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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 45 Revidering av riktlinjer för styrdokument och 
revidering av policy för lednings och styrning 
Ärendenummer KS 2021/8 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta riktlinjer för styrdokument daterad 2021-01-19 
2. Revidera policy för ledning och styrning i enlighet med utkast daterat 2021-

01-19 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har framställt ett förslag på Riktlinjer för 
Styrdokument. Riktlinjerna innehåller en definition av de olika typer av 
styrdokument som kommunen använder, vilka uppgifter ett styrdokument ska 
innehålla samt hur styrdokumenten skall administreras och användas av 
kommunens medarbetare. Det övergripande syftet med riktlinjerna är att skapa 
en enhetlig hantering av kommunens styrdokument.  
Hierarkin och beslutsinstanser för olika styrdokument regleras i nuläget i 
Älmhults kommuns policy för ledning och styrning. Därför föreslås även att 
policyn revideras och att stycket om styrdokument tas bort från policyn.  
Riktlinjerna skiljer sig från stycket i policyn för ledning och styrning genom att 
expandera och omstrukturera hierarkin för styrdokument i enlighet med rådande 
lagstiftning. Riktlinjerna innehåller även mer ingående uppgifter om vad ett 
styrdokument skall innehålla, hur det skall utformas och hur det skall hanteras 
efter att det antagits. Riktlinjerna skall fungera som ett fristående dokument som 
kommunens medarbetare kan använda sig av i utformningen, användningen och 
administrationen av styrdokument. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-04-06, § 71, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige följande:  
1. Kommunfullmäktige antar riktlinjer för styrdokument daterad 2021-01-192.    
2. Kommunfullmäktige reviderar policy för ledning och styrning i enlighet med 

utkast daterat 2021-01-19 

4



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen 2021-04-06, § 71 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23, § 27 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-15 

 Förslag på riktlinjer för styrdokument daterad 2021-01-19 

 Förslag på reviderad policy för ledning och styrning daterad 2021-01-19 

 Policy för ledning och styrning - ekonomistyrningsprocess daterad 2020-06-
22 

 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat 
så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Samtliga nämnder 
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Kommunstyrelsen 
 

 

 
 
 
 
  

Förslag/Utkast 
 

Riktlinjer för styrdokument 
Ärendenummer KS 2021/8 
 
 

Dokumentinformation 
Fastställt av Kommunfullmäktige, 2021-04-26 § 45 

Gäller från och med 2021-04-26 

Implementeras av Älmhults kommun 

Ersätter Policy för Ledning och Styrning, beslutade av Kommunfullmäktige 2020-06-22 
§ 75 

Framtaget av Matilda Dunfjäll, utredare Kommunledningsförvaltningen  
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1. Om riktlinjerna 
Alla Sveriges kommuner agerar utifrån ett kommunalt självstyre och 
ramlagstiftning. Den kommunala verksamheten styrs därför i grunden av 
nationella lagar, men även i hög grad genom kommunens egna styrdokument. 
Styrdokumenten är därigenom en viktig del av Älmhults kommuns styrsystem. 
Inom vissa områden ställer lagstiftningen krav på hur kommunen upprättar vissa 
styrdokument, men i de fall styrdokumentens utformning inte regleras i lag krävs 
det en tydlig struktur och definition av vad respektive styrdokument behandlar.  
Dessa riktlinjer innehåller en förteckning av vilka typer av styrdokument som 
finns i Älmhults kommun, definitioner av olika dokumenttyper samt hur de olika 
styrdokumenten förhåller sig till varandra. Riktlinjerna innehåller även 
information om hur benämning, utformning och hantering av styrdokument skall 
ske.  
Riktlinjerna vänder sig till alla anställda och förtroendevalda i Älmhults 
kommun. De omfattar alla styrdokument som beslutas av kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, nämnderna samt diverse tjänstemän enligt delegation. 
 

1.1 Definition 
Styrdokument är ett övergripande samlingsbegrepp för dokument som är 
styrande i den kommunala verksamheten. Styrdokument innehåller regler, 
normer eller annan information som reglerar verksamhetens olika områden.  
 

1.2 Syfte 
Det övergripande syftet med riktlinjerna är att skapa en enhetlig hantering av 
kommunens styrdokument.  
För att styrdokument skall fungera som kommunala verktyg är det av yttersta 
vikt att de är fåtaliga, tydligt formulerade och lättförståeliga. De bör vara 
strukturerade så att det inte skapas allt för många nivåer i dokumentens hierarki 
och det är viktigt att kommunen följer en enhetlig terminologi när styrdokument 
skapas för att skapa goda förutsättningar för styrning och uppföljning. En fast 
terminologi och tydlig namngivning av dessa styrdokument i enlighet med deras 
olika roller underlättar både för de som skriver dokumenten samt för 
tjänstepersonerna som sedan skall tolka dessa och använda dem i sin 
verksamhet. 
Den struktur för styrdokument som fastställs i dessa riktlinjer syftar till att 
tydliggöra styrdokumentens roll i kommunens styrprocesser. Strukturen 
säkerställer att kommunen inte har fler styrande dokument än vad som behövs 
för en ändamålsenlig styrning. Riktlinjerna skapar en enhetlighet inom 
kommunen avseende benämning, utformning och behandling av styrdokument. 
En enhetlig terminologi underlättar även för medborgare och medarbetare att 
veta vilken information de kan vänta sig av de olika styrdokumenten. 
Riktlinjerna bidrar även till att kommunens styrdokument är aktuella, relevanta 
och efterlevs.  
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Riktlinjerna leder alltså till enklare beslutsfattande, verkställighet och 
efterlevnad av dokumenten samt hög måluppfyllelse. 
 

2. Allmänt om styrdokument 
 

2.1 Utformning av styrdokument 
Vid arbete med skapandet av ett nytt styrdokument skall det ske en övervägning 
gällande vilka lagar som finns inom området samt vilka styrdokument som 
kommunen redan har. 
Styrdokumenten ska vara lättförståeliga och enkla att använda för de som berörs 
av dem.  
Vid skapande av styrdokument i Älmhults kommun används kommunens 
styrdokumentmall för att skapa tydlighet och enhetlighet. Mall för 
styrdokumenten finns i ärendehanteringssystemet Evolution. Information som 
skall framgå på framsidan av alla styrdokument är: 

 Dokumentets namn och typ 

 Diarienummer 

 Fastställningsdatum och paragraf 

 Vem som fastställt dokumentet (nämnd/fullmäktige) 

 Vem dokumentet gäller för 

 Dokumentets giltighetstid (om annat än tills vidare) 

 Eventuella beslutsdatum och paragrafnummer för revideringar 
Överlag skall dokumenten innehålla enkelt och tydligt språk för att göra 
styrdokumentet så lättförståeligt som möjligt. Abstrakta och svepande 
formuleringar bör överlag undvikas. Styrdokument bör inte belastas med 
upprepningar av författningstext (lag, förordning och föreskrift) om detta inte är 
motiverat för förståelsen av dokumentet. Styrdokumentet skall inte innehålla 
upprepningar eller motsägande uppgifter och måste vara förenligt med 
eventuella överordnade dokument. 
 

2.2 Registrering 
Efter att ett nytt styrdokument har antagits skall den slutgiltiga versionen 
registreras i kommunens ärendehanteringssystem. En slutgiltig version av ett 
styrdokument skall innehålla uppgifter i enlighet med kapitel 2.1 samt eventuella 
ändringar gjorda av beslutsinstans. 
 

2.3 Organisation och ansvar 
Nämnder får ej fatta beslut om egna styrdokument ifall verksamhetsområdet 
redan reglerats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse.  

9



 Förslag/Utkast  

 2021-01-19  5(9) 

Samtliga anställda ansvarar för att följa och arbeta utifrån de styrdokument och 
andra ledande dokument som de berörs av. Det är beslutsinstansens ansvar att 
antagna styrdokument sprids inom organisationen. I verksamheterna som berörs 
av ett styrdokument är det respektive chefs ansvar att styrdokumentets innehåll 
är känt och efterlevs av medarbetarna. 
Alla aktiverande åtgärder i styrdokument skall ske inom ram för budget. 
 

2.4 Publicering på webben 
För att enkelt tillgänglighetsgöra kommunövergripande styrdokument skall dessa 
publiceras på kommunens webbplats. Även andra styrdokument som är av 
övergripande karaktär eller intressanta ur allmänhetens perspektiv skall 
publiceras på kommunens hemsida.  
Samtliga styrdokument skall publiceras på kommunens intranät. 
 

2.5 Aktualitetsprövning och revidering 
Styrdokument skall kontinuerligt vara föremål för utvärdering och 
aktualitetsprövning. Uppföljningen av styrdokument skall, om inget annat anges, 
ske en gång per mandatperiod. Styrdokument bör även revideras vid behov eller 
inaktualitet, exempelvis vid förändring av relevant lagstiftning. 
Vid aktualitetsprövning skall behovet av styrdokumentet övervägas och 
innehållet skall granskas för inaktualitet. Beslutsinstansen som fastställde 
styrdokumentet är ansvariga för att genomföra aktualitetsprövningen.  
Revideringar skall beslutas i respektive beslutsinstans. 
 

2.6 Giltighet 
Antagna styrdokument gäller tills vidare om inget annat anges. Ett styrdokument 
skall upphävas om det är inaktuellt eller har ersatts av ett nytt styrdokument. 
Styrdokument med slutdatum eller begränsad giltighetstid upphävs per 
automatik vid angiven tidpunkt. 
 

2.7 Hierarki 
Vid eventuella konflikter mellan författningar och styrdokument gäller 
författningen. Vid eventuella konflikter mellan olika styrdokument inom 
kommunen gäller det som har beslutats av högsta instans.  
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2.8 Undantag 
Styrdokument som skall utformas och beslutas enligt lagstiftning undantas från 
riktlinjernas struktur och behandlas på särskilt sätt. Även andra särskilda 
dokumenttyper undantas dessa riktlinjer.  
Dessa dokumenttyper omfattas inte av riktlinjerna: 

 Älmhults kommuns Vision 

 Kommunfullmäktiges budget 

 Nämndernas detaljbudget 

 Översiktsplan 

 Föreskrifter 

 Reglementen 

 Delegeringsordningar 

 Styrdokument för de kommunala bolagen inklusive bolagsordningar och 
ägardirektiv 

 Taxor och avgifter 
 
Om undantag måste göras skall ansvarig beslutsinstans motivera varför. 
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3. Typer av styrdokument 
Varje nytt styrdokument, samt befintliga vid revidering, skall följa nedanstående 
begreppsbenämning och struktur.  
 

3.1 Schematisk bild 

Styrdokument Beslutsnivå Definition 

Policys Kommunfullmäktige 

En policy utgår ifrån 
visionen och är 
övergripande principer för 
ett eller flera 
ämnesområden. 

Planer 
Kommunfullmäktige om 
dokumentet är 
övergripande, annars i 
kommunstyrelsen/nämnd 

En instruktion över 
initiativ som skall tas. 
 

Riktlinjer 
Kommunfullmäktige om 
dokumentet är 
övergripande, annars i 
kommunstyrelsen/nämnd. 

Ger stöd för hur och i 
vilken omfattning 
arbetsuppgifter skall 
utföras. 

Regler 
Kommunfullmäktige om 
dokumentet är 
övergripande, annars i 
kommunstyrelsen/nämnd 

Definierar absoluta 
normer för agerande. 

Rutiner
/Handböcker Ansvarig chef 

Dokument som beskriver 
hur en verksamhet ska 
bedrivas eller hur en viss 
uppgift ska utföras.  

 
 

3.2 Policys 
En policy anger kommunens allmänna förhållningssätt till något, vilka 
värderingar och grunder som skall styra arbetet inom antingen all kommunal 
verksamhet eller inom avgränsade verksamhetsområden. En policy ger 
vägledning och ställningstagande om grundprinciper fritt från målsättningar. 
Policyn skall inte ge några fasta regler, endast principer som vägledning för 
bedömningar. Policys är som regel kommunövergripande. 
En policy skall antas av kommunfullmäktige. 
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3.3 Planer 
En plan agerar som ett färdriktningsdokument för kommunens verksamhet och 
kan agera som instruktioner för vilka initiativ som skall tas för att nå ett visst 
resultat. Planer anger inriktning, vägledning och prioriteringar och kan vara 
kommunövergripande eller begränsade till specifika verksamheter. Planerna kan 
vara fristående dokument men även vara framtagna utifrån en policy eller ett 
program. 
Det finns olika typer av planer, exempelvis verksamhetsplaner och 
handlingsplaner. Verksamhetsplaner beskriver övergripande prioriteringar och 
långsiktiga strategier, medan handlingsplaner är sammanställningar av konkreta 
åtgärder som skall genomföras inom ett särskilt område och som tillsammans 
skall leda till att uppfylla exempelvis ett mål eller en verksamhetsplan.  
Planer skall antas av kommunfullmäktige om de är av kommunövergripande 
natur. Annars skall de antas av kommunstyrelsen eller ansvarig nämnd. 
 

3.4 Riktlinjer 
Riktlinjer reglerar och stöttar ett befintligt verksamhetsområde så att 
verksamheten bedrivs effektivt och med god kvalitet. Riktlinjer kan ange både 
vad som ska uppnås samt hur det ska uppnås, både på politisk nivå och som ren 
verkställighet.  
Riktlinjer kan även innehålla beskrivningar av hur en policy skall uppnås eller 
vidare förtydliga hur lagstiftning och förordningar skall efterlevas konkret i 
verksamheten. En riktlinje kan vara kommunövergripande eller begränsad till ett 
särskilt verksamhetsområde. 
Riktlinjer skall antas av kommunfullmäktige ifall de är av kommunövergripande 
natur. Annars skall de antas av kommunstyrelsen eller ansvarig nämnd. 
 

3.5 Regler 
Regler är en samling paragrafer som sätter absoluta gränser för handlande i olika 
situationer och därigenom reglerar hur en åtgärd görs. Regler talar om vad som 
är tillåtet eller otillåtet. Regler kan vara kommungemensamma eller anpassade 
till en viss verksamhet. Regler skall vara tydliga och får inte innehålla vaga 
formuleringar för att inte lämna något tolkningsutrymme. 
Regler skall antas av kommunfullmäktige om de är av kommunövergripande 
natur. Annars skall de antas av kommunstyrelsen eller ansvarig nämnd. 
 

3.6 Dokument på verksamhetsnivå – Rutiner och 
Handböcker 

Utöver styrdokumenten finns det dokument på verksamhetsnivå, exempelvis 
rutiner eller handböcker som innehåller handfasta råd. Utifrån politiskt beslutade 
styrdokument kan förvaltningarna ta fram rutiner och handböcker utifrån 
verksamhetens behov och förutsättningar.  
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Dokument på verksamhetsnivå behandlar hur en verksamhet skall utföras i detalj 
och skall inte innehålla sådan information som hör hemma i styrdokument. 
Dokument på verksamhetsnivå skall inte heller inkludera åtgärder som kräver 
beslut om finansiering. Dokument på verksamhetsnivå kan innehålla checklistor, 
lathundar, manualer eller liknande. 
Dokument på verksamhetsnivå beslutas av ansvarig chef. 
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Kommunstyrelsen 
 

 

 
 
 
 
  

Styrdokument 
 

Policy för Ledning och Styrning 
Ärendenummer KS 2021/9 
 
 

Dokumentinformation 
Fastställd av Kommunfullmäktige, 2020-06-22 § 75 

Reviderad av Kommunfullmäktige, 2021-04-26, § 45 

Gäller från och med 2021-04-26 

Implementeras av Älmhults kommun 

Framtaget av Kommunledningsförvaltningen  
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1. Älmhults system för ledning och styrning - 
resultatstyrning  

Älmhults kommun tillämpar resultatstyrning. Huvudprocesserna styrs genom 
resultatmål som är av god ekonomisk hushållning. Ekonomisk hushållning 
innebär att styra ekonomin både i ett kortare och längre tidsperspektiv och att 
varje generation bär sina egna kostnader. Huvudprocesserna utgår från Älmhults 
kommuns vision. Ledningsprocesserna styr och koordinerar huvudprocesserna 
och stödprocesserna. Stödprocesserna underlättar utförandet genom att ”serva” 
huvudprocesserna och till viss del ledningsprocesserna. 
 
 

 
   

1.2 Vision 
Beskriver ett önskat framtida tillstånd och behöver inte kunna mätas eller vara 
helt realistisk. Visionen talar om hur kommunfullmäktige vill att Älmhult ska 
vara i framtiden, en gemensam färdriktning för hela kommunen.  
En vision bör vara:  

 Visualiserbar – ge en glimt av framtiden  
 Önskvärd – skapa positiv stämning bland medarbetare, medborgare, 

näringsliv, föreningar och andra som har intressen i kommunen  
 Tydlig – ange färdriktning  
 Flexibel – tillräckligt allmän för att ge utrymme för handlingskraft  
 Kommunicerbar – lätt att förstå och kommunicera ut  
 Stabil – ska fungera under en längre tid 

 
1.3 Huvudprocess 
Huvudprocesserna är kommunens huvudsakliga uppdrag (syftet med 
verksamheten) som riktar sig direkt till medborgaren. Huvudprocesserna 
realiserar kommunens vision. Flera förvaltningar och bolag kan arbeta i samma 
process. 
 
1.4 Ledningsprocess  
Ledningsprocesserna säkerställer en ändamålsenlig styrning och ledning av 
huvudprocesserna. En ledningsprocess används för att styra och koordinera 
huvudprocesserna och stödprocesserna. 
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1.5 Stödprocess  
Stödprocesserna finns till för att ”serva” huvudprocesserna och till viss del 
ledningsprocesserna. Stödprocesserna är synkroniserade med 
ledningsprocesserna för att säkerställa en god intern kontroll samt generera 
mervärde för ökat fokus på huvudprocesserna som är kommunens 
huvuduppdrag. 

  
1.6 Resultatmål och aktiviteter 
Huvudprocesserna i Älmhults kommun styrs genom resultatmål som ska vara av 
god ekonomisk hushållning. Huvudprocesserna utgår från Älmhults kommuns 
vision. Resultatmålen fastställs av kommunfullmäktige och är riktade uppdrag 
till respektive nämnd eller styrelse. Aktiviteterna för att uppnå resultatmålen 
fastställs av nämnd och styrelse och ska hanteras i huvudprocesserna. 
Resultatmålen följs upp vid delårsrapport 1, delårsrapport 2 och 
årsredovisningen. Ett resultatmål kan vara riktat till flera nämnder och bolag, 
som med flera olika aktiviteter samverkar till måluppfyllnad.  
 
Ett resultatmål måste vara tydligt definierbart för att det ska gå att följa upp – 
exempelvis ”95% av alla ska uppnå godkänt betyg efter avslutade kurser på 
gymnasiet år 2020”, ”Älmhults kommun ska hamna på topp 30 i företagsranking 
år 2020” eller ”Älmhults kommuns befolkning ska öka med 1% år 2020”. 
Resultatmålet ska sätta den standard och ambitionsnivå som Älmhults kommun 
vill uppnå genom sina huvudprocesser. Det ska finnas en tydlig koppling mellan 
resultatmål och vision. Resultatmålen ska vara ettåriga och måste vara mätbara i 
samband med årsbokslutet.   
 
2. Ekonomistyrningsprocess 
Ekonomistyrningsprocessen är en kommunövergripande ledningsprocess som 
förtroendevalda, medborgarnas företrädare, använder för att uppnå önskat 
resultat samt för att leda, styra och följa upp verksamheten. 
Älmhults kommuns ekonomistyrningsprocess gäller för fullmäktige, styrelse, 
nämnder och helägda kommunala bolag.  
I ”Övergripande verksamhetsplan – Ekonomistyrningsprocessen” framgår hur 
Älmhults kommun arbetar med ekonomistyrningsprocessen.  
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2.1 Årshjul – Ekonomistyrningsprocess 
Ekonomistyrningsprocessen omfattar: Budgetprocess, Uppföljningsprocess, 
Bokslutsprocess, Intern kontroll och Finansiell rapportering.  
 
I ”Övergripande verksamhetsplan – Ekonomistyrningsprocessen” framgår hur 
Älmhults kommun ska arbeta i ekonomistyrningsprocessen från budget till 
bokslut. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-26 Sidnummer, beslut 1(4) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 55 Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 
Ärendenummer KS 2021/38 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Bevilja Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, tekniska nämnden, kultur- 

och fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden, valnämnden, gemensamma 
överförmyndarnämnden och gemensamma nämnden för familjerättsliga 
frågor ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

2. Bevilja Socialnämnden ansvarsfrihet. 
3. Socialnämnden redovisar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en 

plan för hur socialnämndens budget ska komma i balans i 2021-2022. 
4. Kommunstyrelsen fortsätter att ha en kontinuerlig dialog med socialnämnden 

för att följa upp arbetet med en budget i balans. 
5. Socialnämnden tar nödvändiga beslut och gör uppföljningar för att 

åstadkomma en budget och verksamhet i balans. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Jäv 
Ledamöter och tjänstgörande ersättare som varit ledamöter eller ersättare i 
socialnämnden år 2020 deltar inte i beslutet avseende ansvarsfrihet för 2020 års 
verksamhet för socialnämnden. 
 

Reservation 
Bo Bergsjö (L) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: Politiker 
skall följa fattade beslut annars tappar tjänstemän och allmänhet förtroendet för 
det demokratiska systemet. En nämnd som inte uppfyller sin uppgift skall inte 
beviljas ansvarsfrihet. 
Carl-Gustaf Hansson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska varje år pröva ansvarsfrihet för respektive nämnd och 
beredning. Om nämnden eller beredningen inte skulle beviljas ansvarsfrihet kan 
kommunfullmäktige också välja att avsätta ledamöternas och ersättarnas 
uppdrag i den nämnden eller beredningen.  
Kommunrevisorerna lämnar en revisionsberättelse varje år i samband med 
kommunens årsredovisning. I revisionsberättelsen ska revisorerna 
rekommendera kommunfullmäktige att antingen tillstyrka eller avstyrka 
ansvarsfrihet. Kommunfullmäktiges presidium ska sedan bereda ärendet om 
ansvarsfrihet till kommunfullmäktiges sammanträde. 
Kommunrevisionen har avstyrkt ansvarsfrihet för socialnämnden men tillstyrkt 
ansvarsfrihet för övriga nämnder.  
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet och föreslå 
kommunfullmäktige att bevilja samtliga nämnder ansvarsfrihet. 
 

Beslutsunderlag 
 Presidieskrivelse om ansvarsfrihet daterad 2021-04-16 

 Revisionsberättelse för år 2021-04-15 

 Socialnämnden 2021-03-24, § 23 

 Socialnämndens svar på revisionens yrkande om ansvarsfrihet 

 Information om ställningstagande i ansvarsfrågan för socialnämnden 

 Översikt och kommentarer avseende socialnämndens arbete för budget i 
balans 2018-2020  

 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Marie Olofsson (C), Gun-Britt Cedergren (KD), Vidar Lundbäck (C), Dan Blixt 
(M), Pontus Haglund (C), Karl-Henrik Wallerstein (KD), Eva Ballovarre (S), 
Elizabeth Peltola (C) och Helen Bengtsson (S) yrkar bifall till 
kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut. 
Bo Bergsjö (L), Michael Öberg (MP) och Tord Helle (SD) yrkar att 
socialnämnden i enlighet med revisorernas yttrande ej beviljas ansvarsfrihet. 
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Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bevilja Kommunstyrelsen, 
utbildningsnämnden, tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och 
byggnämnden, valnämnden, gemensamma överförmyndarnämnden och 
gemensamma nämnden för familjerättsliga ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2020 och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bevilja Socialnämnden 
ansvarsfrihet och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
Votering begärs.  
Ordförande finner efter votering att kommunfullmäktige beviljat socialnämnden 
ansvarsfrihet. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med punkterna 
2-4 i presidiets skrivelse och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
 
Omröstningsresultat 
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för att bevilja socialnämnden 
ansvarsfrihet och NEJ för att neka socialnämnden ansvarsfrihet. 

Ledamot JA NEJ AVSTÅR 
Sonja Emilsson (M) Ja 

  

Tomas Simonsson (M) Ja 
  

Tord Åkesson (M) Ja 
  

Daniel Stenvall (M) Ja 
  

Dan Blixt (M) Ja 
  

Gusten Mårtensson (C) Ja 
  

Elizabeth Peltola (C)  Ja 
  

Marie Olofsson (C)  Ja 
  

Tomas Harrysson (C) Ja 
  

Lars Henriksson (C) Ja 
  

Pontus Haglund (C) Ja 
  

Anders mårtensson (C) Ja 
  

Bo Bergsjö (L)  
 

Nej 
 

Karl-Henrik Wallerstein (KD) Ja 
  

Eva Ballovarre (S) Ja 
  

Monica Haider (S) Ja 
  

Stefan Jönsson (S) Ja 
  

Helen Bengtsson (S) Ja 
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Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Kristina Spjuth-Sahlberg (S) Ja 
  

Petra Karlsson (S) Ja 
  

Kent Ballovarre  (S) Ja 
  

Birgitta Bengtsson (S) Ja 
  

Tommy Lövqvist (S) Ja 
  

Håkan Pettersson (S) Ja 
  

Ulla-Britt Andreasson (V) Ja 
  

Michael Öberg (MP) 
 

Nej 
 

Carl-Gustaf Hansson (SD) 
 

Nej 
 

Bo Mazetti-Nissen (M) Ja 
  

SAMMANSTÄLLT 25 3 0 
 
Voteringen utfaller med 25 JA-röster, 3 NEJ-röster och 0 som avstod. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Samtliga nämnder 
Kommunrevisionen 

23



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 50 Uppföljning av kommunövergripande intern 
kontroll 2020 
Ärendenummer KS 2019/75 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Godkänna upprättad uppföljning och utvärdering av intern kontroll för 

Älmhults kommun 2020. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska årligen upprätta en samlad utvärdering av den interna 
kontrollen inom nämnderna och bolagen att redovisa för kommunfullmäktige 
samtidigt med årsbokslutet.  
Överförmyndarnämnden beslutar uppföljning av intern kontroll 2020 i mars 
2021 och kan därför vid tidpunkten inte utvärderas. Gemensamma nämnden har 
inte gjort någon riskanalys eller plan för intern kontroll år 2020. 
Bedömningen är att nämnder överlag har en god intern kontroll och följer 
kommunstyrelsen övergripande verksamhetsplan för intern kontroll. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-04-06, § 69, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna upprättad uppföljning och utvärdering av 
intern kontroll för Älmhults kommun 2020. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen 2021-04-06, § 69 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23, § 30 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse KS 2019/75, 2021-01-27 

 Kommunstyrelsens beslut KS 2019/75, 2020-12-01 § 258 

 Utbildningsnämndens beslut UN 2019/119, 2020-11-25 § 150 

 Socialnämndens beslut SOC 2020/9, 2020-12-16 § 135 

 Tekniska nämndens beslut TN 2019/23, 2021-03-16, § 38 
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Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Kultur- och fritidsnämndens beslut KFN 2019/25, 2020-12-10 § 115 

 Miljö- och byggnämndens beslut MOB 2020/10, 2020-12-14 § 139  

 Intern kontrollplan 2020 - Uppföljning, Kommunstyrelsen 

 Uppföljning intern kontrollplan 2020 utbildningsnämnden 

 Uppföljning intern kontrollplan 2020 miljö- och byggnämnden 

 Intern kontrollplan uppföljning av 2020, socialnämnden 

 Kultur- och fritidsnämndens uppföljning intern kontrollplan 2020 

 Tekniska nämndens uppföljning av plan för intern kontroll 2020 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat 
så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Samtliga nämnder 
Kommunens helägda bolag 
Revisionen 
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 2021-04-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 49 Antagande av policy för trygghet, säkerhet, 
krisberedskap och civilt försvar i Älmhults 
kommun 
Ärendenummer KS 2020/135 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta Policy för trygghet, säkerhet, krisberedskap och civilt försvar i 

Älmhults kommun.  
2. Upphäva befintlig policy beslutad i kommunfullmäktige 2010-10-25, §126. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommuns befintliga säkerhetspolicy, beslutad av Kommunfullmäktige 
2010-10-25 §126, är i behov av revidering och anpassning till dagens 
förhållanden. Den nya policyn kommer att ligga till grund för en övergripande 
verksamhetsplan som beskriver och styr hur arbetet skall bedrivas i nämnder, 
styrelser och bolag. 
Den nya policyn har ett bredare fokus och innefattar hela området trygghet, 
säkerhet, krisberedskap och civilt försvar. I begreppet säkerhet innefattas även 
kommunens brottspreventiva arbete. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-04-06, § 87, och beslutade föreslår 
kommunfullmäktige att anta Policy för trygghet, säkerhet, krisberedskap och 
civilt försvar i Älmhults kommun. Genom beslutet upphävs befintlig policy 
beslutad i KF 2010-10-25, §126. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen 2021-04-06, § 87 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23, § 42 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-09 

 Förslag till Policy för trygghet, säkerhet, krisberedskap och civilt försvar i 
Älmhults kommun daterad 2021-03-09 
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Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

 

 
 
 
 
  

Styrdokument 
 

Policy för trygghet, säkerhet, 
krisberedskap och civilt försvar i 
Älmhults kommun  
Ärendenummer KS 2020/135 
 
 

Dokumentinformation 
Fastställt av Kommunfullmäktige, 2021-04-26 § 49 

Gäller från och med 2021-04-26 

Implementeras av Kommunledningsförvaltningen 

Framtaget av Håkans Helgesson, kris- och beredskapsstrateg  
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Syfte 
Denna policy syftar till att ange Älmhults kommuns ambition och 
ansvarsfördelning inom områdena trygghet, säkerhet, krisberedskap och civilt 
försvar. 
 

Omfattning 
Policyn gäller för hela den kommunala organisationen och verksamheten, såväl 
för nämnder som styrelser och bolag. 
 

Mål 
Älmhults kommun skall i vardag såväl som i kris vara en trygg och säker plats 
att bo, verka och vistas i. Älmhults kommun skall kunna motstå och hantera de 
påfrestningar och störningar den ställs inför med bibehållen tillfredsställande 
samhällsviktig service. 
Detta gör vi genom att: 
• skapa ett kris- och säkerhetsmedvetande hos våra medarbetare, 

förtroendevalda och kommuninvånare. 
• integrera trygghet och säkerhet i hela samhällsbyggnads- och 

förvaltningsprocessen. 
• integrera och med systematik aktivt arbeta med trygghet, säkerhet, 

krisberedskap och civilt försvar inom alla verksamheter i kommunen. 
• kontinuerligt arbeta med att förebygga och minimera skador på och 

störningar i kommunens verksamheter, fastigheter, information och övriga 
tillgångar. 

• möjliggöra en robust krislednings- och krishanteringsförmåga i vardag 
såväl som i kris, höjd beredskap och krig. I detta ingår även att skapa och 
bemanna en fungerande krigsorganisation som bidrar till att samhället 
fungerar vid höjd beredskap och värnar målet för det civila försvaret. 

 

Ansvar 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens strategiska 
inriktning och samordningen av kommunens arbete med trygghet, säkerhet, 
krisberedskap och civilt försvar. 
Ansvaret för att implementera, arbeta med och att följa upp arbetet såväl utifrån 
denna policy som utifrån kommunstyrelsens riktlinjer följer det normala 
verksamhetsansvaret på alla nivåer i kommunen såväl inom förvaltningar som 
inom nämnder, styrelser och bolag. 
Alla medarbetare och förtroendevalda ansvarar för att aktivt bidra till detta 
arbete inom sina respektive ansvarsområden.
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Utbildningsförvaltningen  
Roger Johansson   
roger.johansson@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Remissvar måltidspolicy  
Ärendenummer UN 2021/154 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har arbetat fram ett förslag till måltidspolicy. Tekniska 
nämnden har skickat den till utbildningsnämnden för yttrande innan den kan 
antas. Utbildningsförvaltningen har granskat policyn och har kommit fram till att 
policyn behöver ändras utifrån några punkter. 
 
Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-20 

 Förslag till Måltidspolicy daterad 2021-03-30 

 Motion om förebyggande skador orsakade av vildsvin daterad 2020-04-28 

 Sammanträdesprotokoll Revidering av måltidspolicy (tekniska nämnden) 
daterad 2021-04-20 

 
Ärendeberedning 
Utbildningsförvaltningen har läst igenom förslag till måltidspolicy och har också 
noterat att det finns en del saker i förslaget som bör ändras. 
Den första punkten som utbildningsförvaltningen reagerar på i förslaget till 
måltidspolicy är att varje nämnd ska ansvara för att måltidspolicyn efterlevs. Det 
är helt omöjligt för en nämnd att ansvara för en verksamhet som hanteras av en 
helt annan nämnd. Vare sig utbildningsnämnden eller utbildningsförvaltningen 
har någon möjlighet att bestämma över hur verksamheten, organiseras eller 
utförs och att i det läget lägga ansvaret på utbildningsnämnden känns 
främmande. Budgeten för verksamheten som är ett annat styrmedel som också 
hanteras helt under tekniska nämnden. 
Nästa punkt i förslaget till måltidspolicy, som utbildningsförvaltningen reagerar 
starkt på, är att kommunfullmäktige delegerar ansvaret för arbetsmiljön till 
rektor. Uppgiften kan inte delegeras till rektor. Det är helt tekniska nämnden 
som står för verksamheten i köken och i matsalen. Det är kostchef som har 
kännedom om livsmedelshantering och arbetsmiljö i kök, det kan inte rektor 
förutsättas ha. Det är heller inte rektor som har budgetansvar för verksamheten. 
Vidare listas i policyn vad rektor ska ansvara för. Enligt förslaget ska rektor 
ansvara för att varje barns/elevs individuella behov av måltid och näring. Rektor 
har ingen möjlighet att ta ett sådant ansvar för en verksamhet, som man inte har 
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något inflytande över. Under samma rubrik står det vidare att rektor ska ansvara 
för att barn/elev med behov av specialkost eller anpassad kost tillgodoses. För att 
detta ansvar ska kunna läggas på rektor måste personalen i köket underställas 
rektor och budget för verksamheten också. 
Den sista punkten i detta stycke beskriver att rektor ska ansvara för att 
personalen i köket har kännedom om lagar och regler inom skolan och har 
förutsättningar och kompetens att följa dem. Denna punkt skulle innebära att 
rektor tar fullt ansvar för skolbespisningens personal och dessutom för 
rekrytering eftersom kompetens ska bedömas. 
I förslaget till måltidspolicy föreslås också vilka öppettider som ska gälla i 
cafeterian på skolorna. Utbildningsförvaltningen menar att detta beslut ska ligga 
på rektor. Det finns en risk att elever lämnar skolans område om det inte finns 
någon cafeteria under lunchrasten. Elever korsar då vägar till närliggande affärer 
och det är inte önskvärt. Vidare servar cafeterian på Haganäs även komvux, som 
inte serveras någon lunch och att då inte ge dem möjligheten att köpa någon 
lättare förtäring under lunchen känns fel. 
Utbildningsförvaltningen föreslår med hänvisning till ovanstående punkter att 
förslaget till måltidspolicy arbetas om. 
 
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
 Utbildningsnämnden beslutar att föreslå tekniska nämnden att se över 

ansvarsfördelningen mellan kostorganisation och rektorer i förslaget till 
måltidspolicy, innan förslaget skickas till kommunfullmäktige för beslut. 

 Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att bistå 
tekniska förvaltningen i översynen så att samsyn råder mellan 
förvaltningarna. 

 
 
 
Roger Johansson Underskrift 
Utbildningschef Titel 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Tekniska nämnden
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-12 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämndens utskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 47 Måltidspolicy-remiss 
Ärendenummer UN 2021/154 
 

Sammanfattning  
Tekniska nämnden har reviderat kostpolicyn som numera benämns Måltids-
policy. Tekniska nämnden beslöt 2021-04-20 att remittera måltidspolicyn till ut-
bildningsnämnden och socialnämnden för yttrande senast den 2 juni 2021. 
Utbildningschef Roger Johansson presenterar utbildningsförvaltningens förslag, 
som underlag för diskussion inför beslut i utbildningsnämnden 2021-05-26. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-20 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 47 Revidering av måltidspolicy (tidigare 
kostpolicy) 
Ärendenummer TN 2021/41 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Remittera måltidspolicyn till utbildningsnämnden och socialnämnden för 

yttrande senast den 2 juni 2021. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kostpolicy för Älmhults kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-09-30, § 
77,1 är i behov av revidering. Tekniska nämnden har uppdragit åt tekniska 
förvaltningen att revidera policyn. 
En revidering av kostpolicyn har utförts och en ny policy har utformats med 
titeln Måltidspolicy. 
 

Beslutsunderlag 
 Tekniska nämndens beslut 2020-04-28, § 40 

 Förslag till måltidspolicy daterad 2021-03-30  
 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Helen Bengtsson (S) yrkar att ärendet remitteras till utbildningsnämnden och 
socialnämnden för svar senast den 2 juni 2021. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Helen 
Bengtssons (S) yrkande och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 

 
1 Dnr KS 2012/202 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-20 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
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Inledning 
Mat och måltider är centrala i våra liv, som njutning, som mötesplatser och som 

kulturbärare. Med mat och måltider uttrycks kulturell tillhörighet, livsstil och 

identitet. Måltider fyller en central funktion för barns ätande och lärande i 

förskola, bidrar utöver det till goda resultat för elever i skolan och är en centralt 

viktig del av vården och omsorgen kring äldre.  

Att aktivt främja goda och hållbara måltider bidrar till nöjda matgäster och stolt 

personal. Måltiderna i förskola och skola ger alla barn och elever en förutsättning 

att utveckla goda hälsosamma matvanor och en sund inställning till mat.  I vård 

och omsorg bidrar måltiderna grundläggande till att förebygga undernäring, 

sjukdom och bevara funktioner hos äldre. Dessutom bidrar de till god livskvalitet, 

fyller en viktig social funktion. Goda måltider ökar lusten till liv och lusten att äta. 

Måltiderna i den kommunala verksamheten är en mycket viktig del som bidrar till 

en jämlik folkhälsa.   

Måltidspolicyn i Älmhults kommun är ett kommunövergripande dokument som 

ska vara vägledande och ge stöd till både nämnder och till berörda verksamheter. 

Måltidsavdelningen producerar och serverar måltider och 

utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen är de mottagande 

verksamheterna. Måltidspolicyn gäller för alla verksamheter som på något sätt 

hanterar måltider inom ramen för sitt uppdrag. 

 

Syfte  

Måltidspolicyn säkerställer att det finns förutsättningar för att maten tillagas med 

fokus på en hållbar utveckling, att goda matvanor främjas i en trivsam miljö men 

också att det serveras säkra måltider som främjar en god hälsa. Att förvaltningarna 

har en gemensam syn på måltider genom måltidspolicyn skapar förutsättningar 

för en god utveckling av måltidsarbetet i kommunens verksamheter. 

 

Ansvar 
Kommunfullmäktige 

• Fastställer måltidspolicyn, därefter ansvarar varje nämnd för att måltidspolicyn 

efterlevs i de olika verksamheterna. 

• Har ansvaret för att det finns förutsättningar att följa livsmedelslagstiftning och 

nationella riktlinjer.  

• Delegerar ansvaret för efterlevnad av livsmedelslagstiftningen till 

Måltidsavdelningens verksamhetschef samt delegerar ansvaret för skolans 

arbetsmiljö till rektor.  

 

Verksamhetschef inom måltidsavdelning  

• Har det övergripande ansvaret för samtliga förekommande frågor vad gäller 

måltidsverksamheten.  
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Rektor inom förskola, skola och gymnasium 

• Ansvarar för skolans arbetsmiljö för samtliga anställda, barn och elever och 

därmed skyldighet att tillgodose varje barn/elevs individuella behov av måltid 

och näring. 

• Ansvarar för att barn/elev med behov av specialkost eller anpassad kost 

tillgodoses. 

• Ansvarar för att all personal har kännedom om lagar och regler inom skolan 

och har förutsättningar och kompetens för att följa dem.  

 

Verksamhetschef inom vård och omsorg 

• Verksamhetschef ansvarar för att all personal inom äldreboende och hemtjänst 

har kunskap om och förutsättningar för att servera säker mat.  

• Ansvarar för att kund med behov av specialkost / anpassad kost eller kost med 

särskild konsistens tillgodoses.  

• Ansvarar för att personalen har förutsättningar och kompetens för att följa 

riktlinjerna och ge stöd för att erbjuda varje kunds individuella behov av 

måltid/näring. 

 

Personal inom måltidsavdelning, förskola, skola, gymnasium, vård och 

omsorg 

• Ansvarar för att följa måltidspolicyn och enhetens egenkontrollprogram för att 

säkerställa att gästerna kan känna sig trygga med att ingen blir sjuk av maten. 

 

Riktlinjer 
Rutiner och överenskommelser 

Kvalitetskrav och tillvägagångssätt för genomförandet hänvisas till ”Rutiner för 

Måltidsverksamheten”. Beställningar och separata överenskommelser upprättas 

mellan berörda förvaltningar. 

 

Livsmedelshygien och egenkontroll 

Livsmedelshantering i tillagningskök, mottagningskök, avdelningskök, 

seniorrestaurang, samt all caféverksamhet inom kommunens ramar omfattas av 

livsmedelslagstiftningen. Detsamma gäller när det serveras frukost och mellanmål 

i förskolan eller fritids eller för måltider som serveras vid skolans utflykter. Kravet 

är att det ska finnas rutiner för en säker mathantering när man lagar och serverar 

mat till någon annan. Se även avsnittet Säkra måltider.  

Gruppbostäder undantas från regeln då boendet räknas som en privatbostad (den 

boende lagar sin egen mat). 
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Genomförande och uppföljning 
Genomförande 

”Rutiner för Måltidsverksamheten” omfattar gemensamma kvalitetskrav samt 

varje målgrupps särskilda behov.  För dokumentationen svarar verksamhetschefen 

för måltidsavdelningen, dokumentet gäller tillsvidare. Beställningar och 

överenskommelser mellan måltidsavdelningen och verksamheterna upprättas per 

budgetår, måltidsavdelningen initierar upprättandet. 

Uppföljning  

Måltidspolicyn följs upp då behovet i verksamheterna ändras och vid varje ny 

mandatperiod. 

 

Kvalitetssäkring genom Måltidsmodellen 
Utgångspunkten för kvalitetssäkring av måltider är Livsmedelsverkets 

Måltidsmodell. Modellen består av sex pusselbitar som bildar en helhet kring 

måltiderna: god, integrerad, trivsam, miljösmart, näringsriktig och säker.  

 

Goda måltider 
När maten tillagas med bra råvaror, god kunskap och känsla 

för matgästens behov bidrar det till både matglädje, kvalitet 

och att maten kommer gästerna tillgodo.  

Figur 1 Livsmedelsverkets Måltidsmodell (2011). 
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Integrerade måltider 

Måltiden tas tillvara som en resurs i verksamheten. Till 

exempel i förskolan, både att de vuxna deltar i de 

pedagogiska måltiderna och att ”Måltidspedagogik – lek 

och lär med mat” används. I grundskolan deltar pedagoger 

i barnens måltider, kan vara schemalagd lektion eller att det ingår i de olika 

läroämnena, där det passar in. Även inom vård- och omsorg kan måltiderna 

integreras genom att de äldre deltar i avdelningskökets arbete med måltiderna.  

 

Trivsamma måltider 

Måltiden bör få den tid den behöver. Måltidsmiljön 

anpassas till gästernas behov och arbetsmiljön. I 

måltidsmiljön ingår tid, buller, ljus och temperatur. I 

skolan behöver man få tid till att äta men också tid för att 

stå i kö för att få maten och för att ställa ifrån sig disken efteråt. Den sociala 

samvaron mellan barn/ elever och de vuxna har stor betydelse för 

helhetsupplevelsen av måltiden.  

I särskilt boende har varje gäst olika behov av tid och stöd för måltiden, varje gästs 

behov tillgodoses. I särskilt boende bör varje måltid ge möjlighet till en trevlig 

måltidsupplevelse där den sociala samvaron är en av de viktigaste faktorer.  

 

Miljösmarta måltider 

Älmhults kommun eftersträvar att upphandlade livsmedel 

bidrar till en hållbar utveckling för miljön och för bra 

livsvillkor för människor. Klimatpåverkan på livsmedel är 

ett begrepp som visar till exempel hur mycket energi det går 

åt för att producera. Transporter har en stor betydelse 

liksom var i världen eller i vilket hav livsmedlet kommer ifrån. Ett stabilt 

fiskebestånd betyder att fisken fångats varsamt och det finns en kontroll över 

området man fiskar i. Livsmedel som kommer från växtriket kan komma från 

ekologiska alternativ där livsmedlen inte utsätts för gifter under sin växtperiod på 

samma sätt som det traditionella jordbruket.  

En aspekt för miljösmarta måltider, är att ha kontroll över matsvinnet och 

eftersträva en så låg nivå matsvinn som möjligt.  

I miljöarbetet ingår att följa den nationella livsmedelsstrategin. I Älmhults 

kommun innebär det att använda handlingsplaner och konkreta åtgärder enligt 

beslutad Kronobergs Livsmedelsstrategi. 

KRAV-certifierade kök 

Samtliga kök inom Måltidsavdelningen är KRAV-certifierade. 

Närproducerat 

Närproducerat, när det finns möjlighet, kan vara ett alternativ för en hållbar 

utveckling.   

41



  Måltidspolicy 

 2021-03-30  7(9) 

 

 

Svensk råvara 

Sverige har bland de högsta kraven vad gäller djurens välfärd och hänsyn till 

miljön. Utgångspunkt i upphandlingar är svenska djurskyddsregler. I linje med det 

väljer Älmhults kommun bort att servera halalslaktat kött.  

Val av färska grönsaker och frukt kan ibland vägas mellan ekologiskt från andra 

delar av världen eller svensk konventionellt odlad råvara. Älmhults kommun 

väljer råvara utifrån de övergripande miljösmarta valen i måltidspolicyn och väger 

samman dessa varför det ibland kan bli en svenskodlad vara före en ekologisk från 

annat land om prisbild och säsong är mer fördelaktig för svensk råvara.  

Älmhults kommun samarbetar med kommunerna i Kronobergs län i frågor 

gällande livsmedelsupphandling. I upphandlingar utgår kommunerna från lag om 

offentlig upphandling, LOU samt Konkurrensverkets upphandlingsregler.  

 

 Näringsriktiga måltider 

Måltiderna ska tillgodose matgästens behov av energi och 

näring. Barn och elever i skolan behöver näring för att 

växa, utvecklas och för att orka med dagen i förskola eller 

skola. Våra äldre behöver energi och näring för att orka 

ha en god livskvalitet. En god livskvalitet ger förutsättningar för att klara sina 

vardagsbestyr och förebygga sjukdomar, fallolyckor, trycksår och även 

depressioner. Maten som erbjuds och serveras ska vara väl anpassad för gästens 

behov vad gäller näring och energi och därmed läggs en bra grund för vad en 

portion hälsosam mat innebär. Inriktningen ska vara att all mat och alla livsmedel 

som serveras i förskolan upp till gymnasieavslutningen håller samma höga kvalitet 

och näringsinnehåll. Det ska gälla oavsett var maten serveras, från förskolans 

frukostar, skolans utflykter till gymnasiets caféverksamhet. 

 

 Säkra måltider 

Alla som serverar mat åt andra är skyldiga att ha rutiner 

hur risker ska hanteras, förebyggas och åtgärdas. 

Egenkontrollprogrammet anpassas till den 

livsmedelsverksamhet man bedriver. Maten ska vara 

säker, gästerna ska få korrekt information, gästerna ska känna sig trygga i att inte 

bli sjuka av maten. Rutinerna ska vara dokumenterade och väl kända av berörd 

personal.  

 

Måltiden i verksamheten 

Förskola, skola och fritidshem 

Inriktningen är att alla måltider ska utgå ifrån livsmedelsverkets riktlinjer och råd 

för de olika åldersgrupperna. Maten ska vara näringstät och främja en god hälsa. 

Måltidsavdelningen följer Livsmedelsverket riktlinjer och tillagar inga maträtter 

där jordnötter, nötter, mandel och sesamfrön ingår. Till de grundläggande 

riktlinjerna hör även nordiska näringsrekommendationer vilka är grunden för de 
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riktlinjer offentliga måltidsverksamheter förväntas följa i sitt arbete samt Kost & 

Närings nationella rekommendationer för specialkoster och anpassade måltider. 

Frukost respektive mellanmål baseras på bröd och/eller flingor eller müsli, 

proteinrika livsmedel som pålägg, mjölkprodukt eller berikat vegetariskt 

alternativ dryck och/eller yoghurt, grönsaker och frukt. Även här är det viktigt att 

söta och näringsfattiga livsmedel utesluts. 

 

 I Livsmedelsverkets riktlinjer kan man läsa mer om generella råd: 

• Nationella riktlinjer för måltider i förskolan.  

• Nationella riktlinjer för måltider i skolan. 

 

Skolans caféverksamhet 

Öppettiderna anpassas efter frukost och mellanmål, förmiddag och eftermiddag, 

cafeterian är stängd under lunchen.  

Utbudet i cafeterian har samma inriktning som övrig måltidsverksamhet, 

näringsriktig och utan tomma kalorier. 

Ett bra utbud kan bestå av yoghurt, mjölk eller berikade vegetabiliska drycker, 

frukt, grönsaker och smoothies.  

Krav som bör ställas även om det är en extern aktör som tillhandahåller tjänsten. 

   

Vård och omsorg 

För måltider inom särskilt boende gäller Livsmedelsverkets riktlinjer för måltider 

i äldreomsorgen och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

förebyggande av och behandling av undernäring som innehåller rutiner för att 

upptäcka förebygga och behandla undernäring. Kunskapsstödet att förebygga och 

behandla undernäring i Hälso- och sjukvård och socialtjänst kan ses som ett stöd 

för både måltidsavdelningen och socialförvaltningen. 

För gästen/ kunden som har helpension ingår alla dygnets måltider.  

Grundläggande faktorer för att gästen / kunden ska tillgodogöra sig den energi och 

näring hen behöver är en bra måltidsordning. Måltiderna bör fördelas på tre 

huvudmåltider och tre till fyra mellanmål.  

För att bryta nattfastan kan en förfrukost serveras i anslutning till att kunden 

vaknat. Det är viktigt att nattfastan inte överstiger 11 timmar. De övriga 

måltidernas ordning beror på boendets tider.  

Måltiderna som serveras ska vara energirika och proteintäta. Inriktningen ska vara 

att även mellanmålen innehåller livsmedel med protein. Innehållet av D-vitamin 

är viktigt liksom att vätskebehovet tillgodoses. 
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§ 40 Motion om förebyggande skador orsakade av 
vildsvin 
Ärendenummer TN 2019/28 
 

Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska nämnden beslutar att uppdatera och utforma en ny kostpolicy som 

inbegriper en tydligare miljö- och klimatsmart utgångspunkt enligt nationella 
livsmedelsstrategin och de globala miljömålen. Ny policy föreslås antas 
under 2021. 

 
2. Tekniska nämnden beslutar att i samband med nästa upphandling utvärdera 

möjligheterna att kunna köpa in viltkött för att kunna variera med viltkött vid 
måltidsservering och matsedlarnas utformning. 

 Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige 
 

3. Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.  
 

 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden, punkt 1–2   
Kommunfullmäktige, punkt 3 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har mottagit en motion gällande förebyggande av skador 
orsakat av vildsvin där ett av fyra förslag avser att utreda möjligheten att tillaga 
och servera viltkött i kommunens kök. Förvaltningen ställer sig positiv till att 
utreda frågan inom ramen för utformning av en ny måltidspolicy som inbegriper 
en tydlig miljö- och klimatsmart utgångspunkt samt utreda möjligheten att 
inköpa viltkött för att bredda utbudet av animalier vid nästa 
livsmedelsupphandling. 
 

Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-13 
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_____ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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1

Namn på insats Kategori Skolform Beskriv insatsen

Beskrivning av på vilket sätt insatsen 

bidrar till att stärka likvärdigheten 

och/eller kunskapsutvecklingen Rekvirerat belopp

Trygghet och studiero, 

mentorer på 

Linnéskolan

Personal Grundskola Insatsen med mentorer på Linnéskolan startade 

våren 2018. Varje arbetslag bestående av tre 

klasser hade då en heltidsmentor.  Samtliga 

mentorer har högskoleutbildning inom socialt 

arbete för att kunna fokusera på samtal och 

värdegrundsarbete i syfte att öka tryggheten. 

Genom att flytta arbetsuppgifter från lärare till 

mentor syftar införandet även att ge lärarna bättre 

förutsättningar för ökad kvalitet i undervisningen.

Mentorns uppdrag är att jobba med 

elevernas sociala miljö för att bidra till 

att eleven uppnår kunskapsmålen.   Det 

innebär också att arbeta förebyggande 

så att problem inte uppstår eller 

förvärras. I värdegrundsarbete ingår 

också att jobba med plan mot 

diskriminering och kränkande 

behandling, planer för bland annat ökad 

närvaro, samt krishantering och 

förebyggande arbete mot droger och 

mobbning. Detta med syfte att 

undanröja hinder för elevers lärande. 

3 216 187              

Trygghet och studiero 

social mentor  Klöxhult

Personal Grundskola Den sociala mentorns uppdrag kommer att bestå 

av att samarbeta med kurator och klassmentor i 

att stödja en positiv utveckling av det sociala 

klimatet och tryggheten i klasserna i åk 4-6. 

Ökad trygghet för eleverna vilket 

innebär ett minskat antal kränkningar 

•Undanröja hinder för lärande och 

därmed öka måluppfyllelsen •Öka 

elevernas närvaro i klassrummet och 

därmed öka måluppfyllelsen •Tidigt 

upptäcka och identifiera elevers 

svårigheter i lärmiljön.

500 000                 
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Namn på insats Kategori Skolform Beskriv insatsen

Beskrivning av på vilket sätt insatsen 

bidrar till att stärka likvärdigheten 

och/eller kunskapsutvecklingen Rekvirerat belopp

Tidiga insatser Klöxhult 

f-3

Personal Grundskola Möjliggöra arbetsmetoder som kan göra att vi kan 

ge extra stöttning till de elever och/eller grupper 

som behöver extra stöttning men även de elever 

som behöver utmanas för att nå ännu längre. Fler 

delningar kan göras i klasser, stöd kan riktas i 

större utsträckning på grupp- och individnivå. Det 

möjliggör även nivågrupperingar. Intensivstöd kan 

ges på grupp- och individbasis. 

Den här pedagogen är inne i samtliga 

årskurser (1-3) vilket leder till fler 

pedagogiska diskussioner samt bidrar 

till ett dubbelt ledarskap vilket gör att 

pedagoger tillsammans kan utveckla 

planering, genomförande och 

utvärdering utav undervisningen. Att vi 

dessutom tillsammans går igenom olika 

gemensamma utbildningsinsatser tror 

vi kan leda till en bredare samlad 

kompetens.

1 800 000              

Flerspråkiga elevers 

lärande Gemöskolan

Personal Grundskola *årskurslagen ansvarar för t ex intensivträning av 

färdighetskunskaper  •språkpolicy upprättas och 

implementeras – språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt bl a genom strukturerad användning av 

cirkelmodellen •	speciallärare/specped stöttar 

undervisande lärare med material utifrån var 

eleverna befinner sig i språktrappan samt stöttar i 

uppföljningen 

övergripande – högre måluppfyllelse 

och ökad likvärdighet för eleverna •	ökat 

samarbete och kollegialt utbyte mellan 

lärarna, vilket leder till en bättre 

arbetsmiljö  - dvs skapa en 

samarbetskultur •	ökat 

samarbete/samverkan mellan skola och 

fritids •	nyanlända elever lär sig svenska 

snabbare •	skapa inkluderande 

lärmiljöer •	tryggare arbetsmiljö för 

eleverna •	nya eller outbildade lärare får 

en ökad trygghet och handledning av 

kollegor

3 600 000              
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Namn på insats Kategori Skolform Beskriv insatsen

Beskrivning av på vilket sätt insatsen 

bidrar till att stärka likvärdigheten 

och/eller kunskapsutvecklingen Rekvirerat belopp

Flerspråkiga elevers 

lärande Diö

Personal Grundskola Ökad grundbemanning med en lärartjänst som 

jobbar med språkträning kring nyanlända elever 

och som stöd i f-klass med tidiga insatser 

(läsa,skriva,räkna)

Läraren arbetar med förberedelser till 

eleverna inför den vanliga 

klassundervisning för att underlätta 

lärandet och förståelsen. Samarbete 

med undervisande lärare i resp. ämne 

samt att eleverna kunnat inkluderas 

bättre i sin klass.

600 000                 

Tidiga insatser Ryfors Personal Grundskola Genom att erbjuda eleverna en ”trelärartjänst” 

dvs tre lärare på två klasser kan många situationer 

lösas på ett mer kvalitetssäkrat sätt. Genom 

trelärarsystem kan eleverna få ett ökat stöd och 

en ökad möjlighet till individuell stöttning. 

Mer tid läggs till undervisningen och där 

genom få ett högre målfokus. Skolan 

har under perioder stått utan eller haft 

väldigt liten del av stödfunktioner vilket 

medför att det nu finns ett mycket högt 

behov av insatser. Skolan är just nu inne 

i en process med ett ökat och mer 

medvetet arbeta inom språk och 

kunskapsutvecklande arbetssätt vilket 

medför att bemanning av en extra 

lärare ökar måluppfyllelsen för skolans 

elever.

600 000                 
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Namn på insats Kategori Skolform Beskriv insatsen

Beskrivning av på vilket sätt insatsen 

bidrar till att stärka likvärdigheten 

och/eller kunskapsutvecklingen Rekvirerat belopp

Flerspråkiga elevers 

lärande Elme

Personal Grundskola Försteläraren i SVA leder arbetet tillsammans med 

SVA lärarna med målet att: kartlägga eleverna i 

deras språkutveckling enligt processbarhetsteorin. 

Detta i syfte för att få kännedom om på vilken 

utvecklingsnivå eleven befinner sig och hur vi 

lyfter eleven vidare. 

Upplägg av arbetsuppgifter (att eleven 

behöver gå från det kognitivt enkla med 

stöd i kontexten till det kognitivt 

utmanande utan stöd i kontexten). •	Att 

bygga bro mellan basspråket och 

skolspråket. •	Genrepedagogikens 

cirkelmodell och STL modellen i syfte 

att stärka elevens skrivutveckling inom 

olika textgenre. •mm.

2 100 000              
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-03-03 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 29 Samarbete med IKEA, grundskolan 
Ärendenummer UN 2019/113 
 

Sammanfattning  
Grundskolechef Anna Rix Grönvall redovisar samarbetet med IKEA samt 
förslag på framtida användning av en del av IKEA:s bidrag. Ny plan kommer att 
tas fram under våren. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-12 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämndens utskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 48 Månadsrapport april 
Ärendenummer UN 2020/30 
 

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

 2021-05-12 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämndens utskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 49 Budgetförslag 2022-2024 
Ärendenummer UN 2021/118 
 

Sammanfattning  
Utbildningschef Roger Johansson presenterar preliminärt budgetförslag för 
utbildningsnämnden 2022–2024. 
_____ 
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 Tjänsteskrivelse   

 2021-05-19  1(1) 

Utbildningsförvaltning 
Camilla Åström   
camilla.astrom@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

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

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-19 

 Rapport delegeringsbeslut daterad 2021-05-19 
 
Förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut. 

 
Camilla Åström  Roger Johansson 
Verksamhetscontroller Utbildningschef
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Camilla Åström2021-05-19

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden

Sekretess: Visas ej

2021-05-26

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Beslutsfattare/Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Kategori

Ärendenummer Ärendemening Avdelning

2021.555 Beslut om mottagande av sökande till utbildning på 
grundläggande nivå.

Johan Månsson §2/2021

2021-04-16 14.4 Mottagande av 
sökande, grundläggande 
nivå

UN 2021/126 Beslut om mottagande av sökande till utbildning på 
grundläggande nivå.

Haganässkolan

2021.632 Beviljande av skolskjuts Eva-Marie Andersson 
§12/2021

2021-04-23 10.13 Beviljande av 
skolskjuts

UN 2020/193 Skolskjuts lå 20-21 Förvaltningskontoret

2021.635 Anställningsavtal förskollärare Malin Turesson §1/2021

2021-04-26 3.13 Anställning

UN 2021/137 Anställningar förskolan 2021 Violens Förskola

2021.636 Anställningsavtal barnskötare Malin Turesson §2/2021

2021-04-26 3.13 Anställning

UN 2021/137 Anställningar förskolan 2021 Violens Förskola

2021.637 Dataskyddsombud Roger Johansson §1/2021

2021-04-26 1.12 Utse dataskyddsombud

UN 2020/107 Dataskyddsombud Förvaltningskontoret

2021.639 Anställningsbeslut lärare Andreas Burander §3/2021

2021-04-26 3.13 Anställning

UN 2021/139 Anställningar Linnéskolan 2021 Linnéskolan

2021.642 Anställningsbeslut förstelärare Annika Bardh §4/2021

2021-04-26 3.13 Anställning

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

2021.651 Personuppgiftsbiträdesavtal med Studi Sverige AB Peter Lundström §1/2021

2021-04-23 Studi Sverige AB 1.13 
Personuppgiftsbiträdesavtal

UN 2021/142 Avtal med Studi Sverige AB Förvaltningskontoret

2021.653 Anställningsavtal out förskollärare Malin Turesson §5/2021

Sidan  1 av 6
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Id Beskrivning Beslutsfattare/Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Kategori

Ärendenummer Ärendemening Avdelning

2021-04-27 3.13 Anställning

UN 2021/137 Anställningar förskolan 2021 Häradsbäck - Solrosens 
förskola 

2021.654 Anställningsavtal grundskollärare Lena Andersson §6/2021

2021-04-27 3.13 Anställning

UN 2021/144 Anställningar Liatorps skola 2021 Liatorps skola

2021.655 Personuppgiftsbiträdesavtal med Flexbuss Peter Lundström §2/2021

2021-03-10 Flexbuss Sverige AB 1.13 
Personuppgiftsbiträdesavtal

UN 2021/143 Personuppgiftsbiträdesavtal med Flexbuss Förvaltningskontoret

2021.656 Anställningsavtal barnskötare Monica Malm §7/2021

2021-04-27 3.13 Anställning

UN 2021/137 Anställningar förskolan 2021 Hallaryds förskola 

2021.657 Utökad vistelsetid Maria Johnsson §7/2021

2021-04-27 6.6 Utökad vistelsetid, ej 
avgift

UN 2021/146 Utökad vistelsetid Haga förskola

2021.658 Utökad vistelsetid Maria Johnsson §8/2021

2021-04-27 6.6 Utökad vistelsetid, ej 
avgift

UN 2021/147 Utökad vistelsetid Haga förskola

2021.659 Anställningsavtal outbildad lärare Maria Haglund §8/2021

2021-04-27 3.13 Anställning

UN 2021/148 Anställningar Internationella Skolan 2021 Internationella skolan

2021.660 Anställningsbeslut lärare Andreas Burander §9/2021

2021-04-27 3.13 Anställning

UN 2021/139 Anställningar Linnéskolan 2021 Linnéskolan

2021.661 Anställningsavtal out förskollärare Petra Ekström §10/2021

2021-04-27 3.13 Anställning

UN 2021/137 Anställningar förskolan 2021 Arnebo

2021.662 Anställningavtal outbildad fritidspedagog, timanställd Lena Andersson §11/2021

2021-04-27 3.13 Anställning

UN 2021/144 Anställningar Liatorps skola 2021 Liatorps skola

2021.663 Beslut om hemundervisning Annika Bardh §2/2021

2021-04-28 11.22 Särskild 
undervisningsgrupp i 
hemmet

UN 2021/25 Beslut om hemundervisning Grundsär 7-9

2021.664 Anställningsbeslut lärare Andreas Burander §12/2021

2021-04-28 3.13 Anställning

UN 2021/139 Anställningar Linnéskolan 2021 Linnéskolan

2021.666 Överenskommelse om interkommunal ersättning Anna Rix Grönvall §1/2021

Sidan  2 av 6
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Id Beskrivning Beslutsfattare/Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Kategori

Ärendenummer Ärendemening Avdelning

2021-02-04 ***Personuppgift*** 10.9 Mottagande av elev 
från annan kommun

UN 2021/64 Interkommunal ersättning Förvaltningskontoret

2021.667 Överenskommelse om interkommunal ersättning Anna Rix Grönvall §1/2021

2021-02-04 ***Personuppgift*** 10.10 Ta emot elev, 
önskemål från 
vårdnadshavare

UN 2021/65 Interkommunal ersättning Förvaltningskontoret

2021.668 Anställningsavtal studiehandledare Eva-Lena Brafield §13/2021

2021-04-28 3.13 Anställning

UN 2021/138 Anställningar Elmeskolan 2021 Elmeskolan

2021.669 Anställningsavtal outbildad Eva Mosqueira Alves 
Moreira Da Silva §14/2021

2021-04-26 3.13 Anställning

UN 2021/148 Anställningar Internationella Skolan 2021 Internationella skolan

2021.670 Överenskommelse om interkommunal ersättning Anna Rix Grönvall §2/2021

2021-02-12 ***Personuppgift*** 10.10 Ta emot elev, 
önskemål från 
vårdnadshavare

UN 2021/76 Interkommunal ersättning Förvaltningskontoret

2021.671 Begäran om yttrande från hemkommun Anna Rix Grönvall §3/2021

2021-03-01 ***Personuppgift*** 10.10 Ta emot elev, 
önskemål från 
vårdnadshavare

UN 2021/91 Interkommunal ersättning Förvaltningskontoret

2021.672 Överenskommelse om interkommunal ersättning Jenni Karlsson §1/2021

2021-02-04 ***Personuppgift*** 6.4 Mottagande från annan 
kommun

UN 2021/47 Förskola/skola i annan kommun - Interkommunal 
ersättning

Förvaltningskontoret

2021.673 Anställningsavtal lärare Eva-Lena Brafield §15/2021

2021-04-28 3.13 Anställning

UN 2021/138 Anställningar Elmeskolan 2021 Elmeskolan

2021.688 Anställningsavtal elevresurs Anna Wilhelmsson Hallum 
§17/2021

2021-04-15 3.13 Anställning

UN 2021/152 Anställningar Gemöskolan 2021 Gemöskolan

2021.689 Anställningsavtal grundskollärare Anna Wilhelmsson Hallum 
§18/2021

2021-04-15 3.13 Anställning

UN 2021/152 Anställningar Gemöskolan 2021 Gemöskolan

2021.691 Anställningsavtal obehörig grundskollärare Anna Wilhelmsson Hallum 
§19/2021

2021-04-26 3.13 Anställning

UN 2021/152 Anställningar Gemöskolan 2021 Gemöskolan

Sidan  3 av 6
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Id Beskrivning Beslutsfattare/Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Kategori

Ärendenummer Ärendemening Avdelning

2021.696 Anställningsavtal obehörig grundskollärare Anna Wilhelmsson Hallum 
§20/2021

2021-04-14 3.13 Anställning

UN 2021/152 Anställningar Gemöskolan 2021 Gemöskolan

2021.697 Anställningsavtal obehörig grundskollärare Anna Wilhelmsson Hallum 
§21/2021

2021-04-14 3.13 Anställning

UN 2021/152 Anställningar Gemöskolan 2021 Gemöskolan

2021.698 Anställningsavtal studiehandledare Anna Wilhelmsson Hallum 
§22/2021

2021-04-15 3.13 Anställning

UN 2021/152 Anställningar Gemöskolan 2021 Gemöskolan

2021.699 Anställningsavtal obehörig grundskollärare Anna Wilhelmsson Hallum 
§23/2021

2021-04-14 3.13 Anställning

UN 2021/152 Anställningar Gemöskolan 2021 Gemöskolan

2021.700 Anställningsavtal obehörig grundskollärare Anna Wilhelmsson Hallum 
§24/2021

2021-04-15 3.13 Anställning

UN 2021/152 Anställningar Gemöskolan 2021 Gemöskolan

2021.701 Anställningsavtal outbildad förskollärare Marita Hallgren §25/2021

2021-04-30 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar Vikariepoolen 2021 Vikariepoolen

2021.704 Anställningsavtal grundskollärare Anna Wilhelmsson Hallum 
§26/2021

2021-05-03 3.13 Anställning

UN 2021/152 Anställningar Gemöskolan 2021 Gemöskolan

2021.705 Utse ställföreträdare för rektor Anna Wilhelmsson Hallum 
§2/2021

2021-04-28 3.9 Utse ställföreträdare

UN 2021/156 Utse ställföreträdare för rektor Gemöskolan Gemöskolan

2021.707 Utökad vistelsetid Maria Johnsson §9/2021

2021-05-04 6.6 Utökad vistelsetid, ej 
avgift

UN 2021/159 Utökad vistelsetid Haga förskola

2021.709 Utökad vistelsetid Maria Johnsson §10/2021

2021-05-04 6.6 Utökad vistelsetid, ej 
avgift

UN 2021/161 Utökad vistelsetid Haga förskola

2021.712 Anställningsavtal speciallärare Lena Andersson §27/2021

2021-05-04 3.13 Anställning

UN 2021/164 Anställningar Diö skola 2021 Diö skola

2021.737 Anställningsavtal outbildad grundskollärare Anna Wilhelmsson Hallum 
§28/2021

2021-05-05 3.13 Anställning

Sidan  4 av 6
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Id Beskrivning Beslutsfattare/Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Kategori

Ärendenummer Ärendemening Avdelning

UN 2021/152 Anställningar Gemöskolan 2021 Gemöskolan

2021.738 Anställningsavtal outbildad timlärare Marita Hallgren §29/2021

2021-05-06 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar Vikariepoolen 2021 Vikariepoolen

2021.739 Anställningsavtal outbildad förskollärare Marita Hallgren §30/2021

2021-05-06 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar Vikariepoolen 2021 Vikariepoolen

2021.740 Anställningsavtal outbildad förskollärare Marita Hallgren §31/2021

2021-05-06 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar Vikariepoolen 2021 Vikariepoolen

2021.741 Anställningsavtal outbildad timlärare Marita Hallgren §32/2021

2021-05-06 3.13 Anställning

UN 2021/155 Anställningar Vikariepoolen 2021 Vikariepoolen

2021.749 Beslut om avstängning av elev Anna Wilhelmsson Hallum 
§1/2021

2021-05-06 13.34 Avstängning av elev

UN 2021/167 Beslut om avstängning av elev Gemöskolan

2021.751 Anställningsbeslut lärare Torbjörn Öberg §33/2021

2021-05-06 3.13 Anställning

UN 2021/139 Anställningar Linnéskolan 2021 Linnéskolan

2021.752 Anställningsavtal outbildad elevresurs Anna Wilhelmsson Hallum 
§34/2021

2021-05-06 3.13 Anställning

UN 2021/152 Anställningar Gemöskolan 2021 Gemöskolan

2021.753 Anställningsbeslut lärare Torbjörn Öberg §35/2021

2021-05-06 3.13 Anställning

UN 2021/139 Anställningar Linnéskolan 2021 Linnéskolan

2021.765 Anställningsbeslut lärare Torbjörn Öberg §36/2021

2021-05-10 3.13 Anställning

UN 2021/139 Anställningar Linnéskolan 2021 Linnéskolan

2021.766 Anställningsavtal elevresurs Anna Wilhelmsson Hallum 
§37/2021

2021-05-10 3.13 Anställning

UN 2021/152 Anställningar Gemöskolan 2021 Gemöskolan

2021.767 Anställningsavtal outbildad elevresurs Anna Wilhelmsson Hallum 
§38/2021

2021-05-10 3.13 Anställning

UN 2021/152 Anställningar Gemöskolan 2021 Gemöskolan

2021.768 Anställningsavtal outbildad elevassistent Anna Wilhelmsson Hallum 
§39/2021

2021-05-10 3.13 Anställning

UN 2021/152 Anställningar Gemöskolan 2021 Gemöskolan

Sidan  5 av 6
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Id Beskrivning Beslutsfattare/Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Kategori

Ärendenummer Ärendemening Avdelning

2021.770 Utökad vistelsetid Petra Ekström §4/2021

2021-05-11 6.5 Utökad vistelsetid, avgift

UN 2021/174 Utökad vistelsetid Möckelns förskola

2021.771 Anställningsavtal out förskollärare Petra Ekström §40/2021

2021-05-11 3.13 Anställning

UN 2021/137 Anställningar förskolan 2021 Möckelns förskola

2021.772 Anställningsavtal out förskollärare Monica Malm §41/2021

2021-05-11 3.13 Anställning

UN 2021/137 Anställningar förskolan 2021 Liljebackens förskola

2021.773 Anställningsavtal out förskollärare Monica Malm §42/2021

2021-05-11 3.13 Anställning

UN 2021/137 Anställningar förskolan 2021 Liljebackens förskola

2021.774 Anställningsavtal out förskollärare Petra Ekström §43/2021

2021-05-11 3.13 Anställning

UN 2021/137 Anställningar förskolan 2021 Möckelns förskola

2021.775 Anställningsavtal out förskollärare Maria Johnsson §44/2021

2021-05-11 3.13 Anställning

UN 2021/137 Anställningar förskolan 2021 Ryforsgårdens förskola

2021.776 Anställningsavtal barnskötare Maria Johnsson §45/2021

2021-05-11 3.13 Anställning

UN 2021/137 Anställningar förskolan 2021 Tornets förskola

2021.777 Anställningsavtal barnskötare Maria Johnsson §46/2021

2021-05-11 3.13 Anställning

UN 2021/137 Anställningar förskolan 2021 Ryforsgårdens förskola

2021.778 Anställningsavtal out förskollärare Maria Johnsson §47/2021

2021-05-11 3.13 Anställning

UN 2021/137 Anställningar förskolan 2021 Tornets förskola

2021.790 Delegering om chefer är sjuk Maria Haglund §1/2021

2021-04-26 Maria Haglund 3.10 Tillsättning av rektor

UN 2021/178 Delegeringsbeslut Internationalla Skolan Älmhult Internationella skolan

2021.792 Distans undervisning MYP (1 veckan) Eva Mosqueira Alves 
Moreira Da Silva §1/2021

2021-04-27 Eva Da Silva 10.31 Undervisning på 
distans

UN 2021/178 Delegeringsbeslut Internationalla Skolan Älmhult Internationella skolan
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