 vt 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild
Biologi

Engelska
Fysik

Geografi
Hem och konsumentkunskap

Historia
Idrott och hälsa

Kemi
Matematik

Moderna språk, språkval, Franska
Moderna språk, språkval, Spanska

Moderna språk, språkval, Tyska
Musik

Religionskunskap
Samhällskunskap

Slöjd
Svenska

Svenska som andraspråk
Teknik

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

A % B % C % D % E % F % - %

Betygsfördelning åk 6 vt 2020-samtliga skolor
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Bilaga 2 
 
Betygsfördelning per ämne, årskurs 9 vt 2020 
 

 
 
 
 

Bild

Biologi

Engelska

Fysik

Geografi

Hem och konsumentkunskap

Historia

Idrott och hälsa

Kemi

Matematik

Moderna språk, språkval, Franska

Moderna språk, språkval, Spanska

Moderna språk, språkval, Tyska

Musik

Religionskunskap

Samhällskunskap

Slöjd

Svenska

Svenska som andraspråk

Teknik

0,00% 10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%100,00%

A % B % C % D % E % F % - % 3 %

Betygsfördelning åk 9 vt 2020
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Utbildningsförvaltningen  
Roger Johansson   
roger.johansson@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Revidering skolskjutsregler  
Ärendenummer UN 2020/54 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsförvaltningen fick i april 2021 § 41 att se över gällande 
skolskjutsregler i Älmhults kommun. Särskild vikt skulle läggas vid väntetider, 
skolskjuts vid val av annan skola och färdvägens längd. 
Utbildningsförvaltningen har nu tagit fram ett förslag som reglerar väntetid och 
tiden det får ta att åka buss. Skolskjutsreglerna är en viktig grund till kommande 
skolskjutsupphandlingar. 
 
Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens reviderade tjänsteskrivelse daterad 2021-11-11 

• Utbildningsförvaltningens förslag till reviderade skolskjutsregler, daterade 
2021-11-10. 

 
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
 Utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till reviderade 

skolskjutsregler som gäller från och med 2022-08-01. 
 
 
 
Roger Johansson Underskrift 
Utbildningschef Titel 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Skolskjutshandläggare 
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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: 

Genom att styra upp och minska reglerna kring väntetid och färdtid, kommer en 
del barn att påverkas positivt, genom kortare väntetid på väg till och från skolan 
och genom att inte bussresan kan bli hur lång som helst. 

 

Om ja, fortsätt med frågorna 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
Förslaget innebär att en del barn får kortare tid i samband med skolskjuts. De 
kan åka hemifrån lite senare och komma hem lite tidigare. 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter 
Förändring av skolskjutsreglerna kan innebära ökade kostnader. 
 
 

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

Förändringen kan enbart leda till förbättringar och inte till försämringar. 
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Älmhults Kommun 
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Uppdaterad på grund av borttagande av tidig skolskjutstur. 
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Vad är skolskjuts? 
Skolskjuts är transport under läsårets skoldagar, från beslutad påstignings-
plats/busshållplats till skola tur och retur, med ett fordon som bekostas av 
kommunen. Skolskjuts kan beviljas genom allmänna kommunikationer eller 
genom särskilt anordnad skolskjuts. Med allmänna kommunikationer avses 
ordinarie linjetrafik och med särskild skolskjuts avses upphandlade fordon för 
ändamålet.  
Kommunen kan fritt organisera skolskjutsverksamheten inom de givna 
förutsättningarna i lagen. 
 

Vem har rätt till skolskjuts? 
Allmänna lagkrav 
I skollagen (SL 2010:800) finns bestämmelser om rätten till skolskjuts. 
Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elev i förskoleklass 
och grundskola åk F-9 (SL 9 kap 15b §, 10 kap 32 §), grundsärskola åk 1-9 (SL 
11 kap 31 §) och gymnasiesärskola (SL 18 kap 30 §) om det behövs med hänsyn 
till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller 
någon annan särskild omständighet. 
 
Rätten till skolskjuts upphör i det fall elev eller vårdnadshavare väljer en 
annan skolenhet än den kommunen erbjuder som förstahandsplacering (SL 9 kap 
21a §, 10 kap 40§, 11 kap 31§). 
I de fall kommunen har möjlighet att erbjuda skolskjuts till elev som valt 
annan enhet, utan att detta påverkar kommunen ekonomiskt eller organisatoriskt 
ska kommunen erbjuda eleven skolskjuts även i detta fall.  
Individuell bedömning görs i varje enskilt fall. 
Skolskjutsen ska dessutom anordnas på ett trafiksäkert sätt i enlighet med 
Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning, TSVFS (1988:17). 
Enligt 2 kap 2 § kommunallagen ska kommuner behandla sina medborgare lika, 
om det inte finns sakliga skäl för något annat. 

 
Färdvägens längd 
En elev har rätt till skolskjuts om färdvägens längd till anvisad skola överskrider 
medan angivna kilometergräns. Inom tätortsområde finns ingen rätt till 
skolskjuts. 
Årskurs   Bostad - skola 
F-klass, årskurs 1-3  2,0 km 
Årskurs 4-5   3,0 km 
Årskurs 6-9   4,0 km 
Avstånden mäts utifrån befintligt vägnät (såväl enskilda som allmänna vägar) 
och i vissa fall cykel- och gångbanor. 
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Elev som är berättigad till skolskjuts kan bli hämtad/lämnad vid en bestämd på- 
och avstigningsplats. Avståndet från elevens hem till på- och avstigningsplats får 
inte överskrida nedan angiven kilometergräns. 
Årskurs   Hemmet – på- och avstigningsplats 
F-klass, årskurs 1-3  1,0 km 
Årskurs 4-5   2,0 km 
Årskurs 6-9   3,0 km 
 
Trafikförhållanden 
Trafikförhållanden längs med elevens skolväg kan utgöra skäl att bevilja skol-
skjuts även om avståndet inte berättigar till det. Då ska trafikförhållandena ut-
med skolvägen vara sådana att vägen anses farlig och avviker från vad som är 
normalt för skolskjutsvägar i kommunen. Trafikmiljöer där fordon och barn vis-
tas innebär alltid risker men vissa trafikmiljöer är förbundna med större risker än 
andra.  
Nedanstående vägavsnitt är klassade som trafikfarliga i samband med skolskjuts-
bedömning: 

• Väg 124 mellan Liatorp och Ljungby 

• Väg 600 mellan Stenbrohult-Diö och mellan Liatorp-Diö, undantag för delen 
öster om väg 600 mellan Liatorp-Diö. 

• Väg 120 de sträckorna med högre hastighet än 70 km/h både öster och väster 
om Älmhult. 

För övriga sträckor görs bedömning utifrån till exempel vägens utformning, 
obevakade järnvägsövergångar, genomfartstrafik, vägens trafikbelastning och 
hastighetsbegränsning. 
 

Funktionsnedsättning  
Skolskjuts på grund av funktionsnedsättning erbjuds efter ansökan som 
kompletteras med utlåtande från rektor på den skola eleven går, där man 
beskriver elevens behov av skolskjuts. 
 

Annan särskild omständighet 
Elev kan erbjudas skolskjuts om rektor tagit beslut om att eleven ska följa 
undervisningen på en annan skolenhet, under en begränsad period. 
Skolskjuts och avvikelse från avståndsreglerna kan tillfälligt eller periodvis 
behövas för vissa elever tex av medicinska, psykosociala eller emotionella skäl. 
Beslutet ska grundas på utredning eller annan sakkunnig bedömning och efter 
yttrande av rektor. 
Skolskjuts kan även anordnas för elever i förskoleklass och grundskola med 
nedsatt rörlighet på grund av läkaringrepp, vid till exempel knäoperation kan 
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tillfällig skolskjuts erbjudas under förutsättning att läkaren har utfärdat ett intyg 
som bekräftar behovet av taxiresor till och från skolan. 
Kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring täcker skolskjutskostnader för elev 
som har en tillfälligt nedsatt rörlighet på grund av olycksfall. Vårdnadshavare tar 
kontakt med försäkringsbolaget. Kontaktuppgifter finns på kommunens 
webbplats.  
 

Fritidsskjuts 
Elever som är inskrivna på fritidshem och bor i Eneryda, Hallaryd, Häradsbäck 
och Pjätteryd har möjlighet att ansöka om fritidsskjuts till och från hemortens 
förskola.  
Ansökan ska göras av vårdnadshavare inför varje nytt läsår, senast den 1 juni. 
 

Vinterskolskjuts 
Vinterskolskjuts kan vid behov beviljas för skolskjutsberättigade elever, under 
perioden 15 november till 15 mars, speciellt elever i F-klass och i åk 1 med 
ensam skolväg. Förutsättningen är att det är sannolikt att skolvägen blir 
trafikfarlig på grund av kraftigt minskad vägbredd på grund av snövallar eller 
annan likvärdig omständighet. 
Ansökan ska göras av vårdnadshavare inför varje nytt läsår, senast den 15 
oktober. 
 

Väntetid 
Kommunen strävar efter att hålla väntetider i samband med skolskjuts på en 
rimlig nivå. Målsättningen är att väntetiden vid framtransport är max 2,5 timmar 
per vecka och maximal väntetid i skolan vid hemtransport är 5 timmar per 
vecka. maximalt är 60 min per dag och att restiden inte ska överstiga 120 min 
per dag. När elev erbjuds att vara kostnadsfritt på fritids och invänta skolskjuts 
räknas ej tiden på fritidshemmet som väntetid. 
 
Skolskjuts vid växelvis boende 
Utbildningsförvaltningen prövar behov av skolskjuts på grund av växelvis bo-
ende från två hemadresser. Skolskjuts beviljas i princip endast om eleven har ett 
regelbundet, likvärdigt fördelat och varaktigt boende hos båda vårdnadshavarna. 
Vårdnadshavare som ansöker om skolskjuts på grund av växelvis boende ska 
därför ange om elevens boende är upplagt på ett sådant sätt att det rör sig om ett 
växelvis boende och inte umgänge. Skolskjuts medges endast från adresser där 
avståndskriterier uppfylls och som ligger inom Älmhults kommun.  
En elev som bor växelvis hos sina föräldrar i olika kommuner har inte rätt till 
skolskjuts mellan skolan i hemkommunen och den bostad som ligger i den andra 
kommunen. 
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Skolskjuts vid val av annan skola 
Väljer eleven/vårdnadshavare en annan skola än den kommunen hänvisat till så 
har eleven inte rätt till skolskjuts. Dock ska kommunen erbjuda skolskjuts om 
det inte påverkar kommunen ekonomiskt eller organisatoriskt. Möjlighet finns 
att åka med befintliga skolskjutsar under vissa förutsättningar, se under rubriken 
”Skolskjuts i mån av plats” på denna sida. 

Skolskjuts i mån av plats 
Allmänhet eller elever som inte är skolskjutsberättigade kan erbjudas transport i 
mån av plats i befintliga skolskjutsfordon under förutsättning att: 

• Det finns ledig kapacitet i skolskjutsfordonet. 

• Av- och påstigning sker vid ordinarie skolskjutshållplatser. 
En elev som beviljas att åka med i mån av plats kan i vissa lägen bara åka med 
vissa turer i veckan eller viss del av ruttsträckan eftersom rutterna endast är an-
passade till elever som är berättigade till skolskjuts. 
 

Ansökan och beslutsgång 
Ansökan görs via webben på Älmhults kommuns hemsida när elev börjar F-
klass, senast den 20 mars.  
Vid val av annan skola än den kommunen hänvisat till eller till friskola görs ny 
ansökan inför varje nytt läsår, senast den 20 mars. 
Skolskjutshandläggare ska omedelbart informeras om sådana förändringar som 
kan påverka behovet av beviljad skolskjuts, till exempel byte av bostadsadress, 
folkbokföringsadress eller skola. 
Handläggningstiden vid förändringar under pågående läsår kan vara upp till tre 
veckor. Skolskjutshandläggaren tar beslut om skolskjuts på delegation av utbild-
ningsnämnden. Utbildningsnämndens utskott beslutar om avsteg från gällande 
skolskjutsregler för enskild elev.  
 

Överklagande 
Beslut om skolskjuts kan överklagas på två olika sätt, antingen med förvalt-
ningsbesvär eller med laglighetsprövning. 
 
Förvaltningsbesvär 
Skollagen 28 kap 5 §, 9 kap 15b-15c §§ första stycket, 10 kap 32-33 §§ första 
styckena, 11 kap 31-32 §§ första styckena,  
Förvaltningsbesvär innebär att förvaltningsrätten, som första instans, prövar 
ärendet och kan fatta ett annat beslut. Det är endast eleven och/eller elevens 
vårdnadshavare som kan överklaga. Beslutet ska ha gått parten emot. Domstolen 
prövar överklagandet i sak. Överklagandet ska ha kommit in till kommunen 
inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.  
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Förvaltningsbesvär utesluter laglighetsprövning. Om det inte finns någon 
särskild bestämmelse om överklagande i 28 kap Skollagen så kan ett beslut 
istället överklagas med laglighetsprövning. 
 
Laglighetsprövning 
Kommunallagen 10 kap 
Ett beslut om skolskjuts kan i vissa fall överklagas av kommunmedlem med så 
kallad laglighetsprövning. Laglighetsprövning innebär att ett överklagat beslut 
ska upphävas om det inte har tillkommit i laga ordning eller om beslutet inte räk-
nas som en angelägenhet för kommunen. Det ska också upphävas om det organ 
som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller om beslutet strider 
mot någon författning.  
Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den 
dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet 
justerats. Domstolen får inte ersätta det överklagade beslutet med ett nytt utan 
kan endast avslå eller avvisa överklagandet, alternativt undanröja det överkla-
gade beslutet. Det är alltså en prövning av beslutets laglighet och inte en pröv-
ning av beslutets lämplighet. 
 

Ansvarsfördelning 
Vårdnadshavare, entreprenör, skola och elev har alla del i ansvaret under 
resan mellan hem och skola. 
 

Vårdnadshavares ansvar 
• Elevens säkerhet mellan hemmet och uppsamlingsplatsen/hållplatsen samt 

under den tid eleven befinner sig vid hållplatsen. 

• Att elev som missat skolskjutsen transporteras till skolan. 

• Att avboka skolskjuts om skjutsen inte ska användas. 

• Att ordna hemtransport i de fall eleven inte kan åka den ordinarie skolskjut-
sen på grund av akut sjukdom under skoldagen, eller annan liknande orsak 

• Att omedelbart meddela kommunen sådana förändringar som kan påverka 
behovet av beviljad skolskjuts. Det kan till exempel vara om eleven byter 
folkbokföringsadress eller byter skola. 

• Förändringar i schema, till exempel vid växelvis boende eller annan 
anledning ska meddelas till kommunen i god tid innan förändringen sker. 

• Vårdnadshavarna har ansvar för att eleven kommer är i god tid till hållplatsen 

• Vårdnadshavarna ska uppmana sitt barn att följa överenskomna ordnings-
regler. 

• Att förbereda och träna sitt barn att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som 
möjligt. 
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Entreprenörens ansvar 
• Under transport är det entreprenören och föraren som ansvarar för att gällande 

trafikbestämmelser och att ordningsregler följs. Föraren är skyldig att under-
rätta skolskjutshandläggare om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår un-
der transporten.  

• Det är inte tillåtet för föraren att släppa på eller av elever på andra ställen än 
de fastställda hållplatserna om inte annat anges genom intyg från förälder. 

• Hämtning och lämning vid hållplatser ska följa angiven tidtabell. 

• Arrangera säkerhetsövningar. 
 

Skolans ansvar 
• Rektor ansvarar för säkerheten vid skolornas skolskjutshållplats. 

• När eleven anländer till skolan är det skolan som har tillsynsansvar för 
eleven. Detsamma gäller under tiden från skoldagens slut tills eleven stiger på 
skolskjutsen. 
 

Elevens ansvar 
• Eleven ska följa gällande ordningsregler: 

• Eleverna ska sitta kvar på sina platser under färden och vänta tills bussen har 
stannat vid avstigningsstället. Elever som eventuellt måste korsa vägen efter 
avstigning ska vänta tills fordonet har kört. 

• Säkerhetsbälte ska alltid användas under färd. 

• Chaufförens tillsägelse måste följas.  

• Du som cyklar till påstigningsplatsen ska ställa din cykel så att den inte blir 
till hinder för fotgängare/trafikanter. 

• Ersättningsanspråk kan komma att riktas mot elever som orsakar skada på 
skolskjutsfordon. All skadegörelse polisanmäls.  
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Utbildningsnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 93 Skolskjutsregler - revidering 
Ärendenummer UN 2020/54 
 

Utbildningsnämndens utskotts beslut 
Utbildningsnämndens utskotts förslag till utbildningsnämnden. 
1. Utbildningsnämnden antar utbildningsförvaltningens förslag till reviderade 

skolskjutsregler, med förändringen: ” Målsättningen är att väntetiden är 60 
min/dag och att restiden inte ska överstiga 120 min/dag”. 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsförvaltningen fick i april 2021 § 41, uppdrag att se över gällande 
skolskjutsregler i Älmhults kommun. Särskild vikt skulle läggas vid väntetider, 
skolskjuts vid val av annan skola och färdvägens längd. 
Utbildningsförvaltningen har nu tagit fram ett förslag som reglerar väntetid och 
tiden det får ta att åka buss. Skolskjutsreglerna är en viktig grund till kommande 
skolskjutsupphandlingar. 
 

Beslutsunderlag 
•  Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse  

• Utbildningsförvaltningens förslag till reviderade skolskjutsregler 
_____ 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Skolskjutshandläggare, Christina Woxter 
 

50



 Tjänsteskrivelse   

 2021-11-18  1(2) 

 

 

Utbildningsförvaltningen  
Roger Johansson   
roger.johansson@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Budgetuppföljning oktober  
Ärendenummer UN 2020/30 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden har beslutat att budgetuppföljning ska göras varje månad 
utom januari, juni och juli.  
Prognos efter oktober visar negativ avvikelse med 7 303 tkr. 
Utbildningsnämnden beslutade 2021-10-27 i samband med månadsrapporten 
efter september att återhållsamhet ska gälla i alla verksamheter. 
 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-18 

• Månadsrapport oktober daterad 2021-11-18 
 
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
 Utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljning för oktober. 
 
 
 
Roger Johansson Underskrift 
Utbildningschef Titel 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
Controller Daniel Akilisson och Oliver Öst Långström 
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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: 

Budgetuppföljningen resulterar inte i någon förändrad verksamhet. 

 

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: 

 

52



   

 2021-11-18  1(4) 

 

 

Kommunledningsförvaltning 
Roger Johansson  
+4647655032 
roger.johansson@almhult.se 

 

 
 
 
 
  

Rapport/utredning 
 

Månadsrapport oktober 
Ärendenummer UN 2020/30 
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Innehåll 
Text ........................................................................................................................3 
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Månadsrapport oktober 
  Oktober 2021         

  Verksamhet (tkr) 

Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Prognos 
Oktober 

Budget-
avvikelse 

2021 
  Intäkter -112 615 -97 306 -107 449 10 143 
  Personalkostnader 410 349 437 800 433 158 4 642 
  Övriga kostnader 201 915 200 121 222 209 -22 088 
  Summa 499 649 540 615 547 918 -7 303 

100 Nämnd- styrelseverksamhet 492 1 300 1 242 58 

400 
Öppen förskola 
(familjecentralen) 1 543 1 422 1 423 -1 

407 Förskola 108 946 114 163 113 642 521 
425 Fritidshem 28 341 35 752 35 004 748 
435 Förskoleklass 14 474 15 362 14 493 869 
440 Grundskola 223 373 243 474 256 464 -12 990 
443 Grundsärskola 11 527 13 279 11 999 1 280 
450 Gymnasieskola 82 049 89 336 87 305 2 031 
453 Gymnasiesärskola 4 268 3 369 4 339 -970 
470 Grundläggande vuxenutbildning 2 160 2 210 3 685 -1 475 
472 Gymnasial vuxenutbildning 5 314 4 824 3 387 1 437 
474 Särvux 732 808 773 35 
475 Yrkesvux 2 012 2 120 -2 369 4 489 
476 Svenska för invandrare (SFI) 5 349 3 183 8 332 -5 149 
478 Uppdragsutbildning -178 0 -281 281 
490 Ledning 9 248 10 013 8 480 1 533 

  Summa 499 649 540 615 547 918 -7 303 

      

 Ansvar (tkr) 

Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Prognos 
Oktober 

Budget-
avvikelse 

2021 

60* Central förvaltning 44 567 54 951 49 658 5 293 
61* Förskolan 109 420 113 971 113 971 0 
64* Grundskolan 250 093 274 420 289 920 -15 500 
65* Gymnasiet + Vux 95 570 97 273 94 369 2 904 

 Summa 499 649 540 615 547 918 -7 303 

 
 
 
 

Kommentar: 

I Central förvaltning ingår: 
Förvaltningschef, Administrativ chef, 
Modersmål och studiehandledning, 
Särskolan, Biblioteket, Centrala Barn och 
Elevhälsa. 

 
Totalt prognostiserar utbildningsförvaltningen en avvikelse på ca 7,3 mkr. Det är en 
försämring sedan månadsrapporten i september. Försämringen beror på att 
avskrivningskostnader har tillkommit på ca 1 mkr. Detta har inte varit känt tidigare.  
 
Noterbart är att intäkterna beräknas bli ca 10 mkr bättre än budgeterat. Detta kan 
förklaras med att utbildningsförvaltningen under året fått ca 4 mkr i sjuklönebidrag 
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från staten, här finns också fått dubbelt bidrag i år för yrkesvux ca 3 mkr och slutligen 
har Migrationsverkets bidrag överstigit budget. Pandemin har också fått den effekten 
att vi kunnat behålla ett bidrag för mindre barngrupper. 
 
Kostnaderna för personal är ca 4,6 mkr bättre än budgeterat. Här har rektorerna gjort 
ett stort arbete för att anpassa sig till de budgetförutsättningarna.  
 
Övriga kostnader ser ut att ha ökat rejält under året, men det beror till viss del på att 
de anpassningsuppdrag som rektorerna haft under året har budgetmässigt placerats 
här, men utfallet har kommit under personalkostnader. Under övriga kostnader finns 
också ökade kostnader för skolskjuts, ökade ersättningar till fristående förskolor 
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Utbildningsnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 90 Månadsrapport oktober 
Ärendenummer UN 2020/30 
 

Sammanfattning  
Utbildningsnämndens utskott delges preliminära uppgifter om månadsrapport 
per oktober 2021. 
_____ 
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Utbildningsnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 91 Budget 2022 
Ärendenummer UN 2021/118 
 

Sammanfattning  
Utbildningschef Roger Johansson informerar om kommunstyrelsens förslag till 
budget 2022, beslut sker i kommunfullmäktige i november. 
Verksamhetscheferna informerar om budgetsituationen för sina respektive 
verksamheter. 
Diskussioner förs om utbildningsnämndens budget 2022. 
_____ 
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Utbildningsförvaltningen  
Camilla Åström   
camilla.astrom@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Uppföljning intern kontrollplan 2021  
Ärendenummer UN 2020/301 
 
Sammanfattning av ärendet 
Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna 
kontrollsystemet inom respektive verksamhetsområde. Utbildningsnämnden 
antog 2020-12-16 riskanalys och plan för intern kontroll 2021. Resultatet från 
uppföljningen ska rapporteras till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-15 

• Uppföljning Intern kontrollplan 2021 UN daterad 2021-11-01 
 
Ärendeberedning 
Utifrån den riskanalys som skedde inför 2021 valdes nedanstående områden ut 
att följas upp via den interna kontrollplanen: 

• Regelefterlevnad utdrag ur belastningsregistret vid anställning 
• Registrering av elever inom gymnasiet, kommunala aktivitetsansvaret 
• Barnkonventionen 
• Kränkande behandling 

Utöver ovanstående tillkom de kommungemensamma målen kommunikation, 
upphandling, ekonomi och förtroende. 
I de fall granskningen har visat på behov har förbättringsåtgärder tagits fram.  

 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner uppföljning av intern kontrollplan 2021, 

daterad 2021-11-01. 

  
 
 
Camilla Åström Roger Johansson 
Verksamhetscontroller Förvaltningschef 
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Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
 
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 
 
 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? 
 
Ja ☐            Nej ☐ 
 
Förklara oavsett svar: 
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Utbildningsförvaltningen     
Camilla Åström 
0476-551 48 
Camilla.astrom@almhult.se 

 

 
 
 
 
  

utbildningsnämnden 
 

Uppföljning intern kontrollplan 
2021 
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Inledning 
Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna 
kontrollsystemet inom respektive verksamhetsområde. Utbildningsnämnden 
antog 2020-12-16 riskanalys och plan för intern kontroll 2021. 
Utifrån den riskanalys som skedde inför beslutet valdes nedanstående områden 
ut att följas upp via den interna kontrollplanen: 

• Regelefterlevnad utdrag ur belastningsregistret vid anställning 
• Registrering av elever inom gymnasiet, kommunala aktivitetsansvaret 
• Barnkonventionen 
• Kränkande behandling 

Utöver ovanstående tillkom de kommungemensamma målen: 

• Kommunikation 
• Upphandling 
• Ekonomi 
• Förtroende 

Resultatet som framkommer i uppföljning av plan för intern kontroll ska tas 
hänsyn till i nästkommande riskanalys som ligger till grund för kommande års 
plan för intern kontroll. 
 

Sannolik (4)         

Möjlig (3)     *Kommunikation                                                                                                                                                                                                                                                     
*Barnkonvention 

*Upphandling               
*Ekonomi      

*Förtroende 

Mindre 
sannolik (2)     

*Registrering elever, 
kommunala 

aktivitetsansvaret                                                                                                                                                                                                                         
* Rutiner mot 

kränkande 
behandling 

*Registerutdrag vid 
anställning Sa

nn
ol

ik
he

t 

Osannolik (1)         

    Försumbar (1) Lindrig (2) Kännbar (3) Allvarlig (4) 
    Konsekvens 
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2. Utbildningsnämndens Plan för intern kontroll 2021 
 

 
 
 
 

Riskanalys Plan för intern kontroll
Riskkategori Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd metod Klart Ansvarig
Regelefterlevnad utdrag ur 
belastningsregistret vid 
anställning.

Personal  med brottsligt 
förflutet anställs.

2 Mindre sannolik 4 Allvarlig 8 Granskning Stickprovskontroll Stickprovskontroll , registrering av 
registerudrag för nyanställda i 
personalsystemet.

oktober verksamhetscontroller

Registrering av elever inom 
gymnasiet, kommunala 
aktivitetsansvaret

Bristfällig prognos av 
kostnader för elever på 
annan ort samt brist i 
uppföljningen av 
kommunala 
aktivitetsansvaret. 

2 Mindre sannolik 3 Kännbar 6 Granskning Kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA ) 
söker upp elever som inte 
finns i systemet.

oktober verksamhetschef 
gy/komvux

Barnkonvention 1 januari 2020 blir 
barnkonventionen svensk 
lag.  Risk inte lever upp till 
barnkonventionens 
principer och krav samt 
risk fördröjda beslut på 
grund av att 
barnkonsekvensanalys 
saknas. 
Kommunfullmäktiges 
ordförande får vägra ta 
upp ärende som strider 
mot lag.

3 Möjlig 3 Kännbar 9 Granskning Stickprovskontroll att 
barnkonsekvensanalys 
finns med i nämndens 
beslutsunderlag i aktuella 
ärenden.

oktober verksamhetscontroller

Kränkande behandling Att förskolan/skolan inte 
har tillräckliga rutiner för 
arbetet mot kränkande 
behandling.

2 Mindre sannolik 3 Kännbar 6 Granskning Kontroll att det finns en 
aktuell plan per enhet och 
att den publicerats på 
kommunens webbplats. 

septem-  
ber

utvecklingsstrateg, 
verksamhetschef förskola
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2.1 Kommungemensamma mål för intern kontroll 
 

 

Riskkategori Risk 
Sannolik-
het Konsekvens Riskvärde Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd 

Kontrollmoment/Åtgärd 
metod Klart Ansvarig 

Kommuni-
kation 

Risk för 
kommunikation kring 
budget, mål och 
verksamhet inte når 
personal (från politik 
och verksamhet) 

3 möjlig 3 kännbar 9 Gransk-
ning 

Uppföljning genom 
enkät 

Följa upp med enkät hur 
väl förvaltningscheferna 
förstår politiska beslut 
och hur de sprider det 
vidare inom 
förvaltningen. 

decem-  
ber 

Kommun-
övergripande 

Upphandling Risk för att avtalet inte 
följs-kostnad, kvalitet 
och miljöaspekter 

3 möjlig 4 allvarlig 12 Gransk-
ning 

Uppföljning av avtal Granskning av minst ett 
avtal för att säkerställa 
att leverantörerna håller 
avtal vad gäller kostnad, 
kvalitet och 
miljöaspekter. 

decem-  
ber 

Verksamhets-
controller 
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Riskkategori Risk 
Sannolik-
het 

Konse-
kvens 

Riskv-
ärde Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd 

Kontrollmoment/Åtgärd 
metod Klart Ansvarig 

Ekonomi Risk att politikerna får 
osäkra ekonomiska 
prognoser under året. 

3 möjlig 4 
allvarlig 

12 Granskning Utbildning av chefer i 
prognosarbete. 
Uppföljning av att 
chefer genomgått 
utbildning i att göra 
prognos. Varje 
förvaltning ska göra 
uppföljning på 
chefsnivå vad gäller 
prognossäkerheten. 

Prognossäkerheten följs 
upp vid DR2 samt vid 
årsredovisning. Varje 
förvaltning ska göra 
uppföljning på chefsnivå 
vad gäller 
prognossäkerhet.  

decem- 
ber 

Ekonomi-
avdelningen 

Förtroende-
risk 

Risk att politiska beslut 
inte genomförs. 

3 möjlig 4 
allvarlig 

12 Granskning Uppföljning av att alla 
politiska uppdrag är 
genomförda perioden 
januari 2020-augusti 
2021 

Uppföljning gäller alla 
uppdrag som är givna 
från kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och 
respektive nämnd. Om 
det framkommer att 
något politiskt uppdrag ej 
är genomfört ska det 
framgå vid uppföljning av 
plan för intern kontroll, 
vilka uppdrag det gäller 
och hur nämnden tänker 
hantera det (när 
uppdragen kommer vara 
genomförda) 

dec-21 Kommun-
övergripande 
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3. Uppföljning av utbildningsnämndens plan för intern kontroll 2021 
 

Riskkategori 
Kontrollmoment

/ Åtgärd 
Kontrollmoment
/ Åtgärd metod Klart Ansvarig Resultat Förbättringsåtgärd Klart Ansvarig 

Regelefterlevna
d utdrag ur 
belastnings-
registret vid 
anställning 

Stickprovs-
kontroll  

Stickprovs-
kontroll , 
registrering av 
registerutdrag för 
nyanställda i 
personalsystemet. 

Okto
-ber 

verksamhets-
controller 

Vid kontroll av 80 
nyanställningar under året 
finns registerutdrag inte 
registrerat för 28 personer.  
Drygt hälften rör tre 
enheter.                         
Jämfört med 2020 har 
andelen med inget utdrag 
registrerat ökat markant. 

Informationsinsats 30-nov-
21 

Verksamhets-
controller i 
samarbete med 
HR-avdelningen 

Registrering av 
elever inom 
gymnasiet, 
kommunala 
aktivitets-
ansvaret 

Kommunala 
aktivitetsansvaret 
(KAA ) söker 
upp elever som 
inte finns i 
systemet. 

  Okto
-ber 

verksamhetschef 
gy/komvux 

Vid kontroll har det visat sig 
att KAA-listan inte varit 
korrekt. Det har varit 
mycket svårt att få kontroll 
på alla ungdomar som ska 
vara en del av KAA. Det 
beror på byte av 
verksamhetssystem som 
gjort det svårt se vilken 
sysselsättning som 
ungdomarna har under 
hösten. KAA-ansvarig har 
fått jobba med listor som 
inte varit kompletta och 
därför har man fått lägga 
mycket tid på uppsökande 
verksamhet.  

Samtal med leverantören 
av verksamhetssystemet 
fortsätter och nya 
grunduttag har gjorts. Ny 
lista kommer vara aktuell 
under senare delen av 
höstterminen-21 

01-dec-
21 

Verksamhets-
chef gy/vux 
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Riskkategori 
Kontrollmoment/  

Åtgärd 
Kontrollmoment/ 

Åtgärd metod Klart Ansvarig Resultat Förbättringsåtgärd Klart Ansvarig 
Barnkon-
vention 

Stickprovskontroll 
att barnkonse-
kvensanalys finns 
med i nämndens 
beslutsunderlag i 
aktuella ärenden. 

  Okto-
ber 

Verksamhets-
controller 

Barnkonsekvensanalys har t 
ex funnits med vid beslut om 
lokaler Norregårds förskola 
och Ryfors permanent f-6 
skola. Under året har en 
förenklad kommungemen-
sam mall för barnrättsbaserat 
beslutsunderlag tagits fram. 
För utbildningsnämnden, 
socialnämnden samt kultur- 
och fritidsnämnden är mallen 
inlagd i mallen för 
tjänsteskrivelse. Det 
säkerställer att 
barnkonsekvensanalys 
aktualiseras i samtliga 
ärenden numera.   
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Riskkategori 
Kontrollmoment/ 

Åtgärd 
Kontrollmoment/ 

Åtgärd metod Klart Ansvarig Resultat Förbättringsåtgärd Klart Ansvarig 
Kränkande 
behandling 

Kontroll att det 
finns en aktuell 
plan per enhet 
och att den 
publicerats på 
kommunens 
webbplats.  

  Septem-
ber 

utvecklingsstrateg 
verksamhetschef 
förskola 

Det finns aktuell plan för 11 
av förskolorna. 4 förskolor är i 
arbete och blir klara under 
hösten. 2/3 kommer att ha 
sina färdiga i dec/januari. Det 
finns färdiga planer för 
samtliga skolor och alla utom 
tre har vid kontrollen 
publicerat planerna på 
kommunens webbplats. 
Publicering på webben 
kommer att publiceras under 
oktober.  

Mål att vara klara i tid. 
Påminnelser i 
rektorsgrupperna att 
färdigställa och publicera 
planerna enligt årshjul.  

under 
oktober 
2021 och 
dec/januari 
22. 

respektive 
rektor. 
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3.1 Kommungemensamma mål 
 

Riskkategori 
Kontrollmoment/ 

Åtgärd 
Kontrollmoment/ 

Åtgärd metod Klart Ansvarig Resultat Förbättringsåtgärd Klart Ansvarig 
Kommunikation Uppföljning genom 

enkät 
Följa upp med 
enkät hur väl 
förvaltnings-
cheferna förstår 
politiska beslut 
och hur de sprider 
det vidare inom 
förvaltningen. 

dec kommunövergripande Redovisas på 
kommunövergripande 
nivå. 

      

Upphandling Uppföljning av 
avtal 

Granskning av 
minst ett avtal för 
att säkerställa att 
leverantörerna 
håller avtal vad 
gäller kostnad, 
kvalitet och 
miljöaspekter. 

dec Verksamhets-
controller 

Granskning har skett av 
skolskjutsavtal och 
diskussion sker med 
leverantören kring ett 
flertal punkter. 

Ny upphandling ht 2022 Förvaltnings-
chef 
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Riskkategori 
Kontrollmoment/    

Åtgärd 
Kontrollmoment/ 

Åtgärd metod Klart Ansvarig Resultat Förbättringsåtgärd Klart Ansvarig 
Ekonomi Utbildning av chefer i 

prognosarbete. 
Uppföljning av att 
chefer genomgått 
utbildning i att göra 
prognos. Varje 
förvaltning ska göra 
uppföljning på 
chefsnivå vad gäller 
prognossäkerheten. 

Prognossäkerheten 
följs upp vid DR2 
samt vid 
årsredovisning. 
Varje förvaltning ska 
göra uppföljning på 
chefsnivå vad gäller 
prognossäkerhet.  

dec ekonomiavdelningen Redovisas på 
kommunövergripande 
nivå. 

      

Förtroende-
risk 

Uppföljning av att 
alla politiska uppdrag 
är genomförda 
perioden januari 
2020- augusti 2021. 

Uppföljning gäller 
alla uppdrag som är 
givna från kommun- 
fullmäktige, 
kommunstyrelsen 
och respektive 
nämnd. Om det 
framkommer att 
något politiskt 
uppdrag ej är 
genomfört ska det 
framgå vid uppfölj-
ning av plan för 
intern kontroll, vilka 
uppdrag det gäller 
och hur nämnden 
tänker hantera det 
(när uppdragen 
kommer att vara 
genomförda.)     

Sedan några år har 
utbildningsnämnden 
rutin att två gånger per 
år redovisas vilka 
uppdrag som är slutförda 
under perioden och vilka 
som kvarstår. 
Uppföljningen avser 
både uppdrag från 
kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen till 
nämnden samt från 
nämnden till 
förvaltningen. 
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Utbildningsförvaltningen  
Anna Rix Grönvall   
anna.rix-gronvall@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Skolbiblioteksplan 2021-2023  
Ärendenummer UN 2021/333 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt bibliotekslagen 17 § ska kommuner och regioner anta biblioteksplaner för 
sin verksamhet på biblioteksområdet. Skolbiblioteksplanen är en gemensam plan 
för alla kommunala skolor i Älmhults kommun. Skolbiblioteksplanen är 
framtagen i syfte att beskriva skolbiblioteksorganisationen, ansvarsfördelning 
och resursanvändning. 

 
Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 

Beslutsunderlag 
• Skolbiblioteksplan 2021-2023, daterad 2021-11-02  

• Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-15 
 
Ärendeberedning 
Enligt bibliotekslagen 17 § ska kommuner och regioner anta biblioteksplaner för 
sin verksamhet på biblioteksområdet.  

I enighet med 2kap. 36 § skollagen (2010:800) så ska alla elever i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ha tillgång till ett skolbibliotek.  

Skolbiblioteksplanen är en gemensam plan för alla kommunala skolor i 
Älmhults kommun. Skolbiblioteksplanen är framtagen i syfte att beskriva 
skolbiblioteksorganisationen, ansvarsfördelning och resursanvändning. 

Målet är att stärka elevernas läsutveckling, att stärka den digitala kompetensen 
hos eleverna och att etablera skolbiblioteken som en pedagogisk resurs på 
skolorna.  

Planen gäller för verksamheten tre år framöver och ska revideras årsvis i juni, 
uppföljning och utvärdering görs inom det systematiska kvalitetsarbetet.  
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Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna utbildningsförvaltningens förslag till 
Skolbiblioteksplan 2021-2023.  

 
 
 
 
Anna Rix Grönvall Underskrift 
Grundskolechef Titel 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Skolbibliotekschef, Vedran Misic 
Rektorer grundskola och gymnasium 
Bibliotekschef, Helena Strömqvist 
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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: 

Alla elever i grundskolan ska enligt skollagen ha tillgång till skolbibliotek. 
Elevernas tillgång till böcker och läsinspiration är avgörande för deras 
kunskapsutveckling. 

Om ja, fortsätt med frågorna 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
Genom att utbildningsnämnden fastställer en skolbiblioteksplan med syfte att 
stärka elevernas läsutveckling, stärka den digitala kompetensen och etablera 
skolbiblioteken som pedagogisk resurs på skolorna. 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter 
Beslut om resurser till skolbiblioteken är ramen för vad som kan rymmas inom 
skolbibliotekariernas och skolbibliotekens uppdrag. Planen kan bara beskriva det 
som är möjligt att genomföra med befintliga resurser. 
 
 

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

Allt arbete med planen utgår från att ge eleverna så god tillgång som möjligt till 
skolbibliotek med de förutsättningar som finns. Barnen har möjlighet att påverka 
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och vara delaktiga i det fortsatta arbetet genom att de är en del av skolornas 
systematiska kvalitetsarbete.  
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Utbildningsförvaltningen     

Vedran Misic 
0476-64 24 37 
Vedran.misic@almhult.se 

 

 

 

 

 

  

Handlingsplan 
 

Skolbiblioteksplan  
2021-2023 

  

76



 Handlingsplan  

 2021-11-02  2(10) 

 

 

 

Innehåll 
Inledning .............................................................................................................3 

Nationella mål och riktlinjer ...............................................................................3 

Definition ............................................................................................................3 

Organisation ........................................................................................................4 

Skolbibliotekens verksamhet läsåret 21/22 .........................................................5 

F-6 ....................................................................................................................5 

Linnéskolan ......................................................................................................6 

Haganässkolan .................................................................................................7 

Skolbiblioteken och samarbete Älmhults bibliotek ............................................8 

Internationella skolan ..........................................................................................9 

Framtid ..............................................................................................................10 

Referenser .........................................................................................................10 

 

  

77



 Handlingsplan  

 2021-11-02  3(10) 

 

 

Inledning 
Skolbiblioteksplanen är en gemensam plan för alla kommunala skolor i 
Älmhults kommun. Skolbiblioteksplanen är framtagen i syfte att beskriva 
skolbiblioteksorganisationen, ansvarsfördelning och resursanvändning. 

Målet är att stärka elevernas läsutveckling, att stärka den digitala kompetensen 
hos eleverna och att etablera skolbiblioteken som en pedagogisk resurs på 
skolorna.  

Planen gäller för verksamheten tre år framöver och ska revideras årsvis i juni, 
uppföljning och utvärdering görs inom det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

Nationella mål och riktlinjer 
Skolbiblioteken är en del av det allmänna biblioteksväsendet och omfattas av 
både skollagen och bibliotekslagen (2013:801).  

Enligt bibliotekslagen 17 § ska kommuner och regioner anta biblioteksplaner för 
sin verksamhet på biblioteksområdet.  

I bibliotekslagen 2 § framgår att: Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet 
ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteket i det allmänna 
biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, 
upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 
Biblioteksverksamheten skall finnas tillgänglig för alla. 

I enighet med 2kap. 36 § skollagen (2010:800) så ska alla elever i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ha tillgång till ett skolbibliotek.  

Biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet mot prioriterade grupper. De 
prioriterade grupperna är personer med funktionsnedsättning, de nationella 
minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska samt barn och 
ungdomar.  

För att tillgodose detta så finns i dagens skolbiblioteksorganisation ett bestånd 
som innefattar böcker på lättläst svenska samt böcker på olika språk samt 
tekniska hjälpmedel för inläsning.  

 

Definition 
För att förtydliga skillnaden mellan den övergripande 
skolbiblioteksorganisationen och Skolbibliotekscentralen (SBC) görs följande 
definition och används genomgående i skolbiblioteksplanen. 
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Skolbiblioteksorganisationen:  

Innefattar skolbiblioteken på F-6 skolorna, högstadiet och gymnasiet samt den 
personal som är knuten till dessa.  

 

Skolbibliotekscentralen (SBC):  

Detta begrepp avser både den centrala lokalen med medier uppbyggd för F-6 
skolorna och den verksamhet som utgår från SBC. 

 

F-6 

Avser samtliga kommunala F-6-skolor och fritidshem, inklusive grundsärskolan.  

 

Linnéskolan 

Avser Linnéskolan, inklusive grundsärskolan 7-9. 

 

Haganässkolan 

Avser Haganässkolans gymnasium, inklusive gymnasiesärskola.  
 

Organisation 
Nuvarande organisation består av: 

Ledning: 15% chef för skolbiblioteksorganisationen, förutom internationella 
skolan. 

Kommunala F-6 skolor: 1,8 skolbibliotekarietjänst, 0,5 
skolbiblioteksassistentstjänst.  

Åk 7-9 + gymnasiet: 1 skolbibliotekarietjänst, 0,5 skolbiblioteksassistentstjänst. 

Internationella skolan: 0,5 skolbibliotekarietjänst 

För att bokbeståndet i kommunen ska kunna bli tillgängligt för alla kommunala 
F-6-skolor så finns det en skolbibliotekscentral (SBC), som 
skolbibliotekspersonalen utgår ifrån. Centralen är placerad på Haganässkolan, 
vilket ger både en rumslig närhet till personalen på gymnasiet och högstadiet och 
samverkansvinster. 

Internationella skolans administrativa system samt bokbestånd skiljer sig då de 
följer internationell IB-standard. Således ligger de utanför 
skolbibliotekscentralens organisation.  
 

79



 Handlingsplan  

 2021-11-02  5(10) 

 

 

Skolbibliotekens verksamhet läsåret 21/22 
F-6 
Skolbiblioteksverksamheten i F-6 kan delas in i tre delar:  

• Det centrala arbetet på SBC, så som hantering av beställningar från 
pedagogerna samt medieinköp med mera. Det centrala arbetet på SBC 
gagnar skolorna trots att det inte är förlagt på de enskilda skolenheterna.  
 

• Regelbunden närvaro på skolbiblioteken för återlämning och 
uppsättning av böcker, hyllstädning, skyltning, plockning av boklådor till 
klassrummen. Den regelbundna närvaron synliggörs genom ett schema 
via TEAMS-kanalen (Skolbibliotekscentralen).  
 

• Pedagogiskt arbete på skolorna, som t ex bokprat för klasser eller för 
pedagoger, läsgrupper, lektioner i källkritik m.m. Detta arbete kan ofta 
delvis kombineras med de regelbundna besöken på skolorna.  

 
Skolbibliotekens böcker används bara på skolan och utlånen sker på lärarens 
lånekonto. Enbart böcker till läsläxa tas med hem. Denna begränsning är till för 
att minska det administrativa arbetet.  

I det centrala arbetet på SBC hanteras den typ av böcker som lärarna brukar 
fråga efter och som lärarna behöver hjälp att plocka fram, t ex 
klassuppsättningar, gruppuppsättningar, temaböcker inom både skönlitteratur 
och facklitteratur, högläsningsböcker, böcker på olika modersmål, lyrik och 
pedagogisk litteratur. Varje år genomförs författarbesök i åk 5, vilket kräver ett 
stort förarbete med bokning av författare, planering och genomförande av 
bokpresentationer för samtliga åk 5 samt arbetet kring själva besöket med t ex 
schemaläggning och kontakt med lärare.   

Sommarlovsboken drivs i Älmhults biblioteks regi. Skolbibliotekarierna hjälper 
till att förmedla information kring projektet till pedagogerna på skolorna samt 
bidrar vid behov med böcker från skolbiblioteken vid sommarlovets början. 

På SBC utförs bland annat följande arbete: 

• Daglig hantering av beställningar av klassuppsättningar, teman m.m. till 
pedagogisk personal 

• Boktips till pedagogisk personal, t ex tips på högläsning, gruppläsning, 
klassläsning eller teman 

• Inköp av böcker och annat material till samtliga skolbibliotek på F-6 och 
till SBC 

• Iordningställande av nya böcker 
• Administrativa arbetsuppgifter som t ex fakturahantering, 

biblioteksstatistik, kravhantering av böcker 
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• Planering av t.ex. bokprat samt andra läsprojekt 
• Återlämningar av returnerade klassuppsättningar och teman på SBC 
• Registrering av elever för egen nedladdning av talböcker i Legimus samt 

nedladdningar  
• Underhåll av informationskanalen på Teams 
• Underhåll av biblioteksdatasystemet 
• Digitalt bokprat 
• Planering samt genomförande av författarbesök i åk 5 
• Kontakt med lärare samt svara på frågor över mail och Teams 
• Marknadsföring av sommarlovsboken eller andra aktiviteter på Älmhults 

bibliotek i form av utskick till skolorna 

 

Rektors ansvar i detta arbete: 

• Förmedla för nyanställda kommunikationsvägar till 
skolbibliotekscentralen.  

• Tillhandahålla funktionella lokaler för skolbiblioteket och för 
skolbibliotekarierna. 

• Att skolbiblioteken används som en del i undervisningen för att stärka 
elevernas språkliga och digitala kompetens 

• Ta kontakt med SBC ifall det uppkommer frågor gällande verksamheten. 

 

Pedagogernas ansvar i detta arbete: 

• Böcker som tas från biblioteket ska lånas i utlåningsautomaten 
• Att vid besök i skolbiblioteket, lämna biblioteket i städat skick 
• Vid påminnelser för böcker så ska pedagogen, i den mån de kan, försöka 

få tillbaka de saknade böckerna.  
• Kontakta skolbibliotekarierna vid frågeställningar kring skolbiblioteket, 

boktips och/eller utlåning i utlåningsautomaten 
• Ta ansvar för att förmedla individuella elevers behov gällande litteratur 

till skolbibliotekscentralen. 
 
Linnéskolan 
Eget lånekort till varje elev 
Alla elever har ett eget lånekort. Eleverna loggar in med sin skolinloggning + en 
PIN-kod. Eleverna kan låna böcker som läses gemensamt i klassen eller som de 
väljer själva. Linneskolans elever lånar även sina läromedel i bibliotekets system 
(med samma inloggning). 
 
Elevernas tillgång till bibliotekslokalen 
Elever har fri tillgång till biblioteket de dagar skolbibliotekarie finns på plats, 
vilket är torsdagar och fredagar. Övrig tid är biblioteket låst men de kan 
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använda biblioteket tillsammans med sin lärare. 
Studieplatser finns, bord med stolar att arbeta vid och även några fåtöljer. 
Bestånd på Linnéskolan 
I biblioteket finns skönlitteratur och faktaböcker avpassade för åldersgruppen. 
Klassuppsättningar finns. Även litteratur för pedagogerna köps in och finns på 
“pedagoghyllan”. 
 
Arbetsuppgifter som skolbibliotekarien utför på Linnéskolan: 

• Avregistrering av återlämnade av böcker 
• Bokuppsättning, städning och skyltning i hyllorna 
• Inköp och iordningställande av nya böcker 
• Påminnelser om försenade böcker, kravutskick, statistik 
• Ordna “Legimus”-konto åt elever som behöver talböcker 
• Samarbete och planering med lärare kring läsning i klasser inklusive 

medie-och informationskunnighet (MIK). 
• Viktiga sådana samarbeten är sommarlovsboken samt författarbesök 
• Vara ett stöd för läromedelshanteringen 

Rektors ansvar i detta arbete: 
• Tillhandahålla funktionella lokaler för skolbiblioteket och 

skolbibliotekarierna 
• Att skolbiblioteken används som en del i undervisningen för att stärka 

elevernas språkliga och digitala kompetens 
• Förmedla till nyanställda om tillgången till skolbiblioteket, bemanning 

och att biblioteksbesök görs i samråd med pedagog på Linnéskolan 

Pedagogers ansvar i detta arbete: 

• Att vid besök i skolbiblioteket, lämna biblioteket i städat skick. 
• Kontakta skolbibliotekarierna vid frågeställningar kring skolbiblioteket, 

boktips m.m. 
 

Haganässkolan 
Eget lånekort till varje elev 
Alla elever har ett eget lånekort. Eleverna loggar in med sin skolinloggning + en 
PIN-kod. Eleverna kan låna böcker som läses gemensamt i klassen eller som de 
väljer själva. Haganässkolans elever lånar även sina läromedel i bibliotekets 
system (med samma inloggning). 
 
Elevernas tillgång till bibliotekslokalen 
Biblioteket är öppet alla skoldagar, men obemannat torsdagar och fredagar. 
Studieplatser finns, bord med stolar att arbeta vid och även några fåtöljer. 
 
Bestånd på Haganässkolan 
I biblioteket finns skönlitteratur och faktaböcker avpassade för åldersgruppen. 
Även klassuppsättningar och tidskrifter finns i biblioteket. 
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Bibliotekspersonalen hanterar också böcker som finns på olika 
ämnesinstitutioner på skolan, till exempel litteratur på engelska 

 
Arbetsuppgifter som skolbibliotekarien utför på Haganässkolan: 

• Avregistrering av återlämnade av böcker 
• Bokuppsättning, städning och skyltning i hyllorna 
• Inköp och iordningställande av nya böcker 
• Administration av licenser och databaser 
• Påminnelser om försenade böcker, kravutskick, statistik 
• Ordna “Legimus”-konto åt elever som behöver talböcker 
• Samarbete med lärare och speciallärare/specialpedagog kring läsning i 

klasser inklusive medie-och informationskunnighet (MIK).  
• Viktiga sådana samarbeten är författarbesök 
• Läromedelshantering  
• Biblioteksintroduktion för eleverna i åk 1 
• Stöd i samband med gymnasiearbetet för eleverna i åk 3 

Rektors ansvar i detta arbete: 
• Tillhandahålla funktionella lokaler för skolbiblioteket och 

skolbibliotekarierna 
• Att skolbiblioteken används som en del i undervisningen för att stärka 

elevernas språkliga och digitala kompetens 
• Förmedla till nyanställda om tillgången till skolbiblioteket, bemanning 

och att biblioteksbesök görs i samråd med pedagog på Haganässkolan 

Pedagogers ansvar i detta arbete: 

• Att vid besök i skolbiblioteket, lämna biblioteket i städat skick 
• Kontakta skolbibliotekarierna vid frågeställningar kring skolbiblioteket, 

boktips m.m. 
 

Skolbiblioteken och samarbete Älmhults bibliotek 
Skolbiblioteken har ett gott samarbete med Älmhults bibliotek. Vi delar 
biblioteksdatasystem, köper tjänster som exempelvis support och utbildning i 
bibliotekssystemet via IT-bibliotekarien, lånar böcker av varandra samt gör en 
gemensam årlig ansökan till Statens kulturråd om bidrag till läsfrämjande 
åtgärder. Dessa delar finns reglerat i ett samarbetsavtal.  

Barn- och ungdomsbibliotekarien deltar på de regelbundna 
skolbiblioteksmötena, där information delas och samverkan kring olika frågor 
behandlas. Utöver dessa möten har skolbibliotekarierna regelbunden kontakt 
med personalen på Älmhults bibliotek om olika frågor. 
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Internationella skolan 
Eget lånekort till varje elev 
Alla elever har ett eget lånekort. Eleverna loggar in med sin skolinloggning + en 
PIN-kod. De yngre eleverna får hjälp av pedagoger. Eleverna kan låna böcker 
som läses gemensamt i klassen eller som de väljer själva.  
Elevernas tillgång till bibliotekslokalen 
Biblioteket är öppet alla skoldagar, men obemannat 50% av tiden.  
 
Bestånd på Internationella skolan  
I biblioteket finns skönlitteratur och faktaböcker avpassade för åldersgrupperna. 
Klassuppsättningar finns. Även litteratur för pedagogerna köps in och finns på 
“Teacher shelf”. 
 
På Internationella Skolan utförs bland annat följande arbete: 

• Avregistrering av återlämnade av böcker 
• Bokuppsättning, städning och skyltning i hyllorna 
• Inköp och iordningställande av nya böcker 
• Administration av licenser och databaser 
• Påminnelser om försenade böcker, kravutskick, statistik 
• Ordna “Legimus”-konto åt elever som behöver talböcker 
• Samarbete med lärare och speciallärare/specialpedagog kring läsning i 

klasser inklusive medie-och informationskunnighet (MIK).  
• Temaböcker till PYP och MYP. 
• Samarbete med SBC, t.ex. författarbesök 
• Boktips till pedagogisk personal, t ex tips på högläsning, gruppläsning, 

klassläsning eller teman 
• Administrativa arbetsuppgifter som t ex fakturahantering, gallring, 

biblioteksstatistik, kravhantering av böcker 
• Underhåll av biblioteksdatasystemet 
• Kontakt med lärare samt svara på frågor över mail och Teams 
• Marknadsföring av sommarlovsboken eller andra aktiviteter på Älmhults 

bibliotek. 
 

Rektors ansvar i detta arbete: 
• Tillhandahålla funktionella lokaler för skolbiblioteket och 

skolbibliotekarierna 
• Att skolbiblioteken används som en del i undervisningen för att stärka 

elevernas språkliga och digitala kompetens tillsammans med skolans 
inquiry teacher.  

• Förmedla för nyanställda om tillgången till och bemanningen av 
skolbiblioteket. 

Pedagogers ansvar i detta arbete: 
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• Att vid besök i skolbiblioteket, lämna biblioteket i städat skick 
• Kontakta skolbibliotekarien vid frågeställningar kring skolbiblioteket, 

boktips m.m. 
 

Framtid 
Biblioteksutredningen på riksnivå Skolbibliotek för bildning och utbildning, 
SOU 2021:3 föreslår flera förändringar som berör skolbiblioteket i skollagen. 
Några av förändringar som är föreslagna att läroplanerna ska tydliggöras så att 
det framstår att det är rektors ansvar att samarbetsformerna mellan 
skolbibliotekarier och lärare utvecklas.  

Utredningen föreslår därför att skolbiblioteket ska definieras som en gemensam 
och ordnad resurs med ett utbud av digitala och analoga medier som ska präglas 
av allsidighet och kvalitet och ställas till elevernas och pedagogernas förfogande.   

Utredningen föreslår också att skolbiblioteket, i första hand ska finnas på den 
egna skolenheten. Om det finns särskilda skäl ska skolbiblioteksverksamheten 
istället organiseras i samverkan med ett folkbibliotek eller skolbibliotek på 
annan skolenhet. Detta gäller under förutsättningen om biblioteket ligger i 
skolans närhet eller om skolan har få elever. Definitionerna för ”närhet” eller ”få 
elever” är i nuläget inte fastställt av planen. Utredningen har ännu inte mynnat ut 
i någon lag, därav finns inga beslut som i nuläget påverkar 
skolbiblioteksorganisationen. Trots detta finns det ett värde att ha dessa 
eventualiteter i åtanke i det framtida arbetet med skolbiblioteksorganisationen.  

 

 

 

 

 

 

 

Referenser 
Bibliotekslagen 2 § 

Skollagen 2 kap. 36 § (2010:800) 

Biblioteksutredningen på riksnivå Skolbibliotek för bildning och utbildning, 
SOU 2021:3 
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Utbildningsförvaltningen  
Roger Johansson   
roger.johansson@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Elmeskolans framtid  
Ärendenummer UN 2021/157 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2020 flyttade Elmeskolan ut från de gemensamma lokaler man haft 
tillsammans med Internationella skolan. Flytten gick till en tillfällig modulskola 
uppbyggd utanför Haganässkolan.  Skolans rektor och personal gjorde ett 
mycket gott arbete och eleverna och deras vårdnadshavare blev nöjda med 
resultatet. Beslutet om moduler i kommunfullmäktige innebär att modulerna ska 
avvecklas i samband med att Paradisskolan står klar till höstterminen 2022. 
Föräldrarådet på Elmeskolan har uttryckt kritik mot detta beslut och önskar få 
vara kvar i Modulskolan, tills en permanent lösning för deras barn finns på plats. 
 
Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden eller kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-04 
 
Ärendeberedning 
Att barn i grundskolan behöver byta skollokaler kan vara ett stort ingrepp i deras 
utbildning, genom ökad oro och otrygghet i nya lokaler. Genom att fatta väl 
grundade beslut kan otrygghet förebyggas, genom att personal och kamrater 
följer med i flytten, genom att vårdnadshavare får information och kan förbereda 
sina barn inför flytten. 
Under vårterminen 2021 hölls informationsmöten med Elmeskolans föräldraråd, 
tjänstemän från förvaltning och utbildningsnämndens ordförande. Frågan har 
också diskuterats i utbildningsnämnden och i dess arbetsutskott. Efter sommaren 
hölls också möte där föräldrarådet bjöd in samtliga föräldrar, personal, 
tjänstemän och representanter från olika politiska partier. 
I de olika diskussionerna har ett flertal olika förslag lyfts fram och för- och 
nackdelar har belysts. Givet den tidsram som nu finns för beslut lyfter 
utbildningsförvaltningen fram att beslutet måste delas upp i två delar. Det första 
och akuta beslutet är vad som ska hända med Elmeskolan inför höstterminen 
2022. I början av nästa år ska vårdnadshavare göra sina skolval för blivande 
förskoleklass och de måste veta vilka alternativ som finns.  
Den andra delen av beslutet gäller hela grundskoleorganisationen i Älmhults 
tätort. Många av de förslag som lyfts har fördelar, men också nackdelar och de 
innebär också att elever på många skolor kan bli berörda. Förslagen innebär 
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troligen också behov av lokalanpassningar och möjligen mindre eller större om 
och tillbyggnader. I kommunstyrelsens förslag till budget finns också utpekat att 
man ska se över möjlig lokalisering av en ny F-6 skola på den östra sidan. 
Med hänvisning till detta föreslår utbildningsförvaltningen att nämnden i 
november endast tar ställning till var Elmeskolan ska finnas de närmsta åren och 
då finns det två alternativ. 
Alternativet att eleverna får vara kvar i sin tillfälliga skola till dess att en 
permanent lösning är klar på den östra sidan om järnvägen, är den föräldrarådet 
förespråkar. Några av de argument de lyfter är att de precis har fått genomföra 
en flytt och att det skulle inverka negativt med en ny flytt inom 2 år. Dessutom 
finns heller ingen tidsplan för hur länge denna flytt i så fall skulle gälla. Ett 
annat argument för att få vara kvar i de tillfälliga lokalerna är avståndet, vissa 
elever kommer att få närmare 5 km till sin nya skola.   
Det andra alternativet är att eleverna flyttas till den nybyggda Paradisskolan. 
Skolan flyttas då i sin helhet och inga förändringar i klasser eller personal görs. 
Utbildningsförvaltningen menar att om det är detta alternativ som beslutas, 
kommer det att vara nödvändigt att erbjuda skolskjuts och också att denna 
anpassas så att det är möjligt att ha skolskjuts även om man har behov av 
fritidshemsplacering. 
Ur ett ekonomiskt perspektiv bedömer utbildningsförvaltningen att 
merkostnaden för att behålla modulerna uppgår till ca 3 mkr årligen. I den 
bedömningen ingår hyreskostnader och avdrag för skolskjutskostnader som 
uppstår om det alternativet väljs. 
Utbildningsförvaltningen lyfter fram att omedelbart efter att det initiala beslutet 
om var Elmeskolan ska var tillfälligt placerad, måste arbetet i steg 2 påbörjas. 
Förvaltningen föreslår en planering som innehåller minst 2 workshops där 
tjänstemän och politiker från olika nämnder diskuterar förutsättningar, lyfter och 
utreder förslag. Det bör vara minst två månader mellan dessa workshops, dels 
för att hinna räkna på kostnader som kan vara förknippade med de olika 
förslagen och dels för att få tid att komma ut till de olika skolornas föräldraråd 
och informera om förslagen och få till en dialog kring vad som är den bästa 
lösningen. 
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Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Alternativ 1: 
1. Utbildningsnämnden beslutar att Elmeskolan flyttar till Paradisskolan under 

tiden en lokallösning i den östra delen av Älmhult arbetas fram. 
2. Utbildningsnämnden beslutar att införa skolskjuts för eleverna från 

Elmeskolan. Skolskjutsen ska vara anpassad även för vistelse på 
fritidshemmet, men all upphämtning ska ske på en plats.  

Alternativ 2: 
3. Utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att Elmeskolan 

får vara kvar i modulerna till dess en permanent lösning är klar. 
Gäller oavsett alternativ: 
4. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att under våren 2022 att 

anordna minst två workshopar, för att belysa och utreda de olika alternativen. 
I dessa workshopar ska politiska representanter från kommunstyrelsen, 
tekniska nämnden och utbildningsnämnden delta, tillsammans med 
tjänstepersoner från respektive förvaltningar. 

 
 
 
Roger Johansson Underskrift 
Utbildningschef Titel 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Rektor Elmeskolan 
Rektor Paradisskolan 
Kommunstyrelse beroende på om alternativ 2 beslutas. 
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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: 

Det är ett stort ingrepp i ett barns utbildning att byta skola. Bytet kan leda till oro 
och otrygghet och det vet vi påverkar studieresultaten negativt. Om beslutet blir 
ytterligare ett byte är det av yttersta vikt att vi tillsammans gör vad vi kan för att 
förebygga känslor av oro och otrygghet. 

 

Om ja, fortsätt med frågorna 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
Vid en flytt förslås skolskjuts införas, som dessutom innebär att man har 
möjlighet att vara på fritidshemmet och få skjuts hem, anpassat efter 
vårdnadshavarnas arbetstider. Eleverna kommer i så fall att få flytta in i en helt 
nybyggd skola, med en bra skolgård. 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter 
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Om besluter blir att eleverna får vara kvar i sin modulskola, behöver medel 
tillföras utbildningsnämnden, annars riskerar andra skolor att behöva dra ner på 
sin bemanning. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv förespråkas en flytt till 
Paradisskolan framför att vara kvar i modulerna. 
 

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

På Elmeskolan har mentorerna pratat med sina klasser kring att eventuellt flytta 
en gång till. Det framkommer tydligt att den stora majoriteten inte vill flytta igen 
och att det finns en stor oro. En mindre del av eleverna säger att de kan tänka sig 
att flytta. Här kommer en sammanfattning av de skäl som eleverna lyfter mot att 
behöva flytta är: 
Svårt och långt att cykla. Vet inte om de vågar cykla när det är mörkt. 
Eleverna vågar inte åka skolskjuts själva och undrar om det kommer att finnas 
lärare på bussarna. 
Vi kommer att vara trötta och behöva gå upp tidigare. Vill inte åka skolskjuts. 
Vi trivs väldigt bra i vår skola, fast att det är moduler och det var jobbigt att 
flytta förra året, men nu mår vi bra och har en bra och fin skola. 
Elever känner oro i magen över att få byta skola. 
Vi bor ju här, vi vill inte flytta. 
Vi vill stanna kvar på Elmeskolan och vill inte flytta en gång till. 
Det blir jobbigt att dela skola igen. 
Sluta flytta runt oss 
Det finns också några som är lite mer positiva till en flytt eller är neutrala och 
tror att det kan bli ok, om man får ha kvar sina lärare och personal. Några lyfter 
också närheten till en stor pulkabacke, som en anledning till att man vill flytta, 
men överlag handlar synpunkter på att man vill flytta kring att de inte gillar 
befintliga skola för att den inte ser bra ut och att det är trångt i matsalen. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-10 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 92 Elmeskolans framtid 
Ärendenummer UN 2021/157 
 

Sammanfattning  
Skolan på Paradiset är klar att tas i bruk i augusti 2022, under byggtiden har den 
svenskspråkiga delen av Elmeskolan varit i en tillfällig modulskola.  
Fortsatta diskussioner förs kring olika alternativ för Elmeskolans framtid.  
_____ 
 

91



 Tjänsteskrivelse   

 2021-11-18  1(1) 

 

 

Utbildningsförvaltning 
Camilla Åström   
camilla.astrom@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Sammanställning inkomna delegeringsbeslut   
  
Ärendenummer UN 2021/17 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utbildningsnämndens 
utskott och tjänstemän enligt en fastställd delegeringsordning. Dessa beslut ska 
redovisas till utbildningsnämnden.  
Anmälan av delegeringsbeslut görs med hänsyn till bland annat möjligheten att 
överklaga, för att beslut ska vinna laga kraft och för att nämnden ska kunna 
kontrollera att dess ansvar uppfylls. 
Ett delegeringsbeslut kan inte överprövas eller ändras av nämnden, däremot kan 
nämnden återkalla givet delegationsuppdrag. Detta kan göras generellt för en 
viss grupp av ärenden, för en viss tjänsteman eller för ett visst ärende. Delegaten 
kan lämna över beslutanderätten i ett visst ärende till nämnden om ärendets 
beskaffenhet kan anses påkalla det. 
 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-18 

• Rapport delegeringsbeslut daterad 2021-11-18 
 
Förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut. 

 
Camilla Åström  Roger Johansson 
Verksamhetscontroller Utbildningschef 
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Camilla Åström2021-11-18

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden

Sekretess: Visas ej

2021-11-24

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Beslutsfattare/Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Kategori

Ärendenummer Ärendemening Avdelning

112130 Beslut att tillfälligt omplacera elev Anna Wilhelmsson Hallum §

2021-10-29 6.1 Erbjuda förskola, barnets 
behov

UN 2021/317 Tillfällig omplacering av elev Gemöskolan

2021.1558 Anställningsavtal barnskötare Marita Hallgren §278/2021

2021-10-14 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1559 Anställningsavtal outbildad timlärare Marita Hallgren §279/2021

2021-10-14 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1560 Anställningsavtal outbildad förskollärare Marita Hallgren §280/2021

2021-10-14 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1561 Anställningsavtal outbildad förskollärare Marita Hallgren §281/2021

2021-10-14 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1562 Anställningsavtal outbildad timlärare Marita Hallgren §282/2021

2021-10-14 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1563 Anställningsavtal outbildad förskollärare Marita Hallgren §283/2021

2021-10-14 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1564 Anställningsavtal outbildad timlärare Marita Hallgren §284/2021

2021-10-14 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1565 Anställningsavtal outbildad förskollärare Marita Hallgren §285/2021

2021-10-14 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1566 Anställningsavtal outbildad timlärare Marita Hallgren §286/2021

Sidan  1 av 10
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Id Beskrivning Beslutsfattare/Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Kategori

Ärendenummer Ärendemening Avdelning

2021-10-14 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1567 Anställningsavtal outbildad förskollärare Marita Hallgren §287/2021

2021-10-14 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1568 Anställningsavtal outbildad timlärare Marita Hallgren §288/2021

2021-10-14 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1569 Anställningsavtal barnskötare Marita Hallgren §289/2021

2021-10-14 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1570 Anställningsavtal outbildad förskollärare Marita Hallgren §290/2021

2021-10-14 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1571 Anställningsavtal outbildad timlärare Marita Hallgren §291/2021

2021-10-14 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1586 Anställningsavtal outbildad förskollärare Marita Hallgren §294/2021

2021-10-18 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1587 Anställningsavtal outbildad timlärare Marita Hallgren §295/2021

2021-10-18 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1604 Anställningsavtal Lärare i Fritidshem Charlotta Gustafsson 
§303/2021

2021-05-10 3.13 Anställning

UN 2021/304 Anställningsavtal Lärare i Fritidshem Ryfors skola

2021.1605 Anställningsavtal Lärarassistent och Obehörig 
fritidspedagog

Charlotta Gustafsson 
§304/2021

2021-05-11 3.13 Anställning

UN 2021/304 Anställningsavtal Lärare i Fritidshem Ryfors skola

2021.1606 Anställning Fritidsledare Charlotta Gustafsson 
§305/2021

2021-05-11 3.13 Anställning

UN 2021/304 Anställningsavtal Lärare i Fritidshem Ryfors skola

2021.1607 Anställning Barnskötare Charlotta Gustafsson 
§306/2021

2021-06-01 3.13 Anställning

UN 2021/304 Anställningsavtal Lärare i Fritidshem Ryfors skola

2021.1608 Anställningsavtal outbildad timlärare Marita Hallgren §307/2021

2021-10-20 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Förvaltningskontoret

Sidan  2 av 10
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Id Beskrivning Beslutsfattare/Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Kategori

Ärendenummer Ärendemening Avdelning

2021.1609 Anställning Lärarassistent Charlotta Gustafsson 
§308/2021

2021-06-01 3.13 Anställning

UN 2021/304 Anställningsavtal Lärare i Fritidshem Ryfors skola

2021.1610 Anställningsavtal outbildad förskollärare Marita Hallgren §309/2021

2021-10-20 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Förvaltningskontoret

2021.1611 Anställningsavtal outbildad timlärare Marita Hallgren §311/2021

2021-10-20 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1612 Anställning Lärarassistent Charlotta Gustafsson 
§310/2021

2021-08-09 3.13 Anställning

UN 2021/304 Anställningsavtal Lärare i Fritidshem Ryfors skola

2021.1613 Anställningsavtal barnskötare Marita Hallgren §312/2021

2021-10-20 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1614 Anställning Resurs Charlotta Gustafsson 
§313/2021

2021-08-12 3.13 Anställning

UN 2021/304 Anställningsavtal Lärare i Fritidshem Ryfors skola

2021.1615 Anställningsavtal outbildad timlärare Marita Hallgren §314/2021

2021-10-20 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1616 Anställningsavtal outbildad förskollärare Marita Hallgren §315/2021

2021-10-20 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1617 Anställningsavtal outbildad förskollärare Marita Hallgren §316/2021

2021-10-20 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1618 Anställning Lärare Charlotta Gustafsson 
§317/2021

2021-05-11 3.13 Anställning

UN 2021/305 Anställning Paradisskolan Paradisskolan

2021.1619 Anställning Fritidsledare Charlotta Gustafsson 
§318/2021

2021-06-01 3.13 Anställning

UN 2021/305 Anställning Paradisskolan Paradisskolan

2021.1620 Anställning Förskollärare Charlotta Gustafsson 
§319/2021

2021-06-01 3.13 Anställning

UN 2021/305 Anställning Paradisskolan Paradisskolan

Sidan  3 av 10
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Ärendenummer Ärendemening Avdelning

2021.1649 beslut om utökad vistelsetid på fritids Anna Wilhelmsson Hallum 
§20/2021

2021-10-22 6.5 Utökad vistelsetid, avgift

      Gemöskolan

2021.1650 Anställningsavta grundskollärare Gemö Anna Wilhelmsson Hallum 
§320/2021

2021-10-25 3.13 Anställning

UN 2021/152 Anställningar Gemöskolan 2021 Gemöskolan

2021.1651 timanställning outbildad barnskötare Anna Wilhelmsson Hallum 
§321/2021

2021-10-25 3.13 Anställning

UN 2021/152 Anställningar Gemöskolan 2021 Gemöskolan

2021.1658 Anställningsavtal out förskollärare Monica Malm §322/2021

2021-10-27 3.13 Anställning

UN 2021/137 Anställningar förskolan 2021 Hallaryds förskola 

2021.1659 Anställningsavtal out förskollärare Monica Malm §323/2021

2021-10-27 3.13 Anställning

UN 2021/137 Anställningar förskolan 2021 Hallaryds förskola 

2021.1661 Anställningsavtal out förskollärare Monica Malm §324/2021

2021-10-27 3.13 Anställning

UN 2021/137 Anställningar förskolan 2021 Diö förskola

2021.1662 Godkännande av deltagande i Växjökonferensen 
2022-01-26--01-27.

Gusten Mårtensson §2/2021

2021-10-27 1.14 Förtroendevaldas 
kurser/konferenser

UN 2021/312 Beviljande av deltagande i konferenser, 
utbildningsnämndens ledamöter

Förvaltningskontoret

2021.1663 Anställningsavtal outbildad förskollärare Marita Hallgren §325/2021

2021-10-27 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1664 Anställningsavtal outbildad timlärare Marita Hallgren §326/2021

2021-10-27 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1665 Anställningsavtal outbildad timlärare Marita Hallgren §327/2021

2021-10-27 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1666 Anställningsavtal outbildad förskollärare Marita Hallgren §328/2021

2021-10-27 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1667 Anställningsavtal outbildad förskollärare Marita Hallgren §329/2021

2021-10-27 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

Sidan  4 av 10
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2021.1668 Anställningsavtal outbildad timlärare Marita Hallgren §330/2021

2021-10-27 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1669 Anställningsavtal outbildad timlärare Marita Hallgren §331/2021

2021-10-27 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1670 Anställningsavtal outbildad förskollärare Marita Hallgren §332/2021

2021-10-27 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1671 Anställningsavtal outbildad timlärare Marita Hallgren §333/2021

2021-10-27 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1672 Anställningsavtal outbildad förskollärare Marita Hallgren §334/2021

2021-10-27 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1679 Anställningsavtal lärare Andreas Burander 
§335/2021

2021-10-28 3.13 Anställning

UN 2021/139 Anställningar Linnéskolan 2021 Linnéskolan

2021.1680 Anställningsavtal lärare Alesi Bete §336/2021

2021-10-19 Alesi Bete 3.13 Anställning

UN 2021/148 Anställningar Internationella Skolan 2021 Internationella skolan

2021.1681 Anställningsavtal outbildad lärare Emelie Jönsson §337/2021

2021-10-25 Emelie Jönsson 3.13 Anställning

UN 2021/148 Anställningar Internationella Skolan 2021 Internationella skolan

2021.1683 Útökad vistelsetid Maria Johnsson §23/2021

2021-10-28 6.6 Utökad vistelsetid, ej 
avgift

UN 2021/316 Útökad vistelsetid Tornets förskola

2021.1688 Beviljande av skolskjuts, F-klass Eva-Marie Andersson 
§1/2021

2021-10-18 9.6 Skolskjuts

UN 2021/295 Skolskjuts lå 21-22, F-klass - åk 9 Förvaltningskontoret

2021.1689 Anställningsavtal outbildad förskollärare Marita Hallgren §339/2021

2021-11-01 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1690 Anställningsavtal outbildad timlärare Marita Hallgren §340/2021

2021-11-01 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1703 Anställningsavtal outbildad timlärare Marita Hallgren §341/2021

2021-11-02 3.13 Anställning

Sidan  5 av 10
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Ärendenummer Ärendemening Avdelning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1704 Anställningsavtal outbildad förskollärare Marita Hallgren §342/2021

2021-11-02 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1706 Anställningsavtal outbildad förskollärare Marita Hallgren §343/2021

2021-11-02 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1707 Anställningsavtal outbildad timlärare Marita Hallgren §344/2021

2021-11-02 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1708 Anställningsavtal outbildad förskollärare Marita Hallgren §

2021-11-02 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1709 Anställningsavtal  Biträdande rektor Samuel Svensson 
§345/2021

2021-11-02 3.13 Anställning

UN 2021/187 Anställningar ledning och förvaltningskontor 2021 Haganässkolan

2021.1775 Anställningsavtal, timanställd Monica Malm §346/2021

2021-11-03 3.13 Anställning

UN 2021/137 Anställningar förskolan 2021 Hallaryds förskola 

2021.1776 Anställningsavtal barnskötare Lisbeth Lindström §347/2021

2021-11-03 3.13 Anställning

UN 2021/137 Anställningar förskolan 2021 Ryforsgårdens förskola

2021.1777 Utökad vistelsetid Malin Turesson §21/2021

2021-11-03 6.5 Utökad vistelsetid, avgift

UN 2021/323 Utökad vistelsetid Liljebackens förskola

2021.1778 Anställningsavtal lärare i engelska/svenska Elisabeth Roos-Jonsson 
§59/2021

2021-11-04 3.13 Anställning

UN 2021/324 Anställningsavtal 
Lärare/kurator/kommunikatör/koordinator

Haganässkolan

2021.1779 Anställningsavtal lärare Marianne Sthen §348/2021

2021-11-04 3.13 Anställning

UN 2021/324 Anställningsavtal 
Lärare/kurator/kommunikatör/koordinator

Haganässkolan

2021.1780 Anställningsavtal lärare Johan Månsson §349/2021

2021-11-04 3.13 Anställning

UN 2021/324 Anställningsavtal 
Lärare/kurator/kommunikatör/koordinator

Haganässkolan

2021.1781 Anställningsavtal lärare Marianne Sthen §350/2021

2021-11-04 3.13 Anställning

Sidan  6 av 10
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UN 2021/324 Anställningsavtal 
Lärare/kurator/kommunikatör/koordinator

Haganässkolan

2021.1782 Anställningsavtal förstelärare Marianne Sthen §351/2021

2021-11-04 3.13 Anställning

UN 2021/324 Anställningsavtal 
Lärare/kurator/kommunikatör/koordinator

Haganässkolan

2021.1783 Anställningsavtal lärare Marianne Sthen §352/2021

2021-11-04 3.13 Anställning

UN 2021/324 Anställningsavtal 
Lärare/kurator/kommunikatör/koordinator

Haganässkolan

2021.1784 Anställningsavtal kurator Marianne Sthen §353/2021

2021-11-04 3.13 Anställning

UN 2021/324 Anställningsavtal 
Lärare/kurator/kommunikatör/koordinator

Haganässkolan

2021.1785 Anställningsavtal kurator Marianne Sthen §354/2021

2021-11-04 3.13 Anställning

UN 2021/324 Anställningsavtal 
Lärare/kurator/kommunikatör/koordinator

Haganässkolan

2021.1786 Anställningsavtal trätekniklärare Marianne Sthen §355/2021

2021-11-04 3.13 Anställning

UN 2021/324 Anställningsavtal 
Lärare/kurator/kommunikatör/koordinator

Haganässkolan

2021.1787 Anställningsavtal trätekniklärare Marianne Sthen §356/2021

2021-11-04 3.13 Anställning

UN 2021/324 Anställningsavtal 
Lärare/kurator/kommunikatör/koordinator

Haganässkolan

2021.1788 Anställningsavtal lärare Marianne Sthen §357/2021

2021-11-04 3.13 Anställning

UN 2021/324 Anställningsavtal 
Lärare/kurator/kommunikatör/koordinator

Haganässkolan

2021.1789 Anställningsavtal lärare Marianne Sthen §358/2021

2021-11-04 3.13 Anställning

UN 2021/324 Anställningsavtal 
Lärare/kurator/kommunikatör/koordinator

Haganässkolan

2021.1790 Anställningsavtal lärare Johan Månsson §359/2021

2021-11-04 3.13 Anställning

UN 2021/324 Anställningsavtal 
Lärare/kurator/kommunikatör/koordinator

Haganässkolan

2021.1791 Anställningsavtal kommunikatör Johan Månsson §360/2021

2021-11-04 3.13 Anställning

UN 2021/324 Anställningsavtal 
Lärare/kurator/kommunikatör/koordinator

Haganässkolan

2021.1792 Anställningsavtal lärare Elisabeth Roos-Jonsson 
§361/2021

2021-11-04 3.13 Anställning
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UN 2021/324 Anställningsavtal 
Lärare/kurator/kommunikatör/koordinator

Haganässkolan

2021.1793 Anställningsavtal lärare Johan Månsson §362/2021

2021-11-04 3.13 Anställning

UN 2021/324 Anställningsavtal 
Lärare/kurator/kommunikatör/koordinator

Haganässkolan

2021.1794 Anställningsavtal lärare Johan Månsson §363/2021

2021-11-04 3.13 Anställning

UN 2021/324 Anställningsavtal 
Lärare/kurator/kommunikatör/koordinator

Haganässkolan

2021.1795 Anställningsavtal TF.BI.rektor IB-koordinator Samuel Svensson 
§364/2021

2021-11-04 3.13 Anställning

UN 2021/324 Anställningsavtal 
Lärare/kurator/kommunikatör/koordinator

Haganässkolan

2021.1797 Anställningsavtal lärare Johan Månsson §366/2021

2021-11-04 3.13 Anställning

UN 2021/324 Anställningsavtal 
Lärare/kurator/kommunikatör/koordinator

Haganässkolan

2021.1798 Anställningsavtal outbildad timlärare Marita Hallgren §367/2021

2021-11-04 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1799 Anställningsavtal outbildad förskollärare Marita Hallgren §368/2021

2021-11-04 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1800 Anställningsavtal outbildad timlärare Marita Hallgren §369/2021

2021-11-04 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1801 Anställningsavtal outbildad förskollärare Marita Hallgren §370/2021

2021-11-04 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1802 Anställningsavtal outbildad timlärare Marita Hallgren §371/2021

2021-11-04 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1803 Anställningsavtal outbildad förskollärare Marita Hallgren §372/2021

2021-11-04 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1804 Anställningsavtal outbildad timlärare Marita Hallgren §373/2021

2021-11-04 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1805 Anställningsavtal outbildad förskollärare Marita Hallgren §374/2021

2021-11-04 3.13 Anställning
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UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1808 Anställningsavtal outbildad timlärare Marita Hallgren §375/2021

2021-11-04 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1809 Anställningsavtal outbildad förskollärare Marita Hallgren §376/2021

2021-11-04 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar VIKARIEPOOLEN  2021 Vikariepoolen

2021.1820 Beslut om avstängning från vuxenutbildning Johan Månsson §1/2021

2021-11-08 14.12 Avstängning av elev

UN 2021/328 Beslut om avstängning från vuxenutbildning Haganässkolan

2021.1821 Anställningsavtal outbildad lärare Emelie Jönsson §377/2021

2021-10-28 Emelie Jönsson 3.13 Anställning

UN 2021/148 Anställningar Internationella Skolan 2021 Internationella skolan

2021.1831 Anställningsbeslut elevresurs Annika Bardh §378/2021

2021-11-10 3.13 Anställning

UN 2021/140 Anställningar grundsärskolan 2021 (7-9) Grundsär 7-9

2021.1832 Anställningsbeslut elevresurs Annika Bardh §379/2021

2021-11-10 3.13 Anställning

UN 2021/140 Anställningar grundsärskolan 2021 (7-9) Grundsär 7-9

2021.1838 Anställningsavtal timanställd Torbjörn Öberg §380/2021

2021-11-10 3.13 Anställning

UN 2021/139 Anställningar Linnéskolan 2021 Linnéskolan

2021.1843 Anställningsavtal förskollärare, timanställd Monica Malm §384/2021

2021-11-11 3.13 Anställning

UN 2021/137 Anställningar förskolan 2021 Hallaryds förskola 

2021.1846 Utökad vistelsetid Monica Malm §24/2021

2021-11-11 6.6 Utökad vistelsetid, ej 
avgift

UN 2021/335 Utökad vistelsetid Diö förskola

2021.1847 Anställningsavtal outbildad lärare Eva Mosqueira Alves 
Moreira Da Silva §385/2021

2021-11-02 Eva Da Silva 3.13 Anställning

UN 2021/185 Anställningsavtal förskolan Internationella skolan Internationella skolan

2021.1851 anställningsavtal outbildad elevresurs Anna Wilhelmsson Hallum 
§386/2021

2021-11-11 3.13 Anställning

UN 2021/152 Anställningar Gemöskolan 2021 Gemöskolan

2021.1852 anställningsavtal outbildad lärare Anna Wilhelmsson Hallum 
§387/2021

2021-11-11 3.13 Anställning

UN 2021/152 Anställningar Gemöskolan 2021 Gemöskolan
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2021.1857 Anställningsavtal timanställd Torbjörn Öberg §390/2021

2021-11-12 3.13 Anställning

UN 2021/139 Anställningar Linnéskolan 2021 Linnéskolan

2021.1858 Skriftlig varning Elev Elmeskolan Eva-Lena Brafield §

2021-11-12 3.6 Disciplinåtgärd, 
uppsägning, avsked

UN 2021/336 Nytt ärendeDisciplinär åtgärd enligt Skollagen 5 kap 
11-14§§

Elmeskolan

2021.1888 Anställningsavtal out förskollärare Lisbeth Lindström §394/2021

2021-11-17 3.13 Anställning

UN 2021/137 Anställningar förskolan 2021 Möckelns förskola

2021.1889 Anställningsavtal barnskötare Lisbeth Lindström §395/2021

2021-11-17 3.13 Anställning

UN 2021/137 Anställningar förskolan 2021 Möckelns förskola

2021.1893 Utökad vistelsetid Monica Malm §25/2021

2021-11-18 6.6 Utökad vistelsetid, ej 
avgift

UN 2021/350 Utökad vistelsetid Diö förskola
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