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Utbildningsnämnden

Meddelanden 2021-03-31
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22 att ta upp ärendet om val av ersättare i
utbildningsnämnden efter Erik Ederfors på kommunfullmäktige i mars. KS
2021/22
Skolinspektionens beslut 2021-03-16 att avsluta den regelbundna
kvalitetsgranskningen av huvudmannens ansvarstagande för grundskola. UN
2019/121
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen att anta utmaningen om att
tillaga mat till brukare inom äldreomsorgen och barn i förskolan under
förutsättning att framkomna punkter och krav i motiveringen för
rekommendation till beslut kan hanteras och möjliggöras. TN 2020/124
Barn- och elevombudet finner i beslut 2021-03-16 att Älmhults kommun brutit
mot bestämmelserna om skyldigheten att motverka kränkande behandling.
Eftersom det finns särskilda skäl avstår Barn- och elevombudet från att ingripa
och därmed avslutas ärendet. UN 2021/6.
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 8 Val av ersättare i utbildningsnämnden efter Erik
Ederfors (M)
Ärendenummer KS 2021/22

Kommunfullmäktiges beslut
 Ärendet tas upp igen under mars månads sammanträde.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har entledigat Erik Ederfors (M) från uppdraget som
ersättare i utbildningsnämnden och kommunfullmäktige har att utse ny ersättare.
Sonja Emilsson (M) meddelar att de inte har någon att nominera för uppdraget
under dagens sammanträde.

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan tas upp igen eftersom
kommunfullmäktige saknar nominering och finner att kommunfullmäktige
beslutat så.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Uppföljningsbeslut

Älmhults kommun

2021-03-16

utbildning@almhult.se

1 (6)
Dnr-2019:5752

Uppföljningsbeslut
efter regelbunden kvalitetsgranskning av
huvudman Älmhults kommun
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Inledning
Skolinspektionen har genomfört en regelbunden kvalitetsgranskning av
huvudmannens ansvarstagande för grundskola i Älmhults kommun. Granskningen
genomfördes under höstterminen 2019.
Vid granskningen identifierade Skolinspektionen ett antal utvecklingsområden för
huvudmannen som angetts i beslut den 27 maj 2020.
Skolinspektionen har begärt att huvudmannen senast den 6 februari 2021 ska redovisa
till Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits utifrån identifierade
utvecklingsbehov. Älmhults kommun har inkommit med en sådan redovisning den 3
februari 2021.

Beslut:
Skolinspektionen bedömer redovisade åtgärder på följande sätt:
Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet
Huvudmannen har påbörjat ett arbete som ligger i linje med Skolinspektionens
bedömning av vad som behövs för att höja kvaliteten i huvudmannens arbete.

Huvudmannens kompensatoriska arbete
Huvudmannen har påbörjat ett arbete som ligger i linje med Skolinspektionens
bedömning av vad som behövs för att höja kvaliteten i huvudmannens arbete.
Skolinspektionens samlade bedömning är att huvudmannen behöver fortsätta det
påbörjade arbetet för att höja kvaliteten. Myndigheten förutsätter att
huvudmannen tar ansvar för ett fortsatt utvecklingsarbete.

Skolinspektionen avslutar granskningen.
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Bakgrund
Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet
Författningsstöd
1 kap. 9 §, 4 kap. 3, 5-7 §§, 5 kap. 3 § skollagen

Bedömningen var: Huvudmannen gör i flera delar relevanta analyser av studieresultat
och resultat avseende trygghet, som kan utgöra underlag för förbättringsåtgärder
inom dessa områden. Ett utvecklingsarbete behövde inledas inom följande del:


Att Älmhults kommun utvecklar sin analys av elevers studieresultat och
upplevelse av trygghet. Analysen behöver utgå från skolors och elevers olika
förutsättningar och leda till relevanta förklaringar till de skillnader som finns.

Av huvudmannens redovisning framgår att Älmhults kommun vidtagit åtgärder för att
utveckla sin analys av studieresultat och trygghet. Huvudmannen beskriver
förklaringar till skillnader i studieresultat och resultat kopplat till trygghet mellan
skolor och elevgrupper med utgångspunkt i elevernas förutsättningar.
Av redovisningen framgår att huvudmannen har infört ett förändrat arbetssätt kring
analysarbetet som påbörjades läsåret 2019/20 och används fullt inom
utbildningsnämndens alla verksamheter sedan augusti 2020. Av redovisningen framgår
att samarbetet inom förvaltningsledningen och mellan huvudman och skolenheter
kring resultat (kunskap och trygghet), resultatanalyser, orsaksanalyser, slutsatser
gällande utvecklingsbehov och åtgärder enligt huvudmannen bidragit till en
kvalitetshöjning i analysarbetet. Enligt huvudmannens redovisning har analysunderlag
från verksamheterna lett till bättre, bredare och djupare orsaksanalyser på
huvudmannanivå och att de nu kan ha en större flexibilitet i insatser utifrån olika
skolenheters behov.
Av redovisningen framgår att de förbättrade analyserna lett till utvecklingsåtgärder på
huvudmannanivå. Exempelvis har analysen av differenser mellan flickors och pojkars
studieresultat och av elevernas behov och förutsättningar lett fram till att
grundskolechef och utvecklingsstrateg leder ett arbete med rektorsgruppen om
forskning gällande pojkars lärande, normers och olika skolkulturers betydelse,
biologiska faktorer och pedagogiska konsekvenser. Syftet är att öka den gemensamma
kunskapen om vad som påverkar och kan förändra elevers resultat i skolan.
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Huvudmannens utvecklingsarbete med rektorerna har målsättningen att alla elever
oavsett kön ges likvärdiga förutsättningar i skolor och når likvärdiga resultat.
Av redovisningen framgår att skolenheterna har identifierat och analyserat sina
specifika förhållanden och de är även kopplade till huvudmannens analys. Ett av de
samband mellan resultat och förutsättningar som huvudmannen har identifierat för
kommunen är hur det socioekonomiska indexet för eleverna som grupp påverkar/visar
sig i resultaten. Korrelationen mellan lågt socioekonomiskt index och goda
studieresultat är enligt redovisningen tydliga och de är ännu tydligare då det gäller
trygghetsresultat. Det gäller även det motsatta förhållandet att när det
socioekonomiska indexet är högt så följer ofta lägre studieresultat. Ett annat samband
i resultat är enligt redovisningen måluppfyllelse i årskurs 9 jämfört med samma
individers måluppfyllelse när de gick ut årskurs 6. Om eleven klarat minst E i årskurs 6
så är sannolikheten stor att de även gör det i årskurs 9. Därav insatsen med tidiga
åtgärder för eleven. Av redovisningen framgår att huvudmannen identifierat några
förklaringar till skillnader i studieresultat och trygghet. Förklaringar till skillnader i
resultat är enligt redovisningen klass- och gruppstorlekar, tydliga förhållningssätt
gällande bemötande och lärande, låg personalomsättning, samsyn kring elevansvaret
ligger på all personal, språklig utveckling och goda kontakter med vårdnadshavare.
Skolinspektionen bedömer att huvudmannen har påbörjat ett arbete som ligger i linje
med Skolinspektionens bedömning av vad som behövs för att höja kvaliteten på
huvudmannens arbete i denna del. Skolinspektionen vill understryka vikten av att
huvudmannen följer upp att det påbörjade utvecklingsarbetet ger avsedd effekt.
Huvudmannens kompensatoriska arbete
Författningsstöd
1 kap. 9 §, 2 kap. 8 b § skollagen

Bedömningen var: Huvudmannen har i flera delar vidtagit relevanta kompensatoriska
åtgärder, som syftar till att elever med sämre förutsättningar ska nå utbildningens mål
så långt som möjligt. Ett utvecklingsarbete behövde inledas inom följande del:


Att huvudmannen genomför kompensatoriska åtgärder som är väl förankrade
i en analys av hur elevernas behov och förutsättningar påverkar deras
möjligheter att nå utbildningens mål.
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Av huvudmannens redovisning framgår att Älmhults kommun vidtagit åtgärder för att
utveckla sin analys av hur elevernas behov och förutsättningar påverkar deras
möjligheter att nå utbildningens mål. Av redovisningen framgår dock att analyserna
både på huvudmannanivå och på skolnivå kan utvecklas ytterligare och att det arbetet
fortsätter bland annat genom att utveckla huvudmannens stöd och organisering av
gemensamt arbete med analyser. Stödet till rektorer och skolenheter ska
verksamhetsanpassas utifrån vad analyserna visar behövs. Huvudmannens analys ska
fördjupas i takt med att underlagen från skolorna utvecklas. I redovisningen ger
huvudmannen exempel på några skolenheters åtgärder och resultat av dem.
Av redovisningen framgår att huvudmannen utifrån en analys av elevernas
förutsättningar och behov genomfört en rad kompensatoriska åtgärder. Exempelvis
har analysen visat att kompensatoriska åtgärder krävts för elever med annat
modersmål än svenska. Samtliga skolor i kommunen har därför under året utvecklat
sin undervisning och lärmiljö mot ett mer språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt.
Huvudmannen har under de senaste tre åren satsat på att höja personals kompetens
inom specialpedagogik och anpassningar inom både skola och fritidshem. Exempel är
att pedagogerna idag använder mer visuellt och digitalt stöd och förtydligar i större
utsträckning begrepp för att förena vardagsvenskan med skolspecifika termer.
Av redovisningen framgår vidare att kompetenshöjande insatser genomförts för all
pedagogisk personal inom skola och fritidshem gällande undervisning av flerspråkiga
elever SKUA (språk och kunskapsutvecklande arbetssätt) och klassrumsnära SKA,
systematiskt kvalitetsarbete. Vidare har Elmeskolan har utökat sina resurser inom
svenska som andraspråk (SvA), och alla klasser och fritidsavdelningar genomsyras i
dagsläget av SvA-pedagogiken. Linnéskolan med årskurserna 7-9 har granskat sin
organisation med undervisning i förberedelseklasser och gjort förändringar som ökat
de nyanlända elevernas integrering i ordinarie klasser. Den ökade integrationen har
enligt redovisningen lett till större social gemenskap, framsteg i elevernas språk och
kunskapsutveckling, ökad närvaro på lektioner och en högre motivation hos eleverna
med förväntan om att nå godkända betyg.
Skolinspektionen bedömer att huvudmannen har påbörjat ett arbete som ligger i linje
med Skolinspektionens bedömning av vad som behövs för att höja kvaliteten på
huvudmannens arbete i denna del. Skolinspektionen vill understryka vikten av att
huvudmannen följer upp att det påbörjade utvecklingsarbetet ger avsedd effekt.
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På Skolinspektionens vägnar

X

Jenny Fahlman

Beslutsfattare
Signerat av: Jenny Fahlman

X

Lars Jennfors

Föredragande
Signerat av: Lars Jennfors

I handläggningen av ärendet har även Maria Nyman medverkat.
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Tekniska nämnden

§ 33 Utredning gällande utmaning om att tillaga
mat till brukare inom äldreomsorgen och barn i
förskolan
Ärendenummer TN 2020/124

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen:
 Utmaningen om att tillaga mat till brukare inom äldreomsorgen och barn i
förskolan antas under förutsättning att framkomna punkter och krav i
motivering för rekommendation till beslut kan hanteras och möjliggöras.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Härlundabygden AB vill genom Café Linnea och restaurang utmana kommunens
kök i att tillaga mat till äldre i Härlunda, Härlunda, Virestad och Fanaholm.
Vidare önskar de tillaga mat till Häradsbäck förskola, Solrosen i Häradsbäck.
Detta betraktas som en utmaning av kommunal verksamhet och ska enligt
kommunstyrelsens beslut utredas vidare. Kommunstyrelsen har gett Tekniska
nämnden i uppdrag att ta fram svar på utredningen till kommunstyrelsen.
En utredning av ärendet har utförts och resultatet visar att utmaningen bör antas
under förutsättning att om utmanarens förmåga och lämplighet bedöms uppfylla
kraven.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-26
 Utredning gällande utmaning om att tillaga mat till äldre och i förskolan,
daterad 2021-02-26
 Tekniska nämndens beslut 2021-02-16, § 14
 Tekniska nämndens beslut 2020-02-15, § 134
 Kommunstyrelsens beslut daterad 2020-12-01, § 266
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tekniska nämnden

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-23
 Utmaningsrätt – komplettering från Härlundabygden AB, inkommen 202011-19
 Alternativa driftsformer – konkurrensutsättningspolicy, beslutad av
kommunfullmäktige 2020-08-27, § 98
 Utmaning om att tillaga mat till äldre från Härlundabygden AB, inkommen
2020-11-18
 Rutin för tillvägagångsätt vid utmaningar av kommunal verksamhet, beslutad
av kommunstyrelsen 2012-08-14, § 160

Tekniska nämndens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska
förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Teknisk Chef
Kostchef
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Socialnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tjänsteskrivelse
2021-02-26
Tekniska förvaltningen
Cecilia Blidö
cecilia.blido@almhult.se
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Tekniska nämnden

Tjänsteskrivelse om utmaning om att tillaga mat till
äldre och i förskolan
Ärendenummer TN 2020/124

Sammanfattning av ärendet
Härlundabygden AB vill genom Café Linnea och restaurang utmana kommunens
kök i att tillaga mat till äldre i Härlunda, Härlunda, Virestad och Fanaholm. Vidare
önskar de tillaga mat till Häradsbäck förskola, Solrosen i Häradsbäck.
Detta betraktas som en utmaning av kommunal verksamhet och ska enligt
kommunstyrelsens beslut utredas vidare. Kommunstyrelsen har givit Tekniska
nämnden i uppdrag att ta fram svar på utredningen till kommunstyrelsen.
En utredning av ärendet har utförts och resultatet visar att utmaningen bör antas
under förutsättning att om utmanarens förmåga och lämplighet bedöms uppfylla
kraven.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden (yttrande till Kommunstyrelsen).
Kommunstyrelsen (beslut).

Beslutsunderlag
 Utredning: Utmaning om att tillaga mat till äldre och i förskolan, daterad
2021-02-26.
 Denna tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-26.
 Kommunstyrelsens beslut ärende KS 2020/142 daterad 2020-12-01.
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-23.
 Utmaning om att tillaga mat till äldre från Härlundabygden AB, inkommen
2020-11-18.
 Utmaningsrätt – komplettering från Härlundabygden AB, inkommen 202011-19.
 Rutin för tillvägagångsätt vid utmaningar av kommunal verksamhet, beslutad
av kommunstyrelsen 2012-08-14, § 160.
 Alternativa driftsformer – konkurrensutsättningspolicy, beslutad av
kommunfullmäktige 2020-08-27, § 98.
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Ärendeberedning
Härlundabygden AB vill genom Café Linnea och restaurang utmana kommunens
kök i att tillaga mat till äldre i Härlunda, Härlunda, Virestad och Fanaholm. Vidare
önskar de tillaga mat till Häradsbäck förskola, Solrosen i Häradsbäck.
Detta betraktas som en utmaning av kommunal verksamhet och ska enligt
kommunstyrelsens beslut utredas vidare. Kommunstyrelsen har givit Tekniska
nämnden i uppdrag att ta fram svar på utredningen till kommunstyrelsen. En
utredning av ärendet har utförts enligt rutin.
Nulägesanalys av utmanad verksamhet
I Haganässkolans tillagningskök tillagas och skickas dagligen aktuellt
portionsantal enligt följande:
-

Hemtjänst Häradsbäck: 14 portioner.

-

Hemtjänst Virestad: 16 portioner

Teknisk förvaltning tillagar och packar måltider. Socialförvaltningen hanterar
måltidsdistributionen inom hemtjänstens verksamhet.
I Solrosens förskolas tillagningskök i Härradsbäck tillagas måltider enligt
följande:
-

Förskolan består av 19 inskrivna barn och 4 pedagoger i tjänst.

Aktuell omfattning av måltider i förskolan är: frukost, lunch, mellanmål. På
förskolan finns ett tillagningskök och en anställd kock med 75% tjänstgöring.
Den totala affären bedöms kunna omfatta maximalt 971 tkr fördelad på
förskolemåltider 183 tkr och matdistribution 788 tkr under förutsättning att alla
portioner beställs varje dag i båda målgrupperna.
Konsekvensanalys av att konkurrensutsätta utmanad verksamhet
Konsekvensanalys har utförts av tekniska förvaltningens kostverksamhet och
utlåtanden har även insamlats från berörda mottagande förvaltningar
socialförvaltning och utbildningsförvaltning då utredningen visar att samtliga
förvaltningar påverkas av konkurrensutsättningen. Kostverksamheten ser
minskade bemanningskostnader, minskat behov av renoveringskostnader samt
minskning av vissa omkostnader. Då produktionsvolymen är låg i förhållande till
kostnaderna i kostverksamheten skulle detta bidra till att öka förmågan till
måluppfyllelse och en budget i balans. För övriga förvaltningar bedöms påverkan
på service kopplat till måltiderna, planeringspåverkan och kompetens kring
måltidskvalitet och uppföljning.
De frågeställningar och farhågor som väcks i utredningen rör i huvudsak
kvalitetsaspekter och extra eller nya arbetsmoment vilka kan tillkomma med en
utmanare som levererar måltider. Tillkommande arbetsmoment och eventuella
behov av kontroller för efterlevnad av kraven som ställs i uppdraget kan innebära
behov av extra resurser som ökad budget, mer personal inom berörda
verksamheter som påverkas av utmaningen.
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Utmanarens förmåga och lämplighet
I utlåtande om utmanarens förmåga och lämplighet att driva den aktuella
verksamheten framkommer omfattande krav på efterlevnad av lagkrav,
kompetens, kvalitet och säkerhet som måste anpassas efter målgruppernas behov
och förutsättningar är avgörande för att det ska vara möjligt att motsvara
uppdraget som idag utförs av kommunens kostverksamhet.
Rekommendation och särskilt att beakta
Utredningen om utmaning om att tillaga mat till äldre och i förskolan visar att
utmaningen bör antas under förutsättning att framkomna punkter och krav i
motivering kan hanteras och möjliggöras.
Särskilt att beakta vid beslut:
 Socialförvaltningen, Tekniska förvaltningen och Utbildningsförvaltningen
ställer sig positiva till utmaningen om utmanarens förmåga och lämplighet
bedöms uppfylla kraven.
 Berörda förvaltningar trycker särskilt på utmanarens förmåga att kunna tillaga
och hantera specialkoster, anpassade måltider och konsistensanpassa måltider
för målgrupperna samt att utmanaren behöver inneha kostdatasystem Mashie
för att näringsberäkna måltider och hantera beställning/avbeställning.
 Ett ställningstagande behöver göras avseende hur kontroll av efterlevnad av
leverantörsavtalet ska hanteras. Utredningen påvisar svårighet att lägga kravet
på en enskild förvaltning på grund av att kontroll av måltidskvalitet är svår att
utföra i praktiken samt att kompetens och resurser saknas.
 Det kan tillkomma arbetsmoment och behov av kontroller för efterlevnad av
avtalet i berörda verksamheter vilket innebär behov av ökad budget, extra
resurser såsom mer personal.
 Att utmaningen maximalt kan omfatta följande kostnadsersättningar per
portion per dag: 72 kronor per brukare per dag och 41,71 kronor per barn i
barnomsorgen per dag. Dessa ersättningar inkluderar alla kostnader som
kostverksamheten i kommunen har för måltider. Utredningens bedömda behov
av extra budget och extra resurser tillkommer utöver.
 Ett ställningstagande behöver göras avseende hur måltidsförsörjning ska
säkerställas i händelse av att leveransstörningar uppstår från utmanaren.

Tekniska förvaltningens förslag till yttrande
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen:
 Utmaningen om att tillaga mat till brukare inom äldreomsorgen och barn i
förskolan antas under förutsättning att framkomna punkter och krav i
motivering för rekommendation till beslut kan hanteras och möjliggöras.
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Bakgrund
Härlundabygden AB vill genom Café Linnea och restaurang utmana kommunens
kök i att tillaga mat till äldre i Härlunda, Härlunda, Virestad och Fanaholm. Vidare
önskar de tillaga mat till Häradsbäck förskola, Solrosen i Häradsbäck.
Detta betraktas som en utmaning av kommunal verksamhet och ska enligt
kommunstyrelsens beslut utredas vidare. Kommunstyrelsen har givit Tekniska
nämnden i uppdrag att ta fram svar på utredningen till kommunstyrelsen senast
februari/mars 2021.
Den som samordnat utredningsarbetet är Cecilia Blidö, Kostchef (Teknisk
förvaltning). Övriga funktioner som deltagit i utredningen som representanter för
sina förvaltningar och utifrån sina respektive ansvarsområden är: Jenni Karlsson
Verksamhetschef förskola (utbildningsförvaltning), Britt-Marie Tornfalk,
Enhetschef hemtjänst och Kristine Stjärnerfält Enhetschef hemtjänst
(socialförvaltning).

Nulägesanalys av utmanad verksamhet
Aktuell omfattning av måltider är följande:
Matdistribution Häradsbäck/Virestad
I Haganässkolans tillagningskök tillagas och skickas dagligen aktuellt
portionsantal enligt följande:
•
•

Hemtjänst Häradsbäck: 14 portioner.
Hemtjänst Virestad: 16 portioner

Teknisk förvaltning tillagar och packar måltider. Socialförvaltningen hanterar
måltidsdistributionen inom hemtjänstens verksamhet.
Berört område inom socialförvaltningen är Hemtjänst Östra vilket består av två
grupper som täcker östra delarna av kommunen:
1. Diö/Liatorp som utgår från Ekebo i Diö och hämtar matlådor i Ekebokök.
2. Virestad/ Eneryda/Häradsbäck som utgår från Ph-gården i Virestad. Från
Haganässkolan transporteras matdistributionen till Virestad och därifrån
levereras den till brukare i Virestad, Fanaholm, Eneryda och Häradsbäck.
Matdistributionen i hemtjänstens måltidsutbud består av: Varm Lunch (två rätter
att välja mellan), råkost, dessert, mjölk 3dl.
Servicen omfattar daglig leverans 365 dagar om året, cirka 10 950 portioner.
Taxa för matdistribution i hemtjänsten (per lunch) avseende år 2021: 72 kronor.
Intäkt från aktuella taxor motsvarar maximalt 788 tkr baserat på aktuellt
portionsantal (30) och att samtliga beställer måltid dagligen (365).
Förskolemåltider Häradsbäck
I Solrosens förskolas tillagningskök i Härradsbäck tillagas måltider enligt
följande:
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Förskolan består av 19 inskrivna barn och 4 pedagoger i tjänst.
Aktuell omfattning av måltider i förskolan är: frukost, lunch, mellanmål.
På förskolan finns ett tillagningskök
En anställd kock med 75% tjänstgöring.

Det är en liten förskola och samarbetet med kökspersonal fungerar mycket väl.
Förskoleverksamheten uppfattar att kocken är väl bekant med alla barn och även
vårdnadshavare, vilket gör att kocken kan naturligt gå in som stöd i pedagogisk
verksamhet vid tillfällen som öppning och stängning när det är bortfall av
personal. Eftersom förskolan är liten så blir det mycket mer kännbart när
pedagoger är borta och då är det värdefullt att kocken kan stötta. Kocken kan även
alla förskolans rutiner vilket bidrar till en trygghet för både barn, personal och
vårdnadshavare.
Övrigt: Barnen äter i matsal i direkt anslutning till tillagningsköket. Till förskolan
kommer cirka 10-talet matgäster externt för lunch (i ett normalläge när det inte är
pandemi). Total maskinell kapacitet i köket är ca 50–75 portioner.
Servicen omfattar leverans helgfri måndag-fredag 220 dagar om året, cirka 4400
luncher.
Fastslagen beräknad portionskostnad för måltider i förskolan avseende 2021:

Servicen i förskolan motsvarar maximalt 183 tkr baserat på aktuellt antal luncher
(4400) och beräknad total portionskostnad (41,71) i förskolan för 2021.

Konsekvensanalys av
utmanad verksamhet

att

konkurrensutsätta

Den konkurrensutsatta utmanade verksamheten är Tekniska förvaltningens
Kostverksamhet. Den är organiserad i Tekniska nämnden. Konsekvenser och
påverkan för kommunens kostverksamhet utifrån ett driftsperspektiv bedöms vara
följande:
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Matdistribution: Ringa påverkan på daglig drift. Då måltiderna i dagsläget
tillagas i ett av kommunens största tillagningskök är den aktuella
volymförändringen ringa, endast 30 portioner av totala behovet som är ca 160
portioner dagligen för berörd målgrupp. Till detta tillkommer tillagning av
måltider för utbildningsförvaltningens verksamheter cirka 550 portioner.
Utmanade produktionsvolymen motsvarar cirka 18 % av total aktuell volym av
matdistributionen i dagsläget. Effekten av detta bortfall av produktionsvolym
medför inte ett minskat bemanningsbehov i någon utsträckning. Tre tjänster i
köket har helgtjänstgöring för att klara matdistribution även på helgerna och med
dagens produktionsmodell med varm måltid och driftsupplägg krävs fortsatt tre
tjänster med helgtjänst för att klara schemaläggningen.
Förskola: Påverkan på daglig drift. Bortfall av produktionsvolymen i
tillagningsköket på Solrosens förskola medför att behovet av kocktjänsten i köket
upphör för kostverksamheten. Det bedöms inte finns någon övrig underkapacitet
i kostverksamheten varför varsel om arbetsbrist skulle bli aktualiserad.
Köksanläggningen med tillhörande matsal är i behov av renovering.
Tillagningsköket är slitet och behov av byte av utrustning samt bättre anpassning
av lokaler föreligger för att klara modernt ställda krav på kostverksamheten.
Belysning, ventilation och teknisk utrustning behöver förnyelse. Bortfall av
produktionsbehovet för kostverksamheten skulle få effekten att renovering inte är
nödvändig inom kostverksamhetens ramar. Däremot, om utmanaren övertar köket
behövs renovering av köket och om förskolans pedagogiska verksamhet fortsätter
att nyttja matsal behövs en renovering av denna lokal.
Omkostnader: Vidare är berörd produktionsvolym mycket låg vilket inte
påverkar verksamheten i så stor utsträckning i övrigt. De kostnader som kan
påverkas är ringa och de omfattar uteblivna leveransavgifter då leveransadress till
förskoleköket utgår, kostnader för livsmedelskontroll, avgifter för KRAVcertifiering samt rörliga kostnader som minskar behov av inköp av råvaror för
berörda portioner samt förpackningsmaterial för matdistribution.
Sammanfattande analys av den konkurrensutsatta kostverksamheten är att
konkurrensen skulle ge en möjlig effekt av minskade bemanningskostnader,
minskat behov av renoveringskostnader samt minskning av vissa smärre
omkostnader. Då produktionsvolymen är låg i förhållande till kostnaderna i
kostverksamheten skulle detta bidra till att öka förmågan till måluppfyllelse och
en budget i balans.
Övrigt: Om kommunens kostverksamhet skulle utses till en administrativ
mellanhand för uppdraget ökar administrativa omkostnaderna för
kostverksamheten. Det skulle också försvåra uppföljning av avtal och efterlevnad
i den dagliga driften eftersom kostverksamheten inte kan kontrollera den i något
led. Om utmanaren ges uppdraget skulle det därför vara att rekommendera att
utmanaren blir en underleverantör direkt till Socialförvaltningen
(biståndshandläggningen) och svarar för sin del av matdistribution i kommunen.
Vidare är det önskvärt att utmanaren blir en underleverantör direkt till
Utbildningsförvaltningen avseende förskolemåltiderna. Detta för att öka
följsamheten och kravställan från respektive berörd verksamhet vilket skulle
möjliggöra ökad kvalitet och uppföljning i serviceuppdraget.
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Socialförvaltningen konsekvensanalys
Den mottagande verksamheten av utmanarens måltider i matdistribution är
Socialförvaltningens Hemtjänst Östra vilket täcker in områdena Häradsbäck,
Virestad och Fanaholm vilka utmanaren har för avsikt att tillaga måltider till.
Hemtjänst Östra inom Socialförvaltningens verksamhet inkluderar dock även
området Eneryda. Utmanaren är geografiskt belägen i Häradsbäck. Detta får
konsekvensen att område Eneryda hamnar utanför utmanarens täckningsområde
för sin del av matdistributionen och då behöver måltider för matdistribution
avseende Eneryda antingen hämtas hos utmanaren i Virestad alternativt tillagas i
kommunens kostverksamhets Ekebokök i Diö. Med hänsyn till det geografiska
avståndet skulle det lämpligaste alternativet för hemtjänstens verksamhet vara att
justera rutinerna och hämta måltider till Enerydas upptagningsområde i
Ekeboköket i Diö. Det får konsekvensen att fler portioner skulle behöva tillagas i
köket i Ekebo jämfört med dagens upplägg där måltiderna kommer från
Haganäsköket.
Måltiderna för matdistribution hos utmanaren i Häradsbäck behöver vara färdig
för leverans till hemtjänsten cirka klockan 10.30-11.00 varje dag för att maten ska
hinna levereras i tid till alla brukare.
Socialförvaltningen ser inte att det ger några konsekvenser för brukarna utan att
det handlar mer om att se över planeringen för hemtjänstens arbete.
Utbildningsförvaltningens konsekvensanalys
Den mottagande verksamheten av utmanarens måltider i förskolan är
Utbildningsförvaltningens förskola Solrosen.
Förskolan missar det goda samarbetet med kocken. Kommer det vara en kock på
plats på förskolan i köket? Eller ska maten köras till förskolan från den utmanade
verksamheten? Vem tar då emot maten? Vem lägger upp maten, tar hand om
matsvinnet och hanterar disken? Förväntas det göras av förskolan? Förskolan har
inte det utrymmet. Då behöver budgeten ökas för förskolan.
Fördelen när måltider tillagas på förskolan är den doft som sprids, finns möjlighet
att se hur maten tillagas, möjliggör att vara mer nära maten. Idag använder sig
personalen av det som sker runt måltiderna i undervisningen på olika sätt. Här
finns funderingar på hur det kommer att påverkas av en utmanare.
Förskolan har inte heller den kompetens vad det gäller att säkerställa så maten är
rätt ur näringsinnehåll och håller den kvalité den ska utifrån Livsmedelsverket.
Ska utmanaren vara direkt underleverantör till utbildningsnämnden, gällande
förskolemåltiderna behöver det anställas personal. Det finns varken kompetens
eller tid för att hantera de extra arbetsuppgifterna. Utbildningsförvaltningens
primära uppgift är att arbeta med utbildning och undervisning.
Utbildningsförvaltningens uppfattning är att om utmanaren ska vara direkt
underleverantör till någon förvaltning så är det tekniska. Med förslaget att lägga
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utmanaren som direktleverantör under utbildningsnämnden går vi tillbaka till en
organisation som tidigare valts att arbeta bort.
Idag äts alla måltider i matsalen som tillhör köket. Något som förskolan ser som
mycket positivt. Att äta i matsalen innebär att de lärmiljöer/lekar av olika slag som
skapas och byggs upp inne på själva förskolan kan få vara kvar och inte behöver
”städas” upp inför varje måltid. Arbetsmomentet med att torka av bord och golv,
fungerar idag mycket väl där lokalvård tar sina bitar. Hur blir det om utmanaren
inte vill att matsalen ska användas av förskolan, utan att maten behöver ätas inne
på förskolan? Det finns en risk för merarbete för pedagogerna. Alternativt så
skulle det kunna komma bli ett hyresförfarande av matsalen för förskolan eller
för utmanaren beroende av vilken lösning som förefaller lämpligast.

Utlåtande om utmanarens förmåga och lämplighet
Utlåtande om utmanarens att driva den aktuella verksamheten bör väga in aspekter
som direkt berör måltider till äldreomsorg och förskoleverksamhet. Dessa bör
omfatta krav på efterlevnad av bland annat:
Lagkrav – uppfyllnad av lagar och förordningar som ställs på tillagning och
servering av måltider så som Livsmedelslagen för säkra måltider. En
grundläggande utgångspunkt är också efterlevnad av Branschriktlinjer för
offentlig säker mat (SKR). Branschriktlinjerna ska hjälpa kommuner och regioner
att leva upp till livsmedelslagstiftningens krav. Här finns råd för tillagningskök,
mottagningskök och för avdelningar i vård och omsorg.
Kompetenskrav – uppfyllnad för att klara uppdraget utifrån kvalitet och säkerhet
och vara anpassade efter målgruppernas behov. En tydlig vägledning är god
kännedom om gällande nationella rekommendationer som beskrivs i:
•
•

Livsmedelsverket, 2016. Bra måltider i förskolan.
Livsmedelsverket, 2018. Bra måltider i äldreomsorgen.
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En grundläggande utgångspunkt i utmanarens förmåga och lämplighet bör omfatta
möjligheten att uppfylla ovan nämnda riktlinjer enligt Livsmedelsverkets
rekommendationer som omfattar offentliga måltider:

Figur 1 Måltidsmodellen, Livsmedelsverket. Omfattar helheten kring
måltider och är applicerbar i äldreomsorgen och förskolans måltider.

Specialkost och anpassade måltider – detaljerade kompetenskrav på hantering
av specialkost och anpassade måltider så som konstistensanpassade koster är
nödvändiga för att klara uppdraget med aktuella målgrupper.
Servicekrav – uppdraget ska uppfylla kommunens vid tillfället aktuella
måltidspolicy och krav ställda på måltiderna och leverans av måltider till förskola
och omsorg.
Beställning och uppföljning – krav på uppfyllnad av digital hantering av
beställning, avbeställning och uppföljning av måltidsbeställningar samt
näringsberäkningar av måltider i kostdatasystem som Mashie (eller motsvarande)
vilket används idag i kommunens verksamhet.
Distribution – uppdraget ska uppfylla kraven på distribution som ställs av
kommunens berörda verksamheter.
Företagsanalys – krav på ekonomi och kreditvärdighet med mera ansvarar
Upphandlingsavdelning/ekonomi för att det sker enligt rutiner vid
upphandlingsförfarande.
Övrigt – övriga krav som är relevanta är Älmhults kommuns Miljöavtal – krav på
miljöbil etc samt Barnkonventionen (förskoleverksamhet).
Utbildningsförvaltningens kommentar gällande utmanarens förmåga och
lämplighet
Här är det svårt att kunna göra något direkt utlåtande. Det finns mången olika
specialkoster och anpassade måltider i en förskola. Hur kan utmanaren hantera
det? Det fungerar mycket väl idag. Kocken är mycket tillmötesgående gentemot
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vårdnadshavare och flexibel i sitt sätt att hitta lösningar. Vad händer när vi får
barn med selektivt ätande, barn med konsistensproblem, kan de behoven mötas
upp? Innehar utmanaren kompetens för att hantera denna typ av komplexa behov
och anpassning av måltider?
För att utbildningsförvaltningen ska kunna kombinera assistentbehov och
personal med måltidshantering kan det bli aktuellt att omkring 30–40% tjänst
övergå från teknisk förvaltning till utbildningsförvaltningen för att de ska kunna
handha det begränsade deltidsuppdraget att hantera måltiderna från extern aktör.
Det kan även skapa ökad flexibilitet för utbildningsförvaltningen. Här bör dock
beaktas kostnaden så att måltidsuppdraget som helhet inte blir mer kostsam med
utmanaren som utförare än dagens drift vilken utförs av tekniska förvaltningen.

Sammanfattning
Den totala affären bedöms omfatta maximalt 971 tkr fördelad på förskolemåltider
183 tkr och matdistribution 788 tkr under förutsättning att alla portioner beställs
varje dag i båda målgrupperna.
Det ställs omfattande krav på utmanarens förmåga och lämplighet där efterlevnad
av lagkrav, kompetens, kvalitet och säkerhet som måste anpassas efter
målgruppernas behov och förutsättningar är avgörande för att det ska vara möjligt
att motsvara uppdraget som idag utförs av kommunens kostverksamhet.
De frågeställningar och farhågor som väcks i utredningen rör i huvudsak
kvalitetsaspekter och extra eller nya arbetsmoment vilka kan tillkomma med en
utmanare som levererar måltider. Tillkommande arbetsmoment och eventuella
behov av kontroller för efterlevnad av kraven som ställs i uppdraget kan innebära
behov av extra resurser som ökad budget, mer personal inom berörda
verksamheter som påverkas av utmaningen.
Tekniska förvaltningen bedömer att utmaningen kan antas under förutsättning att
utmanarens förmåga och lämplighet att driva den aktuella verksamheten samt att
ovan presenterade krav och aspekter på målgruppsanpassningar som direkt berör
måltider till äldreomsorg och förskoleverksamhet uppfylls.
Socialförvaltningen ser inga hinder om utmanaren kan tillaga och uppvisa
kompetens för hantering av specialkoster och konsistensanpassning av måltider,
innehar beställning/avbeställning i kostdatasystem Mashie samt innehar en öppen
kommunikation med socialförvaltningen gällande kvalitetsaspekter och
synpunkter.
Utbildningsförvaltningen ser att utmaningen kan antas om ovanstående punkter
hanteras och möjliggörs, dock inte med förslaget om att utmanaren ska vara
underleverantör till utbildningsförvaltningen vad gäller förskolemåltiderna.
Sammanfattningsvis påvisar utredningen att frågan om hur upphandling sker och
vilken/vilka förvaltningar som ska inneha det upphandlade avtalet med utmanaren
inte är självklar. Det framkommer att det inte är möjligt för kostverksamhet att
utföra kontroll och uppföljning av service och kvalitet på grund av att
kostverksamheten inte kommer i kontakt med någon del av utmanarens tjänster
inom
sitt
eget
verksamhetsutövande.
Socialförvaltning
och
Utbildningsförvaltning finner att kompetens, tid och resurser saknas för att klara
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att genomföra kvalitetskontroller på utmanarens utförande av uppdraget. Om
uppdraget då ändå skulle ges till Tekniska att ansvara för avtalet och uppföljning
finns ett behov av extra resurser för denna uppgift.
Ytterligare en faktor att överväga och ta ställning till är hur leverans till brukare i
hemtjänst och förskola är tänkt att ske om leveransstörningar uppstår från
utmanaren på grund av kvalitet eller annan oförutsedd händelse? Hur säkerställs
en leverans utan störningar från en mindre aktör som utmanaren? En tydlig
kravställan
på
leveranssäkerhet
är
viktig
att
säkerställa
vid
upphandlingsförfarandet. Kommunens kostverksamhet har en backup inom
ramarna för sitt eget uppdrag genom samverkan mellan kök inom hela
verksamheten. Detta utgår dock för hemtjänst Östra och Solrosens förskola när
utmanaren övertar en del av måltidsleveranserna eftersom de då faller helt utanför
kostverksamhetens service.
Inom ramen för denna utredning rekommenderas att en detaljerad och tydlig
kravställan görs på utmanaren att klargöra sin förmåga och lämplighet i samband
med upphandling. Vidare rekommenderas att säkerställa kvalitetsaspekter och
specifika målgruppsanpassningar på måltiderna så långt det är möjligt samt att
ansvar för avtal klarläggs och att det fastställs vilken/vilka förvaltningar som ska
ha utmanaren som underleverantör innan upphandling sker.

Rekommendation och särskilt att beakta
Den tydliga rekommendation som kommunstyrelsen bör anta utmaningen eller ej
är följande:
Utmaningen om att tillaga mat till brukare inom äldreomsorgen och barn i
förskolan antas under förutsättning att framkomna punkter och krav i motivering
för rekommendation till beslut kan hanteras och möjliggöras.
Särskilt att beakta vid beslut:
• Socialförvaltningen, Tekniska förvaltningen och Utbildningsförvaltningen
ställer sig positiva till utmaningen om utmanarens förmåga och lämplighet
bedöms uppfylla kraven.
• Berörda förvaltningar trycker särskilt på utmanarens förmåga att kunna tillaga
och hantera specialkoster, anpassade måltider och konsistensanpassa måltider
för målgrupperna samt att utmanaren behöver inneha kostdatasystem Mashie
för att näringsberäkna måltider och hantera beställning/avbeställning.
• Ett ställningstagande behöver göras avseende hur kontroll av efterlevnad av
leverantörsavtalet ska hanteras. Utredningen påvisar svårighet att lägga kravet
på en enskild förvaltning på grund av att kontroll av måltidskvalitet är svår att
utföra i praktiken samt att kompetens och resurser saknas.
• Det kan tillkomma arbetsmoment och behov av kontroller för efterlevnad av
avtalet i berörda verksamheter vilket innebär behov av ökad budget, extra
resurser såsom mer personal.
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• Att utmaningen maximalt kan omfatta följande kostnadsersättningar per
portion per dag: 72 kronor per brukare per dag och 41,71 kronor per barn i
barnomsorgen per dag. Dessa ersättningar inkluderar alla kostnader som
kostverksamheten i kommunen har för måltider. Utredningens bedömda
behov i av extra budget och extra resurser tillkommer utöver.
• Ett ställningstagande behöver göras avseende hur måltidsförsörjning ska
säkerställas i händelse av att leveransstörningar uppstår från utmanaren.

Beslutsunderlag och referenser
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•

Denna utredning, daterad 2021-02-26
Kommunstyrelsens beslut ärende KS 2020/142 daterad 2020-12-01
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-23
Utmaning om att tillaga mat till äldre från Härlundabygden AB, inkommen
2020-11-18
Utmaningsrätt – komplettering från Härlundabygden AB, inkommen
2020-11-19
Rutin för tillvägagångsätt vid utmaningar av kommunal verksamhet,
beslutad av kommunstyrelsen 2012-08-14, § 160
Alternativa driftsformer – konkurrensutsättningspolicy, beslutad av
kommunfullmäktige 2020-08-27, § 98

Referenser
Livsmedelsverket, 2016. Bra måltider i förskolan.
Livsmedelsverket, 2018. Bra måltider i äldreomsorgen.
Kostpolicy, Älmhults kommuns (2013)
Livsmedelslagstiftningen
Branschriktlinjer för offentlig säker mat.
Beräkningsunderlag kostnadsersättning måltider (2021).
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1.1 Syfte
På Familjecentralen ska alla mötas av en välkomnande atmosfär och miljö, där bred
kompetens i samverkan ger möjlighet till en positiv utveckling för blivande föräldrar, barn
och föräldrar.
Syftet med Familjecentralen är att utifrån ett hälsobefrämjande och förebyggande perspektiv
erbjuda blivande föräldrar, barn och deras föräldrar en mötesplats med tillgång till ett samlat och
lättillgängligt stöd av god kvalitet från samhällets olika aktörer.
Målgruppen för Familjecentralen är barn och deras föräldrar samt blivande föräldrar inom hela
Älmhults kommun. Basen i Familjecentralen ska vara barnmorskemottagning, barnhälsovård,
öppen förskola och socialtjänst. Verksamheten ska ha ett hälsofrämjande och förebyggande
perspektiv. Det ska finnas en stark koppling mellan Familjecentralen och de verksamheter inom
kommun och landsting som arbetar med vårdinsatser.
1.2 Samarbetsparter
Region Kronoberg, Kvinnokliniken
- Barnmorskemottagningen
Achima Care AB
- Barnhälsovården
Älmhults kommun
- Socialförvaltningen
- Utbildningsförvaltningen
För att kunna ha ett gott samarbete underlättar det att verksamheterna finns i samma lokaler. En
del av arbetstiden avsätts för gemensam, regelbunden planering.
Det är viktigt att respektive verksamhet bibehåller sin profession samtidigt som man lär av
varandra.
1.3 Styrgrupp
Styrgruppens uppgifter
Styrgruppen består av en verksamhetsansvarig från varje ingående avtalspart och dess
uppgifter är:
 ansvara för att verksamheten bedrivs enligt avtal
 Samverka om familjecentralens övergripande frågor
 Årligen fastställa och följa upp mål och verksamhetsplan
 Verka för att utvärdering genomförs under avtalsperioden
Styrgruppen sammanträder 4 gånger per år och 1 av gångerna tillsammans med arbetsgruppen.
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1.4 Samordnarfunktion
Samordnaren har till uppgift att i samverkan med lokala arbetsgruppen:
 Fortlöpande samordna möten och gemensamma aktiviteter i arbetsgruppen
 Vara kontaktperson till styrgruppen
 Ansvara för att uppföljning av verksamhetsplan sker årligen tillsammans med
arbetsgruppen och presentera en verksamhetsberättelse för styrgruppen
 Vara kontaktperson gentemot externa samarbetspartners
 Initiera frågor till styrgruppen
Utvärdering och uppföljning
I slutet av varje år ska en verksamhetsberättelsen för Familjecentralen lämnas in till respektive
nämnd. Där ska de olika verksamheterna beskrivas, besöksfrekvens redovisas samt speciella
insatser och utvecklingsmöjligheter beskrivas. Resultatet skall jämföras med uppsatta mål samt
utvecklings- och förbättringsmöjligheter preciseras.
Ansvaret för den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen ligger på styrgruppen med
samordnaren som praktisk genomförare. Besöksstatistik sammanställs årligen, med
frekvensredovisning av de olika typerna av insatser.
Årligen genomförs det vid behov en enkätundersökning bland familjecentralens besökare.
1.5 Personal
De resurser som finns i Familjecentralen är lönekostnader för redan befintlig personal och varje
huvudman ansvara för dessa som tidigare. Istället för att utföra sitt arbete inom olika enheter hos
respektive huvudman görs dessa under ett gemensamt tak - Familjecentralen.
En ansvarig samordnare för Familjecentralen finns.
Barnhälsovårdens personal består av:
Distriktssköterskor
Distriktsläkare
Mödra- och barnhälsovårdspsykolog, länsövergripande
Barnhälsovårdsläkare, länsövergripande
Barnmorskmottagningens personal består av:
Barnmorskor
Undersköterska
Gynekolog
Mödra- och barnhälsovårdspsykolog, länsövergripande
Socialförvaltningens personal består av:
Familjebehandlare
Öppna förskolans personal består av:
Förskollärare
Familjecentralens samordnare
Samordnare
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Kompetensutveckling
Det är viktigt att personalen i Familjecentralen får kompetensutveckling för att kunna möta
behoven hos nya besöksgrupper och utveckla verksamheten. Det kan gälla områden som
vuxenpsykologi, lagstiftning, kultur- och familjemönster samt barn i behov av särskilt stöd.
Vi har inte så stor möjlighet att styra den gemensamma kompetensutvecklingen därför är det
viktigt att vi kan medverka på gemensamma föreläsningar som nätverket anordnar samt dela
med oss av kunskaper från verksamheternas egna kompetensutvecklingar på våra husmöten.
FFFF konferenser är också ett bra sätt att utveckla verksamheten tillsammans.

1.6 Lokaler
Den årliga lokalkostnaden delas mellan samarbetsparterna, kommunen och Region Kronoberg.
Kommunens kostnad delas sedan lika mellan Socialförvaltning och Utbildningsförvaltning.
2. Grundverksamheter
2.1 Öppen förskola
Skollagen kap 25
3 § En kommun får anordna öppen förskola som komplement till förskola och pedagogisk
omsorg.
Den öppna förskolan ska erbjuda barn en pedagogisk verksamhet i samarbete med de till
barnen medföljande vuxna samtidigt som de vuxna ges möjlighet till social gemenskap.
Den öppna förskolan skall genomsyras av de värden som kommer till uttryck i läroplanens (Lpfö
18) värdegrund. Personalen har ett stort ansvar för att dessa värden görs tydliga och konkreta. I
den öppna förskolan ges många tillfällen att levandegöra ett demokratiskt förhållningssätt, till
exempel i situationer som rör hänsyn till andra människor, alla människors lika värde samt
ansvar och inflytande.
Verksamheten i den öppna förskolan bygger på besökarnas aktiva medverkan.
Barnen skall ha ansvar och inflytande i förhållande till sin ålder och mognad, de allra yngsta
genom att de vuxna är talesmän för dem.
Det finns rikliga tillfällen för barnen att uppleva att människors olikheter och åsikter respekteras
och tas tillvara och att det är viktigt att kunna kompromissa. Samvaron mellan de vuxna
besökarna och personalen ger upphov till många samtal och diskussioner, inte minst i etiska
frågor. Barnen får möjlighet att möta många olika uppfattningar och uppleva föräldrarna och
andra vuxna som engagerade och delaktiga. (Ur Skolverkets ”Allmänna råd för öppen förskola”)
Öppna förskolans syfte är att i nära samarbete med de vuxna besökarna erbjuda barn en god
pedagogisk miljö. Samtidigt som de vuxna besökarna kan ges möjlighet att skapa sociala
kontakter och känna gemenskap med andra föräldrar.
Personalen och miljön bör underlätta för besökare att få kontakt med varandra oavsett deras
olika bakgrund, såväl social som kulturell.
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Personalen bör agera uppmuntrande och stödjande gentemot föräldrarna i deras föräldraroll.
Verksamheten riktar sig i första hand till barnen och ska utgå från deras behov enligt skollagen.
Det bör vara besökarnas behov, intressen och upptagningsområdets karaktär som utformar
verksamheten.
Besökarnas erfarenheter, sociala och kulturella bakgrund är en tillgång som bör tas till vara.
Samverkan med sociala, medicinska och andra verksamheter, kan verka till större medvetenhet
hos föräldrar när det gäller barnens utveckling och behov.
2.2 Barnmorskemottagning
Barnmorskemottagning ska, i enlighet med SoS rapport 1 996:7 ”Hälsovård före, under och efter
graviditet” och de nationella rekommendationerna, erbjuda hälsovård under graviditet, inklusive
föräldrautbildning och hälsoupplysning.
Preventivmedelsrådgivning ska ske enligt läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer
och de lokala instruktionerna för barnmorskemottagningarna i landstinget Kronoberg.
Den gynekologiska cellprovskontrollen skall bedrivas i enlighet SoS-rapport 1 998:15 och de
lokala instruktionerna för barnmorskemottagningarna.
Barnmorskan arbetar för kvinnors reproduktiva hälsa inom ett mycket brett verksamhetsområde.
Barnmorskan träffar kvinnor under hela deras livscykel, från den unga skolflickan till den
åldrande kvinnan. Barnmorskan möter kvinnor & män, barn, ungdomar och vuxna, i sitt arbete
med sexuell och reproduktiv och perinatal hälsa.
Barnmorskans arbete är hälsofrämjande, förebyggande och/eller behandlande och omfattar;


kvinnans reproduktiva hälsa under hela hennes livscykel



graviditetskontroller enligt medicinskt basprogram



hälsoinformation inom reproduktiv hälsa



främjandet av föräldraskap



förlossningsförberedelse



amningsrådgivning



efterkontroll efter förlossning



gynekologisk cellprovtagning



sexualitet- och preventivmedelsrådgivning för ungdomar, kvinnor och män, inklusive
förebyggande av STI (sexually transmitted infections).



utåtriktad verksamhet till ungdomar genom samarbete med högstadieskolorna
Barnmorskan verkar genom sitt arbete för jämställdhet mellan kvinnor och män samt för
solidaritet och respekt för individen. Barnmorskan arbetar med en helhetssyn på kvinnan i sin
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relation till sin familj och en viktig uppgift är att få blivande pappor/partner att känna sig delaktiga
i graviditeten och bekräfta deras viktiga betydelse för barnet och jämställt föräldraskap.
Arbetet ska utföras med ett etiskt förhållningssätt och i överensstämmelse med vetenskap och
beprövad erfarenhet.
Föräldrautbildningen ska ge föräldrarna ökade kunskaper om den psykiska, fysiska och sociala
omställningen under graviditeten samt barns utveckling och behov och skapa möjlighet till
kontakt med andra föräldrar. I en familjecentral möjliggör och förenklar detta mål för familjen.
2.3 Barnhälsovården
Målbeskrivning för sjukskötersketjänstgöring inom Barnhälsovården.
Nationella mål:
Organisatoriskt tillhör barnhälsovården primärvården och verksamhetschefen där ansvarar för
verksamheten. Barnhälsovårdsöverläkare har det övergripande ansvaret för arbetsinnehåll,
metodutveckling, utbildning och kvalitetssäkring. Verksamheten ska ha tillgång till en central
barnhälsovårdsenhet.
Den största delen av arbetet på barnhälsovården utförs av sjuksköterskan som därför är en
nyckelperson. Arbetet utgår från ett folkhälsoperspektiv. Sjuksköterskan arbetar utifrån en
hälsopedagogisk helhetssyn och har en aktivt stödjande roll gentemot föräldrarna med syfte att
stärka deras tilltro till sin egen kompetens och problemlösningsförmåga vilket kräver både hög
barnkompetens och socialmedicinsk kunskap.
Arbetet organiseras så att största möjliga tillgänglighet och kontinuitet erhålls i kontakten med
barnfamiljerna. (tillägg från nationell målbeskrivning för bvc-ssk)
Sjuksköterskan ska ha specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom
hälso- och sjukvård för barn och ungdomar och sådan kunskap som ger möjlighet att se hela
barnfamiljen och hur levnadsförhållanden och livsmiljö påverkar hälsan.
För att bibehålla kompetensen bör sjuksköterskan arbeta minst 50% av en heltid med
barnhälsovård och ha ansvar för minst 25 nyfödda per år. (från nationell målbeskrivning för bvcssk)
För att garantera verksamhetens kvalitet krävs regelbunden fortbildning. En sjuksköterska ska
arbeta 40 h i veckan på en heltidstjänst per 55 nyfödda barn i ett ”normal” område. I ett område
med ökad vårdtyngd med stor andel föräldrar med utländsk bakgrund, hög andel
förstabarnsföräldrar, många ensamstående föräldrar, låg utbildningsnivå, hög arbetslöshet eller
hög omflyttning bör sjukskötersketiden utökas.
Barnhälsovården ska kunna nås på telefon varje vardag. Avsatt tid bör finnas för handledning av
barnhälsovårdspsykolog, barnhälsovårdsöverläkare och samordnande sjuksköterska från
centrala barnhälsovårdsenheten.
Arbetsuppgifterna har under de senare åren ökat och ändrat karaktär från ett övergripande
somatiskt perspektiv mot ett mer folkhälsoinriktat och psykosocialt perspektiv. En förutsättning
då är att ha nära kontakt och samarbete med ett flertal andra verksamheter, t ex med förskola
och socialtjänst. Verksamheten ska bedrivas i särskild lokal anpassad för
barnhälsovårdsverksamhet.
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Socialstyrelsens vägledning för barnhälsovården är BVC-sköterskan mål att:





främja barns hälsa och utveckling.
förebygga ohälsa hos barn.
Tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och
uppväxtmiljö.
genomföra hälsoövervakning av alla barn före skolåldern.

För att nå målen på ett framgångsrikt sätt föreslår Socialstyrelsen att barnhälsovården:
 erbjuder insatser till alla barn och deras föräldrar – såsom att stödja och aktivera
föräldrar i deras föräldraskap för att på så sätt skapa gynnsamma betingelser för
en allsidig utveckling för barn.
 ger individuellt utformad hjälp till barn och deras föräldrar då ett barn löper högre risk att
drabbas av ohälsa eller redan har nedsatt hälsa.
 Erbjuder hälsoövervakning av alla barn.
 uppmärksamma förhållanden i barnets närmiljö.
 Erbjuder kontinuitet.
Basprogram för Kronobergs län:
Alla besök bör genomsyras av ett empatiskt lyssnande där man utgår ifrån föräldrars
frågeställningar. Ämnen som barnets hälsa och utveckling, tillväxt, stimulans,
föräldrar/barnkontakt, sömn, föräldrarnas gemensamma ansvar och barnsäkerhet är så viktiga
att de bör finnas med vid samtliga besök.
Ett basprogram ska ligga till grund för planeringen.
Basprogrammet omfattas av hembesök till nyfödda inom 14 dagar, sjuksköterskebesök vid 2-3
veckors ålder, besök till läkare och sjuksköterska vid 1 månads ålder, Vid 2 månaders ålder
erbjuds EPDS-samtal med alla mammor med syfte att upptäcka postpartumdepressioner. Vid 3
månaders ålder, erbjuds pappasamtal. Därefter besök vid 4 månader, 5 månader och 6
månaders ålder till sjuksköterska. Vid 8 månaders ålder erbjuds hembesök av sjuksköterska. Vid
10 månaders ålder besök till sjuksköterska och vid 12 månaders ålder, besök till läkare och
sjuksköterska. Efter ett års ålder erbjuds besök vid 18 månader, 2½ år, 3 år, 4 år och 5 år samt
vid behov. Vid fem av dessa besök under förskole tiden deltar även läkare.
Föräldragrupper bör erbjudas båda föräldrarna under barnets första levnadsår.
Nationell och landstingsbaserad statistik och uppföljning genomförs årligen vad gäller
vaccinationer, amning, rökning, kompetens, kvalitet, effektivitet och samverkansrutiner.
2.4 Mödra- och barnhälsovårdspsykolog
Blivande föräldrar/föräldrar till barn 0-6 år
Mödra- och barnhälsovårdens uppgift är att främja fysisk och psykisk hälsa hos blivande
föräldrar/föräldrar och barn, bland annat genom att ge stöd i föräldraskapet och följa barnets
utveckling. På mödra- och barnavårdscentralerna arbetar barnmorskor, BVC-sjuksköterskor och
läkare. Föräldrar kan även få kontakt med psykolog och logoped. All mödra- och barnhälsovård
är gratis.
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Om föräldrar känner sig osäkra och behöver råd och stöd i sitt blivande föräldraskap och som
förälder så kan de vända sig till psykologer inom mödra- och barnhälsovården vid frågor:


Psykiska besvär eller oro under graviditeten och tidigt föräldraskap



Barns utveckling och beteende



Uppfostringsfrågor



Kriser i familjen som påverkar barnet

2.5 Socialtjänsten
Familjepedagogen på familjecentralen tillhörande Socialförvaltningen
SoL 3
kap 4
§

"Socialnämnden skall i den uppsökande verksamheten upplysa om socialförvaltningen och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. När det är lämpligt skall
nämnden härvid samverka med andra samhällsorgan och med organisationer och
andra föreningar."

SoL 3
kap 5
§

"Socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och genomföras
tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra
samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar.
När en åtgärd rör ett barn skall barnet få relevant information och hans eller hennes
inställning så långt det är möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till barnets vilja med
beaktande av dess ålder och mognad.

Samarbete mellan barnhälsovård och socialförvaltning krävs både när det gäller behovet av
sociala stödåtgärder och uppsökande verksamhet. Det finns också en allmänt hållen
bestämmelse om att socialförvaltningen ska medverka vid samhällsplanering och i samarbete
med bl.a. andra samhällsorgan främja goda miljöer i kommunen. Bestämmelser om samverkan
inom socialförvaltningens område finns i 3 kap 1, 4 och 5 §§ Socialtjänstlagen.
Socialförvaltningen har också ett uppsökande uppdrag och ska samverka, informera och erbjuda
grupper och enskilda sin hjälp. På senare år har familjecentralerna vuxit sig starka. En
familjecentral bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande generell, tidigt förebyggande och
stödjande samt riktar sig till föräldrar och barn. En familjecentral bör minst innehålla
mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialförvaltning med inriktning mot
förebyggande arbete.
Samarbete har även utvecklats för särskilda grupper av familjer. Ett exempel är arbete som
fokuserar utveckling av generellt och riktat föräldrastöd. Socialförvaltningen ska medverka i
samhällsplaneringen. Sammantaget har barnhälsovård och socialförvaltning mycket stora
kunskaper om hur barn och barnfamiljers situation ser ut. Samarbetet skulle kunna leda fram till
en gemensam kartläggning och förslag till åtgärder/förbättringar för barnfamiljerna i kommunen.
Ofta har sådant arbete även tagit sin utgångspunkt i barnkonventionen.
Vad socialförvaltningen kan erbjuda på Familjecentralen:
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Råd och stöd i föräldrarollen, dit föräldrar själva har möjlighet att söka hjälp. De träffar
där en familjebehandlare enskilt eller med hela familjen. Ingen dokumentation förs.



Föräldrautbildning i grupp, i form ABC alla barn i centrum. I samverkan med
utbildningsförvaltningen erbjuder vi grupper för nyanlända pappor.



Familjebehandlare arbetar även på den öppna förskolan tillsammans med förskolelärare.



Vid behov av mer riktad familjebehandling finns Stödenheten. Där får man träffa en
behandlare för att tillsammans kartlägga behov för familjen och rikta behandling utifrån
det. På stödenheten arbetar man med ett helhetstänk kring familjen, familjeorienterat
arbetssätt.

Ett fruktbart samarbete måste växa fram över tid och kräver:


Kännedom om varandras verksamheter, yrkesroller och synsätt.



Samsyn, gemensamma mål och rutiner underlättar för de olika yrkesgrupperna att ta ett
gemensamt ansvar för att alla barn och barnfamiljer får det stöd de behöver.



Kontakten mellan barnhälsovården och socialförvaltning måste ofta utformas utifrån lokala
förhållanden. Gemensam distriktsindelning och personkontinuitet är viktiga förutsättningar.
"Mandat" från arbetsledning krävs också.

3. Verksamhetsmål
3.1 Övergripande mål på familjecentralen:
Utifrån hela familjens livssituation främjar familjecentralen en god hälsa hos barn och
föräldrar.
 Ge rätt stöd i rätt tid av rätt kompetens
 Finnas tillgänglig i en nära/central mötesplats
 Stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar
 Utveckla arbetsformer där barn och föräldrar är delaktiga
 Stärka familjer där barn och föräldrar är i riskzonen
 Utveckla det förebyggande arbetet
 Vara ett kunskaps- och informationscentrum
3.2 Prioriterat mål 2020
Vårt mål 2020 är:
”Samarbetet förbättras på familjecentralen”.
Vårt tidigare mål 2019 var samma som vi valt att behålla 2020 och det är ett arbete vi måste
fortsätta arbete fortlöpande med och som vi kommer ha kvar som prioriterat mål.
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Vi gjorde självskattningen individuellt på vår planeringsdag i mars och hade dialog om var och
ens uppfattning om arbetet på familjecentralen och därefter resonerade vi oss fram till en
gemensam uppfattning. Detta resulterade i en ökad medvetenhet om de olika verksamheternas
arbete.
Vi fick fram det som vi anser att vi behöver fokusera på för att förbättra verksamheten. Sen
kommer vardagen emellan och det är svårt att hålla i och hålla ut.

3.3 Resultat-analys verksamhetsmål
Övergripande mål på familjecentralen
Pandemin gjorde att vi inte har haft möten i samma utsträckning som tidigare, vi har heller inte
kunnat samlats kring en planeringsdag. Därav har vi inte kunnat utvärdera 2020:s mål.
Vara lättillgänglig som nära mötesplats
Pandemin gjorde att vi inte har haft möten i samma utsträckning som tidigare, vi har heller inte
kunnat samlats kring en planeringsdag. Därav har vi inte kunnat utvärdera 2020:s mål.
Stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar
Pandemin gjorde att vi inte har haft möten i samma utsträckning som tidigare, vi har heller inte
kunnat samlats kring en planeringsdag. Därav har vi inte kunnat utvärdera 2020:s mål.
Skapa arbetsformer där barn och föräldrar är delaktiga
Pandemin gjorde att vi inte har haft möten i samma utsträckning som tidigare, vi har heller inte
kunnat samlats kring en planeringsdag. Därav har vi inte kunnat utvärdera 2020:s mål.
Erbjuda ett lättillgängligt stöd
Pandemin gjorde att vi inte har haft möten i samma utsträckning som tidigare, vi har heller inte
kunnat samlats kring en planeringsdag. Därav har vi inte kunnat utvärdera 2020:s mål.
Vara ett kunskaps och informationscentrum
Pandemin gjorde att vi inte har haft möten i samma utsträckning som tidigare, vi har heller inte
kunnat samlats kring en planeringsdag. Därav har vi inte kunnat utvärdera 2020:s mål.
Resultat/analys av Prioriterat mål:
Samarbetet förbättras på Familjecentralen
Våren 2020 drabbades världen av en pandemi. Detta påverkade alla våra verksamheter enormt.
Öppna förskolan stängdes i mars och öppnade inte igen i september, men då med reducerad
verksamhet. Få besökare och endast utomhus, detta gör att samverkan och slussning mellan
våra verksamheter försvåras. Vi försöker hitta vägar och göra det bästa för barn och föräldrar.
BVH och BMM fick restriktioner och fick ställa in och ställa om i mycket. Till en början fick bara
en förälder vara med barnet på kontrollerna men senare för att nå upp till målet om jämställt
föräldraskap får båda föräldrar vara med.
Besökare till BMM får endast den som har tid bokat komma in i lokalerna.
Soc. har besök i så stor uträckning som det går i säkra former.
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4. Samverkan
Möten/planering/utvärdering
Arbetsgruppen har husmöten varannan vecka. Ett längre 14.45-16.30 och ett kortare 14.4515.30 varannan gång. Alltså sammanlagt 2 ½ timme på fyra veckor.
Styrgruppen har möte 4 gånger/år ett av dessa möten är gemensamt med arbetsgruppen.
Styrgruppsmötena har varit digitala under 2020 pga pandemin, det gemensamma ställdes in och
planeras hösten 2021.
Arbetsgruppen har planeringsdag 1 gång/år
Planeringsdagen har pga pandemin inte kunnat genomföras under 2020 och planeras för att ha
hösten 2021.
Arbetsgruppen har nätverksträff 1 gång/år. Även denna ställdes in pga pandemin och planeras
för våren 2022.
Uppföljning av verksamhetsplanen sker årligen tillsammans med arbetsgruppen.
Samordnaren presenterar en verksamhetsberättelse för styrgruppen.
4.1 Gemensamma aktiviteter under 2020
På grund av pandemin har ingen gemensam aktivitet kunnat genomföras. Då det är restriktioner
som gör det omöjligt att genomföra dessa på ett smitt säkert sätt.
FFFF- konferens i maj i Malmö. 2 personal från öppna förskolan och 1 personal från BMM
skulle vara representerade. Även denna ställdes in pga. pandemin. Kommer ske en digital
heldag i 11 maj 2021 och fysiskt i Malmö 16-17 maj 2022.
Jockes barnolycksfalls kurs samt HLR och hjärtstartar kurs teoretiskt på ett husmöte den
20 oktober.
Resultat och analys gemensamma aktiviteter
På grund av pandemin har ingen gemensam aktivitet kunnat genomföras. Då det är restriktioner
som gör det omöjligt att genomföra dessa på ett smitt säkert sätt.
4.2 Slussningsstatistik
På grund av pandemin genomförde vi ingen slussning under 2020. Enligt planeringen skulle den
genomföras under fyra veckor i september. Men med de restriktioner som gäller så tog vi ett
gemensamt beslut att vi varken hade underlag eller tiden att genomföra årets slussning. Utan vi
ville istället fokusera på att ta emot våra besökare/patienter/klienter på ett säkert och
professionellt sätt.
4.3 Självskattning
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Självskattning skulle genomföras på vår planeringsdag, men då vi inte fick ha någon
planeringsdag under 2020 är inte denna genomförd.
4.4 Analys och resultat
Kommer att göras gemensamt på planeringsdag hösten -21, har på grund av pandemin inte
kunnat göras inför denna verksamhetsberättelse.
5 Besöksstatistik på Öppna förskolan
Vi har hållit öppet 156 tillfällen och tagit emot 2837 stycken besökare.
* Antalet besök i snitt blev 18 stycken besökare/tillfälle.
Särskilda omständigheter 2020
 När pandemin var ett faktum i mars, så stängde öppna förskolan 17/3 och hade inte öppet
igen förrän i augusti igen, men med restriktioner.
 Efter folkhälsomyndigheternas restriktioner begränsa antalet personer vid olika
verksamheter skapades e-tjänst via kommunens hemsida med anmälan till alla Kottens
aktiviteter
 Vecka 34. Max 8 vuxna inomhus och 20 vuxna utomhus. Tillkommer barn och personal
 Vecka 45. Max 6 vuxna inomhus plus barn och personal
From. Fredag v 45 ingen mathantering
 Vecka 46. Endast utomhusverksamhet
 Vecka 47. Max 8 personer utomhus plus barn och personal
 Samarbetet med biblioteket ställdes in pga. deras restriktioner
 Spädbarnsmassagekurs måndag fm med reducerat antal deltagare
 Spädbansmassagekurs 2 påbörjades inomhus v 45 men följande tillfällen genomfördes
utomhus.
 V 52 måndag em., planerad julavslutning inställd på grund av nationella förstärkta
rekommendationer, I samråd med H Helgesson
(Vecka 50. Solens nedgång 15:25 och frånvaro av soltimmar under det mesta av december
månad.)
6 Föräldraundersökning enkät 2020
Sammanställning av Trivselenkät Familjecentralen 2020
1. Vilken del av Familjecentralen har du besökt idag?
BMM
BVC
Familjepedagog Öppna förskolan
Mycket bra

67
(varav 11 eng.)

-

2

20
(varav 4 eng.)

2. Hur upplevde du bemötandet vid ditt besök i dag?
BMM
BVC
Familjepedagog
Mycket
bra

antal

%

60

90 %

antal

%
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Öppna förskolan

antal

%

antal

%

2

100 %

20

100 %

Bra

7

10 %

67

100 %

Mindre
bra
Dåligt
total

2

3. Fick du tillräckligt med tid vid besöket
BMM
BVC
För
mycket
tid
Lagom
med tid
För lite
tid
total

antal

%

1

1,5 %

65

97 %

1

1,5 %

67

100 %

antal

%

4. Hur uppfattar du personalens kompetens?
BMM
BVC
Mycket
bra
Bra

antal

%

55

82 %

12

18 %

67

100 %

antal

%

100 %

20

100 %

Familjepedagog

Öppna förskolan

antal

%

antal

%

2

100 %

20

100 %

2

100 %

20

100 %

Familjepedagog

Öppna förskolan

antal

%

antal

%

2

100 %

18

95 %

1

5%

19

100 %

Mindre
bra
Dåligt
total

2

100 %

5. Vet du om att 1177:s e-tjänster går att använda för att komma i kontakt med BMM och
BHV
BMM
BVC
Familjepedagog
Öppna förskolan
antal

%

Ja

57

85 %

Nej

10

15 %

total

67

100 %

antal

%

Ja

%

41

72 %

%

antal

%

2

100%

10

53 %

9

47 %

19

100 %

2

Om ja, har du använt dig av 1177:s e-tjänst?
BMM
BVC
antal

antal

antal

%

43

100 %

Familjepedagog

Öppna förskolan

antal

%

antal

%

2

100 %

8

80 %

Nej

16

28 %

Mindre
bra
total

57

100 %

2

Om ja, hur upplever du 1177:s e-tjänster?
BMM
BVC
antal

%

100 %

2

20 %

10

100 %

Familjepedagog

Öppna förskolan

antal

%

antal

%

antal

%

Mycket
bra
Bra

15

37 %

1

50 %

3

38 %

23

56 %

1

50 %

5

62 %

Mindre
bra
Dåligt

7

3%

total

41

100 %

2

100 %

8

100 %

6. Barnmorskemottagningen har nytt telefonsystem, Tele Q. Vad tycker ni om det?
Frågan saknas på den engelska versionen
BMM
BVC
Familjepedagog
Öppna förskolan
antal

%

Mycket
bra
Bra

21

antal

%

antal

%

40 %

7

44 %

22

41 %

6

37 %

Mindre
bra
Dåligt

2

4%

2

4%

Vet ej

6

11 %

3

19 %

total

53

100 %

16

100 %
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antal

%

6.1 Analys och resultat av föräldraenkät
Vi har kommit fram till att majoriteten av våra besökare är mycket nöjda. Det vi har börjat fundera
över är varför har vi en enkät och vad vill vi veta. Detta kommer vi arbeta med inför kommande
enkät. I samråd med styrgruppen har vi också kommit fram till att vi inte ska en enkät bara för att,
utan att vi är tydliga med vad vill vi veta, vad kan vi och besökarna påverka i enkäten.
7. Föräldrastöd
7.1 ABC ”Alla barn i centrum”
Älmhults kommun erbjuder föräldragrupper varje termin på Familjecentralen.
ABC (Alla Barn i Centrum) består av fyra gruppträffar kring varsitt tema.
Träff 1 – VISA KÄRLEK - Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och
enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.
Träff 3 – VISA VÄGEN - Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress
föräldraskapet och hur kan stress hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en
förebild för sitt barn.
Träff 2 – VARA MED - Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga
konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara
tillsammans.
Träff 4 – VÄLJA STRIDER - Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka
kan väljas bort? Diskussioner och filmexempel kring konflikthantering. Planering framåt med fokus
på hur ABC kan användas i vardagen.
Hela programmet pågår under ungefär två månader och varje möte tar cirka två och en halv
timme. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest 10 deltagare.
På träffarna tar vi del av både varandras erfarenhet och forskning. Lärdomar och insikter tar vi
sedan med oss och praktiserar hemma mellan träffarna. Under träffarna ges möjlighet att diskutera
föräldraskap med andra föräldrar.
Innehållet handlar bland annat om hur föräldrar kan främja sitt barns självkänsla, hur man kan
arbeta för att stärka relationerna i familjen och hur konflikter kan förebyggas. Information och
diskussion varvas med övningar och filmer.
ABC 2020
Vi har svårt att rekrytera föräldrar till grupperna.
Inför kommande år planerar vi en grupp/termin. Detta dels för att vi hellre vill fylla platserna än att
köra med smågrupper. Detta för gruppens dynamik och för att föräldrarna får mer ut av grupperna
med bredare diskussioner.
Även här påverkade pandemin. Vi arbetade inte aktivt att rekrytera till våra grupper då det inte gick
att genomföra. Inför 2021 ska vi sondera terrängen om hur intresset ser ut och eventuellt erbjuda
grupper digitalt.
7.2 FÖS Föräldraskap i Sverige
Föräldraskap i Sverige är ett samhällsorienterande grupprogram för nyanlända och utrikesfödda
föräldrar med barn 0-18 år. Programmet har tagits fram av Stockholms stad och Länsstyrelsen i
Stockholms län och sprids nationellt i samarbete med Bris.
Innehållet är baserat på FN:s barnkonvention, forskning, lagstiftning och kartlagda behov hos
nyanlända föräldrar och sker som gruppverksamhet med ett tema/tillfälle.
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Tema:
Träff 1: Familj i nytt land
Träff 2: Skola, pojkar och flickor
Träff 3: Hälsa och sjukvård
Träff 4: Föräldrars rättigheter och skyldigheter
Träff 5: Att vara förälder till en tonåring
Grupperna i Älmhult har varit planerade sedan augusti 2020 i samarbete med SFI och ska ske
under SFI-lektionstid men har inte kunnat genomföras tfa covidrestriktionerna.
8.Fortsatt utveckling på familjecentralen
Temagrupper på Öppna förskolans babygrupp.
Familjebehandlaren tar hjälp av föräldrarna med att välja tema som hon ska hålla i, fysiskt och
digitalt.
Babymassage, Kristina på Öppna förskolan utbildades i Spädbarnsmassage hösten 2020 och
hann hålla i en grupp innan fler restriktioner försvårade. Planerar för digitala träffar.
När det nya ”normala” är ska vi utveckla vår samverkan och göra verkstad av den
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Januari

Februari
Verksamhetsberättelse
2020 Färdig.
Verksamhetsplan för 2021

Mars

Styrgruppsmöte

Genomgång
Handlingsplanen Hot och
våld samt brandskyddet.
Temagrupper VT 2021?
Internkontroll brand 1
December

April
Årsplan
2021
familjecentralen
Blå text: kvalitetsarbete

November

Barnkonventions-dagen

Svart text: aktiviteter

Internkontroll brand 4

Röd text: möten med
styrgrupp
och nätverket.
FFFF konferens

Vinterfest arr.

Dagar att komma ihåg

Gemensamt Styrgruppsmöte

Maj
Internkontroll brand 2
Styrgruppsmöte
FFFF i Malmö digitalt 11 maj
En personal från BMM och
två från utb
Sommarfest arr.

Oktober

September
Slussningsstatistik under
två veckor 38-39
Familjecentralen 12 år

Juni

Augusti
Internkontroll brand 3
Genomgång av
handlingsplanen hot och våld
samt brandskyddet.
Styrgruppsmöte
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Juli

Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen

Kvalitetsrapport

Samverkan, inflytande och
delaktighet
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Inledning
Utbildningsförvaltningen i Älmhults kommun arbetar sedan augusti 2020 enligt
en ny struktur för det systematiska kvalitetsarbetet, både på
förvaltningsövergripande nivå och på respektive förskole- och skolenhet.
Utbildningsförvaltningen och huvudmannen har tre avstämningsperioder per
verksamhetsår då samtliga enheters måluppfyllelse, arbete, förutsättningar och
utvecklingsbehov följs upp och analyseras utifrån olika delar i styrdokumenten.
Den här kvalitetsrapporten inom avstämningsområde Samverkan, inflytande och
delaktighet summerar övergripande framträdande resultat och slutsatser inom
förskolan, grundskolan, grundsärskolan, gymnasiet, gymnasiesärskolan och
vuxenutbildningen fram till februari 2021.
Rapporten är upprättad i mars 2021 av:
Jenni Karlsson, verksamhetschef förskola
Caroline Johansson, pedagogisk utvecklare förskola
Camilla Svensson, utvecklingsstrateg alla verksamheter
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Förskola
Underlag är hämtade från rektorernas kvalitetsrapportering i december 2020,
samt från förskoledialoger under läsåret 2020–2021.
Hälften av förskolorna har genomfört dialoger genom besök av verksamhetschef
och pedagogisk utvecklare. Syfte med dialogerna är att huvudman får en större
kunskap och inblick i varje förskolas förutsättningar och måluppföljning samt att
försöka säkerställa likvärdigheten för samtliga förskolor i kommunen.
Övriga förskolor genomför dialogerna våren 2021.

Övergång och samverkan
Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan
och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt
perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet
utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för
att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och
lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda
barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till
förskoleklassen, skolan och fritidshemmet. (Lpfö18 s.17)
Förskolan följer en handlingsplan för övergångar mellan förskolan och
förskoleklass, för att säkerställa att övergången blir så bra som möjligt.
Det finns övergångsdokument som ger förskolan förutsättningar för en bra
överlämning för varje barn. Sekretessen är inte längre ett hinder på det sätt som
uppfattades tidigare. Utifrån detta underlag kan förskoleklass på bästa sätt möta
upp och ge barnet en fortsatt lär- och utvecklingsprocess. Personalen talar om en
osäkerhet om vad som ska skrivas i övergångsdokumenten och vad mottagaren
förväntar sig. Det framgår även svårigheter med att fylla i
övergångsdokumenten tillsammans med vårdnadshavare där personal och
vårdnadshavare inte talar samma språk.
Pedagogisk observation är ett underlag till övergångsdokumenten som ger en
övergripande helhet av varje enskilt barn. Det beskrivs som en framgång för att
säkerställa att varje barn ges förutsättningar för att utvecklas och lära. Så även
dokumenten för matematik och språkutveckling ”baskunskaperna” som ger stöd
för att följa upp vilka förutsättningar verksamheten ger.
Återkoppling från förskoleklass är viktigt för förskolans måluppfyllelse där
utvecklingsområden för varje förskola kan bli synliga. Däremot är den särskilda
återkopplingen till förskolan kring enskilda barn svår att få till och ofta är det
den som efterfrågas hos förskolans personal.
Förskolor med närhet till skolan upplever att överlämningarna går lättare,
personalen är tidigt känd för barnen och gruppen av barn är trygga med
varandra. Lokaler och gårdar som barnen delar med varandra påverkar
möjligheter att känna tillhörighet med varandra.
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Förskolor beskriver hur personalen på förskolan får träffa förskoleklasslärarna i
ett fysiskt möte samt egna möten för barn i behov av extra stöd. Förbättringar
tros kan bli bättre om det sker mer samtal och dialoger på ett tidigare stadie
mellan förskoleklasslärare och förskolan.
Analys för utveckling
Överlämningsdokumenten används på alla förskolor men för att personalen ska
känna sig bekväma med att fylla i dokumentet behöver det ses över. Om
förskolan har ett väl inarbetat systematiskt kvalitetsarbete där varje barns
utveckling och lärande fångas upp underlättas övergången till förskoleklass.
Dokumenten baskunskaper och pedagogisk observation har under några år fått
möjlighet att sätta sig i förskolans organisation.
Bakom pedagogisk observation finns en tydlig struktur som följs av alla
förskolor för att få syn på varje barns förändrade kunnande. Förskolor beskriver
dokumentet som ett känt och viktigt verktyg. Dokumentet kan tolkas otydligt
och saknar en tydlig riktning. För att utveckla dokumentet behöver det läggas till
språk och matematik.
Det behöver förtydligas med vad och hur förskolans personal har gett barnen
förutsättningar att lära och utvecklas inom ämnena matematik och språk.
Rektorer och personal saknar till viss del en återkoppling från förskoleklassen
som hade varit ett stöd för varje förskolas måluppfyllelse. Ett arbete startas för
att undersöka om och hur personal från förskoleklass på ett systematiskt sätt kan
ge den informationen till förskolan.

Barns delaktighet och inflytande
Utbildningen ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är.
Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för
sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet
och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger
uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av
utbildningen. (Lpfö 18 s.16)
Pedagogens förhållningssätt är en förutsättning för barnens möjlighet till
delaktighet och inflytande så även förståelsen för vad demokrati är. Delaktighet
och inflytande är begrepp som utmanar. Diskussioner om begreppen genererar
nyfikenhet att våga kritiskt granska sig själv och sin verksamhet. Vad är viktigt i
vårt bemötande för barns delaktighet och inflytande? Dessa diskussioner skapar
en gemensam samsyn, viktigt att vara goda förebilder för barnen och förmedla
samma sak. Förskolor nämner grundverksamhetsarbetet som en förutsättning för
arbetslagets samt förskolans gemensamma förhållningssätt i mötet med barnen i
utbildningen. Den ger stöd för att veta vad personalen har för syfte med varje
stund på förskolan, säger en förskollärare på en förskola. Montessoriförskolan
påtalar att profilen är ett stöd för en röd tråd mellan avdelningarna och en
gemensam barnsyn som gynnar undervisningen.
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De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga
till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. Möta
barnen utifrån barnets behov och inte ett rättvisetänk diskuteras, samt hur tar
vuxna vara på barnets tankar. Det beskrivs hur personalen lyssnar utifrån ett
barnperspektiv samt barns perspektiv men även de utmaningar som finns kring
det. Personal berättar i dialogerna att när vuxna lyssnar vet barnen om att de blir
lyssnade på, det blir tydligt när barnen vågar berätta vad de känner och upplever.
Exempel ges hur barn är delaktiga i reflektioner på förskolan och återkoppling.
Vikten av vuxnas engagemang som väcker barnens nyfikenhet till att vidga deras
kunskaper samt delaktighet och inflytande i dessa situationer. ”Det är viktigt att
både barn och vuxna lär sig att lyssna. Det är viktigt att vi vuxna är medvetna
om hur vi för en dialog med barnen, vilka frågor vi ställer tex. ledande/öppna
frågor, frågor där barnen ger oss ett svar som de tror att vi vill höra eller frågor
som uppmuntrar till eget tänk.”
Arbetslagets uppföljningar genom dokumentation på gruppnivå samt individnivå
ger barnen möjlighet att lära utifrån sin förmåga och sina förutsättningar. Genom
att följa upp det som pågår i utbildningen beskrivs också vilka möjligheter
barnen har till delaktighet och inflytande. Även barnens olika tankar,
erfarenheter och vad barnen tycker är meningsfullt blir synligt här. I dialoger
beskriver förskollärare sina tema/projektarbeten som en del i utbildningen där
barnen får påverka innehåll samt ta del av andras perspektiv.
Rösta som metod för att barnen ska förstå vad delaktighet och inflytande
betyder. Det beskrivs att barn som systematiskt har fått ta del av detta i sin
utbildning blivit medvetna om att deras åsikter blir lyssnade på. Det har även
uppmärksammats hur barn på eget initiativ arrangerar röstning. Personal ger
exempel på handuppräckning under samlingen som metod för att träna på att
lyssna och respektera andras åsikter. Samtalsmetodik kan även tränas med fördel
i mindre grupper, där barn som inte vågar i större grupper får möjlighet till
samtal.
Arbetet med barnkonventionen har utvecklat personalens kunskaper samt
förståelse på ett djupare plan. Barn ska veta att de har rätt till utbildning, lek och
fritid. Men det är inte bara JAG som räknas, alla ”kompisar” har samma
rättigheter, och med rättigheter måste vi känna till skyldigheter. De yngsta
barnen visar det tydligt.
Flera beskriver svårigheterna med hur yngre barn får möjlighet till inflytande
medan andra som beskriver inflytandet hos de yngre som enkla där vuxna
lyssnar, följer kroppsspråk och hur de yngre barnen visar oss på ett annat sätt än
det äldre. Diskussionen väcker funderingar, om yngre barn har mer inflytande än
äldre barn.
Tillgänglig fysisk miljö för alla barn, miljön är anpassad efter barnens intresse,
behov och nivå. Materialen är synliga och den innefattar naturliga avbrott för
barnen. Så här beskrivs det av någon, ”barnen påverkar inköp av material,
personalen arbetar med färre barn i grupper så ofta de kan och fördelar sig i
olika rum, specialpedagogen finns att tillgå när behov finns.”
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Analys för utveckling
Barn har rätt till delaktighet och inflytande. Yngre barn visar tydligt vad de vill
men vad är det som påverkar svårigheten för delaktighet och inflytande när
barnen blir äldre? Utveckla djupare diskussioner beskrivs som ett område för
utveckling. Djupare frågor kring ämnet där dilemman lyfts tillsammans på
förskolan och utveckla en gemensam förståelse för vad begreppen delaktighet
och inflytande är i förskolans uppdrag. Förslag på hur nämns, tex använda
utvecklingsledarna som samtalsledare.
Utveckla förståelsen för kopplingen mellan barnkonventionen och läroplanen.
Lära sig om sina skyldigheter, lyssna på varandra, visa hänsyn, respekt mm.
Utveckla arbetet kring att prata om våra olika känslor, skrivs i utvärderingarna
som utvecklingsområden.
Flera beskriver både i det skrivna materialet men även i förskoledialog om hur
de arbetar med barnen i mindre grupper för att lyssna och se varje barn. Det är
en förutsättning för att ge barnen rätten att bli hörd men även förstå skyldigheter
som att lyssna, ta hänsyn och visa varandra respekt. Det är en viktig del i
utbildningen som lägger grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är.

Förskola och hem
För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas
rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt
med hemmen. (Lpfö18 s.17)
Pandemin har till viss del påverkat vårdnadshavarnas inblick i vad som sker på
förskolan. Inga vårdnadshavare i lokalerna samt inställda utvecklingssamtal,
föräldramöten och andra sammankomster kännetecknar året. Kommunikationen
mellan personal och vårdnadshavarna har till viss del minskat eftersom lämning
och hämtning sker utomhus, beskrivs av någon förskola.
Förskolorna har på olika sätt gett vårdnadshavarna fortlöpande information. De
har utvecklat användandet av brev och Instagram eller Prion. Förskolorna
beskriver Prion och Instagram som bra verktyg för att göra vårdnadshavare
delaktiga i utbildningen. I Prion finns det en översättningsfunktion, som är ett
bra verktyg för vårdnadshavare som talar ett annat språk än svenska. Prion går
även att använda när information behöver lämnas till vårdnadshavarna. I
trivselenkätens kommentar beskrivs vårdnadshavarnas nöjdhet med dessa
digitala forum.
Eftersom föräldramötena har ställts in har vårdnadshavare erbjudits ta del av
Power Point-presentationer med berättelser om verksamheten. Det finns
vårdnadshavare som ställt sig frågande till uteblivit föräldramöte.
Förskolor beskriver en god kontakt och öppen dialog med vårdnadshavare. Det
finns vårdnadshavare som önskar kommunikation via sms men på grund av
tidsbrist har det upplevts svårt av personal att tillgodose.
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Trivselenkäterna visar på hög nöjdhet och i kommentarerna beskrivs personalen
vara tillmötesgående och tydliga. Personalen är även uppmärksamma på att
vårdnadshavare blir delaktiga i verksamheten.
I trivselenkäten svarar 83,5% av vårdnadshavarna att det stämmer mycket bra
eller stämmer bra att de får fortlöpande information om verksamheten från
förskolan, endast 2% svarar vet inte. 78% utav vårdnadshavarna svarar att det
stämmer mycket bra eller stämmer bra att de är nöjda med sina möjligheter att
vara delaktiga i verksamheten. 7,8% svarar vet inte. På frågan om de känner sig
välkomna och kan ställa frågor och framföra synpunkter svarar 86,1% av
vårdnadshavarna att det stämmer mycket bra eller stämmer bra, endast 3,3%
svarar vet inte.
Arbetsgång för utvecklingssamtal och synliggörande av Planen mot
diskriminering och kränkande behandling kvalitetssäkras på förskolor. För att
utföra ett utvecklingssamtal krävs dokumentation och uppföljning av varje barn.
I trivselenkäten svarar 46,4% av vårdnadshavarna att det stämmer mycket bra
eller stämmer bra att deras barns utveckling och lärande dokumenteras och följs
upp. 22,3% svarar att de inte vet.
Analys för utveckling
Förskolorna har lyckats göra det möjligt att under en pandemi uppehålla den
goda kontakten med vårdnadshavarna trots svårigheterna som de utmanats med,
dock inte fullt ut då färre tillfällen för djupare kontakter med vårdnadshavare
finns. Oro som kan finnas kring ett barn ur pedagogens perspektiv kan bli
svårare att kommunicera med vårdnadshavare utifrån rådande pandemi.
Kommunikationen med vårdnadshavarna vid lämning och hämtning är viktiga
förutsättningar för måluppfyllelsen.
En framgång visar sig vara de digitala formerna för den fortlöpande information
om verksamheten och genom den göra vårdnadshavarna delaktiga i förskolans
utbildning.
Utifrån trivselenkäten har personalen överlag en god kontakt med
vårdnadshavarna. Varje förskola har följt upp resultatet från sin egen enkät för
att utveckla och nå högre måluppfyllelse.
Vikten av att rektor kvalitetssäkrar alla områden, exempelvis processen kring
utvecklingssamtalen.
För att möjliggöra ett utvecklingssamtal så krävs viss dokumentation och
uppföljning av varje barn. Flera vårdnadshavare visar i enkäten ovisshet om
detta. Hur kommer det sig? Utvecklingssamtalet var i förra enkäten ett område
för utveckling. Hör detta samman med det som även framkommer under
målområdet samverkan och övergångar? Kanske även med det som framkom i
område Kunskap, utveckling och lärande som redovisades för nämnden i
november. Det finns en utmaning i att se sambandet mellan dokumentationerna
på gruppnivå och individnivå. Hur kan utveckling ske för att föra samman dessa
dokument?
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Grundskola till vuxenutbildning
Underlag för uppföljning och analys är hämtat från skoldialoger under
november-december 2020, kvalitetsdialog mellan förvaltning och rektorer i
januari 2021 samt från rektorernas kvalitetsrapporter i februari 2021.

Samverkan
Läsåret 2020/2021 har påverkats mycket av pandemin och restriktioner har
inverkat på och bromsat en hel del samverkan under året.
Lärarsamverkan
Det råder en hög grad av samverkan inom skolenheterna gällande rättning och
bedömning av resultat på nationella prov. Även inför betygssättning samverkar
många lärare med ämneskollegor på flertalet skolor. Men denna samverkan har
inte skett i samma utsträckning för alla lärarkategorier. Lärare som saknar
ämneskollega på egna skolenheten har haft färre möjligheter till samverkan
rörande ämnesdidaktisk och pedagogiskt utvecklingsarbete just för att
ämneskollega att utbyta tankar och erfarenheter med saknats. Kollegialt utbyte
för lärare mellan skolenheter har tidigare organiserats i Älmhults kommun, men
legat på is under de senaste åren. Flera lärare och skolledare från olika
skolenheter lyfter fram att de saknar detta utbyte. Det är mest utifrån ett
ämnesfokus som nämns, men även kollegiala träffar för lärare som undervisar i
flera ämnen men inom samma stadie lyfts som önskemål. Lärare och rektorer ser
det som viktigt för utvecklingen av ämnena, lärarprofessionen, likvärdigheten
med mera att sådant utbyte möjliggörs. Rektorer för de mindre skolenheterna gör
bedömningen att arbetet för en hög likvärdighet och god ämnesutveckling är en
större utmaning på de mindre enheterna eftersom där finns färre kollegor att hitta
samverkansområden med.
Övergångar
Arbetet för elevers övergångar inom och mellan enheter bedöms överlag fungera
bra i verksamheterna, men en del utvecklingsområden finns.
En del övergångsprocesser har mer än andra under det senaste året påverkats
negativt till följd av pandemins restriktioner. Övergångarna till förskoleklass
samt till särskolans verksamhet har särskilt påverkats. En särskilt utsatt grupp är
också de barn som inte varit i förskolan en längre tid och sedan börjat i
förskoleklass. Yngre barn liksom elever med funktionsnedsättningar behöver
generellt sett i större utsträckning en längre övergångsperiod och mer konkret
övergångsprocess än äldre elever. I vissa fall elevers och i nästan samtliga fall
alla vårdnadshavares besök på mottagande skolenhet har ställs in.
Verksamheterna har varit kreativa under året i att försöka hitta alternativa
arbetssätt, men pandemins restriktioner har trots detta inneburit vissa
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begränsningar i processen som fått till följd att elevers inskolningsprocess
därefter tagit längre tid.
Innehållsmässigt vid de så kallade överlämningsmötena mellan personal från
avlämnande och mottagande verksamhet är det mest information om elevens
behov och strategier som skolan haft för att möta dessa behov som är i fokus vid
samtalen. Lärare vid en del skolor framhåller att de också vill fokusera på och
kan ha nytta av information om undervisningsinnehåll och bredare information
om undervisningsstrategier vid övergångsmötena, men att detta fokus saknas vid
flera möten.
Personal och rektorer lyfter också att utveckling behövs gällande elevers
övergångar till enheter som har fritidsverksamhet. Förberedelser för
fritidspersonal och även elevers och vårdnadshavares förberedelser inför en ny
fritidsverksamhet glöms ofta bort i övergångsprocessen. Fritidspersonalens
möjligheter till förberedelser och bra mottagande kan förbättras genom att
fritidspersonal i fler verksamheter deltar vid överlämningsmöten med
avlämnande verksamhet. För eleverna som ska delta i fritidsverksamheten kan
övergångsprocessen gynnas av god förberedelse och även samarbetet mellan
skola och vårdnadshavare kan gynnas av att hemmen får tidig kontakt med
fritidshemmen.
Övrig intern och extern samverkan
Samverkan med både interna och externa aktörer lyfts av samtliga skolenheter
som en viktig bidragande faktor för både det åtgärdande, det förebyggande och
det främjande arbetet på skolorna mot god måluppfyllelse gällande exempelvis
kunskapsmål och trygghet. Skolorna beskriver varierande tät samverkan med
interna resurser som centrala barn- och elevhälsan (CBEH), ikt-pedagoger,
studiehandledare och utvecklingsstrateg. Även med externa aktörer varierar
samverkan. Flera enheter lyfter behov av större samverkan med omgivande
samhället såsom kultur, förenings- och näringsliv. Pandemin är i år en starkt
bidragande faktor till minskad måluppfyllelse gällande samverkan med kultur,
förenings- och näringslivet.
Oavsett frekvensen med dessa samverkansaktörer bedömer varje rektor att de
samverkansformer som finns bidrar till verksamhetsutveckling samtidigt som
några utvecklingsområden finns.
Flera lokala elevhälsoteam har utvecklat sina rutiner för att skapa bättre
samverkan på skolorna både kring förebyggande, främjande och åtgärdande
insatser för elevers trygghet, studiero och kunskapsutveckling. Mindre enheter
lyfter fram att de har färre resurser i form av specialpedagog/speciallärare, vilket
försvårar samverkan kring bland annat elever i behov av särskilt stöd.
Personals samverkan utifrån en förnyad och tydliggjord roll- och
ansvarsfördelning på några skolenheter har lett till mer struktur i arbetet kring
undervisningsmålen i styrdokumenten, vilket förväntas på sikt ge positiv effekt
på elevernas måluppfyllelse.
Samverkan med socialförvaltningen lyfts av flera enheter som problematisk.
Utvecklingsarbete pågår inom ramen för Gynnsammare samverkan och Barnets
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bästa gäller i Kronoberg. Effekter av utvecklingsarbetet inte märkbart i
verksamheterna ännu.
Flera skolor lyfter dels oro men även synliga negativa effekter av att samarbetet
med skolbibliotekarierna bromsats upp under året till följd av omorganisationen
av skolbiblioteken. Elever har haft minskad tillgång till framför allt
skönlitteratur och inspirationsarbetet för läsning av försvårats.
Även svårigheter för skolorna att arbeta åtgärdande och förebyggande med
elever när logoped och talpedagog saknas lyfts i några dialoger.
Läsåret 2020/2021 har påverkats mycket av pandemin och restriktioner har
inverkat på och bromsat flera områden för samverkan under året, inte minst
mellan grundsärskolans elever och samverkansklasserna i grundskolan.
Analys för utveckling
Rektorer återkopplar till förvaltningsledningen att de ser att ämneskollegial
samverkan mellan lärare bidrar till högre likvärdighet, högre rättssäkerhet samt
högre kvalitet i bedömningar inom skolenheterna. Rektorer framhäver också att
denna samverkan utvecklar lärarnas professionalism genom diskussioner om
kvalitativa nivåskillnader i elevunderlag med mera. Rektorernas iakttagelser
ligger i linje med slutsatser från skolforskning, som påvisar ett samband mellan
positiv utveckling av elevers måluppfyllelse och lärares professions- och
ämnesutveckling via kollegiala möten.
Det faktum att denna lärarkollegiala samverkan inte organiserats för alla
lärarkategorier och inte heller mellan lärare från olika skolenheter utan enbart
inom egna skolenheten under några år skulle kunna innebära ett hinder i arbetet
för hög likvärdighet och kvalitet i undervisningen. På övergripande nivå saknas
ett fördjupat underlag för bedömning av likvärdigheten inom och mellan
Älmhults skolor idag. Frågeställningar för förvaltningsledningen att arbeta med
är därför: Hur får vi fatt i detta, hur mäter och bedömer vi likvärdighet? Och, om
det bedöms finnas behov, hur utvecklar vi på bästa sätt verksamheterna mot en
högre grad av likvärdighet?
Med bakgrund i rektorernas och lärarnas önskemål men utan att ha svar på
frågan hur likvärdigheten egentligen ser ut idag, har förvaltningsledningen redan
organiserat för och startat ämneskollegiala möten mellan alla undervisande
lärare inom grundskolan och gymnasiet under våren 2021. Rektorer och
förvaltningsledning kan även se över möjligheterna att organisera kollegiala
möten med lärare från andra kommuner i de fall det finns få undervisande inom
ett specifikt ämne i kommunen. Kollegiala samtal mellan skolledare inom olika
ledarskapsfrågor som hur man arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet, hur
man arbetar med att organisera för och följa upp stödinsatser samt disciplinära
åtgärder har också startats av förvaltningsledningen våren 2021 för att gynna
likvärdighetsarbetet.
Gällande övergångar inom och mellan skolenheter pågår en översyn och
revidering av rutiner utav rektorer, verksamhetschefer och utvecklingsstrateg.
Förvaltningsledningen bedömer att problem med övergångsrutiner framför allt
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finns inom gymnasiet, introduktionsprogrammet och vuxenutbildningen. Här
behövs en särskild prioritering av chefer för att utveckla rutiner som leder till att
elevers skolgång främjas av god informationsöverföring och gott samarbete
mellan relevant personal.
Huvudmannen drar också slutsatsen att innehållet i övergångsmöten mellan alla
verksamheter överlag behöver utvecklas för att leva upp till styrdokumentens
krav. Läroplanen för förskolan, Lpfö18 skriver: Förskolan ska samverka på ett
förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja
barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska
de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och
information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet
och progression i barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas
samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare
inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.
I läroplanen för grundskolan, LGr11, står: Inför övergångar ska de berörda
skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information
om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och
progression i elevernas utveckling och lärande.
Och i läroplanen för gymnasiet, Lgy11, står följande: Gymnasieskolan ska nära
samverka med de obligatoriska skolformerna, arbetslivet, universiteten och
högskolorna samt med samhället i övrigt. Detta krävs för att eleverna ska få en
utbildning av hög kvalitet och få underlag för val av kurser inom utbildningen
och för vidare studier eller yrkesverksamhet.
I utvecklingsarbetet för övergångar ingår alltså att överlämningsmötena
framöver ska behandla utbildningens innehåll.
För att samtliga skolenheter ska kunna erbjuda likvärdiga förutsättningar för
undervisning, lärandemiljö med mera krävs ett utökat kompensatoriskt arbete
runt de mindre skolenheterna. För att uppväga lägre lokal tillgång till
specialpedagogisk kompetens kan centrala barn- och elevhälsans resurser stödja
mindre enheter i större utsträckning.
Inom området samverkan konstaterar huvudmannen slutligen att en uppföljning
och utvärdering utifrån läsårets större omorganisationer (skolbibliotekarier, iktpedagoger och vaktmästeri) behöver ske för att säkerställa fortsatt god kvalitet
och likvärdighet inom alla verksamheter.

Inflytande
Elever och vårdnadshavare görs delaktiga och ges tillfällen till inflytande på
flera olika sätt i våra skolverksamheter. Fritidshemmen har exempelvis
fritidsmöten och skolorna har klassråd och elevråd, med varierande kontinuitet
och frekvens. Några skolenheter påtalar att de vill utveckla strukturen kring
klassråden för att säkerställa att dessa forum hålls levande och verkligen blir ett
verktyg för eleverna att göra sina röster hörda på jämställda villkor och i
demokratisk form. En del rektorer använder så kallade fokusgrupper, då ett
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mindre antal elever träffar rektor för djupare samtal i syfte att fånga upp elevers
åsikter som underlag för skolans utvecklingsarbete alternativt specifikt
utvecklingsarbete med enskilda lärare eller arbetslag. Kontakt med hemmen sker
via samtal, mail, anslagstavlor med mera och även via föräldramöten och
klassövergripande föräldraföreningar.
Under pandemin har förskolor, skolor och fritidshem hittat fler former för
kommunikation med hemmen. Kommunikationen har till viss del försvårats och
bromsats upp eftersom fysiska och spontana möten har minskat så kraftigt, men
verksamheterna har hittat många alternativa sätt att kommunicera med
vårdnadshavare, t ex via Teams-möten, bloggar och andra digitala former.
Överlag är upplevelsen av inflytande hos både elever och vårdnadshavare god
och skolorna arbetar ständigt med att utveckla former och innehåll för såväl
elevers som vårdnadshavarens möjligheter till inflytande i verksamheterna. En
rektor konstaterar följande: Under pandemins spår tror jag att det har varit
svårare att jobba med elevernas inflytande då lektionerna inte alltid genomförts
som planerat men samtidigt har eleverna tagit ett större ansvar under denna tid.
Pågående elevenkät får ge svar!
Analys för utveckling
Vid enkätuppföljningar och i samtal med elever framkommer att elever i olika
grad upplever sig ha inflytande i skolan. Skolor analyserar enkätresultat med
mera bland annat utifrån ett könsperspektiv och ser vissa skillnader mellan
flickors och pojkars uppfattningar. En sådan skillnad är att fler pojkar än flickor
upplever sig nöjda med sitt inflytande över undervisningen i skolan. Dessa
skillnader som finns mellan flickors och pojkars svar ter sig lite olika på olika
skolor, och arbetet på enhetsnivå att identifiera skillnader och analysera dessa
för att skapa mer likvärdiga förutsättningar för alla elever är ett viktigt pågående
arbete. På en del skolor förekommer inga signifikanta eller anmärkningsvärda
skillnader mellan könen, vilket är ett intressant faktum att försöka fördjupa en
analys kring, dels eftersom det ofta förekommer skillnader mellan pojkars och
flickors svar och dels för att andra verksamheter ska kunna dra lärdom av vad
som bidragit till detta.
En återkommande frågeställning från rektorer och lärare är om elever verkligen
uppfattar när de har inflytande, om de har kunskap om vad inflytande kan vara i
olika sammanhang och hur deras inflytande kan ske på olika sätt. I samtal med
elever framkommer att elever många gånger inte uppfattat att de haft inflytande,
förrän läraren ganska påtagligt påpekat att nu skedde det. Så gott som samtliga
skolenheter framhäver att de arbetar för att i större utsträckning tydliggöra för
eleverna på vilka sätt de har och kan ha inflytande på sin skolvardag samt på
vilka sätt personalen tar deras behov och önskemål i beaktande vid utformningen
av sin undervisning.
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Delaktighet
Delaktighet kan vara en utmaning att mäta och uttrycka i kvantitativa termer och
bedöms därför ibland snarare utifrån kvalitativa beskrivningar. Elevers
delaktighet i sitt eget lärande är en betydelsefull faktor för utvecklingen och
delaktigheten kan bland annat vara beroende av faktorer som motivation, yttre
förutsättningar och en känsla av samhörighet. Personal i
utbildningsverksamheterna arbetar aktivt med att få alla elever att känna
tillhörighet, nyfikenhet, lust att lära och att de har goda möjligheter att lära och
utvecklas.
Att skriva sig till lärande (STL) och kooperativt lärande (KL) är pedagogiska
modeller och förhållningssätt i undervisningen som används inom flera av
grundskolorna. Dessa modeller har enligt skolornas analyser visat sig öka
elevers motivation och delaktighet i undervisningen och i sitt eget lärande, inte
minst hos vissa elevgrupper som pojkar och elever med större behov av stöd.
Rastaktiviteter, en tydligare roll- och ansvarsfördelning mellan personal samt
mer struktur för elevers övergångar mellan lektioner och väntetid inför att ta
bussen hem har visat sig minska otrygghet, stökighet och kränkningar på skolor
och samtidigt öka trivsel och delaktighet.
Läxhjälpspass på skolor visar positiva tecken på att elevernas lärande gynnas av
att det finns tydligt avsatt tid och stöd för läxarbetet på plats i skolan. Läxhjälpen
har även bidragit till att öka elevers delaktighet i sitt eget lärande. När läxor blir
gjorda i större utsträckning ökar motivationen hos elever. Lärande föder lärande
är en effekt som lärare konstaterar att de kan se.
Analys för utveckling
De insatser som sker som bidrar till ökad delaktighet är lärdomar som behöver
spridas mellan skolverksamheterna för att utifrån behov kunna inspirera till
bredare utvecklingsarbete.
Huvudmannen ser att pandemin har lett till utvecklandet av fler digitala kanaler
och tätare information där skolan kommunicerat med vårdnadshavare och detta
bedöms ha ökat vårdnadshavares insyn i verksamheten och kommunikationen
mellan skola och hem. Ett digitalt system som utvecklats under året är IST
Lärande som har bidragit till att öka vårdnadshavares insyn i sitt barns
måluppfyllelse och utveckling. Denna ökade insyn förväntas kunna leda till att
hemmens delaktighet kring elevernas lärande ökar. Om detta antagande stämmer
rekommenderas skolenheterna att följa inom ramen för sitt systematiska
kvalitetsarbete.
Den förändrade SKA-modellen med verksamheternas ökade användande av
förstelärare och arbetslagsledare som nyckelpersoner och en extra länk mellan
arbetslag och skolledning har bidragit till en ökad delaktighet kring det
systematiska kvalitetsarbetet. Effekter av detta syns inte ännu i elevernas
måluppfyllelse men denna delaktighet och det ökade engagemanget hos personal
kring systematiskt kvalitetsarbete är enligt skolforskning en framgångsfaktor för
god måluppfyllelse. Huvudmannen kommer inom ramen för det
förvaltningsövergripande SKA-arbetet att följa på vilket sätt detta ökade
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engagemang och strukturerade arbete påverkar undervisningen och elevernas
måluppfyllelse.
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Systematiskt kvalitetsarbete
Återrapportering av benchmarkingprojekt
Utbildningsnämnden, 31 mars 2021
Camilla Svensson, utvecklingsstrateg
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Uppdraget
• ”Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet genom
ett benchmarkingprojekt där vi jämför oss med och
lär oss av en framgångsrik kommunal huvudman
och en framgångsrik fristående huvudman.”
• Delredovisning i december 2019
• Slutredovisning i mars 2021

64

Frågeställningar av utvecklingsstrateg
• Vilka strategier genomsyrar de utvalda
huvudmännens systematiska kvalitetsarbete?
• På vilket sätt skiljer sig dessa strategier från
Älmhults?
• Vilka är framgångsfaktorerna, enligt utvalda
huvudmän?
• Vilka kopplingar kan göras till vårt pågående
utvecklingsarbete med Linnéuniversitetet? Vad kan
Älmhult lära, och hur kan Älmhult använda
lärdomarna?
65

Utvalda huvudmän
Kommunal huvudman:

Fristående huvudman:
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Varbergs kommun 2019
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Varbergs kommun 2020
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Varbergs kommun 2019
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Varbergs kommun 2020
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Thorengruppen AB
• Rekommendation från nätverk med
utvecklingsledare, kvalitetsutvecklare,
utvecklingsstrateg.
• Katja Schönbeck, utvecklingsledare,
Uppvidinge kommun
• Matthias Karlsson, ThorenGruppen AB
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Framgångsfaktorer
•
•
•
•
•
•

Målstyrda processer (tydliga och kända mål)
Systematisk struktur (årshjul, vardagsprocesser)
Kvalitetssäkrande uppföljningar
Delaktighet
Utvecklingsfokus
Forskningsförankring
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Systematik, årshjul, innehåll i kvalitetsuppföljningar
Varbergs kommun

ThorenGruppen AB
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•

Uppföljningar varje månad inom olika
teman. Teman och X-Ray Cards från
kvalitetsavdelningen till enheterna.

•

Rektor får tillgång till temat den förste.
Arbete på enheten under månaden.
Rektor redovisar för chef och
kvalitetsavdelningen den siste varje
månad.
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Nuvarande mål gäller 2020-2023
Målen och inriktningen preciseras i ett styrande dokument.
75

Förvaltningens gemensamma strategier och prioriterade
utvecklingsområden sammanfattas i en verksamhetsplan
v Gemensamma strategier för kollegialt lärande,
pedagogiskt ledarskap och pedagogers
skicklighet har bidragit till en utveckling av
förskolorna och skolornas kvalitet i utbildningen.
v Övergripande strategier ska fortsatt ge värde för
alla kommunala förskolor och skolor med fokus
på utbildningens likvärdighet i hela kommunen.
v Ledningen ska leda för en formativ organisation
där tillit, dialog och lärande genomsyrar
verksamheterna.
Utifrån verksamhetsplanen skapar varje enhet en
utvecklingsplan för sitt arbete.
76

Strategierna kopplas till nämndens mål och har
utbildning och undervisning i fokus

77

Systematisk analys och utveckling av undervisningen
Bärande vägval under 2020–2023
- Systematisk analys ligger till grund för att undervisningen formeras utifrån barns och
elevers behov för lärande.
- Formativt förhållningssätt fördjupas vilket innebär att lärare utforskar, analyserar och
formar undervisningssituationen utifrån vad de ser i sin undervisning och vilken effekt
den ger för lärandet.
- Kollaborativt arbetssätt utvecklas där lärare kollegialt och systematiskt analyserar
undervisningen, utvecklar gemensam kunskap och tar ansvar för att formera
undervisningen framåt utifrån barns och elevers behov för lärande.
Verksamheterna utvecklas mot en hög kvalitet där ett formativt förhållningssätt och
kollaborativt arbetssätt bidrar till att lärare fördjupar sina kunskaper och förmågor för att
förfina undervisningen utifrån barns och elevers behov för lärande. Rektorer på alla
enheter utvecklar systematik för ett kollaborativt arbetssätt utifrån barns och elevers
behov för lärande. Analysen och utvecklingen av undervisningen är bärande delar av det
systematiska kvalitetsarbetet på varje enhet och vilar på vetenskaplig grund.
Förvaltningsövergripande ledning och stöd bidrar till kompetens och organisering som
stödjer rektorer och lärare.
78

I Varberg genomförs kvalitetsarbetet enligt fyra delmoment
• Värden och lika möjligheter sätter fokus på
barns och elevers lika möjligheter i förskola
och skola.
• Undervisning och ledarskap syftar till att
följa och analysera arbetet med att främja
barns och elevers lärande.
• Förutsättningar och resultat följer betyg
och andra resultat i relation till olika
förutsättningar på förskolorna och skolorna.
• Insatser och fokusområden innebär
uppföljning och analys av riktade insatser
eller andra prioriterade fokusområden.

79

ÄDK – Ämnesdidaktiskt kollegium
• Fördjupat kollegialt lärande
• Planering, utvärdering, analys och utveckling av
undervisningen
• Strukturen bygger fr a på variationsteorin, inspirerat av
Learning Study. Bedömning för lärande (BFL) och formativ
praktik ingår i strukturen.

https://youtu.be/XjZDIPaJ_sI

1) Lärandemål  Kritiska aspekter  Undervisning
2) Analys av undervisning Utveckling av
undervisning
80

Aktionsforskning
• I förskolan arbetar pedagogerna med
aktionsforskning som metod för det kollegiala
lärandet genom att

granska,
analysera,
utvärdera och
förändra
sitt eget och arbetslagets möte med barnen ur
olika perspektiv.
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Vad kan Älmhult lära av Varberg?
Jämförelse har gjorts utifrån framgångsfaktorerna
•
•
•
•
•
•

Målstyrda processer (tydliga och kända mål)
Systematisk struktur (årshjul, vardagsprocesser)
Kvalitetssäkrande uppföljningar
Delaktighet
Utvecklingsfokus
Forskningsförankring
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Vad kan Älmhult lära av Varberg?
• Mål och strategier kan utvecklas och förtydligas
• Stöd och styrning kan förtydligas och förbättras
Målstyrda processer; Kvalitetssäkrande uppföljningar
Målformuleringar (huvudman, förvaltning och enheter)
Målförankring
Uppföljning av mål kopplat till förutsättningar och strategier för att
nå målen
Systematisk struktur; Utvecklingsfokus; Forskningsförankring
Kollegialt lärande mellan enheter och utveckling av undervisningen
för högre kvalitet och likvärdighet
Mer stöd och styrning till skolledare och skolenheter

83

Ulf Blossing

84
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0476-642406
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Huvudmannens
Plan för Introduktionsprogrammen (IM)

Beslutad
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Allmänt
Utbildningen regleras i skollagen (2010:800) kapitel 17 och i gymnasieförordningen
(2010:2039) kapitel 6 och 8. I det följande görs hänvisningar till dessa båda regelverk inom
parentes.
På Haganässkolans gymnasium erbjuds samtliga fyra introduktionsprogram (17:2): Individuellt
alternativ (IMA), Programinriktat val (IMV), Språkintroduktion (IMS) och Yrkesintroduktion
(IMY). Förkortningarna är de nationella studievägskoderna.
Det gemensamma syftet med de fyra lika varianterna av utbildningen är att elever som saknar
behörighet för ett nationellt program ska uppnå det. Det specifika syftet med vart och ett av
dem beskrivs under respektive program.

Regelverk
Plan för utbildningen: Utbildningen ska följa en plan för introduktionsprogrammen (IM)
fastställd av huvudmannen (17:7). Denna plan för utbildningen på Haganässkolans
gymnasium följer i huvudsak det stödmaterial som gavs ut av Skolverket i maj 2017.
Individuell studieplan: Varje elev ska ha en individuell studieplan (17:7). På Skolverkets
hemsida finns exempel på hur den individuella studieplanen kan se ut.
Omfattning: Utbildningen ska bedrivas som heltidsstudier, som får minskas, om en elev begär
det och det är förenligt med syftet med elevens utbildning (17:6).
Skyldigheter och rättigheter: Hemkommunen är skyldig att erbjuda utbildningen till alla
behöriga ungdomar (17:16). Eleven har rätt att fullfölja utbildningen enligt den plan för
utbildningen som gällde när eleven påbörjade sina studier och den individuella studieplanen.
Om eleven medger det kan den individuella studieplanen ändras (17:15).
Tre av programmen kan erbjudas grundsärskolans elever; yrkesintroduktion, individuellt
alternativ och språkintroduktion, om eleven önskar den utbildningen och det med hänsyn till
elevens bästa inte finns några hinder (17:12, 16).
Ansökan, mottagande och behörighet: Ansökan till IMV och IMY, som anordnas för en grupp
elever görs till hemkommunen, som fattar beslut om behörighet och mottagande (17:14, 19).
Kommunen får även besluta om mottagande av elever till IM-utbildningar, som anordnas för
enskild elev som inte kommer från kommunen (17:21).
Behörighetsregler beskrivs under respektive program. Om en elev uppfyller kraven för
behörighet till ett nationellt yrkesprogram, får huvudmannen pröva om det finns synnerliga skäl
att eleven tas emot till yrkesintroduktion eller individuellt alternativ efter det att samtliga
relevanta stödåtgärder har satts in (17:11).
Betyg och bedömning: En elev som har läst grundskoleämnen på IM och inte får betyg ska få
en skriftlig bedömning i varje ämne. Efter avslutad utbildning på IM ska rektor utfärda ett
gymnasieintyg, där samtliga betyg finns med. Om eleven avbryter sin utbildning eller övergår
till nationellt program ska eleven få en sammanställning av vilka delar eleven har fullföljt jämfört
med sin individuella studieplan (8:20-21).
Prövning: Elev som vill ha betyg från grundskolan har rätt att genomgå prövning för betyg som
avser hela utbildningen eller enskilda ämnen. Detta gäller även om eleven har fått betyg i
ämnet eller slutbetyg från grundskolan (SL 10:23). Eleven ska vända sig till en grundskola för
att få genomföra prövningen (SKOLFS 2016:17).
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Allmänna rutiner för IM på Haganässkolans gymnasium
Intresseanmälan: intresseanmälan till introduktionsprogram på Haganässkolans
gymnasium för enskild elev kan göras via antagningsenheten i Växjö under sök perioden
likt till nationella program eller via personlig kontakt med skolan.
Erbjudande av plats: Haganässkolans gymnasium erbjuder plats till alla behöriga elever.
Inskrivnings- och planeringssamtal: Inför enskild elevs skolstart genomförs ett inskrivningssamtal av mentor och/eller studie- och yrkesvägledare och specialpedagog för att kartlägga
elevens kunskapsnivå och eventuella speciella behov. För omyndig elev är vårdnadshavare
eller god man närvarande. Vid behov anlitas tolk. Med utgångspunkt från planeringssamtalet
samt eventuella kontakter med tidigare skola, upprättas ett förslag till individuell studieplan,
som rektor fattar beslut om. Den individuella studieplanen, följs upp löpande och revideras vid
behov av mentor.
Utbildningsstart: Utbildningen påbörjas senast inom tio arbetsdagar från genomfört planeringssamtal.
Individuell studieplan: Haganässkolans gymnasium har egna mallar för den individuella
studieplanen, som finns i Dexter.
Mentor: alla elever har en mentor som ansvarar för kontakt med vårdnadshavare eller god
man. Alla elever erbjuds utvecklingssamtal vid behov och alltid minst en gång/ termin. För
omyndig elev inbjuds alltid vårdnadshavare till utvecklingssamtalen. Vid behov anlitas tolk.
Omfattning: i Älmhults kommun har heltid definierats till 23 klocktimmar per vecka, vilket
motsvarar den garanterade undervisningstiden för yrkesprogram.
Gruppundervisning: Undervisning som genomförs inom IM sker i gemensamma grupper
oavsett introduktionsprogram.
APL/Praktik: APL är lärande ute på en arbetsplats som är kopplat till något eller några mål och
kunskapskrav i en eller flera kursplaner. Bedömning av elevens lärande under APL
dokumenteras.
Praktik är när eleven får möjlighet att pröva att vara på en arbetsplats/nationellt program utan
att det kopplas till någon kursplan.
-

Vid praktik gör handledare/praktiksamordnare uppföljning om hur det går att sköta ett
arbete och träningen avser att utveckla olika förmågor i ett arbetslivssammanhang.

-

Vid APL är det fokus på yrkeskunnande i relation till kursmål och kunskapskrav med
sikte på examensmålen för utbildningen. Vid APL genomför lärare uppföljning och
bedömning.

88

4

Individuellt alternativ (IMA)
Hemkommunen ansvarar för att alla behöriga ungdomar i hemkommunen erbjuds plats på
individuellt alternativ (17:16).

Behörighet
För behörighet krävs att eleven inte har uppnått behörighet för yrkesprogram.

Syftet
Syftet med IMA är att eleven ska gå vidare till IMV, IMY, ett nationellt yrkesprogram, till
arbetsmarknaden eller annan form av utbildning (17:3).
IMA utformas alltid för enskild elev (17:4). Platsgaranti finns. IMA ska utformas efter elevens
behov och förutsättningar (6:6). IMA präglas av en hög grad av individualisering och utformas
utifrån den enskilda elevens förutsättningar och behov. Utbildningen vänder sig i första hand
till elever med olika behov av särskilt stöd, elever med stora kunskapsbrister och elever med
svag motivation.
För varje elev upprättas en individuell studieplan, som är ett viktigt redskap för att kontinuerligt
följa upp elevens kunskapsutveckling.

Före utbildningsstart
En elev som i grundskolans årskurs 9 är intresserad av individuellt alternativ bjuds in till
gymnasieskolan för att följa utbildningen. Här får eleven träffa all personal som arbetar på
utbildningen. Syftet är att skapa en trygg miljö och bra relation till den blivande eleven och
inleda samtal om elevens mål med sin gymnasieutbildning. Studie- och yrkesvägledaren har
en särskilt viktig roll i detta möte..

Struktur och upplägg
Upplägg och struktur är helt individuellt. Eleven har en mentor, som noga följer att eleven följer
sin individuella studieplan.
Från och med hösten 2018 kommer lärlingsliknande upplägg att erbjudas vid behov.

Innehåll
I tabellen anges ska med fet stil och får med kursiv stil.
Gymnasieämnen
Hela GGÄ-kurser
Delar av GGÄ-kurser
Yrkeskurser

Behörighetsgivande utbildning
Grundskoleämnen som eleven
saknar godkända betyg i

Andra insatser:
Samhällsorientering
Praktik-APL
UF
CAS

Den individuella studieplanen kan omfatta 1 – 4 år. Eleven ska, om eleven vid 19 års ålder inte
har några möjligheter att bli behörig för ett nationellt program, introduceras och vägledas till
den kommunala vuxenutbildningen.
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Programinriktat individuellt val (IMV)
Programinriktat individuellt val riktar sig till de ungdomar som inte har alla de godkända betyg
som krävs för behörighet till ett yrkesprogram eller högskoleförberedande program.

Behörighet
För behörighet krävs godkända betyg i minst sex (6) ämnen; i svenska/svenska som
andraspråk, engelska och/eller matematik samt tre alternativt fyra andra ämnen (17:10).
-

För behörighet till ett nationellt yrkesprogram krävs godkända betyg i minst åtta (8)
ämnen; i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik samt fem andra
ämnen.
För behörighet till ett nationellt högskoleförberedandeprogram krävs godkänt betyg i
minst tolv (12) ämnen: svenska / Svenska som andraspråk, engelska, Matematik samt
nio
andra
ämnen.
När
det
gäller
ekonomi-,
humanistiska-,
och
samhällsvetenskapsprogrammet ska fyra av de övriga nio grundskoleämnena vara:
geografi, historia, religion och samhällskunskap. Behörigheten som krävs för
Naturvetenskaps-, och teknikprogrammet är att tre av de nio övriga ämnena är biologi,
fysik och kemi. För estetiska programmet är de nio ämnena valfritt

Syftet
Syftet med IMV är att eleverna ska få en utbildning inriktad mot ett yrkesprogram eller ett
högskoleförberedande program och så snabbt som möjligt kunna antas (17:3) till det nationella
yrkesprogrammet. IMV kan således kopplas till ett yrkesprogram men även
högskoleförberedande program och utformas både för enskild elev eller en grupp elever.
Beslut om vilka program och det antal platser som ska erbjudas fattas av huvudmannen innan
ansökningsperioden i januari/ februari. Ansökan och antagning sker på samma sätt som till
nationella program. Vid konkurrens om platser sker urvalet på samma sätt som för nationella
program (GyF 7:2-4). IMV får anordnas bara för de program som finns i kommunen/skolan
(17:17).

Utbildningens inriktning
IMV-platser erbjuds på alla program som finns på Haganässkolans gymnasium men i
varierande omfattning beroende på hur söksiffran och antagning ser ut till de nationella
programmen.
Alternativ 1: Utbildningen är inriktad mot Barn- och fritidsprogrammet (BF).
Alternativ 2: Utbildningen är inriktad mot Bygg- och anläggningsprogrammet (BA).
Alternativ 3: Utbildningen är inriktad mot El- och energiprogrammet (EE).
Alternativ 4: Utbildningen är inriktad mot Handel- och administrationsgrammet (HA).
Alternativ 5: Utbildningen är inriktad mot Vård- och omsorgsprogrammet (VO).
Alternativ 6: Utbildningen är inriktad mot Ekonomiprogrammet (EK).
Alternativ 7: Utbildningen är inriktad mot Samhällsprogrammet (SA).
Alternativ 8: Utbildningen är inriktad mot Samhällsprogrammet (SA).
Alternativ 9: Utbildningen är inriktad mot Naturprogrammet (NA).
Alternativ 10: Utbildningen är inriktad mot Teknikprogrammet (TE).

Struktur och upplägg
Utbildningen utformas för en grupp elever och inrättas således i förväg. Eleverna läser
integrerat och följer undervisningen på de nationella programmen och ges därutöver
undervisning i det eller de grundskoleämnen som saknas för behörighet. Eleven antas till
programmet så snart behörighet har uppnåtts (senare tidpunkt; GyF 7:8). Från och med hösten
2020 kommer lärlingsliknande upplägg att erbjudas vid behov.
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Målsättningen är att eleven ska uppnå behörighet i engelska eller matematik under årskurs 1
och om ytterligare ämne saknas senast i årskurs 2 och därmed klara av sin utbildning på tre
år. Bedöms eleven ha förutsättningar och det är organisatoriskt möjligt deltar eleven även i
matematik 1a eller engelska 5 under årskurs 1. För de elever som saknar betyg i ämnet
matematik eller engelska anordnas särskilda undervisningsgrupper i respektive ämne under
årskurs 1. Om eleven saknar något annat ämne deltar eleven i gruppundervisning på IM.
Eleven ska också ges möjlighet att läsa in kurser för grundläggande högskolebehörighet under
årskurs 2 och 3.
I elevens utbildning ingår APL, men behöver inte ske i samma omfattning (minst 15 veckor)
som för det nationella programmet (GyF 6:4).
Mentor för yrkesprogrammet ansvarar för eleven. Information om att eleven tillhör IMV ges till
undervisande lärare i klassen.

Innehåll
I tabellen anges ska med fet stil och får med kursiv stil.
Årskurs
1

Kurser enligt
nationellt
yrkesprogram

Årskurs
2

Kurser enligt
nationellt
yrkesprogram
Kurser enligt
nationellt
yrkesprogram

Årskurs
3

Matematik
grund
eller
Engelska
Grund

Engelska 5
Matematik
1a

Eventuellt ytterligare
ämne(n) för behörighet

APL

Engelska 5
Matematik
1a

Eventuellt ytterligare
ämne(n) för behörighet

APL

Eventuellt ytterligare
ämne(n) för behörighet

APL

Längd
Längden på utbildningen är inte reglerat. Utgångspunkten är att det ska vara möjligt för eleven
att bli behörig inom högst ett år och en betydande andel förväntas klara av sin
gymnasieutbildning på tre år. Vissa elever kan behöva läsa under en längre tid än ett år på
IMV

Uppföljning av elevens utbildning
Eleven förväntas bli behörig i de grundskoleämnen som krävs för antagning till det nationella
yrkesprogrammet under eller efter det första året och senast vid utgången av det andra. Om
eleven efter den planerade tiden inte har uppnått utbildningens mål genomförs ett uppföljande
samtal med eleven och elevens vårdnadshavare om möjliga orsaker. Syftet är att komma fram
till om eleven ska föreslås söka till annat introduktionsprogram eller vara kvar på samma
program.

Platsen för utbildningen
Utbildningen är förlagd till Haganässkolans gymnasium och APL på arbetsplatser som
används
för
APL
av
det
nationella
programmet.
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Yrkesintroduktion (IMY)
Hemkommunen ansvarar för att alla behöriga ungdomar i hemkommunen erbjuds yrkesintroduktion.

Behörighet
För behörighet krävs att eleven inte har uppnått behörighet till yrkesprogram. Om det finns
synnerliga skäl får huvudmannen besluta att ungdomar som uppfyller behörighetskraven för
ett yrkesprogram tas emot till yrkesintroduktion.

Syftet
Syftet med IMY är att eleven ska få en yrkesinriktad utbildning som antingen leder till studier
på ett nationellt yrkesprogram, IMV eller en etablering på arbetsmarknaden (17:3).

Struktur och upplägg
IMY kan utformas för en grupp elever eller för enskild elev (17:4). I Älmhults kommun erbjuds
IMY till enskild elev/en grupp elever. För varje elev ska det finnas en individuell studieplan, där
det klart framgår den enskilda elevens syfte med yrkesintroduktionen. Från och med hösten
2021 kommer lärlingsliknande upplägg att erbjudas vid behov.
Arbetslivets behov av kompetens är ett viktigt underlag vid utvecklingssamtal med eleven när
den individuella studieplanen fastställs. Arbetslivets behov redovisas i de lokala programråd
som varje yrkesprogram anordnar.
Utbildningen erbjuds elever, vars mål är en etablering på arbetsmarknaden. Eleven läser
kurser integrerat eller i ett lärlingsliknande upplägg på en eller flera arbetsplatser. Eleven kan
inleda sina studier i form av en orienteringskurs som syftar till att eleven får en välgrundad bild
av sitt val av yrkesinriktning. Samtliga yrkesområden erbjuds i mån av tillgång.

Innehåll
IMY ska i huvudsak innehålla yrkesinriktad utbildning. I tabellen anges ska med fet stil och får
med kursiv stil.
Etablering på arbetsmarknaden
Hela eller delar
APL/praktik
av
gymnasiekurser/
Andra insatser
- Samhällsorientering
- Kommunikation
- Privatekonomi
- Arbetsmarknadskunskap
- Yrkesorientering

Grundskoleämnen som eleven saknar godkända
betyg i

Nationella
yrkespaket

Undantag från kravet på lärande på en arbetsplats kan göras och utbildningen helt förläggas
till skolan om det gynnar elevens utveckling (6:5).
Eleven får sin utbildning i grundskolans ämnen i undervisningsgrupper på IM.
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Uppföljning av utbildningen
Elevens individuella studieplan följs upp två gånger per termin, där eleven och elevens
vårdnadshavare deltar.
Det finns ingen tidsbegränsning för elevens utbildning. Den individuella studieplanen kan
omfatta 1-4 år.
Eleven ska, om eleven inte uppnått behörighet inför höstterminen det år eleven fyller 19,
introduceras och vägledas till den kommunala vuxenutbildningen.

Plats för utbildningen
Utbildningen är förlagd till lokaler på Haganässkolans gymnasium eller till en eller flera
arbetsplatser.
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Språkintroduktion (IMS)
Syftet med IMS är att nyanlända elever ska få en utbildning med tyngdpunkt i svenska
språket för att därefter gå vidare till annat IM-program, nationellt program eller annan
utbildning (17:3).
För behörighet till IMS krävs att eleven är nyanländ och inte har godkända betyg som krävs
för behörighet till yrkesprogram. Eleven ska ha behov av utbildning i svenska språket för att
kunna komma vidare i sin utbildning. Om det finns särskilda skäl får även andra elever delta i
IMS (17:12).
Nyanländ är en elev som har varit bosatt utomlands och numera är bosatt i Sverige och som
ännu inte har gått fyra år i svensk skola. Asylsökande ungdomar som beviljats
tidsbegränsade uppehållstillstånd och ungdomar som vistas i landet utan tillstånd har bara
rätt till gymnasieutbildning och de påbörjar utbildningen före 18 års ålder.
Ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige, men som anses bosatta i landet har som
huvudregel rätt till gymnasieutbildning på samma sätt som barn har rätt till utbildning i de
obligatoriska skolformerna. Utbildningen ska påbörjas senaste vårterminen det år eleven
fyller 20.
Språkintroduktion utformas alltid för enskild elev (17:4). Platsgaranti finns för behörig elev.
Längd
Utbildningen på språkintroduktionen bedrivs i en omfattning som motsvarar heltidsstudier; ca
23 tim/vecka. Den individuella studieplanen skall följa planen för utbildningen och kan endast
reduceras för eleven om det finns särskilda skäl. Ansökan om reducering av program sker
via särskild blankett (Blankett; Reducering av program) Utbildningens längd varierar från
individ till individ. För varje elev upprättas en individuell studieplan som följs upp regelbundet
vid utvecklingssamtal. Målsättningen är att slussa eleven vidare i utbildningen så snabbt som
möjligt.
Intag sker kontinuerligt under tid genomförs inskrivningssamtal, kartläggningar och tester för
att placera eleven i rätt undervisningsgrupp. Inskrivningssamtal sker på skolan inom fyra
veckor från anmälan. Information ges om introduktionsperioden, kartläggning, skolhälsovård,
busskort, skolmat och modersmålsundervisning mm. En kartläggning görs av elevens
studiebakgrund, intressen och mål med studier.

Inskrivning
När en elev anmäler sitt intresse för studier på Språkintroduktionen hålls ett
inskrivningssamtal med eleven. På Haganässkolans gymnasium håller kartläggningsansvarig
pedagog/SYV i detta samtal. Till detta samtal bjuds även vårdnadshavare/god man samt tolk
in. En ansökningsblankett skickas till rektor som fattar beslut om eleven kan antas till
programmet. (Blankett; Ansökan av elev till språkintroduktion) Besked om antagning
meddelas eleven senast inom 14 dagar. För elev som är bosatt i kommun utanför
samverkansområdet måste godkännande från hemkommunen vara klart innan beslut om
antagning görs.
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Kartläggning
Nästa steg i inskrivningsprocessen är en första kartläggning av elevens tidigare betyg och
samlade kunskaper som t.ex. yrkeserfarenheter. Skolverkets kartläggningsmaterial steg 1
används alltid. Steg 2 används vid behov. Dokumentationen hanteras digitalt. Om eleven
tidigare är kartlagd ser kartläggningspedagogen till att dessa dokument lämnas till skolan.
När kartläggningen är genomförd kopplas SYV in i processen och en individuell studieplan
upprättas för eleven. Denna plan utarbetas av SYV i samråd med kartläggare. Den skickas
vidare till rektor för beslut och till samordnare på IM, som beslutar i vilken grupp eleven ska
placeras.
Organisation
Spår Yrkesspår grupp 1
För elever som saknas tidigare
skolgång/språket

Spår Yrkesspår grupp 2
För elever vars mål är att
komma in på yrkesprogram

Svenska som andraspråk
Modersmål
Matematik

Svenska som andraspråk
Modersmål
Matematik

SO ämnen
Engelska
Idrott och hälsa
Musik/bild
Yrkespraktik/yrkesorientering
för behörighet till
*IM-program
*vuxenutbildning
*folkhögskola
*arbete

SO ämnen
Engelska
Idrott och hälsa
Musik/bild
Yrkespraktik/yrkesorientering
för behörighet till
*nationellt program
*IM-program
*vuxenutbildning
*folkhögskola
*arbete

Spår 3 NO-SO
För elever vars mål är att
komma in på
högskoleförberedande
program
Svenska som andraspråk
Modersmål
Grundskoleämnen
-SO-spår
-NO-spår

Yrkespraktik/yrkesorientering
Gymnasiekurser
för behörighet till
*nationellt program
*IM-program
*vuxenutbildning
*folkhögskola
*arbete

Antagning till språkintroduktion sker löpande. Språkintroduktion är öppen för asylsökande
under 18 år samt ungdomar med PUT/ TF t.o.m. vårterminen det år eleven fyller 20. Behörig
är den som inte har svenska som modersmål och saknar kunskap motsvarande svenska
som andraspråk för årskurs 9.
Kartläggning av elevens kunskapsnivå och eventuell validering påbörjas under tiden eleven
är inskriven inom IMS. Elev som vill åberopa utländska betyg ansvarar själv för att betygen
översätts till svenska.
Inom ramen för språkintroduktion ges eleverna även möjlighet att läsa matematik, engelska
samt ett begränsat antal basämnen. De elever som har tillräckliga förkunskaper erbjuds i
mån av plats möjlighet även att läsa gymnasial ämneskurser tillsammans med de nationella
programmen.
Utvecklingssamtal inom språkintroduktionen tolkas alltid.
Målet för språkintroduktionen är att elever ska vara klara att övergå till annat
introduktionsprogram, nationellt program eller vuxenutbildning inom två år. Vid individuella
behov kan språkintroduktionen pågå upp till fyra år.
Undervisningen följer kursplanen för SFI och svenska som andraspråk. När eleven närmar
sig målen för sv2 åk 9 övergår hen till annat introduktionsprogram.
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Sammanträdesprotokoll
2021-03-17

Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämndens utskott

§ 31 Tillfällig avgiftsreducering på förskola och
fritidshem - återkoppling
Ärendenummer UN 2019/179

Sammanfattning
Utbildningsnämnden beslöt att erbjuda avgiftsreducering för de vårdnadshavare
som inte utnyttjar förskola och fritidshem.
Jenni Karlsson verksamhetschef förskola och Anna Rix Grönvall, grundskolechef återkopplar från sina respektive verksamheter.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-03-25
Utbildningsförvaltningen
Roger Johansson
roger.johansson@almhult.se

1(2)

Utbildningsnämnden

Utökning grupprum Elmeskolan
Ärendenummer UN 2021/79

Sammanfattning av ärendet
Elmeskolan flyttade inför läsåret 2020/2021 ut till moduler på Haganässkolans
grusplan. Arbetet med att beräkna modulerna gjordes under en kort period under
våren 2020. Ambitionen var att hålla nere kostnaderna och det lyckades också.
Kostnaderna blev lägre än budgeterat. Efter att verksamheten varit igång en dryg
termin har det framkommit att det saknas grupprum. Utbildningsförvaltningen
föreslår därför att ytterligare moduler införskaffas.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-24
 Offert daterad 2021-02-18
 Översiktlig ritning

Ärendeberedning
Efter att undervisningen varit igång en dryg termin står det klart att Elmeskolans
lokaler saknar grupprum i tillräcklig omfattning. Det är inte ovanligt att rektor
får upplåta sitt arbetsrum som grupprum. I dagsläget finns det endast ett
grupprum per två klassrum. Placeringen mellan klassrummen med fönster i
dörrarna är heller inte optimal för elever i behov av avskildhet.
På alla skolor finns det ett behov av att kunna göra anpassningar för enskilda
elever. Den möjligheten är stärkt begränsad på Elmeskolan idag. I ambitionen att
hålla nere kostnaderna minimerades de mindre utrymmena. Att tillföra dessa i
efterhand är förenat med vissa kostnader, men skillnaden mellan att ha haft dem
med från början och att komplettera i efterhand är inte så stor.
Rektor på skolan har i arbetet också tittat på olika alternativa lösningar. Dessa
lösningar innebär alla transporter av elever ut från skolan. Det är aldrig att
föredra förflyttning till andra skolor utifrån flera perspektiv. Det viktigaste skälet
är att eleven kan uppleva sig utanför och blir utpekad, men också ur ett
ekonomiskt perspektiv innebär det ytterligare kostnader i form av resurser som
behöver säkerställa att rätt elev befinner sig på rätt plats i rätt tid. Det skulle
kunna finnas en risk i att en elev avviker om den ska ta ansvar för transporten
själv. Här beaktar man att det är fråga om elever ifrån förskoleklass till årskurs
6.
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Tjänsteskrivelse
2021-03-25

2(2)

Ytterligare grupprum på Elmeskolan innebär också vissa möjligheter till
förbättrad hushållning med ekonomiska medel, men också bättre beredskap för
att ta emot nya elever på skolan.

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
 Utbildningsnämnden beslutar att införskaffa fler grupprum till Elmeskolan.
 Utbildningsnämnden beslutar att kostnaderna för modulerna hanteras inom
ram.

Roger Johansson

Underskrift

Utbildningschef

Titel

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Fastighetschef
Rektor på Elmeskolan
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Älmhults kommun
Box 500
343 23 ÄLMHULT

OFFERT NR 204120.02
Datum: 2021-02-18
Älmhult Haganäs utb
Vi tackar för er förfrågan avseende hyra av flyttbara moduler för Skola och har härmed nöjet att offerera
vår standard enligt nedan:
Hyra av 4 st. moduler S2000S Skola enligt bifogad plan- och fasadritning 204120.02 samt bilagor 1-3.

Hyrespris per månad

18 000 kr

Hyrestid

18 månader

Leveranstid

5 veckor efter order

Leveransadress

Haganäs, Elmeskolan

Engångsersättning tillkommer för:
- Montage

400 000 kr

- Objektsanpassningar
- Demontage inklusive återställning av
objektsanpassningar

enligt bilaga 1
100 000 kr
Efter avtalad hyrestid
uppräknas demontagepriset med +2%
per år som avtalet är rullande förlängt

- Återställning av skador och brister

Tillkommer till den del de inte kan hänföras
till normalt slitage

Övriga villkor

enligt huvudavtal

Offerten är giltig t.o.m. 2021-03-31, med reservation för mellanuthyrning.
Med vänliga hälsningar
Expandia Moduler AB
Thomas Gatestål, 0734-48 99 09, thomas.gatestal@expandia.se

Expandia Moduler AB

Ängavägen 10, 264 94 Klippan

Växel 0435-294 30
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info@expandia.se

www.expandia.se

Bilaga 1

Bilaga till offert nr. 204120.02
I montage ingår:
- Utläggning av bärlinor ovanpå befintliga moduler
- Transport av moduler och tillbehör
- Kran vid montage
- Montage av moduler
- Montage av 0 st. entrétrappa och 0 st. ramp
- Första ventilationsinjusteringen och OVK-besiktning
- Finstädning inkl. mattvård
- Montage av skärmtak över huvudentré
- Avfallscontainer för vårt avfall
Objektanpassningar:
Återkommande provningar och kontroller av brand-, utrymningslarm ingår ej i vårt erbjudande.
Släckutrustning ingår ej i vårt erbjudande.
Sluss inkl EI30 dörr
Ändring av avlopp från handfat
Ventilationsändringar pga 4 mindre rum
Alusol solavskärmning 16 m
Ändring av Brandlarm och inbrottslarm enligt Bravidas bilaga
Skyltning och utrymningsplaner
Brandskyddsbeskrivning ingår
(om den säger något mer utöver ovan nämnda så tillkommer det enligt genomgång)
Kund ombesörjer: ev. staket runt arbetsplatsen samt framdragning/inkoppling av två elkablar, en till
respektive inkopplingspunkt.
Tillkommande anpassningar utöver ritning 204120.02 debiteras löpande +15%
I demontage ingår:
- Demontage av moduler
- Kran vid demontage
- Borttransport av moduler och vårt material
Övrigt
Expandia ansvarar för att Hyresobjektet hålls försäkrat med allmän fastighetsförsäkring mot brand,
vatten och skadegörelse.
Vid försäkringsskada på Hyresobjektet betalar Hyrestagaren till Expandia belopp motsvarande självrisk,
vilken uppgår till två prisbasbelopp per skadetillfälle. Försäkringspremie ingår i hyran.
Expandia ombesörjer och bekostar periodiskt underhåll samt utför driftservice och återkommande OVK
för att hålla Hyresobjektets funktioner intakta under hyrestiden.
Se vidare Allmänna Leverans- och Hyresvillkor.

Expandia Moduler AB

Ängavägen 10, 264 94 Klippan

Växel 0435-294 30
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www.expandia.se

Sammanträdesprotokoll
2021-03-17

Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämndens utskott

§ 33 Lokaler Elmeskolan
Ärendenummer UN 2021/79

Sammanfattning
Utbildningschef Roger Johansson redovisar ärendet vad gäller behov av fler
grupprum för Elmeskolan, utifrån vad som blir bäst för eleverna. Ärendet
återkommer för beslut i utbildningsnämnden 2021-03-31.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-03-17

Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämndens utskott

§ 29 Månadsrapport februari
Ärendenummer UN 2020/30

Utbildningsnämndens utskotts beslut
Utbildningsnämndens utskotts förslag till utbildningsnämnden
1. Utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljning februari.
2. Utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningsförvaltningen att återkomma med
förslag till anpassningar i samband med delårsrapport ett, om behov finns.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har beslutat att budgetuppföljning ska göras varje månad
utom januari, juni och juli. Budgetuppföljningen i februari kan ses som en första
indikation och är ett bra redskap för att se vilka områden som behöver analyseras
vidare inför delårsrapport ett.
Prognosen visar på ett underskott om 9,8 mkr. Den viktigaste förklaringen till
det prognostiserade underskottet är minskade intäkter på ca 16 mkr jämfört med
utfall 2020. Staten har beslutat att fortsätta med ersättning för sjuklöner och det
kommer att påverka utfallet positivt framöver.

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse
 Budgetuppföljning februari.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum
Utbildningsförvaltningen
Roger Johansson
roger.johansson@almhult.se

1(1)

Utbildningsnämnden

Budgetuppföljning februari
Ärendenummer UN 2020/30

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har beslutat att budgetuppföljning skall göras varje månad
utom januari, juni och juli. Budgetuppföljningen i februari kan ses som en första
indikation och är ett bra redskap för att se vilka områden som behöver analyseras
vidare inför delårsrapport 1.
Prognosen visar på ett underskott om 9,8 mkr. Den viktigaste förklaringen till
det prognostiserade underskottet är minskade intäkter på ca 16 mkr jämfört med
utfall 2020. Staten har beslutat att fortsätta med ersättning för sjuklöner och det
kommer att påverka utfallet positivt framöver.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-12
 Budgetuppföljning februari

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
 Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner
budgetuppföljning februari.
 Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden uppdrar åt
förvaltningen att återkomma med förslag till anpassningar i samband med
delårsrapport ett, om behov finns.

Roger Johansson

Underskrift

Utbildningschef

Titel

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen
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Budgetuppföljning februari
Utbildningsnämnden har beslutat att uppföljning ska göras varje månad, utom
januari, juni och juli. Årets första prognos är osäker i flera delar, men tjänar ändå
ett bra syfte inför arbetet med delårsrapport 1.
I dagsläget pekar prognosen på ett underskott om ca 10 mkr, men det finns ett
antal faktorer som indikerar att prognosen kan förbättras.
I tabellen nedan saknas ersättning till grundskolan för modulerna på Elmeskolan
från kommunstyrelsen om ca 10 852 tkr under rätt verksamhet. Anledningen till
att vi inte lagt in den är att vi ännu inte vet om det kommer som en ramhöjning
(önskvärt från utbildningsförvaltningens sida) eller om det kommer som en
intäkt.
Februari
Verksamhet (tkr)
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Summa
100
400
407
425
435
440
443
450
453
470
472
474
475
476
478
490

Nämnd- styrelseverksamhet
Öppen förskola (familjecentralen)
Förskola
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Grundläggande vuxenutbildning
Gymnasial vuxenutbildning
Särvux
Yrkesvux
Svenska för invandrare (SFI)
Uppdragsutbildning
Ledning
Summa
Tillskott från KS
Summa
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Bokslut
2020

Budget
2021

-112 615
410 349
201 915
499 649
492
1 543
108 946
28 341
14 474
223 373
11 527
82 049
4 268
2 160
5 314
732
2 012
5 349
-178
9 248
499 649

-97 306
427 818
189 269
519 781
1 300
1 392
111 342
31 747
15 013
231 835
12 996
88 310
3 241
2 135
4 778
803
2 071
3 038
0
9 780
519 781

Prognos
Februari
-96 548
426 508
210 437
540 397
1 300
1 392
111 307
34 785
15 380
246 052
12 529
87 383
5 283
3 127
4 123
981
1 709
5 362
120
9 564
540 397

Budgetavvikelse
2021
-758
1 310
-21 168
-20 616
0
0
35
-3 038
-367
-14 217
467
927
-2 042
-992
655
-178
362
-2 324
-120
216
-20 616
10 851
-9 765

Rapport/utredning
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Bokslut 2020
Verksamhet (tkr)
100
400
407
425
435
440
443
450
453
470
472
474
475
476
478
490

Nämnd- styrelseverksamhet
Öppen förskola (familjecentralen)
Förskola
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Grundläggande vuxenutbildning
Gymnasial vuxenutbildning
Särvux
Yrkesvux
Svenska för invandrare (SFI)
Uppdragsutbildning
Ledning
Summa

Intäkter
0
-60
-23 909
-10 743
-274
-49 864
-394
-17 709
-2 086
-655
-231
-20
-3 080
-2 253
-227
-1 110
-112 615

3(3)

Budget 2021

Kostnader

Netto

492
1 603
132 855
39 084
14 748
273 237
11 921
99 758
6 354
2 815
5 545
752
5 092
7 602
49 10 358
612 265

492
1 543
108 946
28 341
14 474
223 373
11 527
82 049
4 268
2 160
5 314
732
2 012
5 349
178
9 248
499 649

Intäkter
0
-40
-20 909
-12 133
-33
-41 013
-280
-15 400
-1 784
0
-74
0
-2900
-2 540
-200
0
-97 306

Kostnader
1300
1 432
132 251
43 880
15 046
272 848
13 276
103 710
5 025
2 135
4 852
803
4 971
5 578
200
9 780
617 087

Prognos Februari
Netto
1 300
1 392
111 342
31 747
15 013
231 835
12 996
88 310
3 241
2 135
4 778
803
2 071
3 038
9 780
519 781

Intäkter
0
-20
-21 629
-10 584
-1097
-40 725
-265
-14 722
-1 784
0
-76
0
-3000
-2 540
-106
0
-96 548

Kostnader
1300
1 412
132 936
45 369
16 477
286 777
12 794
102 105
7 067
3 127
4 199
981
4 709
7 902
226
9 564
636 945

Budget avvikelse Februari
Netto
1 300
1 392
111 307
34 785
15 380
246 052
12 529
87 383
5 283
3 127
4 123
981
1 709
5 362
120
9 564
540 397

Avvikelse
Avvikelse
Avvikelse Netto
Intäkter
Kostnader
Budget/Prognos
Budget/Prognos Budget/Prognos
0
0
-20
20
720
-685
35
-1 549
-1 489 3 038
1064
-1 431 367
-288
-13 929 14 217
-15
482
467
-678
1 605
927
0
-2 042 2 042
0
-992 992
2
653
655
0
-178 178
100
262
362
0
-2 324 2 324
-94
-26 120
0
216
216
-758
-19 858
-20 616

I tabellen för bruttoredovisning är inte pengarna från kommunstyrelsen inlagda,
eftersom vi inte vet hur de kommer att hanteras.
Utbildningsförvaltningens bruttokostnader förväntas öka med 24 680 mkr i
förhållande till bokslutet, vilket innebär en ökning på 4 %. Tar vi bort de ökade
kostnaderna för modulerna är kostnadsökningen 2,25 %. Denna kostnadsökning
innehåller 1 ny klass på Linnéskolan, 1 ny klass på Paradisskolan och en ny
klass på Ryfors skola. Dessutom finns det en kostnadsökning för
gymnasieskolan baserat på att gruppen 16-18 år har ökat med ca 60 elever.
Gymnasiesärskolan får ökade kostnader bl a på grund av att vi inför
heltidsorganisation och att vi får något fler elever, som har större behov.
På intäktssidan ser vi att intäkterna förväntas sjunka med lite drygt 16 mkr,
vilket motsvarar en minskning med knappt 17 %. Att intäktssidan sjunker är
bekymrande och påverkar i hög utsträckning årets prognos.
Det finns också en del osäkra faktorer som kan påverka kommande prognoser
positivt. Utfallet för löner under januari och februari är lägre än budgeterat. Vi
kommer att få ersättning från staten under våren, med halva beloppet för
sjuklöner.
Förvaltningen har gett samtliga rektorer i uppdrag att se över vad de kan göra för
anpassningar till budgetläget, men föreslår samtidigt att man avvaktar med
beslut om åtgärder till delårsrapport 1.
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Utbildningsnämnden

Fördelning av "skolmiljarden"
Ärendenummer UN 2020/30

Sammanfattning av ärendet
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade
regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor
2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna
att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till,
trots pandemin.
Bidragets storlek baseras på hur många barn och unga i åldern 6-19 år som finns
i kommunen. För Älmhults del blir tillskottet drygt 1,9 mkr. Förvaltningens
bedömning är att det främst är inom grundskola och gymnasium, som extra
insatser kan behövas och föreslår att bidraget fördelas strikt efter elevantal. Det
innebär att grundskolan får 83 % av de utbetalda medlen och gymnasiet får 17
%.
Bidraget ska också fördelas till fristående huvudmän. Förvaltningen föreslår
därför att de kompenseras utifrån elevantal. Det innebär exempelvis att av
grundskolans tilldelning kommer ca 10 % att betalas vidare till våra fristående
huvudmän.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Ärendeberedning
Kommunen bestämmer själv utifrån sina aktuella behov hur medlen ska fördelas.
Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet, exempelvis inom
förskolan, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. Kommunernas
bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av
motsvarande slag.
Syftet med den ekonomiska förstärkningen är att den ska användas inom
skolväsendet för att säkerställa att barn och elever får den utbildning de har rätt
till, trots coronapandemin. Det kan till exempel handla om kostnader för att
anpassa eller hyra ytterligare lokaler för att minska risk för smittspridning,
kostnader för att organisera om och anpassa apl eller kostnader för extra
städning.
Skolverket har via regleringsbrevet fått i uppdrag att betala ut medlen. Det finns
ingen förordning eller liknande som anger mer detaljer om hur de ska användas.
Det framgår av uppdraget att medlen även ska användas i enskild verksamhet,
men Skolverket kommer inte ge några specifika instruktioner om hur
fördelningen ska ske eftersom kommunerna har olika fördelningsmodeller.
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Alla kostnader som är förknippade med verksamheten ska ingå i bidraget. Om en
kommun skjuter till ytterligare resurser till den egna verksamheten under
löpande budgetår, ska motsvarande resurser tilldelas de verksamheterna.

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
 Utbildningsnämnden beslutar att fördela pengarna mellan grundskola, 83 %,
och gymnasieskola, 17 %.
 Utbildningsnämnden beslutar att fördela vidare pengar till fristående
verksamhet efter samma princip: 5 % av elevantalet ger 5 % av bidraget.
 Utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen ska återkomma med en
redovisning i december av hur pengarna har använts.

Roger Johansson

Underskrift

Utbildningschef

Titel

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Rektor Virestads friskola
Rektor Thorén framtid Älmhult
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Utbildningsnämnden

Revidering delegationsordning
Ärendenummer UN 2020/7

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till reviderad delegeringsordning
för utbildningsnämnden. Tillägg har skett kring anställningar utifrån förändring i
policyn för delegering och samtidigt har en översyn gjorts.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag



Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-24
Förslag till reviderad delegationsordning

Ärendeberedning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-23 att revidera policyn för delegering
under punkt 6 Delegering av beslut-delegeringsordning:
”Personalärenden
o inrättande av ny tjänst inom budgetram,
o anställning av förvaltningschef eller motsvarande, annan chef och övrig
personal
o ekonomiska uppgörelser i samband med entledigande eller uppsägning på
egen begäran. ”
I samband med tillägg enligt den förändringen i policyn har utbildningsförvaltningen tagit fram förslag till revideringar i utbildningsnämndens
delegationsordning. Förändringarna är markerade i annan färg i dokumentet,

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden antar förslag till reviderad delegationsordning.
Delegationsordningen gäller från och med 2021-04-01.

Roger Johansson
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förvaltningschef
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Samtliga berörda delegater inom utbildningsförvaltningen.
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Delegationsordningen

Utbildningsnämnden
Dokumentinformation
Fastställt av utbildningsnämnden, 2020-04-01, § 45
Kompletterad 2020-08-12,
Reviderad 2021-03-21
Gäller från och med 2021-04-01
Implementeras av Utbildningsförvaltningen
Ersätter delegeringsordning beslutad 2019-08-28 av utbildningsnämnden
Framtaget av Roger Johansson, utbildningschef
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Om dokumentet
Detta dokument innehåller både arbetsordning för utbildningsnämndens utskott
och utbildningsnämndens delegeringsordning. Medan arbetsordningen fastställer
utskottens uppgifter och arbetsformer beskriver delegeringsordningen huvudsakligen vilken beslutsrätt som nämnden överlåter till anställda, utskott, enskilda
förtroendevalda med flera. Av praktiska skäl har bestämmelserna samlats i samma dokument, då de alla handlar om utbildningsnämndens generella uppgiftsfördelning. Delegeringsordningen behandlar i huvudsak ren beslutsrätt, men innehåller även delegering av vissa andra uppgifter – i första hand undertecknande
av handlingar.
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Arbetsordning för utskotten
Utbildningsnämndens reglemente fastställer bland annat att nämnden kan ha ett
arbetsutskott. Reglementet innehåller även andra bestämmelser om utskottet.
Denna arbetsordning gäller utöver bestämmelserna i reglementet.
Utskottens beslutsrätt regleras i delegeringsordningen.

Utskottets arbetsformer
Det som är föreskrivet i utbildningsnämndens reglemente om
 tidpunkt för sammanträden
 kallelse
 sammanträde på distans
 ersättare för ordförande och vice ordförande
 förhinder
 ersättares tjänstgöring
 jäv, avbruten tjänstgöring
 deltagande i beslut
 överläggning
 förslag
 omröstning
 reservation
 justering och anslag
ska på motsvarande sätt tillämpas på utskottet. I övrigt gäller arbetsformer enligt
nedan.
Ordförande och presidium
Utbildningsnämndens ordförande är tillika ordförande i arbetsutskottet. Nämndens 2:e vice ordförande är tillika vice ordförande i arbetsutskottet.
Utskottet ordförande och vice ordförande utgör utskottets presidium.
Ordföranden i utskottet ska
 leda utskottets arbete och sammanträden
 kalla till sammanträde i enlighet med fastställda regler
 inför sammanträdena se till att underlag finns tillgängligt för ärendenas beredning
 ansvara för att nya och redan aktiva ledamöter och ersättare får relevant utbildning inom utskottets beredningsområden
 främja samverkan mellan olika aktörer och organ inom kommunen

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

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

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

Ersättare för delegat
Är nämndens ordförande förhindrad att fatta delegeringsbeslut träder vice ordförande automatiskt in i hans/hennes ställe.
Vid förfall för övriga delegater inträder vikarie/ställföreträdare som delegat om
inte annat anges. Om ordinarie delegat (inklusive vikarier och ställföreträdare)
har förfall och beslut inte bör dröja ska ärendet avgöras av delegatens chef, om
inget annat anges under respektive punkt.

117

Delegationsordning utbildningsnämnden
2021-03-21

7(38)

Jäv
Delegat får inte fatta beslut i eller delta i handläggningen av ärenden där han eller hon är jävig. I sådana fall ska delegaten överlämna ärendet till nämnden.
Enligt kommunallagen 6 kap 28 § är en förtroendevald eller en anställd hos
kommunen jävig om
 saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde
själv eller någon närstående,
 han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
 ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv
är knuten till,
 han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller


det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet.

Beslutstyper som inte finns i delegeringsordningen
Det finns huvudsakligen tre skäl till att det inte framgår i delgeringsordningen
vem som får fatta beslut i en viss typ av ärenden:
1. Ärendetypen är inte delegerad från nämnden. I vissa ärendetyper får
nämnden enligt lag – kommunallagen 6 kap. 38 § och viss speciallagstiftning – inte överlåta åt någon annan att fatta beslut. Nämnden kan också
välja att vissa ärendetyper ska beslutas av nämnden, trots att de får delegeras.
Huvudregeln är att ärenden som inte tillhör en ärendetyp som är delegerad ska
beslutas av nämnden, men det finns två fall där beslut kan fattas av anställda utan att nämnden delegerat dem:
2. Ren verkställighet. Beslut som räknas som ren verkställighet är i regel
beslut som ligger inom en anställds dagliga arbete och gäller verksamhetens inre angelägenheter.
3. Beslut enligt speciallagstiftning – i vissa fall ger olika lagar vissa typer
av anställda rätt att fatta beslut i bestämda ärendetyper.

Delegering av andra uppgifter än beslutsrätt
I detta dokument finns även uppgifter som i egentlig mening saknar beslutsrätt,
men som ändå bör definieras tydligt, till exempel rätten att underteckna olika typer av handlingar. Utförandet av dessa delegerade uppgifter ska givetvis doku118
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menteras, men behöver inte förtecknas som särskilt beslut förutsatt att det inte
samtidigt är ett delegeringsbeslut.

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


5.10

Beslut om fördelning av undervisningstid mellan årskurser



10.27
11.31

Beslut om beviljande av skolskjuts




9.7
10.13
11.17

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



6.1
11.16
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Dokumentering delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut ska dokumenteras skriftligt så att följande framgår:
 ärendemening som beskriver ärendets huvudsakliga innehåll
 beslutsmening som beskriver beslutets innebörd
 ärendenummer eller motsvarande som identifierar ärendet och möjliggör återsökning
 vilken nämnd/styrelse som har delegerat beslutsrätten, samt hänvisning till
aktuell punkt i delegeringsordningen eller särskilt delegeringsbeslut.
 vem som har fattat beslut med stöd av delegering
 datum för beslut
Vid protokollets utformning ska beslutsfattaren noga överväga vilka personuppgifter som kan framgå av protokollet utan att strida mot EU:s dataskyddsförordning, lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning – och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
För att underlätta anmälan och återsökning ska delegeringsbeslut registreras i
ärende- eller verksamhetssystem enligt de rutiner som gäller för respektive system.

Överklagande
Delegeringsbeslut överklagas enligt samma regler och på samma sätt som vanliga nämndbeslut.
För beslut som får överklagas enligt förvaltningslagen (myndighetsutövning mot
enskild med mera) eller speciallagstiftning ska skriftligt överklagande vanligen
ha kommit in inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.
Undantag finns dock-överklagande av tilldelning av kontrakt enligt lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling och andra lagar lagar på upphandlingsområdet måste i regel göras inom 10 dagar efter tillkännagivande.
För beslut som får överklagas enligt kommunallagen (laglighetsprövning) ska
skriftligt överklagande ha kommit in inom tre veckor från att nämndens protokoll med anmälan om beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla.

Syfte
Huvudsyftet med delegering är att avlasta kommunfullmäktige och nämnder löpande rutinärenden och därigenom effektivisera den kommunala förvaltningen
samt förbättra servicen.

Vad är en delegeringsordning?
Delegering innebär överlämnande av beslutsrätt. Med delegeringsordning avses
en förteckning över sådana ärenden, som det enligt gällande bestämmelser ankommer på nämnden att besluta om, men som nämnden med stöd av 6 kap. 33 §
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kommunallagen (1991:900) uppdrar åt annan att på nämndens vägnar fatta beslut om.
Med beslut i delegeringsordningen avses endast beslut i kommunallagens mening. Kännetecknande för ett beslut är bland annat att det föreligger alternativa
lösningar och att beslutet innehåller ett självständigt ställningstagande.
Den som uppdras fatta beslut å nämndens vägnar kallas delegat. Delegaten träder helt i nämndens ställe och ett beslut fattat på delegation är att betrakta som
ett beslut av nämnden. Ansvaret för ett beslut fattat på delegation åvilar delegaten.
Delegeringsordning för utbildningsnämnden i Älmhults kommun revideras årligen, i september månad.

Vad får inte delegeras?
I följande slag av ärenden får beslutanderätten med stöd av 6 kap. 34 § kommunallagen inte delegeras:





Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet
Framställningar eller yttranden till fullmäktige, liksom yttranden med anledning av att ett beslut i nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats
Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter

Delegerad beslutanderätt ska rymmas inom ramen för anslagna medel samt stå i
överensstämmelse med gällande författningar, normer samt nämndens anvisningar och riktlinjer.

Skillnad mellan delegation och ren verkställighet
Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren verkställighet. Gränsdragningen mellan delegering och ren verkställighet
är emellertid inte helt klar.
Delegeringsbeslut
Delegering innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten – den som fått rätten att fatta ett visst beslut – inträder nämndens ställe.
Verkställighet
Med ren verkställighet avses åtgärder som normalt vidtas i tjänstemannens dagliga arbete.
Verkställighet omfattar beslut som:



inte ger utrymme för självständiga bedömningar
följer av arbetsfördelningen mellan de anställda och de förtroendevalda
för att den kommunala verksamheten ska fungera
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interna beslut som rör den inre verksamheten och inte påverkar förhållandet utåt (t.ex. den löpande driften, flertalet personaladministrativa ärenden)
rutinärenden med tillämpning av riktlinjer och principbeslut från nämnden
beslut av förberedande och verkställande art (faktiskt handlande, t.ex. genomförande av ett nämndbeslut så som avgiftsdebitering enligt taxa)
normalt sett inte kan överklagas

Överklagan
Delegeringsbeslut kan överklagas på samma sätt som utbildningsnämndens beslut. En generell regel är att besvärshänvisning lämnas då beslut går sökande
emot.
Den som överklagar ett beslut kallas i lagens mening för klagande. Beslut överklagas skriftligt i en skrivelse. I skrivelsen ska klagande ange vilket beslut som
överklagas och vilken ändring i beslutet som klagande begär.
I skollagen ges den som fyllt 16 år rätt att själv föra sin talan. Denna rätt gäller
även ansökan till gymnasieskola och gymnasiesärskola samt överklagande av
beslut i fråga om sådan utbildning även om den sökande eller klagande inte har
fyllt 16 år. Om överklagat beslut gäller omyndiga barn eller elever kan vårdnadshavare överklaga i den minderåriges ställe.
I kolumnen Överklagan i delegeringsordningen anges till vilken rättsinstans och
med vilket typ av besvär ett beslut kan överklagas. I tomma kolumner där ingen
rättsinstans eller typ av beslut anges kan beslut endast överklagas genom laglighetsprövning, tidigare kallat kommunalbesvär.
Yttrande över överklagan avges av den som fattat det överklagade beslutet. Information till nämnden beträffande det överklagade beslutet samt yttrandet ska
lämnas vid nämndens nästkommande fastställda sammanträde, räknat från överklagandets inkommande respektive yttrandets avsändande. Om ärendets beskaffenhet påkallar det ska ärendet överlämnas till nämnden för yttrande.
Förvaltningsbesvär
Förvaltningsbesvär kan anföras över beslut vilka grundar sig på specialförfattningar med särskilda regler om hur beslut överklagas. Förvaltningsbesvär kan
endast anföras av den som beslutet angår och om detta går vederbörande emot. I
skollagen anges ibland specifikt vem som har rätt att överklaga.
Vid förvaltningsbesvär prövas både lagligheten och lämpligheten av det överklagade beslutet. Domstolen kan sätta ett nytt beslut i det tidigare beslutets ställe.
Av delegeringsordningen framgår vilka beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär och till vilken instans de överklagas.
Vid förvaltningsbesvär ska skrivelsen med överklagande ges till den myndighet
som meddelat beslutet. Den ska ha kommit in till myndigheten, i detta fall utbildningsnämnden, inom tre (3) veckor från den dag då klagande fick del av beslutet.
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Laglighetsprövning
Vid laglighetsprövning, tidigare kallat kommunalbesvär, prövar domstolen endast lagligheten i ett beslut. Laglighetsprövning kan endast anföras av den som
är kommunmedlem. Kommunmedlem är den som är folkbokförd, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt i kommunen. Den som
överklagar enligt laglighetsprövning behöver inte personligen vara berörd av beslutet.
Vid laglighetsprövning av delegeringsbeslut enligt 10 kap. kommunallagen räknas överklagandetiden från det datum protokollet från nämndens sammanträde,
där beslutet anmälts, anslås. Överklagan i enlighet med laglighetsprövning skickas direkt till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till denne inom tre (3) veckor från det att justerat beslutsprotokoll är anslaget på kommunens digitala anslagstavla på Älmhult kommuns hemsida,
www.almhult.se
Närmare regler om laglighetsprövning finns i 10 kap. kommunallagen.
Beslut att avvisa överklagan
Har skrivelsen inkommit för sent ska myndigheten avvisa densamma.
Omprövning av beslut
Om överklagandet inte avvisas överlämnar myndigheten skrivelsen tillsammans
med övriga handlingar i ärendet till den myndighet som ska pröva ärendet. Myndigheten – delegaten – ska ompröva beslutet om det är uppenbart oriktigt på
grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, om det kan ske
snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part.
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Förkortningar
Lagar och förordningar
AB 08
DL
FörvL
GyF
KommL
LAS
LOA
LoE
OSL
SkF
SL
TF
VuxF
GDPR

Allmänna bestämmelser 2008
Diskrimineringslagen (2008:567)
Förvaltningslag (1986:223)
Gymnasieförordning (2010:2039)
Kommunallag (1991:900)
Lag (1992:80) om anställningsskydd
Lag (1994:260) om offentlig anställning
Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor
Offentlighet- och sekretesslag (2009:400)
Skolförordning (2011:185)
Skollagen (2010:800)
Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
Förordning om vuxenutbildning (2011:1108)
Dataskyddsförordningen

Titlar
CBEH
FC
HANDEK
HANEL
HANPL
HANSK
KJ
KUR
NSEKR
REG
R
RD
SAMMO
SYV
UN
UNAU
UNO
VHCBEH
VHCFSK
VHCGR
VHCGV

Centrala barn- och elevhälsa
Förvaltningschef
Handläggare ekonomi
Handläggare elevresor
Placeringshandläggare
Skolskjutshandläggare
Kommunjurist
Kurator
Nämndsekreterare
Registrator
Rektor
Respektive delegat
Samordnare modersmål
Studie o yrkesvägledare
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens arbetsutskott
Utbildningsnämndens ordförande
Verksamhetschef centrala barn- och elevhälsa
Verksamhetschef förskola
Verksamhetschef grundskola
Verksamhetschef gymnasium och vuxenutbildning
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Delegerade ärendetyper
1. Allmänna ärenden
Ärendegrupp

Delegat

Lagrum m.m.

Överklagan

1.1

Besluta i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte kan inväntas.

UNO

Kommunallagen
6 kap 39 §

Beror på beslutstyp

1.2

Pröva utlämnande av allmän
handling, vägran att lämna ut allmän handling och handlings utlämnande med förbehåll.

UNO
Offentlighets- och
FC
sekretesslagen
Nämndsekretera- 6 kap 3 §
re
Registrator
Kommunjurist

Kammarrätten

Formellt beslut behöver endast fattas vid vägran eller
utlämnande med förbehåll1
Hänvisning till lämpligt
lagrum ska alltid anges.

1.3

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

UNO
FC
Nämndsekreterare
Registrator
UNO
FC

Flera lagrum,
bland annat:

Kan inte överklagas

Gäller överklagande enligt
förvaltningslagen.

Kommunallagen 6
kap 15 §

Förvaltningsrätten
(laglighetsprövning)

Gäller inom respektive
nämnds i reglemente definierade ansvars- och verksamhetsområde.

Ange beroende på
typ av yttrande

Förvaltningsrätten
(laglighetsprövning)

Får vidaredelegeras

Förvaltningsrätten
(laglighetsprövning)

Får vidaredelegeras

1.4

Ge fullmakt åt ombud att föra
kommunens talan inför domstol,
andra myndigheter och rättsinstanser.

1.5

Yttrande och remissvar angående individärende.

UNAU

1.6

Teckna enklare avtal av närmast
verkställighets karaktär

FC

1.7

Omprövning/rättelse av delegeringsbeslut.

Delegat som fattat ursprungsbeslutet

Anmärkning

Förvaltnings-lagen
45 §

Yttranden till fullmäktige
får inte delegeras

Förvaltnings-lagen Beror på beslutstyp
§§ 36–39

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

Delegat

Lagrum m.m.

1.8

UNO

Förvaltnings-lagen
§ 36

Rättelse av skrivfel.2

16(38)

Överklagan

Anmärkning
Gäller i första hand skrivfel
i protokoll eller i av nämnd
fastställt dokument.
Rättelse av delegeringsbeslut görs vid behov av delegat enligt 1.7.

1.9

Överklaga beslut från domstol
eller annan myndighet.

UNO

Flera

Beror på beslutstyp Gäller inom respektive
nämnds i reglemente definierade ansvars- och verksamhetsområde.
Yttranden avseende ett
överklagat beslut som fattats av nämnden i dess helhet eller fullmäktige ska beslutas av nämnden. Punkt
1.1 i denna delegeringsordning är dock tillämplig.

1.10

Göra framställningar och utfärda UNO
skrivelser i nämndens namn.

Förvaltningsrätten
(laglighetsprövning)

Inskränks av bland annat
kommunallagen 6 kap 38 §.

1.11

Organisationsförändring inom
förvaltning.

FC

Förvaltningsrätten
(laglighetsprövning)

Förändringar som berör flera förvaltningar beslutas av
kommunstyrelsen.

1.12

Utse dataskyddsombud

FC

Dataskydds-förordningen, artikel
37

Förvaltningsrätten
(laglighetsprövning)

1.13

Godkänna personuppgiftsbiträdesavtal

FC

Dataskydds-förordningen, artikel
28

Förvaltningsrätten
(laglighetsprövning)

Får vidaredelegeras

1.14

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

Förvaltningsrätten
(laglighetsprövning)

Generella regler om ersättningar till förtroendevalda
regleras i särskilt reglemente

1.15

Besluta om (och godkänna kostnader för) uppvaktningar med
mera

Förvaltningsrätten
(laglighetsprövning)

Utöver vad som finns fastställt i kommunens styrdokument

1.16

Besluta om att skicka ärenden på UNO
remiss till nämnder, andra myndigheter med flera intressenter

UNO

Tillämpas endast när felet har praktisk betydelse. Väldigt enkla och uppenbara skrivfel i justerade protokoll (som stavfel eller motsvarande) kan rättas genom att till exempel sekreteraren
ändrar med bläckpenna i protokollet och sätter sin signatur intill rättelsen.
2
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2. Ekonomiska ärenden
Ärendegrupp

Delegat

2.1

UNO
FC

Utse beslutsattestanter med ersättare

Lagrum m.m

Överklagan

Anmärkning

Förvaltningsrätten
(laglighetsprövning)

Nämnden beslutar om attesträtt för ordförande.

Överklagan

Anmärkning

Ordföranden beslutar om
attesträtt för förvaltningschef.

3. Personalärenden
Ärendegrupp

Delegat

3.1

Inrättande av ny tjänst inom bud- FC
getram
VHCFSK, VHCGR, VHCGV,
VHCBEH
R

3.2

Fördela3 arbetsuppgifter avseende arbetsmiljö och brandskydd
till
a) FC
b) Annan chef

3.3

Samråd och förhandlingar på utbildningsnämnden vägnar vad
gäller §11–14 och 38§§ lagen
om medbestämmande i arbetslivet.

Lagrum m.m

AFS 2001:1, 6 §4
a) UNO
b) Närmast överordnad chef
FC

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

3.4

Besluta om entledigande med ål- HR-chef
derspension

3.5

Besluta om avslut med förmåner FC
utöver lag eller avtal

Beslut fattas i samråd med
HR-chef.

3.6

Besluta om disciplinpåföljd,
uppsägning, avsked

FC

Beslut fattas i samråd med
HR-chef.

3.7

Besluta om förmåner vid tjänst- FC
ledighet som inte är lag- eller avtalsreglerad

Beslut fattas i samråd med
HR-chef.

3.8

Besluta om förmåner vid fritidsstudier

Riktlinjer finns

FC

Denna fördelning är inte delegering i kommunalrättslig mening, men ska av administrativa skäl
redovisas som delegeringsbeslut.
4Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.
3
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Ärendegrupp

Delegat

Lagrum m.m

19(38)

Överklagan

Anmärkning

3.9

Utse ställföreträdare för respekti- Respektive chef
ve chef.
utser sin egen
ställföreträdare.

2 kap. 9 § SL

.

3.10

Beslut om tillsättning av rektor

2 kap. 9 § SL

Redovisas i utbildningsnämnden.

3.11

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

2 kap. 19 § SL

Tidsbegränsning enligt
skollagen anges på anställningsbevis.

3.12

Ansvar att se till att personal ges FC
möjligheter till kompetensutveckling

2 kap. 34 § 1 st SL

3.13

Beslut om anställning av:

Verksamhetschefen tillsätter
efter samråd
med FC

a)

närmast
överordnad chef
b) närmast
överordnad chef

a) chef
b) övrig personal

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

Ärendegrupp

Delegat

Lagrum m.m

4.1

UNAU

.

Godkänna förfrågningsunderlag
för belopp överstigande 50 basbelopp som inte beslutats i upphandlingsplan.

Överklagan

Anmärkning
Godkännande av förfrågnings-underlag för värden
upp till 50 basbelopp anses
som verkställighet
Förfrågningsunderlag för
ramavtal som omfattar flera
nämnder beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

4.2

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

FC

Inköps- och upphandlingsrutiner, LOU, LUF och gällande styrsystem ska följas.
Övre tillåtna gränsen för direktupphandling är 28 procent av beslutat tröskelvärde.
Direktupphand-ling för värden mindre än 100 000 kr
anses som verkställighet.
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Tilldelningsbeslut inom ramen
för budget för respektive upphandling

FC
Upphandlingssamordnare

20(38)

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

Förvaltningsrätten

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

Lagrum m.m

Överklagan

Anmärkning

Upphandlare

Ärendegrupp

Delegat

4.4

FC

Teckna avtal vid upphandling
över direktupphandlingsgränsen

Inköps- och upphandlingsrutiner, LOU,LUF och
gällande styrsystem ska följas.
Uppdraget att underteckna
avtal följer normalt beslutsrätten för delegeringsbeslut.
Om avtalet undertecknas av
annan person än den som
fattat beslutet ska detta dokumenteras. Se även avsnitt
5 i detta dokument.
Avtal inom respektive
nämnds i reglemente definierade ansvarsområde beslutas i första hand av förvaltnings-chef.
Avtal som nyttjas av flera
nämnder tecknas via delegering från kommunstyrelsen och beslutas av kommunchef.

4.5

Teckna övriga leverantörsavtal

Förvaltningschef

4.6

Föra nämndens talan vid överprövningsärenden gällande
LOU.

Kommunjurist

Gäller utöver det som betraktas som verkställighet.

Upphandlingssamordnare
Upphandlare

5. Gemensamt: Kvalitet, kränkande behandling och diskriminering
Ärendegrupp
5.1
5.2

5.3

Ansvar för att nödvändiga åtgärder tas
efter brister i verksamheten uppdagas
Besluta om skriftliga rutiner för att ta
emot och utreda klagomål mot utbildningen upprättas
Ansvar för att personalen fullgör skyldigheter som anges i 6 kap. SL

Delegat

Lagrum m.m

Respektive
chef
FC

4 kap. 7 § SL

Respektive
chef

6 kap. 5 § SL

4 kap. 8 § SL
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Överklagan

Anmärkning

Delegationsordning utbildningsnämnden
2021-03-21

Ärendegrupp
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

5.9

5.10

Ansvar för att se till att målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling bedrivs
Ansvar att förebygga och förhindra
kränkande behandling av barn och elever
Beslut om att upprätta en plan mot
kränkande behandling.
Ansvar att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling
Ansvar att utreda omständigheterna
och i förekommande fall vidta åtgärder,
i fall av att ett barn eller en elev anser
sig i samband med verksamheten ha
blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier
Ansvar att det bedrivs ett målinriktat
arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för de barn och elever som deltar i eller söker sig till verksamheten.
Läsårstider

Delegat

Lagrum m.m

R

6 kap. 6 § SL

R

6 kap. 7 § SL

R
R

6 kap. 8 § SL
3 kap. 16 § DL
6 kap. 10 § SL

R

2 kap. 7 § DL

R

3 kap. 14 § DL

FC

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

Delegat

Lagrum m.m

HANPL

8 kap. 5 § SL

VHCFSK

8 kap. 7 § SL

VHCFSK

8 kap. 12 § 3 st
SL

VHCFSK

8 kap. 13 § SL

R

8 kap. 9 § SL

R

8 kap. 9 § SL

21(38)

Överklagan

Anmärkning

Överklagan

Anmärkning

6. Förskola
Ärendegrupp
6.1
6.2
6.3
6.4

6.5

6.6

Beslut om att erbjuda förskola i den omfattning som behövs utifrån barnets behov.
Beslut om att erbjuda förskola i den omfattning som behövs utifrån barnets behov med särskilt stöd.
Beslut om överenskommelse med annan
kommun att ta emot barn om det finns
särskilda skäl
Beslut om mottagande av barn från annan kommun med hänsyn till barnets
personliga förhållanden eller önskemål
från vårdnadshavare.
Beslut om utökad vistelsetid utöver
”Regler i förskola” på grund av barnets
särskilda behov eller familjens där avgift
betalas.
Beslut om utökad vistelsetid utöver
”Regler i förskola” på grund av barnets
särskilda behov eller familjens där avgift
är nedsatt eller utan avgift.
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Yttrande från hemkommunen ska inhämtas innan beslut.

Delegationsordning utbildningsnämnden
2021-03-21

Ärendegrupp
6.7
6.8
6.9

Beslut att avsluta enskilt tillsynsärende
över fristående förskola genom att inte
vidta någon åtgärd.
Beslut om anmärkning vid tillsyn av fristående huvudman.
Beslut om tilläggsbelopp.
Tilläggsbelopp ska lämnas för
barn som har ett omfattande behov
av särskilt stöd. Hemkommunen
är inte skyldig att betala om
det innebär betydande eller ekonomiska
svårigheter

22(38)

Delegat

Lagrum m.m

VHCFSK

26 kap. 4 § SL

Överklagan

VHCFSK

26 kap. § 11

VHCBEH

8 kap 23 § SL

Allmän förvaltningsdomstol
- förvaltningsbesvär

Delegat

Lagrum m.m

Överklagan

VHCGR

14 kap. 9 § SL

R

14 kap. 6 § SL

R

14 kap. 12 § SL

VHCGR

14 kap. 18 § SL

VHCGR

26 kap. 4 § 1 st
SL

VHCBEH

14 kap 17 § SL

Anmärkning

7. Fritidshem
Ärendegrupp
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Ansvar för tillsyn av lämplig sammansättning och storlek av elevgrupp samt
en god miljö
Beslut om utbildning i fritidshem vid
särskilt behov av stöd
Beslut om nedsättning av eller befrielse
från avgift
Beslut om att utnyttja insynsrätt i fritidshem med enskild huvudman
Ansvar för tillsyn över fritidshem vars
huvudman kommunen godkänt enligt 2
kap. 7 § 2 st SL
Beslut om tilläggsbelopp. Tilläggsbelopp
ska lämnas för barn som
har ett omfattande behov av särskilt
stöd. Hemkommunen är inte
skyldig att betala om det innebär
betydande eller ekonomiska svårigheter

Anmärkning
Redovisas för
nämnden i budgetarbetet.
Tillämpas utifrån
barnens behov.
Omfattar ej tillsyn
över att bestämmelser i 6 kap. SL följs.

Allmän förvaltningsdomstolförvaltningsbesvär

8. Annan pedagogisk verksamhet
Ärendegrupp
8.1
8.2
8.3
8.4

Beslut om att vidta nödvändiga åtgärder om brister i verksamheten framkommer
Ansvar för att skriftiga rutiner för att ta
emot och utreda klagomål mot utbildningen upprättas
Ansvar för tillsyn över pedagogisk omsorg vars huvudman är berättigad till
kommunalt bidrag
Beslut om tilläggsbelopp. Tilläggsbelopp ska lämnas för barn som
har ett omfattande behov av särskilt
stöd. Hemkommunen är inte
skyldig att betala om det innebär

Delegat

Lagrum m.m

VHCFSK

25 kap. 8 § 2 st
SL

VHCFSK

25 kap. 8 § 3 st
SL

VHCFSK

26 kap. 4 § 2 st
SL

VHCBEH

25 kap 13 § SL
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Överklagan

Allmän förvaltningsdomstol
- förvaltningsbesvär

Anmärkning

Delegationsordning utbildningsnämnden
2021-03-21

Ärendegrupp

Delegat

23(38)

Lagrum m.m

Överklagan

Anmärkning

Anmärkning

betydande eller ekonomiska svårigheter

9. Förskoleklass
Ärendegrupp

Delegat

Lagrum m.m

Överklagan

9.1

Beslut om uppskjuten skolplikt efter
begäran från barnets vårdnadshavare

VHCGR
VHCFSK

7.kap 10 § SL

Skolväsendets överklagande- nämnd förvaltningsbesvär

9.2

Beslut om att tidigarelagd skolgång
(detta har vi inte haft med tidigare)
Beslut om mottagande av barn från annan kommun i förskoleklass med hänsyn till barnets personliga förhållanden
Beslut om mottagande av barn från annan kommun i förskoleklass efter önskemål från vårdnadshavare.
Beslut om att utnyttja insyn i fristående
förskoleklass
Beslut om tilläggsbelopp. Tilläggsbelopp
ska lämnas för barn som
har ett omfattande behov av särskilt
stöd. Hemkommunen är inte
skyldig att betala om det innebär
betydande eller ekonomiska svårigheter

VHCFSK

7 kapitlet 11 § SL

VHCGR

9 kap. 13 § 1 st
SL

VHCGR

9 kap. 13 § 2 st
SL

VHCGR

9 kap. 22 § SL

VHCBEH

9 kap 21 § SL

Beslut om beviljande av skolskjuts enligt kommunens riktlinjer för skolskjuts
Beslut om avsteg från kommunens riktlinjer för skolskjuts

HANSK

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

9.3
9.4
9.5
9.6

9.7
9.8

UNAU

Skolväsendets överklagande- nämnd förvaltningsbesvär

Innan beslut fattas
inhämtas yttrande.
Innan beslut fattas
inhämtas yttrande.

Allmän förvaltningsdomstol
- förvaltningsbesvär

Allmän förvaltningsdomstol – förvaltningsbesvär.
Gäller 9 kap 15 b §
1 st.

Förvaltningsrätten
första instans.

10. Grundskola
Ärendegrupp

Delegat

Lagrum m.m

10.1

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

VHCBEH

7 kap. 8 § SL

10.2

Beslut om utbildning i annan skolform

R

7 kap. 9 § SL
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Överklagan

Anmärkning
Mottagande på försök i särskola Om
berörda huvudmän
är överens och elevens vårdnadshavare medger detta.
Gäller integrerade
och omvänt integrerade elever. Efter
samråd med CBEH.
Om berörda huvudmän är överens och
elevens vårdnads-

Delegationsordning utbildningsnämnden
2021-03-21

Ärendegrupp

Delegat

Lagrum m.m

10.3

Beslut om skolpliktens förlängning (senare upphörande)

R

7 kap. 13 § SL

10.4

Beslut om skolpliktens tidigare upphörande

R

7 kap. 14 § SL

10.5

Beslut om rätt att slutföra sista årskursen enligt 7 kap. 15 § SL

VHCGR

7 kap. 16 § SL

10.6

Ansvara för att skolpliktiga barn som
inte går i skolan på något annat sätt får
föreskriven utbildning.
Ansvar för att eleven fullgör sin skolgång (skolplikt)
Beslut om överenskommelse med annan kommun om att denna i sin grundskola ska ta emot barn om det finns
särskilda skäl.
Beslut om mottagande av elev från annan kommun i grundskola med hänsyn
till elevens personliga förhållanden.

VHCGR

7 kap. 21 § SL

R

7 kap. 22 § SL

VHCGR

10 kap. 24 § SL

VHCGR

10 kap. 25 § SL

Beslut om att ta emot även i annat fall
än som avses i 10 kap. 24§ 3 st, 25 §
eller 26 § SL efter önskemål från vårdnadshavare
Beslut om åtgärder för elev som inte
kan bo hemma till följd av skolgången

VHCGR

10 kap. 27 § SL

VHCGR

10 kap. 29 § SL

10.12

Beslut om placering vid skolenhet –
beslut om avslag på ansökan

VHCGR

10 kap. 30 § SL

10.13

Beslut om beviljande av skolskjuts enligt kommunens riktlinjer för skolskjuts
Beslut om avsteg från kommunens riktlinjer för skolskjuts

HANSK

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

Beslut om utnyttjande av insynsrätt i
fristående grundskola
Beslut om särskild undervisning för
elever p.g.a. sjukdom eller liknande
skäl
Beslut att göra överenskommelse med
annan huvudman att anordna särskild

VHCGR

10 kap. 41 § SL

R

24 kap. 17 § SL

VHCGR

24 kap. 19 § SL

10.7
10.8

10.9

10.10

10.11

10.14

10.15
10.16
10.17

UNAU
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24(38)

Överklagan
Skolväsendets
överklagandenämnd - förvaltningsbesvär
Skolväsendets
överklagandenämnd - förvaltningsbesvär

Anmärkning
havare medger detta.
För elever i specialskola prövas frågan
av Specialpedagogiska myndigheten.
För elever i specialskola prövas frågan
av Specialpedagogiska myndigheten.
För elever i specialskola prövas frågan
av Specialpedagogiska myndigheten.

Skolväsendets
överklagandenämnd - förvaltningsbesvär

Om särskilda skäl
finns. Yttrande från
elevens hemkommun ska inhämtas
innan beslut.

Skolväsendets
överklagandenämnd - förvaltningsbesvär
Skolväsendets
överklagandenämnd - förvaltningsbesvär

Vid bedömning ska
särskild vikt fästas
vid elevens ålder.

Allmän förvaltningsdomstol –
förvaltningsbesvär. Gäller 32§ 1
st

Förvaltningsrätten
första instans.

Delegationsordning utbildningsnämnden
2021-03-21

Ärendegrupp

10.18

10.19

undervisning på sjukhus eller annan institution
Beslut om särskild undervisning i hemmet eller annan lämplig plats för elever
som inte vårdas på sjukhus eller en
motsvarande institution
Beslut om skolpliktens fullgörande på
annat sätt än enligt skollagen

Delegat

Lagrum m.m

R

24 kap. 20 § SL

VHCGR

Överklagan

Anmärkning

24 kap. 23 § SL

Allmän förvaltningsdomstol förvaltningsbesvär
Allmän förvaltningsdomstol förvaltningsbesvär

Medgivande för
upp till ett (1) år i
sänder i enlighet
med 24 kap. 24 §
SL.
Gäller omedelbart
om inte annat beslutas.

10.20

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

VHCGR

24 kap. 24 § SL

10.21
10.22

Beslut om läsårstider
Beslut om att antalet skoldagar per vecka kan begränsas till fyra (4) stycken
för en grupp elever i årskurs 1 och 2
Ansvar för prövning av mottagande av
barn, som anses bosatta i utlandet hos
sina vårdnadshavare, i grundskolan
Beslut om mottagande även i andra fall
av barn, som inte anses bosatt i Sverige, som elev i sin grundskola
Ansvar att anordna modersmålsundervisning
Beslut att elev ska ges modersmålsundervisning under längre tid än sju (7)
läsår
Beslut om fördelning av undervisningstid mellan årskurserna
Beslut om tilläggsbelopp. Tilläggsbelopp ska lämnas för barn som
har ett omfattande behov av särskilt
stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning.
Hemkommunen är inte skyldig att betala om det innebär betydande eller ekonomiska svårigheter.

FC
FC

3 kap. 3 § SkF
3 kap. 4 § 2 st
SkF

VHCGR

4 kap. 2 § SkF

VHCGR

4 kap. 2 § 2 st
SkF

SAMMO

5 kap. 10 § SkF

SAMMO

5 kap. 11 § SkF

VHCGR

9 kap. 4 § SkF

VHCBEH

10 kap 39 § SL

Beslut om gruppstorlek för språkval
Beslut om erbjudande av allsidigt urval
av ämnen som elevens val
Beslut att bedriva undervisning på distans

R
R

9 kap. 7 § SkF
9 kap. 8 § SkF

R

7:1 §
Förordning
(2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk
verksamhet vid
spridning av viss
smitta

10.23
10.24
10.25
10.26
10.27
10.28

10.29
10.30
10.31

25(38)
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Efter begäran av
vårdnadshavare.

Om eleven har behov av detta.

Allmän förvaltningsdomstol
-förvaltningsbesvär

Gäller fristående
verksamheter

En huvudman som
håller en skolenhet
öppen får tillämpa bestämmelserna i 3-5, 7,
9 och 10 §§ om det
behövs på grund av
att lärare eller elever
inte är eller har varit
närvarande i skolenhetens lokaler därför
att de i fråga om sin
egen personliga situation följer eller har
följt föreskrifter, all-

Delegationsordning utbildningsnämnden
2021-03-21

Ärendegrupp

10.32

Delegat

Beslut hur undervisningstiden ska räknas vid distansundervisning.

Ärendegrupp

R

Lagrum m.m

11. Grundsärskola
Delegat Lagrum m.m
VHCBEH

7 kap. 5 § SL

11.2

Ansvar att utreda om något tyder på att
en elev i grundsärskolan inte tillhör
grundsärskolans målgrupp.
Beslut om att en elev inte längre tillhör
grundsärskolans målgrupp om en utredning i enlighet med 7 kap. 5 a § SL
visar detta.
Beslut om mottagande på försök under
högst sex (6) månader i annan skolform
(grundskolan)

VHCBEH

7 kap 5 a § SL

VHCBEH

7 kap 5 b § SL

VHCBEH

7 kap. 8 § SL

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

VHCBEH

7 kap. 9 § SL

11.5
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Anmärkning
männa råd eller rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19.
En huvudman som
håller en skolenhet
öppen får tillämpa bestämmelserna i 3-5, 7,
9 och 10 §§ om det
behövs på grund av
att lärare eller elever
inte är eller har varit
närvarande i skolen-

Förordning
(2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk
verksamhet vid
spridning av viss
smitta

Beslut om mottagande i grundsärskolan.

11.4

Överklagan

7:2 §

11.1

11.3

26(38)

hetens lokaler därför att de i fråga om
sin egen personliga
situation följer eller
har följt föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som
avser sjukdomen
covid-19.

Överklagan Anmärkning
Skolväsendets
överklagandenämnd - förvaltningsbesvär

I samråd med rektor.
Beslutet ska föregås
av en utredning motsvarande den som enligt 7 kap. 5 § SL ska
göras inför beslut om
mottagande i grundsärskolan.

I samråd med VHCGR. Om berörda
huvudmän är överens
och elevens vårdnadshavare medger
detta.
I samråd med VHCGR. Om berörda
huvudmän är överens
och elevens vårdnadshavare medger
detta.

Delegationsordning utbildningsnämnden
2021-03-21

Ärendegrupp

Delegat Lagrum m.m

Överklagan Anmärkning
Skolväsendets
överklagandenämnd - förvaltningsbesvär
Skolväsendets
överklagandenämnd - förvaltningsbesvär
Skolväsendets
överklagandenämnd - förvaltningsbesvär

11.6

Ansvar för prövning av uppskjuten
skolplikt

VHCBEH

7 kap. 10 § SL

11.7

Ansvar för prövning av skolpliktens
förlängning (senare upphörande)

R

7 kap. 13 § SL

11.8

Ansvar för prövning av skolpliktens tidigare upphörande

R

7 kap. 14 § SL

11.9

Ansvar för prövning av rätt att slutföra
skolgången enligt 7 kap. 15 § SL
Ansvar för att skolpliktiga barn som inte går i skolan på något annat sätt får
föreskriven utbildning
Ansvar för att eleverna fullgör sin skolgång (skolplikt)
Beslut om en elev huvudsakligen ska
läsa ämnen eller ämnesområden

R

7 kap. 16 § SL

VHCGR

7 kap. 21 § SL

R

7 kap. 22 § SL

R
VHCBEH

Beslut att göra överenskommelse med
annan kommun att den i sin grundsärskola ska ta emot elever som hemkommunen ansvarar för
Beslut om mottagande av elev från annan kommun i grundsärskola med hänsyn till elevens personliga förhållanden

VHCGR

11 kap. 8 § SL
Enl SL beslutar
huvudmannen om
ämnen/ämnesområden. Rektor beslutar om eleven
läser en kombination av ämnen,
ämnesområden,
grundskoleämnen.
11 kap. 24 § 2 st
SL

VHCBEH

11 kap. 25 § SL

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

VHCGR

11 kap. 26 § SL

VHCGR

11 kap. 29 § 2 st
SL

Beslut om beviljande av skolskjuts enligt kommunens riktlinjer för skolskjuts
Beslut om avsteg från kommunens riktlinjer för skolskjuts

HANSK

11 kap. 31 § SL

UNAU

11 kap. 31 § SL

Ansvar för insyn i fristående grundsärskola

VHCGR

11 kap. 40 § SL

11.10
11.11
11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17
11.18

11.19

27(38)
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I samråd med VHCGR. Efter begäran
av barnets vårdnadshavare.
För elever i specialskola prövas frågan
av Specialpedagogiska myndigheten.
För elever i specialskola prövas frågan
av Specialpedagogiska myndigheten.

Samråd med elevens
vårdnadshavare innan
beslut fattas.

Skolväsendets
överklagandenämnd - förvaltningsbesvär

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

Skolväsendets
överklagandenämnd - förvaltningsbesvär
Allmän förvaltningsdomstol –
förvaltningsbesvär. Gäller 31§
1 st.

Förvaltningsrätten
första instans.

Delegationsordning utbildningsnämnden
2021-03-21

Ärendegrupp
11.20

Delegat Lagrum m.m

Beslut om särskild undervisning för
elever p.g.a. sjukdom eller liknande
Beslut att göra överenskommelse med
annan huvudman att anordna särskild
undervisning på sjukhus eller annan institution
Beslut om särskild undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats för
elever som inte vårdas på sjukhus eller
motsvarande institution
Beslut om skolpliktens fullgörande på
annat sätt än enligt skollagen

R

24 kap. 17 § SL

VHCGR

24 kap. 19 § SL

R

24 kap. 20 § SL

VHCGR

24 kap. 23 § SL

11.24

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

VHCGR

24 kap. 24 § SL

11.25
11.26

Beslut om läsårstider
Beslut om att antalet skoldagar per vecka kan begränsas till fyra (4) stycken
för en grupp elever i årskurs 1 och 2
Ansvar för prövning av mottagande av
barn, som anses bosatta i utlandet hos
sina vårdnadshavare, i grundsärskola
Beslut att inte anordna modersmålsundervisning
Beslut om att elev ska ges modersmålsundervisning under längre tid än sju (7)
år
Beslut om ytterligare undervisningstid
utöver den garanterade
Beslut om fördelning av undervisningstid mellan årskurserna
Ansvar för erbjudande av ett allsidigt
urval av ämnen som elevens val
Beslut om tilläggsbelopp. Tilläggsbelopp ska lämnas för barn som
har ett omfattande behov av särskilt
stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning.
Hemkommunen är inte skyldig att betala om det innebär betydande eller ekonomiska
svårigheter

FC
FC

3 kap. 3 § SkF
3 kap. 4 § 2 st
SkF

VHCGR

4 kap. 2 § SkF

SAMMO

5 kap. 10 § SkF

VHCGR

5 kap. 11 § SkF

R

10 kap. 2 § SkF

R

10 kap. 3 § SkF

R

10 kap. 5 § SkF

VHCBEH

8 kap 23 § SL

Beslut att bedriva undervisning på distans

R

7:1 §
Förordning
(2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk
verksamhet vid
spridning av viss
smitta

11.21

11.22

11.23

11.27
11.28
11.29
11.30
11.31
11.32
11.33

11.34
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28(38)

Överklagan Anmärkning

Allmän förvaltningsdomstol förvaltningsbesvär
Allmän förvaltningsdomstol förvaltningsbesvär

Medgivande för upp
till ett (1) år i sänder i
enlighet med 24 kap.
24 § SL.
Gäller omedelbart om
inte annat beslutas.

Om det finns särskilda skäl.

Allmän förvaltningsdomstol
-förvaltningsbesvär

En huvudman som håller en skolenhet öppen
får tillämpa bestämmelserna i 3-5, 7, 9 och 10
§§ om det behövs på
grund av att lärare eller
elever inte är eller har
varit närvarande i skolenhetens lokaler därför
att de i fråga om sin
egen personliga situation följer eller har följt

Delegationsordning utbildningsnämnden
2021-03-21

Ärendegrupp

11.35

Beslut hur undervisningstiden ska räknas vid distansundervisning.

Delegat Lagrum m.m

R

7:2 §
Förordning
(2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk
verksamhet vid
spridning av viss
smitta

140

29(38)

Överklagan Anmärkning
föreskrifter, allmänna
råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser
sjukdomen covid-19.
En huvudman som håller en skolenhet öppen
får tillämpa bestämmelserna i 3-5, 7, 9 och 10
§§ om det behövs på
grund av att lärare eller
elever inte är eller har
varit närvarande i skolenhetens lokaler därför
att de i fråga om sin
egen personliga situation följer eller har följt
föreskrifter, allmänna
råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser
sjukdomen covid-19.

Delegationsordning utbildningsnämnden
2021-03-21

30(38)

12. Gymnasieskola
Ärendegrupp

Delegat

Lagrum m.m

Överklagan

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

12.1

Beslut om avstängning av elev i gymnasieskola, inhämtande av yttrande
m.m.

UNAU

5 kap. 17 § SL
5 kap. 18 § SL

Allmän förvaltningsdomstol förvaltningsbesvär

12.2

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

R

5 kap. 19 § SL
5 kap. 20 § SL

12.3

Beslut om ekonomiskt stöd vid inackordering

HANDEK

15 kap. 32 § SL

Allmän förvaltningsdomstol förvaltningsbesvär
Allmän förvaltningsdomstol förvaltningsbesvär

12.4

Beslut om ekonomiskt stöd kontant reseersättning.
Beslut om utnyttjande av insynsrätt i
fristående gymnasieskola
Beslut om avvikelse från ett nationellt
programs innehåll
Beslut om att utbildningen får fördelas
på längre tid än tre (3) läsår

HANDEK

LoE 2 kap. 2 §

VHCGV

15 kap. 34 § SL

R

16 kap. 14 § SL

R

Beslut om behörighet hos och mottagande av sökande
Beslut om rätt att fullfölja utbildningen

R

12.10

Beslut om minskad omfattning på utbildningen på introduktionsprogram

R

16 kap. 15 § 2 st
SL
9 kap 7 § GyF
16 kap. 36,4344,47 §§ SL
16 kap. 37-41 §§
SL
17 kap. 6 § SL

12.11

Beslut om plan för utbildningen på introduktionsprogram
Beslut om mottagande av ungdomar till
yrkesintroduktion eller individuellt alternativ
Beslut om att erbjuda yrkesintroduktion och individuellt alternativ för elever från grundsärskolan
Ansvar för överenskommelse om annan interkommunal ersättning än enligt
17 kap. 24-27 §§ SL
Beslut om särskild undervisning för
elever p.g.a. sjukdom eller liknande
skäl
Ansvar för överenskommelse med annan huvudman om att anordna särskild
undervisning på sjukhus eller annan institution

R

17 kap. 7 § SL

R

17 kap. 11 § SL

Om det finns synnerliga skäl.

R

17 kap. 16 § 3 st
SL

Om dessa bedöms ha
förutsättningar att
klara utbildningen.

VHCGV

17 kap. 23 § SL

R

24 kap. 17 § SL

R

24 kap. 19 § SL

Beslut om särskild undervisning i hemmet eller annan lämplig plats för elever
som inte vårdas på sjukhus eller en
motsvarande institution

R

24 kap. 20 § SL

12.5
12.6
12.7
12.8
12.9

12.12
12.13
12.14
12.15
12.16

12.17

R
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Förvaltningsrätten är
första instans.

Vid särskilda skäl.

Om eleven begär det
och det är förenligt
med syftet med elevens utbildning.

12.24

Ansvar för överenskommelse med annan
huvudman om att anordna särskild undervisning på sjukhus eller annan institution

Delegationsordning utbildningsnämnden
2021-03-21

Ärendegrupp
12.18
12.19
12.20
12.21
12.22
12.23

12.24
12.25
12.26
12.27
12.28
12.29
12.30

12.31

12.32

Delegat

Lagrum m.m

Beslut om läsårstider
Beslut om kurser som ska erbjudas som
programfördjupning
Beslut om kurser som ska erbjudas som
individuellt val
Beslut om att elev ska ges modersmålsundervisning under längre tid än sju (7)
läsår
Beslut om att inte anordna modersmålsundervisning
Besluta om antalet undervisningstimmar för varje kurs, varje ämnesområde,
gymnasiearbetet samt om hur fördelningen av undervisningstiden över
läsåren ska se ut
Beslut om att redovisa hur eleven har
fått sin garanterade undervisningstid
Beslut om urval av sökande på programinriktat individuellt val och yrkesintroduktion
Ansvar att bedöma att hela utbildningen i yrkesintroduktion skolförläggs
Beslut om preliminär antagning efter
urval bland de sökande
Beslut om slutlig antagning

FC
R

3 kap. 2 § GyF
4 kap. 6 § GyF

R

4 kap. 7 § GyF

SAMMO

4 kap. 18 § GyF

SAMMO

4 kap. 19 § 1 st
GyF
4 kap. 22 § 1st
GyF

Beslut om en elev ska få studiehandledning på sitt modersmål om eleven
behöver det
Beslut om tilläggsbelopp till fristående
gymnasieskola.
Tilläggsbelopp ska lämnas för elever
som har ett omfattande behov
av särskilt stöd eller ska erbjudas
modersmålsundervisning. Hemkommunen är inte skyldig att betala
om det innebär betydande eller
ekonomiska svårigheter
Beslut om att svara för vissa elevresor

Beslut att bedriva undervisning på distans

R

R

31(38)

Överklagan

Anmärkning

Om eleven har behov
av detta.

R

4 kap. 22 § 3 st
GyF
6 kap. 1 § GyF

R

6 kap. 5 § GyF

VHCGV

SAMMO

7 kap. 7 § 1 st
GyF
7 kap. 7 § 2 st
GyF
9 kap. 9 § GYF

VHCGV

16 kap. 54 § SL

HANEL

LoE § 1-3

Lagen om kommunens skyldighet att
svara för vissa elevresor.

R

7:1 §
Förordning
(2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk
verksamhet vid
spridning av viss
smitta

En huvudman som håller en skolenhet öppen
får tillämpa bestämmelserna i 3-5, 7, 9 och 10
§§ om det behövs på
grund av att lärare eller
elever inte är eller har
varit närvarande i skolenhetens lokaler därför
att de i fråga om sin
egen personliga situation följer eller har följt
föreskrifter, allmänna
råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser
sjukdomen covid-19.

VHCGV
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Om detta uppenbart
bäst gynnar eleven.

Delegationsordning utbildningsnämnden
2021-03-21

Ärendegrupp
12.33

Beslut hur undervisningstiden ska räknas vid distansundervisning.

Delegat

Lagrum m.m

R

7:2 §

32(38)

Överklagan

Anmärkning
En huvudman som håller en skolenhet öppen
får tillämpa bestämmelserna i 3-5, 7, 9 och 10
§§ om det behövs på
grund av att lärare eller
elever inte är eller har
varit närvarande i skolenhetens lokaler därför
att de i fråga om sin
egen personliga situation följer eller har följt
föreskrifter, allmänna
råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser
sjukdomen covid-19.

Förordning
(2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk
verksamhet vid
spridning av viss
smitta

13. Gymnasiesärskola
Ärendegrupp

Delegat

Lagrum m.m

Överklagan

Anmärkning

13.1

Ansvar för prövning och beslut om sökande tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan

VHCBEH

18 kap. 5 § SL

Skolväsendets
överklagandenämnd - förvaltningsbesvär

I samråd med rektor.
Beslutet ska föregås
av en utredning motsvarande den som enligt 7 kap. 5 § SL ska
göras inför beslut om
mottagande i grundsärskolan.

13.2

Beslut om att en elev inte längre tillhör
gymnasiesärskolans målgrupp om en
utredning i enlighet med 18 kap. 6 § SL
visar detta
Beslut om antagning till gymnasiesärskolans utbildningar
Beslut om beviljande av skolskjutsenligt kommunens riktlinjer för skolskjuts
Beslut om avsteg från kommunens riktlinjer för skolskjuts

VHCBEH

18 kap. 7 § 1 st
SL

Skolväsendets
överklagandenämnd - förvaltningsbesvär

R

18 kap. 12 § SL

R

18 kap. 30-31
samt 35 §§ SL
18 kap. 30 § 1 st
SL

13.6

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

UNAU

18 kap. 31 § 1 st
SL

13.7

Beslut om ekonomiskt stöd till elever i
gymnasiesärskola med offentlig huvudman som behöver inackordering på
grund av skolgången

KUR

18 kap. 32 § 1 st
SL

13.8

Beslut om att avslå kostnadsfri skolskjuts till fristående gymnasiesärskola
inom hemkommunen

UNAU

18 kap. 35 § SL

13.3
13.4
13.5

UNAU
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Allmän förvaltningsdomstol förvaltningsbesvär
Allmän förvaltningsdomstol förvaltningsbesvär
Allmän förvaltningsdomstol förvaltningsbesvär
Allmän förvaltningsdomstol förvaltningsbesvär

Kommunens kostnader för detta ersätts
av elevens hemkommun.
Denna skyldighet gäller dock inte elever
som tagits emot i
andra hand till ett nationellt program enligt 19 kap. 39 § SL.
I de fall det inte kan
ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Se 18
kap. 30 § SL.

Delegationsordning utbildningsnämnden
2021-03-21

Ärendegrupp
13.9
13.10

13.11
13.12
13.13

13.14

13.15

13.16
13.17
13.18
13.19

13.20

13.21
13.22
13.23
13.24
13.25
13.26

Delegat

Lagrum m.m

Beslut om utnyttjande av rätt till insyn i
fristående gymnasiesärskola i kommunen
Beslut om att erbjuda elev på ett nationellt program att senare kunna antas till
en nationell inriktning, en särskild variant eller gymnasial lärlingsutbildning
inom programmet
Beslut om att fördela utbildningen på
längre tid än fyra (4) år
Beslut att erbjuda elev som fått lägst
betyget E ytterligare utbildning av samma slag
Beslut om mottagande av sökande

VHCHGV

18 kap. 37 § SL

R

19 kap. 11 § SL

R

19 kap. 17 § SL

R

19 kap. 25 § SL

R

19 kap. 29 § 1 st
SL

Ansvar för att bereda sökande som inte
tillhör målgruppen tillfälle att söka till
gymnasieskola i hemkommunen så
snart som möjligt
Bedöma om sökande till ett individuellt
program har förutsättningar att följa
undervisningen på ett nationellt program
Beslut om mottagande i första hand av
elev som är hemmahörande i kommunen eller i samverkansområdet
Beslut om mottagande i första hand av
elever som inte är hemmahörande i
kommunen eller samverkansområdet
Beslut om mottagande i andra hand
Beslut om mottagande på ett individuellt program av elev från annan kommun, där hemkommunen bedömt att
eleven inte kan följa utbildning på ett
nationellt program
Beslut om tilläggsbelopp för eleverna
vid fristående gymnasiesärskola som
har ett omfattande behov av särskilt
stöd eller som ska erbjudas undervisning
Beslut om särskild undervisning för
elever p.g.a. sjukdom eller liknande
skäl
Beslut om läsårstider
Beslut om kurser för programfördjupning
Beslut om kurser som ska erbjudas som
individuellt val
Beslut om att elev ska ges modersmålsundervisning under längre tid än sju (7)
år
Beslut om antalet undervisningstimmar
för varje kurs, varje ämnesområde,
gymnasiearbetet och
gymnasiesärskolearbetet samt om hur

R

19 kap. 29 § 2 st
SL

R

19 kap. 29 § 3 st
SL

R

19 kap. 35 § SL

R

19 kap. 36 § SL

R
R

19 kap. 39 § SL
19 kap. 40 § SL

VHCHGV

19 kap. 47 § SL

R

24 kap. 17 § SL

FC
R

3 kap. 2-3 §§ SL
4 kap. 6 § GyF

R

4 kap. 7a § GyF

SAMMO

4 kap. 18 § GyF

R

4 kap. 22 § 1 st
GyF
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33(38)

Överklagan

Anmärkning

Ingen skyldighet
Skolväsendets
överklagandenämnd - förvaltningsbesvär
Efter beslut enligt 18
kap. 5 § SL.

I samråd med FC

Delegationsordning utbildningsnämnden
2021-03-21

Ärendegrupp
13.27
13.28
13.29
13.30
13.31

13.32
13.33

13.34

13.35

13.36

13.37

Delegat

Lagrum m.m

R
R

4 kap. 22 § 2 st
GyF
7 kap. 8 § GyF

R
R
R

7 kap. 9 § GyF
7 kap. 11 § GyF
7 kap. 13 § GyF

SAMMO

9 kap. 9 § 1st GyF

SAMMO

9 kap. 9 § 2 st
GyF

UNAU

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

Beslut hur undervisningstiden ska räknas vid distansundervisning.

fördelningen av undervisningstiden
över läsåren ska se ut
Redovisning av hur eleven fått sin garanterade undervisningstid
Beslut om antagning vid senare tidpunkt
Beslut om byte av studieväg
Beslut om urval av sökande
Beslut om urval och antagning av sökande till ett nationellt program eller en
särskild variant eller gymnasial lärlingsutbildning som börjar det första
året.
Beslut om en elev ska få studiehandledning på sitt modersmål om eleven
behöver det
Beslut om studiehandledning på annat
språk än modersmålet om elev undervisats på det språket före ankomsten till
Sverige
Beslut om avstängning av elev i kommunal gymnasiesärskola, inhämtande
av yttrande m.m.

34(38)

Överklagan

Anmärkning

5 kap. 17 § SL

Allmän förvaltningsdomstol förvaltningsbesvär

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

VHCBEH

19 kap 47 § SL

Allmän förvaltningsdomstol
förvaltningsbesvär

R

7:1 §
Förordning
(2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk
verksamhet vid
spridning av viss
smitta

R

7:2 §
Förordning
(2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk
verksamhet vid
spridning av viss
smitta
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En huvudman som håller en skolenhet öppen
får tillämpa bestämmelserna i 3-5, 7, 9 och 10
§§ om det behövs på
grund av att lärare eller
elever inte är eller har
varit närvarande i skolenhetens lokaler därför
att de i fråga om sin
egen personliga situation följer eller har följt
föreskrifter, allmänna
råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser
sjukdomen covid-19.
En huvudman som håller en skolenhet öppen
får tillämpa bestämmelserna i 3-5, 7, 9 och 10
§§ om det behövs på
grund av att lärare eller
elever inte är eller har
varit närvarande i skolenhetens lokaler därför
att de i fråga om sin
egen personliga situation följer eller har följt

Delegationsordning utbildningsnämnden
2021-03-21

Ärendegrupp

Delegat

Lagrum m.m

35(38)

Överklagan

Anmärkning
föreskrifter, allmänna
råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser
sjukdomen covid-19.

14. Vuxenutbildning

Ärendegrupp

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, på gymnasial
nivå och i svenska för invandrare
Delegat Lagrum m.m
Överklagan Anmärkning

14.1

Beslut om att böcker och andra lärverktyg ska erbjudas mot avgift

R

20 kap. 7 § SLs

14.2

Beslut om att utbildningen på kurs ska
upphöra, om elev saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller
annars inte gör tillfredsställande framsteg
Beslut om att den vars utbildning har
upphört i svenska för invandrare på
nytt ska beredas plats

R

20 kap. 9 § 2 st SL

Skolväsendets
överklagandenämnd - förvaltningsbesvär

R

20 kap. 9 § 3 st SL

14.4

Beslut om mottagande av sökande till
utbildning på grundläggande nivå

R

20 kap. 13 § och 14 §
2 st SL

14.5

Beslut om åtagande att svara för kostnader för utbildning på gymnasial nivå
anordnad av annan huvudman

R

20 kap. 21 § 2 st och
3 st SL

14.6

Beslut om mottagande av sökande till
utbildning på gymnasial nivå

R

20 kap. 22 § SL

Skolväsendets
överklagandenämnd - förvaltningsbesvär
Skolväsendets
överklagandenämnd - förvaltningsbesvär
Skolväsendets
överklagandenämnd - förvaltningsbesvär
Skolväsendets
överklagandenämnd - förvaltningsbesvär

14.7

Beslut om antagande av sökande till utbildning på gymnasial nivå
Beslut om minskning av undervisningens omfattning

R

20 kap. 23 § SL

R

20 kap. 24 § SL

Beslut om att ta emot elev till utbildning i svenska för invandrare

R

20 kap. 33 § SL

14.3

14.8

14.9

146

Utgångspunkten
är att utbildningen
ska vara avgiftsfri.
I utbildning i
svenska för invandrare ska utbildningen vara
avgiftsfri

Om särskilda skäl
finns.

Minskningen kan
ske om eleven begär det och om
huvudmannen finner att det är förenligt med utbildningens syfte.
Skolväsendets
överklagandenämnd - förvaltningsbesvär

Delegationsordning utbildningsnämnden
2021-03-21

Ärendegrupp
14.10
14.11
14.12

14.13

Delegat

Lagrum m.m

Beslut om rätt till prövning inom Komvux
Beslut om ersättning för elevs utbildning i svenska för invandrare i folkhögskola
Beslut om avstängning av elev i kommunal vuxenutbildning, inhämtande av
yttrande m.m.

R

20 kap. 40 § SL

R

24 kap. 15 § SL

UNAU

5 kap. 17 § SL

Beslut om personen uppfyller kriterier
enligt § 4 utifrån lokala kriterier

R

Studiestödslag
2017.527 § 4

36(38)

Överklagan

Anmärkning

Allmän förvaltningsdomstol förvaltningsbesvär

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

Beslut fattas av rektor
enligt riktlinjer beslutad av UN 2017-0614 § 97

Särskild utbildning för vuxna
14.14

Beslut om böcker och andra lärverktyg
ska erbjudas mot avgift

R

21 kap. 6 § SL

14.15

Beslut om mottagande till särskild utbildning för vuxna

R

21 kap. 7 § 3 st SL

14.16

Beslut om antagning av sökande till
särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
Beslut om att utbildningen på kursen
ska upphöra om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg
Beslut om att den vars utbildning har
upphört på nytt ska beredas plats

R

21 kap. 7 § 4 st SL

R

21 kap. 9 § 2 st SL

Skolväsendets
överklagandenämnd - förvaltningsbesvär

R

21 kap. 9 § 3 st SL

Skolväsendets
överklagandenämnd - förvaltningsbesvär

Beslut om att tillhandahålla särskild utbildning på grundläggande nivå på modersmålet eller annat språk
Beslut om urval av sökande till särskild
utbildning för vuxna på gymnasial nivå

R

21 kap. 12 § SL

R

3 kap. 8 § VuxF

Beslut om avstängning av elev i särskild utbildning för vuxna, inhämtande
av yttrande m.m.

UNAU

5 kap. 17 § SL

14.17

14.18

14.19
14.20
14.21

147

Utgångspunkt är
att utbildningen
ska vara kostnadsfri.
Skolväsendets
överklagandenämnd - förvaltningsbesvär

Allmän förvaltningsdomstol förvaltningsbesvär

Om särskilda skäl
finns.

Om samtliga behöriga sökande
inte kan antas.
Endast rektor kan
besluta om omedelbar avstängning i vissa fall.
Se 5 kap. 17 § 1 st
p 2-4 SL.

Delegationsordning utbildningsnämnden
2021-03-21

37(38)

15. Delegerade uppgifter utöver beslutsrätt, undertecknande och kontrasignering av handlingar med mera (ej delegering enligt kommunallagen)
Rätten att underteckna handlingar enligt nedanstående förteckning jämställs med
rätten att teckna kommunens firma på respektive handlingstyper. 5

Uppdrag/uppgift

Utförare/undertecknare

Underteckna avtal gällande
upphandling enligt antagen
inköps- och upphandlingspolicy

Förvaltningschef Roger Johansson
Ylva Thomander, upphandlingschef
Heike Philipsson, upphandlare
Veronica Bertilsson, upphandlare

Handlingar kontrasigneras (vid behov) av

Anmärkning

Uppdraget att underteckna avtal följer normalt beslutsrätten för
delegeringsbeslut. Om
avtalet av något skäl
undertecknas av annan
person än den som fattat beslutet ska detta
dokumenteras.
Avtal inom respektive
nämnds i reglemente
definierade ansvarsoch verksamhetsområde skrivs i första hand
under av förvaltningschef.
Upphandlingssamordnare och upphandlare
skriver huvudsakligen
under avtal som nyttjas
av flera nämnder.

Underteckna delegeringsbeslut och andra handlingar i
ärenden där beslutsrätten delegerats till enskild delegat

Respektive delegat enligt delegeringsordning i avsnitt 1–
14

Ibland efterfrågas i samband med att avtal, ansökningar och enklare fullmakter ska undertecknas bevis på vem som tecknar kommunens firma. Om detta kan följande sägas.
5

Firmatecknare är en civilrättslig term. Den används beträffande personer som utsetts av styrelsen
för till exempel ett aktiebolag eller en ekonomisk förening att företräda bolaget eller föreningen
och teckna dess firma. Firmatecknare regleras i aktiebolagslagen (2005:551) respektive lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar. Begreppet firmatecknare finns inte i kommunallagen.
Vem som företräder en kommun i till exempel avtalsrättsliga sammanhang avgörs i stället av
kommunallagens regler om beslutanderättens fördelning
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Delegationsordning utbildningsnämnden
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38(38)

Underteckna avtal, ansökUtifrån respektive tjänstebeningshandlingar, fullmakter
skrivning
och andra handlingar inom ramen för ren verkställighet
Underteckna skrivelser eller
handlingar som beslutats av
nämndens utskott.

Dokumenteras och hanteras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan

Gusten Mårtensson, utskottets
ordförande
eller, vid förfall för honom:
Tomas Simonsson,
förste vice ordförande

Förvaltningschef Roger Johansson
eller, vid förfall för honom
Stf förvaltningschef

Gusten Mårtensson, nämndens ordförande
eller, vid förfall för honom:
Tomas Simonsson,
1.e vice ordförande
eller
Stefan Jönsson
2:e vice ordförande
Ta emot och kvittera värdeGusten Mårtensson, utbildförsändelser för utbildnings- ningsnämndens ordförande
nämndens räkning
Thomas Simonsson, utbildningsnämndens 1:e vice ordförande
Stefan Jönsson, utbildningsnämndens 2:e vice ordförande
Roger Johansson, förvaltningschef
Eva-Marie Andersson,
nämndsekreterare
Camilla Åström, verksamhetscontroller
Ta emot delgivning på utbild- Gusten Mårtensson, utbildningsnämndens vägnar.
ningsnämndens ordförande
Thomas Simonsson, utbildningsnämndens 1:e vice ordförande eller, vid förfall av
någon av ovanstående:
Roger Johansson, förvaltningschef

Förvaltningschef Roger Johansson
eller, vid förfall för honom:
Stf förvaltningschef

Underteckna handlingar som
inte ryms i uppräkningen
ovan för nämndens räkning.
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Till exempel avtal eller
yttranden

Två i förening

Var och en för sig

Tjänsteskrivelse
2021-03-25
Utbildningsförvaltning
Camilla Åström
camilla.astrom@almhult.se

1(1)

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 2021-03-25
 Rapport delegeringsbeslut daterad 2021-03-25

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

Roger Johansson

Verksamhetscontroller

Utbildningschef

150

Delegeringsbeslut
Utskriftsdatum: 2021-03-25

Utskriven av:

Diarieenhet:

Utbildningsnämnden

Beslutsfattare:

Alla

Kategori:

Alla

Beslutsinstans:

Utbildningsnämnden

Camilla Åström

Sammanträdesdatum: 2021-03-31
Sekretess:

Visas ej

Id

Beskrivning

Beslutsfattare/Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Kategori

Ärendenummer

Ärendemening

Avdelning

2021.299

Beslut att bedriva undervisning på distans.

Elisabeth Roos-Jonsson
§2/2021

2021-02-22

12.32 Undervisning på
distans.

UN 2021/81

Beslut att bedriva undervisning på distans.
HAGANÄSSKOLAN

Haganässkolan

2021.325

Ansökan om skolskjuts

Eva-Marie Andersson
§3/2021

2021-02-25

10.13 Beviljande av
skolskjuts

UN 2020/193

Skolskjuts lå 20-21

Förvaltningskontoret

2021.326

Ansökan om skolskjuts

Eva-Marie Andersson
§4/2021

2021-02-25

10.13 Beviljande av
skolskjuts

UN 2020/193

Skolskjuts lå 20-21

Förvaltningskontoret

2021.327

Ansökan om skolskjuts

Eva-Marie Andersson
§5/2021

2021-02-25

10.13 Beviljande av
skolskjuts

UN 2020/193

Skolskjuts lå 20-21

Förvaltningskontoret

2021.328

Ansökan om skolskjuts

Eva-Marie Andersson
§6/2021

2021-02-25

10.13 Beviljande av
skolskjuts

UN 2020/193

Skolskjuts lå 20-21

Förvaltningskontoret

2021.329

Ansökan om skolskjuts

Eva-Marie Andersson
§7/2021

2021-02-25

10.13 Beviljande av
skolskjuts

UN 2020/193

Skolskjuts lå 20-21

2021.332

Distansundervisning årskurs 8 och 9 på grundskolan Gusten Mårtensson §2/2021
samt årskurs 1-3 på gymnasiet

Förvaltningskontoret

2021-02-26
UN 2021/86

1.1 Brådskande karantär
Distansundervisning åk 8 och 9 på grundskolan
samt åk 1-3 på gymnasiet.

Förvaltningskontoret

Sidan 1 av 3
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Id

Beskrivning

Beslutsfattare/Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Kategori

Ärendenummer

Ärendemening

Avdelning

2021.337

***Personuppgift***

Charlotte Ingvarsson
§3/2021

2021-03-04

10.28 Beslut om
tilläggsbelopp

UN 2021/58

Tilläggsbelopp

Förvaltningskontoret

2021.339

Tilläggsbelopp

Charlotte Ingvarsson
§4/2021

2021-03-04

10.28 Beslut om
tilläggsbelopp

UN 2021/57

Tilläggsbelopp

Förvaltningskontoret

2021.340

Tilläggsbelopp

Charlotte Ingvarsson
§5/2021

2021-03-04

10.28 Beslut om
tilläggsbelopp

UN 2021/59

Tilläggsbelopp

Förvaltningskontoret

2021.341

Tilläggsbelopp

Charlotte Ingvarsson
§6/2021

2021-03-04

10.28 Beslut om
tilläggsbelopp

UN 2021/78

Tilläggsbelopp

Förvaltningskontoret

2021.344

Tilläggsbelopp

Charlotte Ingvarsson
§7/2021

2021-03-04

10.28 Beslut om
tilläggsbelopp

UN 2021/77

Tilläggsbelopp

Förvaltningskontoret

2021.364

Utökad vistelsetid

Maria Johnsson §4/2021

2021-03-09

6.6 Utökad vistelsetid, ej
avgift

UN 2021/92

Utökad vistelsetid

Haga förskola

2021.365

Utökad viselsetid

Maria Johnsson §5/2021

2021-03-09

6.6 Utökad vistelsetid, ej
avgift

UN 2021/93

Utökad viselsetid

Haga förskola

2021.366

Utökad vistelsetid

Maria Johnsson §6/2021

2021-03-09

6.6 Utökad vistelsetid, ej
avgift

UN 2021/94

Utökad vistelsetid

Haga förskola

2021.367

Beviljande av anpassad skolskjuts

Eva-Marie Andersson
§1/2021

2021-03-09

11.17 Beviljande av
skolskjuts

UN 2020/198

anpassad skolskjuts lå 20-21, särskola

Förvaltningskontoret

2021.381

Beslut om att utbildningen får fördelas ut längre tid
än tre (3) läsår.

Elisabeth Roos-Jonsson
§1/2021

2021-03-10
UN 2021/95

12.7 Utbildning fördelas över
längre än tre läsår
Beslut att utbildningen får fördelas ut på längre tid
än tre(3) år läsår

Haganässkolan
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Id

Beskrivning

Beslutsfattare/Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Kategori

Ärendenummer

Ärendemening

Avdelning

2021.403

Beslut om antagande av sökande till utbildning på
gymnasial nivå

Johan Månsson §1/2021

2021-03-11

14.7 Antagande av sökande
på gymnasial nivå

UN 2021/96

Beslut om antagande av sökande till utbildning på
gymnasial nivå

Haganässkolan

2021.405

Beslut om antagande av sökande till utbildning på
gymnasial nivå.

Johan Månsson §1/2021

2021-03-11

14.7 Antagande av sökande
på gymnasial nivå

UN 2021/97

Beslut om antagande av sökande till utbildning på
gymnasial nivå.

Haganässkolan

2021.416

Utökad vistelsetid

Malin Turesson §2/2021

2021-03-18

6.5 Utökad vistelsetid, avgift

UN 2021/100

Utökad vistelsetid

Lyckans förskola

2021.417

Utökad vistelsetid

Malin Turesson §3/2021

2021-03-18

6.5 Utökad vistelsetid, avgift

UN 2021/101

Utökad vistelsetid

Lyckans förskola

2021.423

Beslut att bedriva undervisning på distans.
HAGNÄSSKOLAN

Safia Zairi Johansson
§3/2021

2021-03-22
UN 2021/103

12.32 Undervisning på
distans.
Beslut att bedriva undervisning på distans.

Haganässkolan
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