Kallelse/Underrättelse
1(3)

Utbildningsnämnden 2022-09-28
Plats och tid
Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Linnésalen, klockan 08:30
OBS heldagsmöte!
Thomas Harrysson (C)
Ordförande

Christian Tegnvallius
Sekreterare

Offentlighet
Sammanträdet är öppet för allmänheten från och med punkt 5, beräknad tid cirka
kl 9.00.

Ärenden
Ärende
1 Val av justerare
2

Fastställande av föredragningslista

Informationsärenden
3 Meddelanden
4

4 - 11

Information

Beslutsärenden
5 Delårsrapport augusti 2022

2021/118

Informationsärenden
6 Redovisning oroande frånvaro - förskoleklass,
grundskola och grundsärskola

2022/109

7

Patientsäkerhetsberättelse - Elevhälsans
medicinska insats

2022/246

8

Samverkan för bästa skola

2022/190

Beslutsärenden
9 Beviljande studier folkhögskola-elevärende

12 - 51

52 - 82

2022/266

10 Motion - Terapihund i kommunal verksamhet

2022/242

83 - 87

11 Samverkansavtal Osby kommun

2022/270

88 - 96

1

Kallelse/Underrättelse
2(3)

12 Redovisning av delegeringsbeslut

2022/10

97 - 107

13 Övrigt
Informationsärenden
14 Integration – segregation

Punkt i Punkt i Punkt i
kallelse kallelse kallelse
Punkt i kallelse
1
2
8.30 Val av justerare

2022/4

Punkt i kallelse

2

3

Fastställande av
8.32 föredragningslista

3

5

8.35

4

20

8.40

40

Roger Johansson
Camilla Hallberg
Delårsrapport augusti 2022
Oliver Öst
Långström
9.00

20

9.40

5

6

7
8

20

30
20

Meddelanden

info
Jenni Karlsson
Anna Rix Grönvall beslut
Samuel Svensson

Anna Rix Grönvall

info

PatientsäkerhetsberättelseElevhälsans medicinska
insats

Charlotte
Ingvarsson
Marie Pripp,
Medicinskt
ledningsansvarig
skolsköterska

info

Sanverkan för bästa skola

Roger Johansson
Camilla Svensson

info

Elin Nilsson,
ungdomskoordinator

beslut

Roger Johansson

beslut

Roger Johansson

beslut

10.20

10

10

10
10

Samverkansavtal Osby
11.30 kommun

5

Roger Johansson

Kaffe

9

12

info

Information

Beviljande studier på
11.10 folkhögskola-elevärende
Motion - Terapihund i
11.20 kommunal verksamhet

11

Typ
beslut
beslut

Redovisning oroande
frånvaro f-klass, gr och gr
10.00 sär

10.50

Punkt i kallelse

Redovisning av
11.40 delegeringsbeslut

beslut

2

Kallelse/Underrättelse
3(3)

13

5

11.45
11.50

14

180

13.00
16.00

Övrigt

info/beslut

Lunch på egen hand
Integration - segregation
*presentation av nuläge
inom förskola och
grundskola
*gruppvisa diskussioner
tjänstemän och
förtroendevalda

Roger Johansson
Camilla Svensson,
Maria Johnsson,
rektor
Anna Wilhemsson
Hallum, rektor

3

verksamhetschefer,
rektorer och
info
biträdande rektorer

Tjänsteskrivelse
2022-09-21
Utbildningsförvaltningen
Camilla Åström
camilla.astrom@almhult.se

1(1)

Utbildningsnämnden

Meddelanden 2022-09-21
Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
upprätta förslag till detaljplan för Folkparken 1 m.fl. (Gemöskolan). KS
2022/160


4

Sammanträdesprotokoll
2022-09-13

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 147 Detaljplan för Folkparken m.fl. (Gemöskolan)
i Älmhult, Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2022/160

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta
förslag till detaljplan för Folkparken 1 m.fl. (Gemöskolan), Älmhult,
Älmhults kommun.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Älmhult växer och i takt med att befolkningen i tätorten ökar behöver också
antalet skolplatser öka. Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av 2
parallellklasser i grundskola F-6.
Planområdet ligger i området Gemön och i anslutning till de båda grundskolorna
Gemöskolan och Thorén framtid. Exakt avgränsning av planområdet är inte
bestämt i detta skede utan utreds under detaljplaneprocessen. Vid framtagande
av en ny detaljplan är det viktigt att behovet av idrottslokaler och utemiljö kring
skolorna ses över.
Älmhults kommun äger fastigheten Folkparken 1 (idag Gemöskolan) och
fastigheten Älmhult 20:1 (utredningsområdet). Fastigheten Handlaren 1 (idag
skolan Thoréns framtid) ägs av en privat fastighetsägare.
För de delar som idag är detaljplanelagda anges i översiktsplanen oförändrad
användning (inklusive mindre förtätning). Att de områden som idag används för
skoländamål fortsatt ska göra det ligger alltså i linje med översiktsplanen.
Det område som kallas för utredningsområde är inte detaljplanelagt sedan
tidigare. För denna yta anges i översiktsplanen Gemön naturrekreation och som
en grön koppling mellan Vattenriket i söder och Näset i norr. Att bebygga detta
område följer alltså inte översiktsplanens riktlinjer utan detta område är utpekat
som ett rekreationsområde och ett grönt stråk.
Då planförslaget inte stämmer överens med översiktsplanen handläggs en ny
detaljplan med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Planen kommer att antas av kommunfullmäktige.
Undersökning av betydande miljöpåverkan ska göras under planeringsarbetet.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-08-30, § 100
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-07-08
• Plan PM daterad 2022-07-08

Kommunstyrelsens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutat så
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen
Utbildningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Miljö- och byggförvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Detaljplan för Folkparken 1 m.fl. (Gemöskolan) i
Älmhult, Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2022/160

Sammanfattning av ärendet
Älmhult växer och i takt med att befolkningen i tätorten ökar behöver också
antalet skolplatser öka. Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av 2
parallellklasser i grundskola F-6.
Planområdet ligger i området Gemön och i anslutning till de båda grundskolorna
Gemöskolan och Thorén framtid. Exakt avgränsning av planområdet är inte
bestämt i detta skede utan utreds under detaljplaneprocessen. Vid framtagande
av en ny detaljplan är det viktigt att behovet av idrottslokaler och utemiljö kring
skolorna ses över.
Älmhults kommun äger fastigheten Folkparken 1 (idag Gemöskolan) och
fastigheten Älmhult 20:1 (utredningsområdet). Fastigheten Handlaren 1 (idag
skolan Thoréns framtid) ägs av en privat fastighetsägare.
För de delar som idag är detaljplanelagda anges i översiktsplanen oförändrad
användning (inklusive mindre förtätning). Att de områden som idag används för
skoländamål fortsatt ska göra det ligger alltså i linje med översiktsplanen.
Det område som kallas för utredningsområde är inte detaljplanelagt sedan
tidigare. För denna yta anges i översiktsplanen Gemön naturrekreation och som
en grön koppling mellan Vattenriket i söder och Näset i norr. Att bebygga detta
område följer alltså inte översiktsplanens riktlinjer utan detta område är utpekat
som ett rekreationsområde och ett grönt stråk.
Då planförslaget inte stämmer överens med översiktsplanen handläggs en ny
detaljplan med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).
Planen kommer att antas av Kommunfullmäktige.
Undersökning av betydande miljöpåverkan ska göras under planeringsarbetet.
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Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-07-08
• Plan PM (daterat 2022-07-08)

Förslag till beslut
‒ Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta
förslag till detaljplan för Folkparken 1 m.fl. (Gemöskolan), Älmhult,
Älmhults kommun.

Arpine Minasyan

Susann Pettersson

Stadsarkitekt/Planenhetschef

Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen
Utbildningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Miljö- och byggförvaltningen
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Barnrättsbaserat beslutsunderlag,
fördjupad variant
Prövning av barnets bästa
Ärendenamn: Detaljplan för Folkparken 1 m.fl. (Gemöskolan), Älmhult, Älmhults kommun.
Ansvarig: Arpine Minasyan
Verksamhet: Samhällsbyggnadsavdelningen
Barn som berörs av detta beslut: Barn som bor i Älmhults kommun
Datum: 2022-07-08

Rätt till likvärdiga villkor, jämlikhet och förbud mot diskriminering (art. 2)
Ger vi likvärdiga villkor för alla barn som berörs? Vilka riskerar att ”hamna utanför”? Gynnas vissa barn på
andra barns bekostnad?
Planen bedöms inte hindra barns rätt till lika villkor och jämlikhet. Detaljplaneförslaget ska inte diskriminera
några grupper eller gynnar några barn på bekostnad av andra barn.
Genomförandet av denna detaljplan kommer beröra barn på flera sätt. Fokus finns på trafiksäkerhet, utökad
friyta nära gröna områden, både inom och utanför planområdet samt kvalitativ skolgård som kan användas av
alla barn i kommunen.
Barnets bästa (art. 3)
Vad är bäst för barn enligt nationella riktlinjer, praxis i andra regioner, vår egen beprövade erfarenhet, enligt
barn, enligt forskning, samt på kort och lång sikt? På vilket sätt har vi tagit hänsyn till barnets bästa i beslutet?
Tillgänglighet och trygghet
”En god tillgänglighet för barn består främst i en säker och trygg närmiljö samt säkra och trygga vägar till
skolan, kompisar, kiosk, idrottshall m m. En säker och trygg miljö för barnen kan definieras som en miljö som är
så säker och trygg att föräldrarna vågar låta barnen röra sig själva i miljön.” 1
Trafiksituation kring skolan kommer att ses över, särskilt med hänsyn till fotgängare och cyklister.
”Upplevd trygghet för barn påverkas av den upplevda risken för överfall. Gångstråk som används mycket av
barn bör därför planeras så att mörka partier, nära buskar och träd undviks. Stråken bör hellre placeras där det
är liv och rörelse.”1
Under framtagandet av gestaltning och förprojektering av de allmänna platserna och skolgården så kommer
bland annat ett urval av planteringar, markbeläggning, träd, belysning och möbler att göras.
Även avstånd till olika målpunkter används ofta för att bedöma hur god tillgängligheten är. 500 meter från
skolan anses vara en god tillgänglighet för barn. 1
Skolan har en central beläggning och utbyggnad av 2 parallellklasser i grundskola F-6 kommer att gynna
flera barn i kommunen.
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Grönytor & rörelse
Forskning visar att kontakt med natur främjar barns utveckling och mentala hälsa. Naturkontakt* handlar om
både fysisk och mental hälsa, inlärning och moralisk utveckling, en relation till utemiljön och naturen som ger
mening i leken och underlättar kreativt tänkande, fantasi och sinnliga uttryck 2-5. Bostadsnära grönska (gården,
parken, lekplatsen) är särskilt viktigt för barn då de inte kan ta sig på egen hand till mer perifera naturområden.
Barn som har tillgång till gröna miljöer visade på ökad grad av fysisk aktivitet och allmänt välmående 4.
Svenska riksidrottsförbundet har sammanställt en rad studier och forskningsrapporter som visar att barns
rörelse är av största vikt för både den mentala och fysiska hälsan både på kort och lång sikt. 6 I de allmänna
råden till Plan och bygglagen finns en tydlig riktlinje att friytan alltid ska komma i första hand. Särskilt vid
planering av förskolor, skolor och liknande verksamhet. 7
Alla dessa frågor är viktiga att lösa på bästa möjliga vis för att det gynnar barn både på kort och lång sikt.
Alla frågor enligt ovan beaktas och arbetas vidare med i framtagandet av detaljplanen för att skapa de bästa
möjliga förutsättningar för framtida utveckling av området.
Källor
1. SKL, Vägverket, Banverket, Boverket, Trafik för en attraktiv stad, Underlag, Utgåva 2, (2007) Edita
2.Low, Nicholas, Gleeson, Brendan, Green, Ray & Radovi´c, Darko (2005) The Green city. Sustainable homes.
Sustainable suburbs. Sydney: Routledge
3.McCormick, Rachel (2017) Does access to green space impact the mental well-being of children: A systematic
review. Journal of Pedriatric nursing, 37, s.3-7
4. Gardsjord, H.S., Tveit, M.S. & Nordh, H. (2014) Promoting youth’s physical activity through park design:
Linking theory and practice in a public health perspective. Landscape Research, nr. 39 (1), s. 70-81.
5. Grahn, Patrik, Mårtensson, Fredrika, Lindblad, Bodil, Nilsson, Paula & Ekman, Anna (1997) Ute på dagis Hur använder barn daghemsgården? Utformning av daghemsgården och dess betydelse för lek, motorik och
koncentrationsförmåga. Alnarp: Movium, SLU.
6.https://www.rf.se/RFarbetarmed/Aktuellaprojekt/rorelsesatsningiskolan/forskningbakomrorelsesatsningen/
7. Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller
liknande verksamhet
*Natur i stadsmiljö syftar på både anlagd och naturligt växande på platsen, kontakt med natur innebär både
möjligheten att ta sig till naturen, och att kunna ta del av den, till exempel att gå på gräset eller att leka i ett
buskage.

Rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling (art. 6)
Hur påverkar beslutet barnets rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling? Har beslutet negativ
påverkan på (vissa) barns förutsättningar för en optimal utveckling?
Detaljplanens genomförande bedöms inte få några negativa effekter på förutsättningar för en optimal utveckling
hos barn.
Vid framtagande av en ny detaljplan är det viktigt att behovet av idrottslokaler ses över, att tillräckliga friytor för
skolbarnens lek, rörelse och vila planläggs, att goda förutsättningar för en skolgård som inte störs av buller
skapas.

Rätt till delaktighet (art. 12)
Vilka barn har vi involverat/vilka barn har vi inte involverat? Hur har de varit delaktiga? Om barn inte varit
delaktiga, förklara varför?
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Barn har inte involverats i detta skede av detaljplaneprocessen. Ett framtagande av en detaljplan är en transparant
process där allmänheten har möjlighet att ta del av förslaget vid minst 2 tillfällen, samråd och granskning. Denna
process är svårtillgänglig för barn.
Elever på Gemöskolan och Thoren framtid kommer att involveras i gestaltningen av skolgården.
Vilka åsikter har de barn som berörs av beslutet lyfts fram och vilken vikt lägger vi vid barns uttryckta åsikter i
beslutet?

Andra rättigheter som berörs av detta beslut:
Rätt till bästa uppnåeliga hälsa, likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård (art. 23,24 och 39)
Rätt till en trygg och säker uppväxt, skydd mot alla former av våld och övergrepp (art. 19,32-40)
X
X

X

Rätt till utbildning (art. 28 och 29)
Rätt till social trygghet och skälig levnadsstandard (art. 26 och 27)
Rätt till vila, lek, kultur och fritid (art. 31)
Rätt till information och demokratiska rättigheter (art. 12-17)
Rättigheter som rör föräldraskap och omhändertagande (art. 5,9,18,20,21 och 25)
Rättigheter kopplade till fungerande samhällsservis och samhällsplanering (art. 12,24,26,31 m.fl.)

Rättigheter för barn från minoritetsgrupper, barn på flykt samt barn i asylprocessen
(art. 7,8,9,10,20,22 och 30)
Beskriv hur de rättigheter som berör beslutet har beaktats:
Samhällsbyggnad påverkar alla i vårt samhälle, i samhällsplanering har vi möjlighet att påverka själva grunden i
stadens utformning, dvs. läge, placering, friytor, trafik, husvolymer etc. Alla rättigheter som berör barn måste
beaktas i framtagandet av detaljplanen.
Övrigt / Slutsatser / Rekommendationer
Det är viktigt att barnperspektivet beaktas vid framtagandet av en ny detaljplan. Vid planering av ett nytt
skolområde är det särskilt viktigt att tillräckliga friytor för skolbarnens lek planläggs och att Boverkets allmänna
råd följs. Det är också viktigt att det i detaljplanen skapas goda förutsättningar för en skolgård som inte störs av
buller. Att se över och säkerställa en god trafiksituation kring skolan är också mycket viktigt, inte minst för
oskyddade trafikanter. Vidare utgörs en del av planområdet idag av skogsmark och användas av boende i
närområdet som rekreationsområde. Att väga in dessa värden är också viktigt vid planläggning då tätortsnära
rekreationsområde är viktiga platser för barns lek.
I översiktsplanen finns också följande riktlinjer för planering av skolor och skolgårdar vilka alla är viktiga att
beakta vid framtagande av ny detaljplan för skoländamål:
- Skolor ska planeras med god tillgång till grönska/natur samt näridrottsplats.
- Skolgården ska ha en väl tilltagen yta med goda lekmiljöer och tillgång till grönska.
- En säker miljö för oskyddade trafikanter ska prioriteras i anslutning till skolor och förskolor.
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Utbildningsnämnden

Delårsrapport efter augusti 2022
Ärendenummer UN 2021/118

Sammanfattning av ärendet
Efter augusti månad ska nämnderna ta fram en delårsrapport bestående av ett
delårsbokslut per 2022-08-31 och helårsprognos för både drift och investering.
Även prognos på måluppfyllelse av kommunens resultatmål ska lämnas. Det ska
tas fram texter om periodens väsentliga händelser och förväntad utveckling.
Även åtgärder vid ett befarat negativt resultat ska finnas med. Dessutom ska
nämndens arbetsmiljöarbete beskrivas.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-16
• Delårsrapport augusti 2022, daterad 2022-09-14
• Bilaga 1 Investeringsredovisning ANSLAG
• Bilaga 2 Investeringsredovisning RAM
• Bilaga 3 Måluppföljning
• Volymer augusti 2022, daterad 2022-09-09 (ej komplett)
• Aktivitetsuppföljning daterad 2022-09-12

Ärendeberedning
Utbildningsnämnden prognostiserar som helhet ett underskott med 1 mkr, vilket
motsvarar mindre än 0,5 procent av nettobudgeten. Större underskott beräknas
uppkomma på personalkostnaden (2,8 mkr), skolskjuts (3,4 mkr) samt köp av verksamhet
(3,6 mkr). Ett nytt avtal kring skolskjutsar med en ny leverantör kommer att börja gälla
senare i höst men fram till dess ökar kostnaderna. Det mesta av kostnadsökningarna täcks
dock upp av ökade intäkter, framför allt bidrag från Migrationsverket och statsbidrag för
att täcka sjuklöner men även föräldraavgifter på fritidshemmen och förskolan.
Prognosen visar på en nettokostnadsökning på totalen i förhållande till fjolåret på 6,8
procent.
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Av nämndens investeringsbudget prognostiseras 8,2 mkr att ej behöva användas under
året. Av denna summa uppgår inventarier på Paradisskolan till 6 mkr och dessa pengar
kommer att behövas nästa år.
Av nämndens sju verksamhetsmål beräknas tre uppfyllas, ett delvis uppfyllas, två ej
uppfyllas och det sista kan inte bedömas.
De tre som uppfylls är ”I Älmhults kommun ska alla barn i förskolan och grundskolan få
sina val av skolor”, ” I Älmhults kommun ökar befolkningen med 1% årligen.
Befolkningsökning sker i kommunens olika delar” samt ”I Älmhults kommun får du
snabb och effektiv service dygnets alla timmar”.
Det mål som delvis bedöms uppfyllas är ” I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande
och förebyggande vilket innebär ett minskat stödbehov”.
De två mål som ej bedöms uppfyllas är ”Alla barn och elever i Älmhults kommun har en
positiv kunskapsutveckling samt att alla är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet” och
” I Älmhults kommun ökar andelen självförsörjande hushåll för varje år”.
Det sista målet, som ej är bedömt, lyder ” I Älmhults kommun får du ett stöd anpassat
utifrån dina förutsättningar och där effekterna av insatserna positivt ska bidra till att
öka/bibehålla din förmåga”

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden beslutar godkänna delårsrapport efter augusti.
2. Utbildningsnämnden beslutar uppdra ut utbildningsförvaltningen att fortsätta
sitt arbete med att få en budget i balans utifrån tidigare beslutad åtgärdsplan.

Roger Johansson

Camilla Hallberg

Utbildningschef

Controller

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen
Budgetberedningen
Controller Oliver Östh Långström
Controller Camilla Hallberg

Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant
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Barnkonventionens består av 54 artiklar.
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är:
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har
beaktats.
1. Påverkar beslutet barnet?
Ja ☐
Nej ☒
Förklara oavsett svar:
Om ja, fortsätt med frågorna
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja ☐

Nej ☐

Förklara oavsett svar:
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1. Verksamheten
1.1 Periodens väsentliga händelser
Paradisskolan blir färdigställd och invigs. Inledningsvis används den av elever som tillhör Paradisskolan,
men också av elever som tillhör Elmeskolan. Eleverna från Elmeskolan erbjuds skjuts till skolan och
fritidshemmet. Ny skoluppskjutsupphandling blir klar. Upphandlingen överklagas, men förvaltningsrätten
avslår överklagan. Domen vinner laga kraft under sommaren. Den sena domen innebär att skolskjutsen
under inledningen av höstterminen görs med hjälp av tillfälliga överenskommelser. Det nya avtalet träder i
kraft den 1 november.
Under vårterminen fattas beslut om ny rektorsorganisation på Haganässkolan.
I juni tecknas nytt avtal med Skolverket kring Samverkan för bästa skola. Det är Elmeskolan, Gemöskolan
och Haganässkolan, som har fått och accepterat möjligheten att få processtöd från Skolverket och
Linnéuniversitet.
Organisationen gjorde en stor insats för att ta emot ukrainska flyktingar. Den stora strömmen uteblev.

1.2 Förväntad utveckling
Utbyggnaden av Linnéskolan planeras komma starta. Redan idag räcker inte nuvarande lokaler till och
elevunderlaget ökar under de kommande åren.
Haganässkolan arbetar på olika sätt med att stärka verksamheten. Möjligheten att delta i Samverkan för
bästa skola, ger goda förutsättningar att arbeta med att stärka det systematiska kvalitetsarbetet. Ett antal
brister inom detta identifierades under våren och fokus kommer att vara att rätt till dessa. Som ett led i att
stärka attraktiviteten för Haganässkolan och samtidigt hantera den platsbrist, som förväntas uppstå om
något år, planeras för flytt av vuxenutbildningen till andra lokaler.
Inriktningsbeslut om Elmeskolans framtida placering ska arbetas fram före årsskiftet. En tredje workshop
ska genomföras med politiken under hösten.
Det nya skolskjutsavtalet förväntas ge minskade skolskjutskostnader.
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2. Resultatmål – prognos
Nämndens sammanvägda bedömning av resultatmålen utifrån utfall av indikatorer och aktiviteter framgår i
tabellen nedan. För detaljer se bilaga.
Huvudprocess

Resultatmål

Nämnd

Måluppfyllelse helår

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

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

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

Målet bedöms inte
uppfyllas
UN

UN

I Älmhults kommun ökar andelen självförsörjande hushåll för varje
år.

SN, UN

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

SN

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

SN, UN,
KFN, TN

Målet bedöms
uppfyllas

Målet bedöms inte
uppfyllas

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

Välj ett objekt
Målet bedöms delvis
uppfyllas

Samhällsutvecklingsprocess
Syftet är att skapa en attraktiv kommun genom
effektiv och hållbar planering, utveckling och
förvaltning av infrastruktur.
I Älmhults kommun ökar befolkningen med 1% årligen.
Befolkningsökningen sker i kommunens olika delar.
I Älmhults kommun får du snabb och effektiv service dygnets alla
timmar.
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KS, UN, SN,
TN, MBN,
KFN
KS, UN, SN,
TN, MBN,
KFN, ÖF,
GN

Målet bedöms
uppfyllas
Målet bedöms
uppfyllas

[Datum]

3. Driftredovisning
3.1 Analys av utfall och helårsprognos intäkter och kostnader
DRIFTREDOVISNING

Helår 2022

Januari-augusti

Intäkter/kostnader (tkr)
kos tna d=mi nus , i ntä kt=pl us

Utfall 2022 Utfall 2021

Budget

Prognos
Budgetper augusti avvikelse

75 884

67 852

101 469

113 760

Personalkostnader

-298 219

-288 231

-449 859

Övriga kostnader
Summa

-154 459
-376 794

-140 304
-360 683

-231 818
-580 208

-581 208

Intäkter

Helår 2021
Utfall

Prognos
budgetavvikelse
per mars

12 291

-912

111 536

-452 620

-2 761

-2 607

-432 662

-242 348

-10 530
-1 000

1 003
-2 516

-223 297
-544 423

Utfall för perioden
Intäkter
Intäkterna för perioden överstiger budgeten. Den största förklaringen är ett statsbidrag för sjuklöner för
perioden december 2021 t o m mars 2022 på 3,5 mkr samt schablonbidrag från Migrationsverket på 3,5
mkr varav 2,5 mkr är ett extra bidrag på grund av Ukrainakriget. Övriga intäkter följer i stort budgeten.
Personalkostnader
Vad gäller personalkostnader ligger kostnaderna strax under budgeten. Dock räknar verksamheterna med
färre sjukskrivningar samt fler personal inom verksamheten under hösten vilket gör att kostnaderna bör bli
något högre än vårens.
Pandemin har påverkat kostnaderna under våren då sjukfrånvaron varit hög, hittills har sjuklönekostnaden
varit 8 mkr vilket kan jämföras med motsvarande belopp för perioden i fjol på 6,6 mkr (helår 10,3 mkr).
Den höga sjukfrånvaron har resulterat i högre timlönekostnader. Timlönekostnaden uppgår till 6,4 mkr för
perioden vilket kan jämföras med motsvarande belopp för perioden i fjol på 3,5 mkr (helår 6,7 mkr).
Övriga kostnader
Övriga kostnader ligger i fas med budgeten. Här räknar verksamheterna med ökade kostnader under hösten,
inte minst för skolskjutsarna.
Helårsprognos
Totalt ser ekonomin under året ut att gå mot ett minus på cirka 1 mkr. Stor osäkerhet råder gällande
kostnader för skolskjutsar men även en viss osäkerhet över personalkostnaderna för hösten samt
interkommunala kostnader och intäkter, framför allt för gymnasiet.
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Intäkter
Intäkterna beräknas överstiga budgeten med 12,3 mkr. Framför allt handlar det om bidrag från
Migrationsverket och statsbidrag för sjuklönekostnader som inte budgeterats (cirka 7 mkr). Föräldraavgifter
för fritidshem och förskola beräknas överstiga budgeten med 1,6 mkr vilket är nästan 1,9 mkr högre än
under 2021. Diverse försäljningsintäkter beräknas överstiga budgeten med 0,6 mkr. Intäkterna för
interkommunala avgifter beräknas ligga i fas med budgeten och uppgå för alla verksamheter på 21,2 mkr
(föregående år 20,7 mkr). I prognosen finns intäkter som är överförda från fjolåret på nästan 4 mkr vilket
också bidrar till överskottet. Det är viktigt att tänka på att dessa intäkter samt även bidraget från
Migrationsverket (till viss del) samt bidraget för sjuklönekostnaderna inte kommer under nästa år.

Personalkostnader
Personalkostnaderna beräknas överstiga budgeten med 2,8 mkr. Samtliga verksamhetsområden, förutom
förskolan, beräknar förbruka mer än budgeten. Störst underskott i kronor står grundskolan för med 5,3 mkr
(knappt 3 procent av budgeten) men störst underskott i andel av budget står komvux för med 7 procent
(underskott i kronor 1,3 mkr). Förskolans överskott uppgår till 3,8 mkr (3 procent av budgeten).
Gymnasiets underskott uppgår till 0,7 mkr vilket är lite drygt 1 procent av budgeten. Om den
prognostiserade personalkostnaden stämmer innebär det i så fall att lönekostnaderna på helår ökar med 4,6
procent jämfört med fjolåret.

Övriga kostnader
Övriga kostnader beräknas överstiga budgeten med 10,5 mkr. Framför allt är det transportkostnader, vilket
bland annat inbegriper skolskjutsar, som budgeten inte räcker till för (underskott 3,4 mkr) och köp av
verksamhet som överstiger budgeten med 3,6 mkr. Andra underskott finns på kapitalkostnadssidan,
lokalkostnader samt övriga tjänster. Generellt kan nämnas att flertalet kostnader beräknas bli dyrare än
budgeterat. Undantag kan göras för representation, annonsering, leasing, förbrukningsmaterial och
telefonitjänster som samtliga visar mindre överskott. Om den prognostiserade kostnaden stämmer innebär
det i så fall att övriga kostnader på helår ökar med 8,5 procent jämfört med fjolåret. Om det bortses från
transportkostnader (där skolskjutsar är en stor del) så är ökningen 6,5 procent.

3.2 Fördjupad analys av utfall och helårsprognos
DRIFTREDOVISNING

Helår 2022

Januari-augusti

Ansvar/organisation (tkr)
Utfall 2022 Utfall 2021

nettokos tna d=mi nus

Budget

Helår 2021

Prognos
Budgetper augusti avvikelse

Prognos
budgetavvikelse
per mars

Utfall

600 Central förvaltning

-23 892

-31 462

-41 048

-38 423

2 625

460

-49 119

610 Förskolan

-79 387

-76 233

-117 178

-116 503

675

1 102

-113 603

630 Internationella skolan

-33 699

-35 702

-49 147

-48 864

283

371

-50 082

-168 122

-158 889

-264 503

-267 367

-2 864

-3 495

-239 843

650 Gymnasieskolan

-59 310

-46 483

-91 610

-92 705

-1 095

-1 182

-80 339

660 Vux

-12 384

-11 914

-16 722

-17 346

-624

228

-11 437

-376 794

-360 683

-580 208

-581 208

-1 000

-2 516

-544 423

640 Grundskolan

Summa nämndens nettokostnader

Central förvaltning
Prognosen för central förvaltning visar ett överskott på 2 625 tkr vilket motsvarar drygt 6 procent av
budgeten.
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Förbrukning efter augusti
Central förvaltning ligger lågt i förbrukning efter augusti vilket främst hänför sig från övriga kostnader men
även personalkostnaderna ligger lågt samtidigt som intäkterna är höga. Bland annat beror detta på vakanta
tjänster.
Prognos helår
Samtliga ansvar (förvaltningschef, administrativ chef, modersmål och studiehandledning, skolbibliotek och
barn- och elevhälsan) prognostiserar överskott på totalen. Större överskott beräknas uppkomma på
personalkostnader under förvaltningschefen samt barn- och elevhälsan. Större underskott beräknas
uppkomma på personalkostnaderna under modersmål och studiehandledning.
Förskolan
Helårsprognosen för förskolan visar ett överskott på 675 tkr vilket motsvarar en halv procent av budgeten.
Förbrukning efter augusti
Totala utfallet på samtliga ansvar för förskolan ligger bra till dock något högre än vad man bör vid augusti.
Utfallet för perioden jämfört med 2021 visar ett högre utfall på 3,2 mkr, detta högre utfall beror på en
betydligt högre kostnad för friskolorna än under fjolåret samtidigt som kostnaden för kommunens egna
förskolor inte har minskat i motsvarande grad.
Prognos helår
Kommunens egna förskolor går fortsatt bra ekonomiskt. Centralt har det blivit dyrare än planerat med fler
barn till friskolorna vilket kostar 3,7 mkr jämfört med föregående prognos. Denna kostnad neutraliseras
dock något med fördelning av bidraget för sjuklöner på 1,4 mkr. Generellt sett går förskolorna med ett
överskott som förklaras med mycket sjukfrånvaro (speciellt i början av året) som samtidigt som enheterna
har jobbat med att inte tillsätta så många vikarier.
Internationella skolan
Prognosen för internationella skolan visar ett mindre överskott på 283 tkr vilket motsvarar en halv procent
av budgeten.
Förbrukning efter augusti
Internationella skolan ligger något högt i förbrukning efter augusti men beräknar minska förbrukningen av
övriga kostnader under hösten då mycket av kostnaderna kommer i början av terminen. Både
personalkostnader och övriga kostnader följer budgeten medan intäkterna ligger något under.
Prognos helår
Personalkostnader beräknas gå med ett mindre underskott, den främsta anledningen är att över tjugo
anställningsavtal har skrivits om till höstterminen. Personalkostnadsprognosen visar en ökning med knappt
2 procent jämfört med 2021. Bidraget från IKEA blir troligtvis lite lägre än budgeterat men vägs i princip
upp av sjuklönebidraget för december 2021 t o m mars 2022 från staten. Totalt ligger prognosen på drygt 2
procent under fjolårets förbrukning vilket beror på minskade övriga kostnader samt ökade intäkter.

Grundskolan
Prognosen för grundskolan visar ett mindre underskott på 2 864 tkr vilket motsvarar drygt 1 procent av
budgeten.
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Förbrukning efter augusti
Grundskolan ligger något lågt i förbrukning efter augusti. Detta beror på högre intäkter än planerat då både
personalkostnader och övriga kostnader ligger någorlunda i fas. Bland annat rör det sig om ej budgeterade
intäkter för statsbidrag för sjuklön och bidrag från Migrationsverket, dessa uppgår till 3,6 mkr men även på
grund av en flytt av IKEA-bidrag från 2021 på 0,8 mkr. Men även föräldraavgifterna för fritids visar ett
överskott.
Prognos helår
Vad gäller prognosen så innebär lagt prognos för hösten att ungefär 15 fler personer ska arbeta än under
våren. Om detta är realistiskt är svårt att veta, främst utifrån den höga sjukfrånvaron på vårterminen. På
övriga kostnader prognostiseras ett underskott på lokaler (1,7 mkr) men den stora negativa avvikelsen finns
under transporter (3,4 mkr). Prognosen för skolskjuts är dock ytterst osäker då det ännu inte kommit några
fakturor för höstterminen. Totalt ligger prognosen på 6 procent över fjolårets förbrukning vilket beror på
ökade personalkostnader med 5 procent och övriga kostnader på 5 procent.
Mellan skolenheter finns det stora skillnader i ekonomiskt resultat, vilket visar att det nya
resursfördelningssystemet ännu inte har slagit igenom. Flera av de enheter som har fått ökad budget
kommer inte att förbruka denna medan andra enheter med sänkt budget inte har gjort de förändringar som
krävs och därmed visar underskott.
Gymnasieskolan
Prognosen för gymnasieskolan visar ett mindre underskott på 1 095 tkr vilket motsvarar drygt 1 procent
av budgeten.
Förbrukning efter augusti
Gymnasiet ligger något lågt i sin förbrukning efter augusti. Detta beror främst på något lägre övriga
kostnader än budgeterat vilket är ett resultat av att förvaltningen ännu inte vet vilka som börjat 1:an på
skolor utanför kommunen och dessa kostnader har därför inte kunnat bokas upp. Men även inköpen av
förbrukningsmaterial ligger lågt. De interkommunala intäkterna ligger lågt i förhållande till budget men
förhoppningen är att dessa kan komma att rätta till sig något när det står klart var alla ungdomar vill
studera.
Prognos helår
Prognosen för de interkommunala intäkterna visar på en förhoppning om att fler kommer att välja
Haganässkolan detta läsår än under vårterminen. Prognosen för personalkostnaderna visar på ett underskott
som uppgår till drygt 1 procent vilket motsvarar drygt 1 lärartjänst. Totalt ligger prognosen på 5 procent
över fjolårets förbrukning vilket beror på ökade personalkostnader med drygt 1 procent och övriga
kostnader på knappt 7 procent.
Vux
Prognosen för vux visar ett mindre underskott på 624 tkr vilket motsvarar knappt 4 procent av budgeten.
Förbrukning efter augusti
Vux ligger högt i sin förbrukning efter augusti. Detta beror främst på högre kostnader än budgeterat vilket
gäller för både personalkostnader och övriga kostnader.
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Prognos helår
Prognosen för vux visar ett underskott på personalkostnaderna på 1,3 mkr samtligt som intäkterna visar ett
överskott på 1,1 mkr. Av intäkterna består 0,9 mkr av extra intäkter från Migrationsverket. Viktigt att tänka
på att i prognosen ingår 3,0 mkr i uppbokade intäkter från fjolåret. Detta är en engångseffekt.
Särskolan
Särskolans budget ingår i ovanstående ramar. Bryter man ut särskolan visar verksamheten ett överskott på
3,9 mkr jämfört med budgeten. Detta innebär att om man bortser från särskolans budget så skulle
grundskolan (framför allt), gymnasiet och vux gå med ännu större underskott. Totalt ligger prognosen på
drygt 10 procent över fjolårets förbrukning (trots överskottet) vilket beror på ökade personalkostnader med
6 procent och övriga kostnader på knappt 26 procent. Intäkterna beräknas minska med 4 procent.
Uppdelning av kostnader
I nedanstående tabell syns olika intäkts- och kostnadsslag. De tre sista kolumnerna visar:
-

årets förbrukning i procent, där riktpunkten vid en jämn förbrukning under året är 67 procent,
förändringen i förbrukningen efter augusti mellan 2021 och 2022,
förändringen i förbrukning vid en jämförelse av helårsförbrukningen 2021 med den planerade
förbrukningen (prognosen) 2022.

Ett minus framför procentsatsen visar att det har skett en minskning av förbrukningen och ett plus en
ökning. Förbrukning av budgeten samt förändring i förbrukningen mellan 2021 och prognosen finns inte
för posterna månadslön, timlön, övertid eller sjuklöner av den anledningen att dessa inte budgeteras som
delposter utan ingår i posten löner.
Utfall
Förbrukning
Utfall 2021, 2021,
Utfall 2022
budget (%)
helår
augusti augusti
Budget 2022 Prognos 2022 Riktpunkt 67%
Intäkter
109 997
66 826
75 884
101 469
113 760
75
varav bidrag
70 897
42 812
49 586
62 667
72 762
79
varav interkommunala avgifter
20 692
12 161
13 046
21 148
21 194
62
varav avgifter
17 239
11 335
12 846
17 550
19 100
73
varav övriga intäkter
1 169
518
406
104
704
390
Tkr

Kostnader
varav löner
- därav månadslön*
- därav timlön*
- därav övertid*
- därav sjuklöner*
varav interkommunala avgifter
varav lokalkostnader
varav kapitalkostnader
varav transporter
varav övrigt

654 419
432 662
350 134
6 678
2 204
10 283
72 524
71 395
12 572
22 409
42 858

427 509
288 231
221 291
3 511
1 386
6 570
44 574
47 448
8 170
13 353
25 732

452 678
298 219
224 533
6 433
1 191
7 917
53 347
55 722
4 039
13 541
27 810

681 677
449 859
77 719
80 558
5 537
24 985
43 019

* inkl personalomkostnader

9
23

694 968
452 620
81 351
82 091
6 606
28 361
43 940

Förändring förbrukning 21/22
utfall jan-aug (%)
13,6
15,8
7,3
13,3
21,6

66
66
-

69
69
73 54
65

Förändring förbrukning 21
prognos 22 (%)
3,4
2,6
2,4
10,8
39,8

5,9
3,5
1,5
83,2
14,0
20,5
19,7
17,4
50,6 1,4
8,1

6,2
4,6
12,2
15,0
47,5
26,6
2,5

[Datum]

3.3 Väsentliga skillnader jämfört med prognosen i marsuppföljningen
Prognosen på totalen har förbättrats 1,5 mkr men det finns stor skillnad på de olika kostnadsposterna.
Prognosen efter augusti visar betydligt större intäkter än prognosen efter mars (13,2 mkr). Framför allt är
det statsbidragen som bedöms bli betydligt större än tidigare. Personalkostnaderna är ungefär det samma i
denna prognos om hänsyn tas till lönerevisionen. Övriga kostnader prognostiseras kosta 11,5 mkr mer än i
mars. Denna ökning finns främst på posterna för interkommunala avgifter (3,0 mkr), transporter (6,4 mkr)
samt för köpta tjänster (2,2 mkr).

3.4 Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse

Då prognosen visar på ett mindre underskott bedöms inga ytterligare åtgärder än de tidigare vara aktuella
just nu. Ett observandum är dock att det i årets resultat finns ett antal positiva engångseffekter. Dessa är
tillfälliga statsbidrag, uppbokade IKEA-bidrag samt uppbokade statsbidrag. Därför är det viktigt att de
planerade anpassningarna fortsätter.
I grundskolan pågår ett arbete med att anpassa personalstyrkan i enlighet med budgeten. I dagsläget är det
svårt att vara helt säker på effekten under innevarande år. Osäkerheten kring skolskjutsar är också en
faktor som påverkar prognossäkerheten.
På Haganässkolan pågår också ett arbete med att öka skolans attraktivitet vilket förhoppningsvis leder till
bättre ekonomiskt resultat, det är först vid den slutliga antagningsdagen som man kan veta hur många
elever som går på skolan. Därefter krävs en bedömning om ytterligare åtgärder är nödvändiga.
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4. Investeringsredovisning och prognos
INVESTERINGAR

Skattekollektivet
(tkr)

PROJEKT UNDER 2022

Utfall jan- Prognos
aug 2022
2022

Avvikelse
budget/
Budget prognos
2022
2022

Investeringsanslag

Netto

3 273

7 684

15 644

Investeringsram

Netto

860

4 897

5 195

4 133

12 581

20 839

Summa

FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT

7 960

Ack utfall
tom
2022-08-31
5 373

Avvikels
Total
Slut- e budget/
budget prognos prognos
15 975

15 975

0

298 Ej tillämplig på investeringsram=ettårig
8 258

5 373

15 975

15 975

0

Detaljerad prognos per projekt finns i bilaga

Det mesta av investeringsramarna beräknas i denna prognos att användas, grundskolan kommer dock att
försöka att minska sina inköp så mycket det går för att minska kapitaltjänstkostnaderna under nästa år. Det
finns en planering för inköp av inventarier men för att detta ska fungera krävs att det inte blir några
förseningar av leveranser. På Haganässkolan kommer det att installeras kameraövervakning.
Vad gäller anslag så kommer inte samtliga 12 mkr för inventarier till Paradisskolan att användas under året, i
denna prognos beräknas att ungefär hälften används i år och resterande under 2023. En noggrann beräkning
över hur mycket som behövs 2023 kommer att göras i slutet av året. Hela budgeten för verksamhetssystemet
kommer inte att förbrukas och troligtvis kommer en mindre del att behöva flyttas över till 2023.

5. Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöutveckling Sjuktal

Fokus det kommande året

Digitala arbetsmiljön
Hot och våld
Arbetsbelastning-tid
för reflektion

Minska
långtidsfrånvaron.

Arbetssätt systematiskt
Jämställdhet/mångfald
arbetsmiljöarbete

Struktur
arbetsmiljöarbetet

Riktad skyddsrond
kring hot och våld.
Riktad skyddsrond
kring digitalisering,
digirond.
Handlingsplan/åtgärder
Utbildning,
kommunikation

Jämställd rekrytering

Se över annonstexter
för att inkludera alla
sökande.

Rehabilitering
Arbetsanpassning

Implementering
regelverk,
kommunikation

11
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Positiv särbehandling
Årshjul

Följa statistik över
hur många
kvinnor/män som
söker och sedan
anställs.

[Datum]

Under våren 2022 har en plan för strategisk kompetensförsörjning utarbetats. Under hösten kommer ett
arbete med valda delar att inledas. Ett exempel på detta är att rektorerna kommer att arbeta fram en mall
för hur den reglerade arbetstiden ska fördelas.
Ett annat arbete som är under utveckling är kommunikationen från förvaltningen.

6. Bilagor
• Bilaga Resultatmål detaljerade uppgifter
• Bilaga Investeringsredovisning projekt ANSLAG
• Bilaga Investeringsredovisning projekt RAM
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Utbildningsnämndens prognos måluppfyllelse 2022 - Älmhults kommun
Huvudprocess
Samhällsutveckling

Nämnd
Kommunstyrelsen

Resultatmål
I Älmhults kommun är det enkelt och
effektivt att få kontakt och hjälp när du vill
starta företag eller utveckla ditt företag

Samhällsutveckling

Kommunstyrelsen

I Älmhults kommun är det enkelt och
effektivt att få kontakt och hjälp när du vill
starta företag eller utveckla ditt företag

Utbildning och
arbetsmarknad

Utbildningsnämnden

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

Indikatorer

Utfall indikatorer

Aktivitet i verksamhetsplan
Införa servicecenter, en väg in i kommunen, stöd
i olika frågor.

Införa servicecenter, en väg in i kommunen, stöd
i olika frågor.

Andel som klarat NP åk 3

,%

Andel som klarat NP åk 6 , %
Andel som klarat NP åk 9 , %
Andel godkända betyg i åk 6 , %
Andel godkända betyg i åk 9 , %
Andel behöriga till yrkesporgram
gymnasiet, %

matematik prel 75, svenska/sva prel 74

Aktivitet 1: Älmhults kommun satsar på att
utveckla det klassrumsnära/ barngruppsnära
systematiska kvalitetsarbetet med fokus på
undervisning.

matematik prel 85,3 svenska/sva prel 88,6
engelska prel 92,1
matematik prel 84,2 svenska prel 86,0
engelska prel 96,1
prel 61,1
prel 52,3
prel 71,2

Utfall aktiviteter

Prognos måluppfyllelse
Målet bedöms uppfyllas

Målet bedöms delvis uppfyllas

Nuläges analysen har gett förskolan Målet bedöms inte uppfyllas
nya utmaningar i
utvecklingsområdet hållbar
utveckling. Inom grundskolan
fokuseras på språk-, läs- och
skrivutveckling samt studiero. På
Haganäs har startats ett
utvecklingsarbete med gymnasiets
personal med fokus på utveckling
av undervisningen i syfte att öka
elevers motivation och därmed
studieresultat.

Utbildning och
arbetsmarknad

Utbildningsnämnden

Resultatmål 2
Andel barn som får sitt förstahandsval av
I Älmhults kommun ska alla barn och elever förskola och skola
få sina val av skolor

92 % av barnen fick vald förskola ht 2022. i Aktivitet 2: Utbildningsförvaltningen arbetar
valet av förskoleklass inför ht 2022 fick alla aktivt i kommunens lokalförsörjningsprocess.
elever vald skola.

Under våren har två workshops om Målet bedöms uppfyllas
Elmeskolans framtid ägt rum.
Under hösten arbetar
utbildningsförvaltningen
tillsammans med tekniska
förvaltningen fram förslag till
permanent lösning av en framtida
skolorganisation med
kostnadsberäkningar.

Utbildning och
arbetsmarknad

Utbildningsnämnden

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

SN

Se även under resultatmål 1.
Målet bedöms inte uppfyllas
Förtydligade rutiner i handlingsplan
gällande grundskola för att
säkerställa att de professioner som
behövs inom elevhälsan utnyttjas
för att komma fram till goda
åtgärder vid en oroande frånvaro.

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

Aktivitet 3
Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) för att alla
elever som går ut gymnasiet får en
gymnasieexamen.
Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) på förskolan
för att ge varje barn förutsättningar inför
kommande utbildning.
Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) på
grundskolan för att alla är behöriga att söka
gymnasiet.
Erbjuder en kommunal vuxenutbildning av god
kvalitet - Systematiskt kvalitetsarbete (SKA)
Främja hög närvaro i samtliga verksamheter.

Arbetslösheten 16-24 år, andel (%) av bef. SN
(Kolada N00929)
Andel gymnasielever med examen inom 3
år
Andel gymnasieelever med examen inom 4
år

Välfärd

Utbildningsnämnden

Resultatmål 4
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS
I Älmhults kommun får du ett stöd anpassat (Kolada U28532)
utifrån dina förutsättningar och där
effekterna av insatserna positivt ska bidra
till att öka/bibehålla din förmåga

SN

Brukarbedömning boende LSS (Kolada
U28663)
Brukarbedömning personlig assistans
(Kolada U28634)
Brukarbedömning hemtjänst ÄO (Kolada
U21441)

SN

Välj ett objekt

SN
SN
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Välfärd

Utbildningsnämnden

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

Samhällsutveckling

Utbildningsnämnden

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

Samhällsutveckling

Utbildningsnämnden

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

Brukarbedömning SÄBO (Kolada U23449)

SN

Brukarbedömning IFO (Kolada U30453)

SN

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

åk 4-6: 69,3
9+gy: 71,1

Minskat antal hushåll med ekonomiskt
bistånd
SCB befolkningsstatistik

åk7- Aktivitet 4
Insatser för att främja ökad fysisk aktivitet.

KLF återkommer med statistik + bedömning Aktivitet 5
i Aug.
Lokalförsörjningsprocess. Ge god information om
de möjligheter till val inom förskola och skola
som finns

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

Aktivitet 6
utveckling av e-tjänster.

Andelen e-tjänster ska öka (IT-avd)
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Fortsatt

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

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

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

Aktivitetsuppföljning delårsrapport aug 2022
2022-09-12
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Utbildningsförvaltningen

Resultatmål

Aktivitet

Fsk

Gr

Gy/komv

Centralt

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

Älmhults kommun
satsar på att
utveckla det
klassrumsnära/
barngruppsnära
systematiska
kvalitetsarbetet
med fokus på
undervisning.

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

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

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

En ny nulägesanalys har
arbetats fram under hösten 21 och våren -22. Analysen
visar bland annat på behovet
av att förvaltningsledningen
i högre grad organiserar för
utvecklingsinsatser med
rektorerna. Insatserna
behöver främst handla om
uppföljningsarbete och
analysarbete med
undervisningen i fokus.

Första insatsen är igång där
pedagoger och rektorer har
påbörjat
fördjupningsarbetet i ämnet
estetik samt arbete med
hypotetiska frågor. Detta
sker genom
litteraturläsning följt av
seminarium på förskolorna
som rektorn leder eller
pedagogisk utvecklare.
Workshops är igång där
pedagoger och rektorer
prövar på olika estetiska
uttryck så som tex i form,
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Förvaltningsledningen har
under läsåret 21/22 haft
särskilda kvalitetsmöten
cirka var sjätte vecka för att
utveckla den övergripande
analysen. Dessa
kvalitetsmöten fortsätter lå
22/23.
Lå 22/23 påbörjas ett nytt
samarbete med Skolverket
inom Samverkan för bästa
skola.

Aktivitetsuppföljning delårsrapport aug 2022
2022-09-12

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

2(6)

fritidspersonal kommer
under läsåret att få
utbildning i
språkutveckling.
Gemöskolan och
Elmeskolan får insats från
Skolverket genom
Samverkan för bästa
skola, ny insats fr om
hösten 2022 och tre år
framåt.
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Resultatmål

Aktivitet

Fsk

Gr

Gy/komv Centralt

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

Utbildningsförvaltningen
arbetar aktivt i kommunens
lokalförsörjningsprocess

Till höstens
placering fick 92%
sitt förstahandsval.

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

Aktivitet

Fsk

Gr

Gy/komv

Centralt

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

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

Se text
under
resultatmål
1.

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

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

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

Systematiskt
kvalitetsarbete (SKA)
på förskolan för att ge
varje barn
förutsättningar inför
kommande utbildning.
Systematiskt
kvalitetsarbete (SKA)
på grundskolan för att
alla är behöriga att
söka gymnasiet.

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

Erbjuder en kommunal
vuxenutbildning av god
kvalitet - Systematiskt
kvalitetsarbete (SKA)
Främja hög närvaro i
samtliga verksamheter.
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Psykologerna är kopplade
till kontaktskolor för att
enklare kunna delta och
bidra till förebyggande
och främjande arbete
gällande bland annat
närvaro.
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Resultatmål

Aktivitet

Fsk

Gr

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

Insatser för
att främja
ökad fysisk
aktivitet.

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

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

Gy/komv Centralt

*Mål nr 4 ”I Älmhults kommun får du ett stöd anpassat utifrån dina förutsättningar och där effekterna av insatserna positivt ska bidra till att öka/bibehålla din förmåga.” avser
endast socialnämnden och är därför inte med.
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Resultatmål

Aktivitet

Fsk

Gr

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

Lokalförsörjningsprocess.

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

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

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

Fortsatt utveckling av etjänster

Förskolan kommer ta fram ett digitalt personblad
som även kan bli en e-tjänst.

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

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

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

34

Gy/komv Centralt

INVESTERINGSPROJEKT RAM 2022
NÄMND:

BILAGA

XXX

OBS! Alla investeringsramar (PROTYP R) som har utfall eller budget måste redovisas i nedan tabell. Avstämning ska göras mot
Raindance. Investeringsprojekten redovisas netto. Taxekollektivet (VA) ska fylla i en egen bilaga.
OBS! Investeringsutfallet/budget anges med plustecken!
En investeringsram är en generell investeringsbudget som nämnden själv får prioritera inom.
INSTRUKTIONER FINNS I ANTECKNINGAR ÖVER VARJE KOLUMN

INVESTERINGSPROJEKT RAM 2022
Projektnummer
26011
26111
26411
26421
26431
26511

Projektnamn

Ny- eller
reinvestering

Inventarier administration
Inventarier förskola
Inventarier grsk/fth
IT-utrustning grsk/fth
Akustikanpassningar grsk/fth
Inventarier gy/vux

Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering

Slutdatum
2022-12-31
2022-12-31
2022-12-31
2022-12-31
2022-12-31
2022-12-31

Utfall janaug 2022
52
256
342
0
0
210
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Prognos
2022
52
800
1 200
0
300
2 545

Budget 2022
50
800
1 200
300
300
2 545

Avvikelse
budget/
prognos 2022
-2
0
0
300
0
0

INVESTERINGSPROJEKT ANSLAG 2022

BILAGA

NÄMND:
OBS! Alla investeringsanslag (PROTYP I) som har utfall eller budget måste redovisas i nedan tabell. Avstämning ska göras mot Raindance. Investeringsprojekten redovisas netto.
OBS! Investeringsutfallet/budget anges med plustecken!
Ett investeringsanslag är ett beslutat uppdrag av kommunfullmäktige som nämnden inte får prioritera inom.
INSTRUKTIONER FINNS I ANTECKNINGAR ÖVER VARJE KOLUMN

INVESTERINGSPROJEKT ANSLAG 2022

Projektnummer

Projektnamn

PROJEKTET UNDER 2022

Ny- eller
reinvestering

26001 Nytt verksamhetssystem
Reinvestering
26002 Nytt verksamhetssystem CBEH Nyinvestering
26401 Paradiset inventarier
Nyinvestering

Startår

Slutår*
2019
2022
2022

2023
2022
2023

Utfall janaug 2022
191
0
3 082
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Prognos
2022 Budget 2022
1 409
3 369
275
275
6 000
12 000
0

FRÅN PROJEKTETS START TILL SLUT
Avvikelse
budget/ Ack utfall
prognos
t.o.m.
2022
220831
1 960
2 291
0
0
6 000
3 082
0

Total
budget
3 700
275
12 000

Avvikelse
Slut- total budget/
prognos slutprognos
3 700
0
275
0
12 000
0
0

Volymer
2022-09-09
Utbildningsförvaltningen
Camilla Hallberg
camilla.hallberg@almhult.se

Volymer augusti 2022 – ej
komplett
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Volymer
2022-09-09

2(15)
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Antal invånare jämfört med befolkningsprognos
Nedan redovisas faktiskt antal invånare per månad under 2022 (mörkblå staplar).
Stapeln längst till höger (ljusblå) visar prognostiserat antal 31 december 2022
enligt befolkningsprognos gjord hösten 2021. Den vågräta linjen visar
befolkningsprognosen (gjord hösten 2021) som var underlag för
kommunfullmäktiges budget 2021. Prognostiserad befolkningsökning har
fördelats jämnt över året.

1-5 år
6-15 år
16-18 år

Prognos antal invånare
Faktiskt antal invånare
december 2022
augusti 2022
(prognos hösten 2021)
1 141
1 189
2 526
2 566
635
631
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Invånare 16-18 år
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Antal invånare 16-18 år
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Förskola – barn folkbokförda i Älmhults kommun
I diagrammet nedan redovisas antal barn i förskola som nämnden har ”betalningsansvar” för fördelat på egen regi, friskolor och andra
kommuner. Som jämförelse redovisas budgeterat antal barn under 2022 som en linjär linje. Budgetsiffran är en snittsiffra för våren
respektive hösten. Underlag är antal invånare i november 2021 samt prognostiserad antalsförändring under 2022. Normalt är det fler
barn inskrivna under våren än hösten. De ljusare staplarna avser 2021.

Observera att i egen regi ingår inte barn från andra kommuner. Se diagram på nästa sida för totalt barnantal i kommunens förskolor.
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Förskola – barn i kommunens förskolor
Av 812 barn i augusti 2022 kommer xx stycken från andra kommuner, vilket motsvarar xx % av barnantalet.
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Fritidshem – elever folkbokförda i Älmhults kommun
I diagrammet nedan redovisas antal elever i fritidshem som nämnden har ”betalningsansvar” för fördelat på egen regi, friskolor och andra
kommuner. Som jämförelse redovisas budgeterat antal elever under 2022 som en linjär linje. Underlag är antal invånare i november 2021
samt prognostiserad antalsförändring under 2022.
Andelen inskrivna är normalt högre under hösten än våren. De ljusare staplarna avser 2021.

Observera att i egen regi ingår inte elever från andra kommuner. Se diagram på nästa sida för totalt elevantal i kommunens fritidshem.
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Fritidshem – elever i kommunens fritidshem
Av 955 elever i juni 2022 kommer 22 stycken från andra kommuner, vilket motsvarar 2 % av elevantalet.
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Grundskola – elever folkbokförda i Älmhults kommun
I diagrammet nedan redovisas antal elever son nämnden har ”betalningsansvar” för fördelat på egen regi, friskolor och andra kommuner.
Som jämförelse redovisas budgeterat antal elever under 2022 som en linjär linje. Antalet invånare i grundskoleålder är lägre än
befolkningsprognosen. Orsak till att antalet elever inte är lägre än budget i nedanstående diagram beror på utbildningsnämndens beslut
att elevpeng ska beräknas utifrån antal invånare i november och prognostiserad antalsförändring, och inte det prognostiserade antalet
invånare.
Elever i grundsärskola ingår inte i nedanstående diagram.

Observera att i egen regi ingår inte elever från andra kommuner. Se diagram på nästa sida för totalt elevantal i kommunens skolor.
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Grundskola – elever i kommunens skolor
Av 2 283 elever i augusti 2022 kommer 55 stycken från andra kommuner, vilket motsvarar 2,4 % av elevantalet.
Grundsärskola ingår inte.

Antal inskrivna elever i kommunens grundskolor, Januari 2021 - December 2022
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Gymnasieskola – elever folkbokförda i Älmhults kommun
I diagrammet nedan redovisas antal elever son nämnden har ”betalningsansvar” för fördelat på egen regi sant andra kommuner/friskolor.
I budgeten ingår elever som är så kallat överåriga, dvs ingår inte i målgruppen 16–18 år.
Observera att i egen regi ingår inte elever från andra kommuner. Se diagram på nästa sida för totalt elevantal på Haganässkolan.

De ljusare staplarna avser 2021. För augusti 2021 redovisas inte antal elever i andra kommuner eftersom underlaget inte var komplett.
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Gymnasieskola – elever på kommunens gymnasieskola, Haganässkolan
Av xx elever på Haganässkolan som går gymnasieutbildning kom i augusti 2022 xx stycken från annan kommun, d v s xx %.
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Komvux – antal elever på kommunens vuxenutbildning, Haganässkolan
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Patientsäkerhetsberättelse
År 2021-2022
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Sammanfattning
Mål
1. Patientsäkerhetsberättelsen och det medicinska ledningssystemet
bidrar till att det systematiska kvalitetsarbetet genomsyrar hela vår
verksamhet.
2. Ökad patientsäkerhet gällande vaccinationer.

De viktigaste åtgärderna som vidtagits
•
•

Processer för vaccinationer, hälsosamtal, nyanlända elever, avvikelser samt
remisshantering har under året utvecklats.
Följt upp vaccinationerna genom att det tagits upp på skolsköterskemöten och
genomgång av processen för vaccinationer har gjorts.

De viktigaste resultaten som uppnåtts
•
•
•
•

Patientsäkerhetsberättelsen är utformad så att den ingår i det
medicinska ledningssystemet vilket delvis uppnåtts.
Årsrapporten är utformad så att den ingår i
patientsäkerhetsberättelsen har uppnåtts.
Antalet processbeskrivningar har ökat inom det medicinska
uppdraget vilket uppnåtts.
Antalet avvikelser för vaccinationer har minskat vilket uppnåtts.
En ökad medvetenhet i gruppen om det systematiska kvalitetsarbetet och hur
viktigt det är för patientsäkerheten. Alla delar i de processer som skrivits har
inte implementerats fullt ut vilket medför att en del av skolsköterskorna inte
använder dokument och information i dagligt arbete. Därav ser vi att det
fortfarande finns förbättringsmöjligheter innan det medicinska
ledningssystemet bidrar till att det systematiska kvalitetsarbetet genomsyrar
hela vår verksamhet. Alla skolsköterskorna bedömer att patientsäkerheten vid
vaccinationerna har ökat i hög eller mycket hög grad.

En blick framåt
•
•
•

Fortsatt arbete med att det medicinska ledningssystemet så att det ska kunna
genomsyra hela vår verksamhet.
Det finns ett behov av att utveckla patienters och närståendes delaktighet i vår
verksamhet.
Vidare arbete behöver göras i utvecklande av hantering av synpunkter och
klagomål som inkommer gällande den medicinska insatsen.
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Inledning
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra
patientsäkerheten.
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet
hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §. Patientsäkerhetsberättelsen bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem
för patientsäkerhet. I Älmhults kommun ska patientsäkerhetsberättelsen
redovisas läsårsvis (augusti – augusti) vilket görs i september.

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

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

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

Elevhälsans medicinsk insats (EMI)
EMI ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling
och hälsa. Elevhälsan ska vara levande i hela utbildningen och undervisningen
och bidra till goda, hälsosamma levnadsvanor. Elevernas utveckling mot
skolans kunskapsmål ska stödjas.
4
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EMI är att jämställa med elevernas företagshälsovård. Skolan ska erbjuda god
arbetsmiljö för att främja lärande och personlig utveckling. Skollagen hänvisar
till bestämmelserna om god arbetsmiljö i arbetsmiljölagen. I arbetsmiljölagens
mening är skolan en arbetsplats som alla andra och därför gäller
arbetsmiljölagen samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Alla elever i grundskolan, grundsärskolan ska enligt skollagen erbjudas minst
tre hälsobesök och i gymnasieskolan minst ett hälsobesök. EMI i Älmhults
kommun erbjuder hälsosamtal i förskoleklass, åk 4, åk 7 samt åk 1 på
gymnasiet. Utöver detta träffar skolsköterskorna eleverna för tillväxtkontroll
och vaccination i åk 2 samt information om sex och samlevnad i åk 5 enligt
nationellt basprogram.
Skolsköterskor är legitimerad personal som även lyder under Hälso- och
sjukvårdslagen (HSL) vilket innebär att alla insatser som utförs måste
dokumenteras enligt gällande lagstiftning (se bilaga 1 Kvalitativt
ledningssystem). Ur sekretessynpunkt tillhör den medicinska insatsen en
självständig verksamhetsgren i förhållande till skolans verksamhet i övrigt.
Stark sekretess gäller för en elevs hälsotillstånd och andra personliga
förhållanden. Skolsköterska eller skolläkare kan bryta sekretess om
medgivande för detta erhålls av vårdnadshavare eller myndig elev.

Lokal organisation
Den totala skolsköterskeresursen har under läsåret varit 8,0 varav 0,2 är
medicinskt ledningsansvarig (MLA), fördelat på 10 personer.
Skolläkartjänst har under läsåret köpts in via Sefo Medica AB, sex tillfällen á 8
timmar har använts. Skolläkaren kan tillsammans med skolsköterskan
undersöka elevernas arbetsmiljö. Skolläkaren kan bidra med medicinsk
kompetens för att skapa god arbetsmiljö. På gymnasiet samverkar skolläkaren
med skolsköterskan i bedömningar av spirometrier, denne kan även delta i
förebyggande och främjande arbete genom föreläsningar i klasserna och på
föräldramöten. Eleverna har dessutom erbjudits sjukvårdsinsatser från
skolläkaren i varierande utsträckning.

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

Mål och strategier i vårt patientsäkerhetsarbete
I patientsäkerhetsberättelsen följer vi upp basprogrammet och
vaccinationsprogrammets genomförande både kvalitativt och
kvantitativt. I patientsäkerhetsberättelsen följs även klagomål,
synpunkter och avvikelser upp. Genom denna uppföljning framkommer
områden som vi behöver fokusera på och nya mål sätts inför nästa års
patientsäkerhetsarbete.
5
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Strategi
Varje skolsköterska för under året statistik som sammanställs i en
årsberättelse där också reflektioner finns. Därefter förs en dialog i
skolsköterskegruppen kring de gemensamma mönster man funnit.
Verksamhetschef och MLA bearbetar underlag från årsrapporter och
dialoger och skriver patientsäkerhetsberättelsen för året.
Löpande under året förs dialog i skolsköterskegruppen, på yrkesträffar,
kring patientsäkerhetsarbetet.

Mål för läsåret 21/22
•

•

Patientsäkerhetsberättelsen och det medicinska ledningssystemet
bidrar till att det systematiska kvalitetsarbetet genomsyrar hela vår
verksamhet.
Ökad patientsäkerhet gällande vaccinationer.

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

Strategi:
• Koppla processer och rutiner i handboken på ett tydligare sätt till det
medicinska ledningssystemet.
• Patientsäkerhetsberättelsen omarbetas så att den på ett tydligt sätt återge
hur verksamheten lever upp till det medicinska ledningssystemet.
• Årsrapporten till skolsköterskorna omarbetas så uppgifter som behövs i
patientsäkerhetsarbetet lättare kan inhämtas på ett likvärdig sätt.
• Tydliggöra processer inom vaccinationer, hälsosamtal och avvikelser.
Det administrativa ansvaret för att forma dokumentationen enligt ovan
vilar på MLA och verksamhetschef. Under arbetet kommer alla
skolsköterskor att bidra genom delaktighet i frågorna på yrkesträffar.

Organisation och ansvar
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1
Utbildningsnämndens ansvar:
Inhämta information om verksamheten för att säkerställa att ledningssystem för
6
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verksamheten är ändamålsenlig, ange mål, rutiner, metoder och vårdprocesser som
garanterar kvaliteten.
Verksamhetschefens ansvar:
Ansvarar för att patientsäkerhetsberättelsen sammanställs och delges nämnden en gång
per år. Verksamhetschefen har även ansvar för att vid behov initiera händelse- och
riskanalyser samt att ändra i enheternas arbetssätt så att arbetsskador inte uppstår.
MLA:
Ansvara för att tillsammans med verksamhetschef arbeta med patientsäkerheten.
Särskilt ansvar för loggkontroller, medicinska rutiner och processer kring
läkemedelshantering och handbok. Vid behov tas kontakter med andra stödfunktioner
inom patientsäkerhet till exempel smittskydd eller vårdhygien.
Skolläkaren:
Ansvarar för att vara ett stöd för medicinskt ledningsansvarig skolsköterska.
Skolläkaren ska tillsammans med MLA ansvara för läkemedelshantering, att nya
föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i Hälso- och sjukvården
tillämpas. (SOSFS:1)
Skolsköterskan:
Ansvarar för att löpande ha en egenkontroll av sin verksamhet. Ansvarar för att följa
upp hur basprogrammet och vaccinationsprogrammet fullföljs. Upptäcks avvikelse har
varje skolsköterska ansvar för att lämna in avvikelse till MLA och verksamhetschef.
Ansvarar för att skriva en årsrapport. Dokumentationsskyldighet i patientjournal.
Skolpsykologen:
Ansvarar för att löpande ha en egenkontroll av sin verksamhet. Upptäcks avvikelse har
varje skolpsykolog ansvarar för att lämna in avvikelse till MLA och verksamhetschef.
Ansvarar för att skriva en årsrapport. Dokumentationsskyldighet i patientjournal.

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

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

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

Klagomål och synpunkter
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§§, 7 kap 2 § p 6,
Den medicinska insatsen saknar tydliga rutiner för hantering av klagomål och
synpunkter. Rutiner finns på förvaltningsnivå då det gäller klagomål och synpunkter
som inkommer till förvaltningen.

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

Omfattning
Genomförande av nationellt 1 gång per år
barnvaccinationsprogram

Källa

Genomförande av
hälsosamtal

1 gång per år

Klasslistorna
Qlick View
Egen bokföring

Övervikt och fetma i åk F,
2, 4, 7 och Gy 1

1 gång per år

Klasslistorna
Qlick View
Egen bokföring

Loggkontroller Cosmic och 2 gånger per år
NPÖ
Intern journalgranskning

2 gånger per år

Lokalrond

1 gång per år

Hygienrond

1 gång per år
8
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Klasslistorna
Qlick View
Egen bokföring

Business Object
Inera
Avidentifierade journaler som
skrivits ut av respektive
skolsköterska
MLA, verksamhetschef,
skolsköterska
Skolsköterska

Avvikelser

1 gång per år

Inlämnade avvikelser

Patientens klagomål och
synpunkter

1 gång per år

Patientnämnden, IVO, avvikelser

9
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PROCESS - Åtgärder för att öka
patientsäkerheten
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2

Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4
Arbete med risker:
Risker i verksamheten fångas dels upp via samtal på yrkesträffarna/enskild
skolsköterska, avvikelserapporter eller särskilda händelser i samhället. Vid
behov genomförs riskanalys och åtgärder vidtas.
Särskild händelse:
Den pågående pandemin har fortsatt men ingen annan händelse som påverkat
den medicinska insatsen har inträffat.
Nyanställning:
Logistikproblem i samband med att ny skolsköterska anställdes och lokal
skulle användas av två skolsköterskor på Elmeskolan. Detta medförde att
några elever som skulle kontrollerats igen inte fått denna kontroll utförd under
våren.
Lokaler:
Under läsåret har frågor rörande skolsköterskemottagningens kvalitet
aktualiserats, här saknas en övergripande riskanalys.

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

Informationssäkerhet
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§
1. Ingen uppföljning av informationssäkerheten som har gjorts som är av
större betydelse.
2. Särskild riskanalys kring informationssäkerhet har inte gjorts.
3. Kontakter med jurist har tagits för att förbättra rutin kring
informationssäkerhet för elever med skyddad identitet. Samverkan har
startats kring rutin för sammanhållen journalföring. Rutin har tagits fram
kring sammanhållen journalföring och alla skolsköterskor och
skolpsykolog har fått ta del av den.
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4. Centrala barn- och elevhälsan saknar kännedom om någon utvärdering
vårdgivaren har genomfört av skydd mot olovlig åtkomsttill datornätverk
och informationssystem.
5. För att granska journalföring som har gjorts av hälso- och
sjukvårdspersonalen har MLA genomfört loggkontroller enligt
egenkontroll.
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RESULTAT OCH ANALYS
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3

Egenkontroll
Egenkontroll

Genomföran
de av
nationellt
barnvaccinati
onsprogram

Strategi/er

Åtgärd

Beställning av
vaccin och
material.

Resultat

Analys

Se tabell

Genomförandet
påverkas av
stickrädda barn.
Vårdgivare som är
nästa remissinstans
tar emot få barn
som är rädda för
stick.

Gemensam
planering av
tider ssk. efter
basprogrammet.
Medgivande från
vårdnadshavare
samlas in.

Planeringen
påverkades av att
elever samtidigt
erbjöds vaccination
mot Covid. Det
medförde att
planerad
vaccinationsmottag
ning senarelades.
För att enkelt få
fram statistik är det
viktigt att
bokningsunderlaget
fylls i på särskilt
sätt i Cosmic, vilket
inte alla gör.

Vaccinationen
genomförs med
två ssk
närvarande.

Genomföran
de av
hälsosamtal

Genomförda

Telefontolk kan
påverka kvaliteten
men även
möjligheten att boka
om.
Flera skolsköterskor
påtalar problem med
lokaler under året,
det kan gälla både
tillgång på lokal,
ljudklassning,
hygienmöjligheter
och trängsel i
rummet.
För att enkelt få
fram statistik är det
viktigt att
bokningsunderlaget
fylls i på särskilt
sätt i Cosmic, vilket
inte alla gör.

Uppföljning av
vikt samt
hälsofrämjande
åtgärder på
hälsosamtalet.

Se tabell

Årsrapportens mall
är förändrad vilket
har gett oss bättre
informationsunderla
g.

Kompetensutvec Bokcirkel
kla
Tematräffar
skolsköterskorna
Likvärdig
inom området.
information
Säkerställa
Digital utbildning
likvärdig
information.

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

Bokcirkeln har
påbörjats på
yrkesträffarna
vilket bidrar till en
trygghet hos
skolsköterskorna i
detta svåra arbete.
Tillväxtproblematik

Information till
klasserna
Planering i
tidsperioder –
årshjul

Flera
påminnelser har
fått lämnas till
flera föräldrar.

Samtal /
kommunikation
med mentorer.
Bokning av
samtal sker på
olika sätt
beroende på
olika ålder på
elev.

Övervikt och
fetma i åk F,
2, 4, 6, 8 och
Gy 1
Trygghet och
likvärdighet i
arbetet kring
övervikt och
fetma
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Loggkontroll
er Cosmic
och NPÖ

MLA utför
loggkontroller
enligt
egenkontroll och
informerar
verksamhetschef.

Skolsköterskorna
fick analysera
och reflektera
över sitt eget
loggutdrag.
Diskuterade i
gruppen behovet
av eftersökning
av uppgifter i
extern
journaldel.

förändring för
eleven.

är svårt att
kommunicera då
stor lyhördhet krävs
inför mottagaren.
Behovet av stöd är
olika i ssk-gruppen
men utifrån
patientsäkerhet
finns det ett värde
att utveckla ett
gemensamt
arbetssätt.

Vid första
loggkontrollerna
synliggjordes
skillnader i olika
skolsköterskors
eftersökning av
information.

Kompetensökning i
gruppen har skett
inom detta område.
Vilket medför en
större samsyn om
vilka eftersökningar
som är nödvändiga
att göra. Ledningen
har också fått en
större trygghet
kring samlad
journalföring tack
vare det samlade
arbete som gjorts i
Regionen. Större
insikt har erhållits
kring det juridiska
som gäller
patientjournal.

Vid andra
loggkontrollen
fanns det
fortfarande
skillnader mellan
skolsköterskorna i
deras sökningar
men alla hade färre
eftersökningar.

Avvikelser

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

Se tabell

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

Lokaler

Verksamhetschef
och medicinskt
ledningsansvarig
besökte och
tittade på
skolsköterskelok
alerna på
skolorna.
Punkter som
framkommit som
bristfälliga hade
sammanställts
till en checklista
vilken
undersöktes vid
besöket.

Flera mottagningar
är lyhörda.
Generellt har de
mottagningar som
används dagligen
bättre standard än
de som endast
används fåtal
dagar/vecka. I dessa
rum saknades
tillgång till vatten.

Patientsäkerheten
kan påverkas om
inte eleven känner
sig trygg i rummet.
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Hygiensäkerheten
påverkas negativt
då vatten på
rummet saknas. Till
viss del avhjälps det
då det finns vatten i
närliggande
utrymme.

Vaccinationer och hälsosamtal
Vaccinationer (röd siffra föregående års resultat)
Antal inskrivna

Antal utförda i
klassen + de som
fått tidigare

Antal som avböjt

Totalt utförda

Åk 2 MMR

254

209 + 39 = 248

6

97,6% (84,5%)

Åk 5 Gardasil 9

231

197 + 4 = 201

28

87,0% (87,2%)

Åk 8 DiTeKiBooster

213

202

11

94,8% (80,7%)

Övriga
uppvaccineringar

106

93

13

87,7% (uppgift
saknades i fjol)

Hälsosamtal
Antal inskrivna

Antal utförda

Antal avböjda
/förhinder

Totalt utförda

F-klass

228

228

100%

Åk 4

231

229

2 flyttat

99,1%

Åk 7 - 8

215

*216

**5

100%

Gy 1

250

250

0

100%

*fler samtal än elever pga inflytt / utflytt.
**uteblivit pga sjukdom/annat förhinder, kallas till hösten igen.

Övervikt / fetma
F-klass
Totalt antal:
228 elever

Åk 2
Totalt antal:
254 elever

Antal elever
Åk 4
Totalt antal:
231 elever

Åk 7 - 8
Totalt antal:
215 elever

Gy 1
Totalt antal:
250 elever

Övervikt:
29 elever = 12,7%
(10,3%)

Övervikt:
28 elever = 11%
(mättes ej i fjol)

Övervikt:
35 elever = 15,2%
(14,0%)

Övervikt:
*27 elever = 12,6%
(10,6%)

Övervikt:
**19 elever=11,2%
(14,7%)

Fetma:
7 elever = 3,0%
(3,6%)

Fetma:
22 elever = 8,6%
(mättes ej i fjol)

Fetma:
18 elever = 7,7%
(5,7%)

Fetma:
19 elever = 8,8%
(2,7%)

Fetma:
**7 elever = 4,1%
(7,6%)

*felkälla, en grupp saknas på Linnéskolan då det gäller övervikt
** felkälla, noteringar från IM på Haganässkolan saknas.
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Trender fetma
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

F-klass

Åk 2
2016

2017

Åk 4
2018

2019

Åk 7-8
2020

2021

Gy 1
2022

Oroande att se att andelen fetma ökat i samtliga årskurser utom F-klass. Ofullständigt underlag för Gy
1 varför viss reservation för detta får lämnas.

Trender övervikt
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

F-klass

Åk 2
2016

2017

Åk 4
2018

2019

Åk 7-8
2020

2021

Gy1
2022

Oroande att se att andelen övervikt ökar i samtliga årskurser utom i Gy 1, dock är underlaget för Gy 1
och Linnéskolan inte komplett varför viss reservation för detta får lämnas.

Avvikelser
1
5
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Datum för
avvikelse
210627

Område

Extern/intern

Vaccination,

intern

210920

Posthantering

intern

211123

Anslutningsöversikt

intern

211123

Anslutningsöversikt

intern

220101
220217

Journalhantering
Mailhantering

intern
extern

220406

Överlämning/anslutningsöversikt intern

220413

Journalhantering

Intern

220421

Journalhantering

Intern

220421

Vaccination ej journalförd

Intern

Förslag till
utveckling
Uppmärksamma
rutiner för
temperaturkontroll
Stämpla med ”åter
till skola”
Medvetandegöra
risker vid användning
av
anslutningsöversikt
Medvetandegöra
risker vid användning
av
anslutningsöversikt
Ingen åtgärd
Kompetenshöjande
insats i ssk-grupp
12/4 samt till
skolläkare
Diskutera
överlämning och
användning av
anslutningsöversikt
220412
Medvetandegöra
riskerna då elev
eftersöks på sitt
namn (istället för
personnummer) i
Cosmic.
Påtala vikten av att
kontrollera
personnummer innan
sökning görs i
Cosmic.
Given vaccination ej
journalförd.

Resultat och analys av avvikelser 2021/2022
Under året har 10 avvikelser jämfört med 11 föregående år
Mönster vi kan se är att av 10 är 9 stycken interna och en extern från regionen.
7 av 10 stycken avvikelse berör journalhantering. En berör endast vaccination och av de som räknas
som journalhantering även en som gällde vaccinationer. En gäller posthantering och den externa
gäller mail-innehåll.
Föregående år hade vi ett flertal avvikelser gällande vaccinationer vilket har säkrats upp genom
stärkt processbeskrivning och genomgång på ssk-möte. Det ser vi har gett en större patientsäkerhet
gällande vaccinationer.
Då vi under året har haft ett fokus på journalhantering är skolsköterskor på ett bra sätt mer
observanta på avvikelser där.
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Åtgärder som vidtagits är samtal och diskussioner på ssk-möte. Genomgång av journalhantering
särskilt gällande anslutningsöversikten. Genomgång av gdpr och säker mailhantering.
Framgångsfaktor är att lyfta avvikelser kontinuerligt under året.

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

Händelser och vårdskador
Inga särskilda händelser eller vårdskador har rapporterats.

Övrigt
Det finns ett behov av att utöka kunskapen kring patientsäkerhetsarbetet och
processerna i detta.

Riskanalys
Arbete med risker:
Risker i verksamheten fångas dels upp via samtal på yrkesträffarna/enskild
skolsköterska, avvikelserapporter eller särskilda händelser i samhället. Vid behov
genomförs riskanalys och åtgärder vidtas. För att öka medvetenheten och förbättra
patientsäkerhetsarbetet behöver ledningen arbeta mer kontinuerligt med dessa frågor
under året.
Lokaler:
Under förra läsåret har frågor rörande skolsköterskemottagningens kvalitet
aktualiserats, här saknades en övergripande riskanalys. Flera skolsköterskor påtalar
problem med lokaler under året, det kan gälla både tillgång på lokal, ljudklassning,
hygienmöjligheter och trängsel i rummet. Detta har medfört att vi under året införde en
egenkontroll av skolsköterskelokalerna. Flera mottagningar är lyhörda. Generellt har
de mottagningar som används dagligen bättre standard än de som endast används fåtal
dagar/vecka. I dessa rum saknades tillgång till vatten. Patientsäkerheten kan påverkas
om inte eleven känner sig trygg i rummet. Hygiensäkerheten påverkas negativt då
vatten på rummet saknas. Till viss del avhjälps det då det finns vatten i närliggande
utrymme.
Svårigheter med ovanstående då det är utom vår påverkan. Då flera skolor inte är
utformade så att särskild lokal finns för skolsköterska eller endast finns för en
skolsköterska där två arbetar.
Skolläkaren:
Inom den medicinska insatsen har vi en mycket låg bemanning idag vilket
gör att elever med fysiska problem (icke akuta) som skolsköterska
bedömer att skolläkaren bör göra en bedömning av får vänta orimligt
länge. I satsningen på god och nära vård är en av huvudlinjerna att vård
ska ske nära individen på rätt nivå. Hos oss kan den låga tillgången på
skolläkare innebära att remiss skickas till specialistvård på grund av att tid
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saknas för skolläkaren att göra en bedömning, som kanske inneburit att
ingen remiss behövt skickas. Dessutom är det inte ovanligt att remissen
avböjs om skolsköterska skickat den då det inte är en läkare som skickat
remissen. Förloppet fördröjs då ytterligare.
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Mål och strategier för året
Mål:
• Patientsäkerhetsberättelsen och det medicinska ledningssystemet bidrar
till att det systematiska kvalitetsarbetet genomsyrar hela vår
verksamhet.
• Ökad patientsäkerhet gällande vaccinationer.

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

Strategi:
• Koppla processer och rutiner i handboken på ett tydligare sätt till det
medicinska ledningssystemet.
• Patientsäkerhetsberättelsen omarbetas så att den på ett tydligt sätt återge
hur verksamheten lever upp till det medicinska ledningssystemet.
• Årsrapporten till skolsköterskorna omarbetas så uppgifter som behövs i
patientsäkerhetsarbetet lättare kan inhämtas på ett likvärdig sätt.
• Tydliggöra processer inom vaccinationer, hälsosamtal och avvikelser.
Det administrativa ansvaret för att forma dokumentationen enligt ovan
vilar på MLA och verksamhetschef. Under arbetet kommer alla
skolsköterskor att bidra genom delaktighet i frågorna på yrkesträffar.

Utvecklingsområden inför nästa läsår
•
•
•

Fortsatt arbete med att det medicinska ledningssystemet så att det ska kunna
genomsyra hela vår verksamhet.
Det finns ett behov av att utveckla patienters och närståendes delaktighet i vår
verksamhet.
Vidare arbete behöver göras i utvecklande av hantering av synpunkter och
klagomål som inkommer gällande den medicinska insatsen.
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ELEVHÄLSANS MEDICINSKA
INSATS 2021-2022
71

Innehåll
• Organisation
• Årets mål och resultat
• Egenkontroll
• Risker i verksamheten
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Organisation
Skolsköterska och MLA 7,8 tjänster fördelat på
2792 elever vilket ger ett genomsnitt på 360
elever/skolsköterska.
Tjänsterna fördelas på 13 (14*) enheter varav fyra
enheter: ISÄ, Haganäs, Klöxhult och Linné kräver
mer än en heltid.
Utmaning att organisera effektivt för verksamheten
och utifrån arbetsmiljö för skolsköterskor
* Grundsärskolan är uppdelad i Lilla och Stora Karlavagnen med olika
EHT
73

Organisation
Psykolog Ht 1 tjänst, 1 vakans
Vt 1,8 tjänst
Utmaning: Tillgänglighet och tid för främjande
arbete
Snitt i landet 1500 elever/psykolog (2 tjänster
Älmhult)
Rekommendation 1000 elever/psykolog ( 3 tjänster
Älmhult)
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Organisation
Skolläkare 0,03 tjänst, köps på timmar
Utmaning: Tillgänglighet och tid/elev för liten.
Älmhult 100 000 elever/skolläkare
Rekommendation utredning 7000
elever/skolläkare
(motsvarar 0,42 tjänst Älmhult)
Konsekvens: Väntetid för bedömning fördröjs
och därmed förlängs väntan på specialistvård.
Remitteras för specialistbedömning för att
bedömning på rätt nivå inte kunnat erhållas.
Skolsköterskorna får ha fler kontakter med
specialistvård.
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Årets mål och resultat
• Medicinska ledningssystemet har utvecklats vidare

EMI (almhult.se)
• Ökad patientsäkerhet gällande vaccinationer
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Egenkontroll
• Vaccinationer
• Hälsosamtal
• Statistik övervikt och fetma
• Avvikelser
• Lokalrond
• Risker i verksamheten
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Egenkontroll

Basprogram - Vaccinationer
Antal inskrivna

Antal utförda i
klassen + de som fått
tidigare

Antal som avböjt

Totalt utförda

Åk 2 MMR

254

209 + 39 = 248

6

97,6% (84,5%)

Åk 5 Gardasil 9

231

197 + 4 = 201

28

87,0% (87,2%)

Åk 8 DiTeKiBooster

213

202

11

94,8% (80,7%)

Övriga
uppvaccineringar

106

93

13

87,7% (uppgift
saknades i fjol)
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Egenkontroll

Övervikt och fetma (obesitas)
Trender fetma
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

F-klass

Åk 2
2016

Åk 4
2017

2018

2019
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Åk 7-8
2020

2021

2022

Gy 1

Egenkontroll
Avvikelser

Liksom föregående år har avvikelserna berört vaccinationer och
journalhantering / dokumentation. Utöver detta har vi även ett
ärende gällande informationssäkerhet i mail.
Resultat: Föregående års åtgärder med att arbeta fram processer
har hjälpt då det är färre avvikelser som berör vaccinationer detta år.
Ett ökat arbete med journaler har medfört att skolsköterskorna är
mer observanta på förbättringsmöjligheter eller delar som inte
används på rätt sätt.
Åtgärd: Fortsatt arbete med att implementera processerna.
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Egenkontroll

Risker i verksamheten
• Skolsköterskemottagning, genomgång av mottagningar har

gjorts.

Bristerna är främst kopplat till:
-

Ljudsäkerhet vilket berör övervägande andelen av rum.

-

Tillgång till vatten på rummet.

• Tillgång på skolläkartid bristfällig
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Kommunledningsförvaltningen
Namn Efternamn
0476-123 45
namn.efternamn@almhult.se

Tjänsteskrivelse
2022-09-20
Utbildningsförvaltningen
Roger Johansson
roger.johansson@almhult.se

1(3)

Utbildningsnämnden

Motion - Terapihund i kommunal verksamhet
Ärendenummer UN 2022/242

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg (MP) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion kring
att använda terapihundar i kommunal verksamhet. Utbildningsnämnden ska
föreslå kommunfullmäktige hur man ska ställa sig till förslaget. Gemöskolan
använder sedan i våras en terapihund i verksamheten. Det är inom varje rektors
beslutsmandat att bestämma om en terapihund kan gagna verksamheten. I och
med att det redan finns inom utbildningsförvaltningens verksamhet, kan
motionen anses besvarad.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-20
• Kommunfullmäktiges beslut § 137, daterat 2022-08-29
• Michael Öbergs motion daterad 2022-08-04

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
 Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen
kan anses besvarad.

Roger Johansson

Underskrift

Utbildningschef

Titel

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen
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Tjänsteskrivelse
2022-09-20

2(3)

Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant
Barnkonventionens består av 54 artiklar.
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är:
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har
beaktats.
1. Påverkar beslutet barnet?
Ja ☐
Nej ☒
Förklara oavsett svar:
Motionen i sig påverkar inte barnen. Redan idag använder sig en skola av
terapihund i sin verksamhet med gott resultat.

Om ja, fortsätt med frågorna
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter
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Tjänsteskrivelse
2022-09-20

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja ☐

Nej ☐

Förklara oavsett svar:
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Tjänsteskrivelse
2022-09-22
Utbildningsförvaltningen
Roger Johansson
roger.johansson@almhult.se

1(3)

Utbildningsnämnden

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola,
förskoleklass, fritidshem och grundskola mellan
Osby kommun och Älmhults kommun
Ärendenummer UN 2022/270

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun och Osby kommun har ett gällande avtal kring pedagogisk
omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolan, som upprättades i
december 2015. Osby kommun har gjort en översyn av avtalet. I sak innebär
förändringarna inte någon skillnad för det enskilda barnets/elevens möjlighet att
få tillgång till verksamhet i de båda kommunerna. Förändringarna är gjorda för
att bättre harmoniera med gällande lagstiftning och för att vara tydligare.
Utbildningsförvaltningen är positiv till förändringarna i avtalet och föreslår
utbildningsnämnden att besluta att godkänna avtalet, med förbehållet att även
ersättning för internationella skolor regleras i avtalet.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22
• Förslag till nytt samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola,
förskoleklass, fritidshem och grundskola mellan Osby kommun och Älmhults
kommun.

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
 Utbildningsnämnden beslutar att godkänna avtalet.
 Utbildningsnämnden föreslår Osby kommun att ersättning för Internationella
skolan i Älmhult regleras på samma sätt som grundskola i avtalet.

Roger Johansson

Underskrift

Utbildningschef

Titel
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Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Barn- och utbildningsnämnden i Osby kommun
Placeringshandläggare, Marie Lilja

Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant
Barnkonventionens består av 54 artiklar.
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är:
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har
beaktats.
1. Påverkar beslutet barnet?
Ja ☒
Nej ☐
Förklara oavsett svar:
Ett samverkansavtal innebär större valmöjligheter för vårdnadshavare, barn och
elever.

Om ja, fortsätt med frågorna
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2. Hur har barns bästa beaktats?
Ger större valmöjligheter.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja ☐

Nej ☒

Förklara oavsett svar:
Avtalet ger bara ytterligare möjligheter för barnen.
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Älmhults kommun

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola,
förskoleklass, fritidshem och grundskola mellan Osby
kommun och Älmhults kommun
Bakgrund

Av skollagen (2010:800) följer att barn och elevers hemkommun ansvarar för att föreskriven utbildning
och omsorg kommer till stånd.
Detta samverkansavtal gäller vid vårdnadshavarnas önskemål om placering av barn och elever i
pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem, öppen fritidshemsverksamhet, pedagogisk
omsorg för grundskolebarn och grundskola i en annan kommun än hemkommunen. Avtalet reglerar
förhållandet mellan Osby kommun och Älmhults kommun i dessa situationer.
Samverkansavtalet bygger på skollagen:
• 8 kap. 13 § 2 stycket (förskola)
• 9 kap. 13 § 2 stycket (förskoleklass)
• 10 kap. 27 § (grundskola)
• 14 kap. 14 § 2 stycket (fritidshem)
• 25 kap. 2 § (pedagogisk omsorg)
• 25 kap. 4 § (öppen fritidshemsverksamhet)
§ 1 Parter
Avtalsparter är Osby kommun och Älmhults kommun.
§ 2 Syfte
Detta samverkansavtal syftar till att möjliggöra för vårdnadshavare till barn och elever i pedagogisk
omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem, öppen fritidshemsverksamhet, pedagogisk omsorg för
grundskolebarn och grundskola att
•

få sitt val av verksamhet och/eller skola tillgodosett,
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•
•

fritt få välja mellan de verksamheter/skolor som erbjuds av samverkansparterna och bli
mottagna i mån av plats enligt gällande lagstiftning samt
reglera interkommunal ersättning mellan barns/elevs hemkommun och mottagande kommun
och i övrigt fastställa parternas samarbetsformer i frågor som rör mottagande av barn/elever
från den andra samverkanskommunen.

§ 3 Definitioner
Med hemkommun avses den kommun i vilken barnet/eleven är folkbokförd eller den kommun som
enligt 29 kap. 6 § skollagen annars ska anses vara barnets/elevens hemkommun.
Med mottagande kommun avses den kommun som är huvudman för den verksamhet där
vårdnadshavare till ett barn eller en elev ansöker om plats.
§ 4 Interkommunal ersättning, rätten att fullfölja utbildning och övriga villkor
Interkommunal ersättning (IKE)
• IKE ska hanteras i enlighet med vad som föreskrivs i Bilaga 1.
Angående rätten att fullfölja utbildning vid vårdnadshavarnas önskemål om placering
i en annan kommun än hemkommun gäller följande:
• Barnet har rätt att fullfölja utbildning på den förskola eller i den pedagogiska omsorg det har
placerats.
• Eleven har rätt att fullfölja utbildning inom förskoleklass och grundskola på samma skola så
länge denne inte behöver göra ett aktivt skolval eller byta skola vid övergång mellan stadier.
• Beviljande av plats i förskoleklass eller grundskola innebär att plats på fritidshem också
kommer att beviljas om vårdnadshavare till eleven ansöker om det och är berättigad till
det.
• Varje enskild placering fortsätter att gälla även om samverkansavtalet skulle
upphöra att gälla.
• Om mottagande kommun har mer generösa interna rutiner om rätten att fullfölja
utbildning inom förskoleklass och grundskola för elever hemmahörande i andra
kommuner får dessa interna rutiner tillämpas.
Övriga principer
Mottagande kommuns ansvar
•

•

Mottagande kommun har ett helhetsansvar för placeringen så länge barnet/eleven har
placering i kommunens verksamhet. Undantaget gäller för det ansvar och de beslut som
åligger hemkommun enligt skollagen.
Om mottagande kommun stänger en enhet där det finns barn/elever från andra kommuner
bör mottagande kommun erbjuda en plats på en annan enhet i mån av plats om
vårdnadshavare ansöker om det.

Informationsutbyte mellan hemkommun och mottagande kommun
•

•

Vid mottagande i förskoleklass, grundskola, och fritidshem ska mottagande kommun
underrätta hemkommunen efter att beslut om mottagande har fattats. Information ska
omfatta barnets/elevens namn, efternamn, personnummer, antagningsdatum samt vilken
verksamhet barn/elev är placerat på. Information ska inom två veckor efter att beslut om
mottagande har fattats skickas till den e-post eller postadress som hemkommunen anvisat.
Då en elev i hemkommunens förskoleklass, grundskola och fritidshem flyttar till den andra
samverkande kommunen men väljer att stanna kvar i den före detta hemkommunens
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•

•

verksamhet ska huvudmannen, på samma sätt som i punkten ovan, underrätta den nya
hemkommunen. Information ska omfatta barnets/elevens namn, efternamn, personnummer
samt vilken verksamhet barn/elev är placerat på.
Vid mottagande i förskola ska mottagande kommun undersöka om barnet har en pågående
placering i hemkommunen eller i annan kommun. Vid pågående placering får mottagande
kommun erbjuda plats först 30 kalenderdagar efter att kontakt med hemkommun etablerats.
Om pågående placering upphör tidigare än 30 dagar får mottagande kommun erbjuda plats så
snart placeringen upphör.
Mottagande kommun ska, på samma sätt som ovan anges, underrätta hemkommunen inom
30 kalenderdagar efter det att vårdnadshavare till barnet/eleven säger upp en plats inom
verksamheten.

Allmän förskola
•

Från höstterminen då barnet fyller tre år har barnet rätt till allmän förskola minst 525
avgiftsfria timmar per år. Hemkommunens modell avseende antal timmar (exempelvis
15-timmar/25-timmar) ska tillämpas. Ersättning till mottagande kommun sker utifrån
hemkommunens prislista.

Växelvis placering i förskola
•

Vid ansökan om växelvis förskola måste båda berörda kommuner vara överens om upplägget.

Vårdnadshavares rätt till plats på förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem
•

Skollagen och mottagande kommuns riktlinjer ska tillämpas.

Särskilda utbildningar
•

Utbildning för elever med funktionshinder, internationella klasser och idrottsutbildningar
omfattas inte av detta avtal.

Skolskjuts
•

Skolskjuts beslutas av respektive hemkommun utifrån gällande lagstiftning och
hemkommunens beslutade riktlinjer.

§ 4 Giltighetstid
Avtalet gäller från och med det datum behörig företrädare för båda parter skrivit under avtalet.
Avtalet gäller tills vidare med 12 månaders uppsägningstid. Uppsägningsdatum är den 1 januari om
inte parterna kommer överens om någon annan tidpunkt.
§ 5 Omförhandling av avtalet, tillägg och ändringar
Både parter har rätt att begära omförhandling av detta avtal. I det fall parterna inte kommer överens
gäller den senast överenskomna versionen av avtalet. Tillägg till och ändringar av får endast ske i en av
båda parterna underskriven skriftlig handling.
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§ 6 Kontaktpersoner och adresser för information om mottagande m.m.
•

Kontaktperson för frågor rörande tillämpning och hantering av detta avtal:
För Osby kommun
Eva Andersson, Förvaltningschef

För Älmhults kommun
Roger Johansson, utbildningschef

•

Information om mottagande m.m. enligt detta avtal till ska skickas till:

Barn- och utbildningsförvaltningen
Västra Storgatan 35 Barn
283 80 Osby
barnnochutbildning@osby.se

Älmhults kommun
Utbildningsförvaltningen
Box 500
343 23 Älmhult
utbildning@almhult.se

Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Osby den 2022-

Älmhult 2022-

Barn- och utbildningsförvaltningen
Osby kommun

Utbildningsförvaltningen
Älmhults kommun

________________________________

______________________________

Lars-Anton-Ivarsson
Ordförande
Barn- och utbildningsnämnden

Thomas Harrysson
Ordförande
Utbildningsnämnden

94

Bilaga 1 - Principer för interkommunal ersättning
Grundbelopp
•
•
•
•
•

Grundbeloppet (inklusive socioekonomisk ersättning) ska debiteras enligt hemkommunens
prislista för interkommunal ersättning. Priset ska baseras på kommunens budgeterade
självkostnad till egen verksamhet.
Vid placering i förskoleklass, fritidshem, öppen fritidshemsverksamhet, pedagogisk omsorg för
grundskolebarn och grundskola likställs faktura för grundbelopp med skriftlig
överenskommelse för varje enskild placering.
Vid placering på förskola och pedagogisk omsorg får fakturering ske först efter avstämning
med hemkommunen – för att undvika dubbla placeringar. Därefter likställs faktura för
grundbelopp med skriftlig överenskommelse.
När hemkommunen inte har egen verksamhet (exempelvis fritidshem 4–6 eller öppen
fritidsverksamhet) tillämpas mottagande kommuns IKE.
I den interkommunala ersättningen (grundbeloppet) ingår ersättning för:
o undervisning, omsorg och pedagogisk ersättning,
o lärverktyg, pedagogiskt material och utrustning,
o måltider,
o elevhälsa (gäller ej förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg),
o lokalkostnader och
o administration (självkostnad).

Ersättning för barn/elever med behov av extraordinära stödåtgärder
• Ersättning omfattar barn/elev som:
o har behov av extraordinära stödåtgärder
o deltar i lovskola (gäller inte i förskolan)
• Mottagande kommun beskriver vilka extraordinära stödåtgärder som krävs samt på vilket sätt
och vilken omfattning de kommer att ges. Ersättningsbelopp för stödåtgärder ska godkännas
av hemkommunen. Utgångspunkten i detta avtal är att kommunerna ska komma överens för
att uppnå det enskilda barnets bästa. Omprövning av stödbehovet ska göras inför varje läsår.
Ny överenskommelse upprättas om behov av särskilt stöd ändras och/eller om
barnets/elevens hemkommun ändras. Indexering av priset behöver ej avtalas om.
Modersmålsundervisning
•

Faktureras med hemkommunens prislista.

Kostnadsansvar
•

Åvilar alltid barnets/elevens hemkommun.

Vårdnadshavaravgift
•

Hemkommunen debiterar vårdnadshavaravgift med hemkommunens taxa.

Växelvis boende
•

Om delad placering (växelvis förskoleplacering) förekommer mellan två kommuner, ska
hemkommunen betala IKE för den del som barnet deltar i annan kommuns verksamhet.
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Ytterst ska ett barn kosta maximalt en heltidsersättning. Hänsyn till omfattning ska tas.
Exempelvis ”varannan vecka = halv ersättning”.
Månadsvis fakturering
•

Betalning sker genom fakturering från mottagande kommun. Avstämningspunkt är den 15:e
dagen varje månad. För augusti månad gäller den 25:e dagen. Juli månad debiteras som för
augusti månad och faktureras i augusti. Den kommun som har ett barn folkbokfört hos sig den
15:e dagen innevarande månad
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Utbildningsnämnden

Sammanställning inkomna delegeringsbeslut
Ärendenummer UN 2022/10

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utbildningsnämndens
utskott och tjänstemän enligt en fastställd delegeringsordning. Dessa beslut ska
redovisas till utbildningsnämnden.
Från och med 2022-03-23 redovisas anställningsavtal i separata rapporter,
frånsett anställningar av personer som saknar personnummer. Övriga
delegeringsbeslut redovisas som tidigare liksom anställningar som saknar
personnummer.
Anmälan av delegeringsbeslut görs med hänsyn till bland annat möjligheten att
överklaga, för att beslut ska vinna laga kraft och för att nämnden ska kunna
kontrollera att dess ansvar uppfylls.
Ett delegeringsbeslut kan inte överprövas eller ändras av nämnden, däremot kan
nämnden återkalla givet delegationsuppdrag. Detta kan göras generellt för en
viss grupp av ärenden, för en viss tjänsteman eller för ett visst ärende. Delegaten
kan lämna över beslutanderätten i ett visst ärende till nämnden om ärendets
beskaffenhet kan anses påkalla det.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21
• Rapport delegeringsbeslut daterad 2022-09-21
• Avtalsrapport Utbildningsförvaltning, Tillsv anst, Månad 2022-08
• Avtalsrapport Utbildningsförvaltning, Alla tidsbegr anst, Månad 2022-08
• Avtalsrapport Utbildningsförvaltning, Timavlönade, Månad 2022-08

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

Roger Johansson

Verksamhetscontroller

Utbildningschef

97

Delegeringsbeslut
Utskriftsdatum: 2022-09-21

Utskriven av:

Diarieenhet:

Utbildningsnämnden

Beslutsfattare:

Alla

Kategori:

Alla

Beslutsinstans:

Utbildningsnämnden

Camilla Åström

Sammanträdesdatum: 2022-09-28
Sekretess:

Visas ej

Id

Beskrivning

Beslutsfattare/Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Kategori

Ärendenummer

Ärendemening

Avdelning

2022.1105

anställningsavtal lärare

Emelie Jönsson §146/2022

2022-08-19

3.13 Anställning

UN 2022/8

Anställningsavtal lärare ISÄ

Internationella skolan

2022.1126

Beslut om tilläggsbelopp

Charlotte Ingvarsson
§11/2022

2022-08-26

9.5 Tilläggsbelopp

UN 2022/130

Tilläggsbelopp

Förvaltningskontoret

2022.1127

Utökad vistelsetid

Martina Emanuelsson
§19/2022

2022-08-30

6.6 Utökad vistelsetid, ej
avgift

UN 2022/236

Utökad vistelsetid

Pjätteryds förskola

2022.1128

Avgiftsbefrielse fritidshem

Charlotta Gustafsson
§7/2022

2022-08-15

7.3 Avgift

UN 2022/122

Avgiftsbefrielse Paradisskolan

Paradisskolan

2022.1129

Avgifsbefrielse

Elisabeth Lindén §20/2022

2022-08-31

6.6 Utökad vistelsetid, ej
avgift

UN 2022/237

Avgifsbefrielse

Klöxhultsskolan

2022.1137

Beslut Avgiftsbefrielse

Elisabeth Lindén §8/2022

2022-09-07

7.3 Avgift

UN 2022/243

Elevärende

Klöxhultsskolan

2022.1163

Beslut om skriftlig varning

Anna Wilhelmsson Hallum §

UN 2022/244

Skriftlig varning Gemöskolan

Gemöskolan

2022.1166

Beslut att utse ställföreträdande rektor Gemöskolan

Anna Wilhelmsson Hallum
§2/2022

2022-09-07

2022-09-08

3.9 Utse ställföreträdare

UN 2022/247

Delegeringsbeslut att utse ställföreträdande rektor
Gemöskolan

Gemöskolan

2022.1167

Utökad vistelsetid

Monica Malm §13/2022
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Id

Beskrivning

Beslutsfattare/Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Kategori

Ärendenummer

Ärendemening

Avdelning

2022-09-08

6.5 Utökad vistelsetid, avgift

UN 2022/248

Utökad vistelsetid

Montessoriförskola

2022.1168

Utökad vistelsetid

Monica Malm §21/2022

2022-09-08

6.6 Utökad vistelsetid, ej
avgift

UN 2022/249

Utökad vistelsetid

Montessoriförskola

2022.1169

Utökad vistelsetid

Monica Malm §22/2022

2022-09-08

6.6 Utökad vistelsetid, ej
avgift

UN 2022/250

Utökad vistelsetid

Montessoriförskola

2022.1170

Utökad vistelsetid

Monica Malm §23/2022

2022-09-08

6.6 Utökad vistelsetid, ej
avgift

UN 2022/251

Utökad vistelsetid

Montessoriförskola

2022.1171

Utökad vistelsetid

Monica Malm §24/2022

2022-09-08

6.6 Utökad vistelsetid, ej
avgift

UN 2022/252

Utökad vistelsetid

Montessoriförskola

2022.1172

Utökad vistelsetid

Monica Malm §25/2022

2022-09-08

6.6 Utökad vistelsetid, ej
avgift

UN 2022/253

Utökad vistelsetid

Montessoriförskola

2022.1173

Utökad vistelsetid

Monica Malm §26/2022

2022-09-08

6.6 Utökad vistelsetid, ej
avgift

UN 2022/254

Utökad vistelsetid

Montessoriförskola

2022.1193

Plan mot kränkandebehandling VUX 22-23

Johan Månsson §1/2022

2022-09-12

5.5 Förebygga, förhindra
kränkande behandling

UN 2022/258

Plan mot kränkandebehandling VUX 22-23

Haganässkolan

2022.1226

Utökad vistelsetid

Monica Malm §27/2022

2022-09-20
UN 2022/268

6.6 Utökad vistelsetid, ej
avgift
Utökad vistelsetid

Hallaryds förskola
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Älmhults kommun
Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar utfärdade månad 2022-08
inom Utbildningsförvaltning
Urval: Tillsvidare
Identitet

Anställning

1 ALMANWI01.220812 Crona Madeléine, Lärare grundskola, 4-6
Organisation: Gemö 4-6
Tillsvidare, From: 2022-08-11
Ferieanställning, Utfärdat av: Anna Wilhelmsson-Hallum,
Rektor
2 ALMCHGU01.220810 Ström Jessica, Speciallärare
Organisation: Ryfors
Tillsvidare, From: 2022-08-10
Ferieanställning, Utfärdat av: Charlotta Gustafsson, Rektor
3 ALMCHGU01.220817 Linde Sandra, Lärare grundskola, F-3
Organisation: Ryfors F-6
Tillsvidare, From: 2022-08-10
Ferieanställning (85,00%), Utfärdat av: Charlotta Gustafsson, Rektor
4 ALMCHGU01.220818 Persson Ann, Lärare fritidshem
Organisation: Ryfors
Tillsvidare, From: 2022-08-08
Deltid - Sem.tjänst (90,00%), Utfärdat av: Charlotta Gustafsson, Rektor
5 ALMFRLJ01.220810

Johansson Amanda, Lärare grundskola, F-3
Organisation: Klöxhult, Klöxhult F-3
Tillsvidare, From: 2022-08-10
Ferieanställning, Utfärdat av: Fredrik Ljung, Rektor

6 ALMTOOB01.220803 Fogelström Marie, Specialpedagog
Organisation: Linné 7-9 efg
Tillsvidare, From: 2022-08-10
Ferieanställning, Utfärdat av: Torbjörn Öberg, Rektor
7 ALMTOOB01.220804 Ottosson Simon, Lärare grundskola, 7-9
Organisation: Linné 7-9 efg
Tillsvidare, From: 2022-08-10
Ferieanställning, Utfärdat av: Torbjörn Öberg, Rektor
8 ALMTOOB01.220804 Pettersson Henric, Lärare grundskola, 7-9
Organisation: Linné 7-9 efg
Tillsvidare, From: 2022-08-10
Ferieanställning, Utfärdat av: Torbjörn Öberg, Rektor
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Identitet

Anställning

9 ANSC16.220830

Hällström Malin, Förskollärare
Organisation: Vitsippan
Tillsvidare, From: 2022-08-08
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Annie Schönbeck, Rektor för
förskola

10 MABE07.220829

Wirell Marie, Barnskötare
Organisation: Eneryda
Tillsvidare, From: 2022-09-01
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för
förskola

11 MAHA23.220803

Renegård Megan Kathleen, Rektor Bitr 2
Organisation: The International preschool
Tillsvidare, From: 2022-08-03
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Maria Haglund,
Rektor/Förskolechef

12 MAHA23.220811

Crossan Nicola, Administratör
Organisation: The International School, Adm/services
Tillsvidare, From: 2022-08-10
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Maria Haglund,
Rektor/Förskolechef

13 MAJO12.220823

Alexis Ida, Förskollärare
Organisation: Tornet
Tillsvidare, From: 2022-10-03
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Maria Johnsson, Rektor för
förskola

14 SASV16.220817

Karlsson Stig, Lärare gymnasium, yrkes
Organisation: Haganäs, Gymnasie 2
Tillsvidare, From: 2022-08-22
Ferieanställning, Utfärdat av: Samuel Svensson,
Verksamhetschef
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Urval: Alla visstid, månadsavlönade
Identitet

Anställning

1 ALMANWI01.220809 Leijonqvist Simon, Lärare grundskola, 4-6
Organisation: Gemö 4-6
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-08-10 - 2022-10-28, Ferieanställning, Utfärdat av:
Anna Wilhelmsson-Hallum, Rektor
2 ALMANWI01.220810 Jonsson Conny, Lärare grundskola, 4-6
Organisation: Gemö 4-6
Vikariat, 2022-08-10 - 2022-12-21, Ferieanställning, Utfärdat
av: Anna Wilhelmsson-Hallum, Rektor
3 ALMANWI01.220810 Bislimi Fitore, Lärare grundskola, 4-6
Organisation: Gemö 4-6
Allmän visstidsanställning, 2022-08-10 - 2023-08-11
Ferieanställning, Utfärdat av: Anna Wilhelmsson-Hallum,
Rektor
4 ALMANWI01.220815 Alkurd Khitam M A, Lärare grundskola, 4-6
Organisation: Gemö 4-6
Allmän visstidsanställning, 2022-08-25 - 2023-08-01
Ferieanställning, Utfärdat av: Anna Wilhelmsson-Hallum,
Rektor
5 ALMCHGU01.220831 Willseus Wictor, Elevresurs
Organisation: Ryfors F-6
Allmän visstidsanställning, 2022-09-05 - 2022-12-31
Deltid - Sem.tjänst (95,00%), Utfärdat av: Charlotta Gustafsson, Rektor
6 ALMJOMA01.220826 Croné Sebastian, Studie och yrkesvägledare
Organisation: Haganäs, Kom-Vux
Allmän visstidsanställning, 2022-09-05 - 2023-09-04
Deltid - Sem.tjänst (50,00%), Utfärdat av: Johan Månsson, Rektor Vuxenutbildning
7 ALMTOOB01.220824 Henriksson Axel, Elevresurs
Organisation: Linné 7-9 efg
Allmän visstidsanställning, 2022-08-29 - 2023-06-22
Deltid - Sem.tjänst (90,00%), Utfärdat av: Torbjörn Öberg, Rektor
8 ANBU25.220812

Cedergren Maria, Lärare grundskola, 7-9
Organisation: Linné abcd, Orion
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-08-10 - 2023-06-22
Ferieanställning (75,00%), Utfärdat av: Andreas Burander, Rektor
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9 ANNBAR29.220817

Jönsson Elisabeth, Lärare gymnasium, allmän
Organisation: Haganäs, Gymnasie 3
Allmän visstidsanställning, 2022-08-15 - 2023-06-20
Ferieanställning (40,00%), Utfärdat av: Annika Bardh, Rektor särskola

10 ANNBAR29.220817

Gustafsson Joakim, Elevresurs 7
Organisation: Haganäs, Gymnasie 3
Allmän visstidsanställning, 2022-08-15 - 2023-06-20
Deltid - Sem.tjänst (75,00%), Utfärdat av: Annika Bardh, Rektor särskola

11 ANNBAR29.220817

Ludwig Carin, Elevresurs
Organisation: Haganäs, Gymnasie 3
Allmän visstidsanställning, 2022-08-15 - 2022-12-21
Deltid - Sem.tjänst (75,00%), Utfärdat av: Annika Bardh, Rektor särskola

12 ANSC16.220830

Virdelo Daria, Förskollärare
Organisation: Vitsippan
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-09-01 - 2022-12-04, Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat
av: Annie Schönbeck, Rektor för förskola

13 ELLI19.220811

Persson Thomas, Lärarassistent
Organisation: Klöxhult, Adm/Service
Visst arbete- BEA,PAN,RiB, 2022-10-01 - 2024-04-14
Deltid - BEA (75,00%), Utfärdat av: Elisabeth Lindén, Rektor

14 ELLI19.220815

Svensson Robin, Lärare grundskola, 4-6
Organisation: Klöxhult, Klöxhult 4-6
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-08-10 - 2023-08-09
Ferieanställning, Utfärdat av: Elisabeth Lindén, Rektor

15 ELLI19.220815

Ek Ellinor, Lärare grundskola, 4-6
Organisation: Klöxhult, Klöxhult 4-6
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-08-10 - 2023-08-09
Ferieanställning (100%), Utfärdat av: Elisabeth Lindén, Rektor

16 ELLI19.220816

Lidberg Ann, Lärare grundskola, F-3
Organisation: Montessori skola, Montessori F-6
Vikariat, 2022-08-10 - 2022-12-21,
Ferieanställning (20,00%), Utfärdat av: Elisabeth Lindén, Rektor

17 ELLI19.220823

Ek Ella, Elevresurs
Organisation: Klöxhult, Klöxhult 4-6
Vikariat, 2022-08-22 - 2023-06-30,
Deltid - Sem.tjänst (90,63%), Utfärdat av: Elisabeth Lindén, Rektor
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18 EMJO17.220817

Gärdek Ambrose Stina, Lärare grundskola, 4-6
Organisation: The International School, PYP
Allmän visstidsanställning, 2022-08-10 - 2023-08-10
Ferieanställning, Utfärdat av: Emelie Jönsson, Rektor Bitr

19 EMSV25.220817

Aronsson Alexander, Fritidsledare
Organisation: Elme Fritids
Allmän visstidsanställning, 2022-07-02 - 2023-01-01
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Emil Svensson, Rektor Bitr.

20 EMSV25.220824

Manafikhi Abbas, Fritidsledare
Organisation: Elme Fritids
Allmän visstidsanställning, 2022-08-31 - 2023-02-27
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Emil Svensson, Rektor Bitr.

21 EVBR14.220811

Karlsson Martina, Förskollärare
Organisation: Elme Skolan F-3
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-08-13 - 2023-02-12
Ferieanställning (100%), Utfärdat av: Eva-Lena Brafield, Rektor

22 EVBR14.220812

Karlsson Martina, Förskollärare
Organisation: Elme Skolan F-3
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-08-13 - 2023-02-12
Ferieanställning (100%), Utfärdat av: Eva-Lena Brafield, Rektor

23 EVBR14.220816

Gonzalez Lindberg Diana, Lärare, modersmål
Organisation: Modermålslärare
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-08-10 - 2023-08-09
Ferieanställning, Utfärdat av: Eva-Lena Brafield, Rektor

24 KARI28.220817

Hermansen Vegard, Lärare gymnasium, allmän
Organisation: Haganäs, Gymnasie 5
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-08-10 - 2023-08-21
Ferieanställning (85,00%), Utfärdat av: Karin Ringblom, Biträdande rektor

25 LAAN18.220817

Kristiansson Balthazar, Elevresurs
Organisation: Diö F-6
Allmän visstidsanställning, 2022-08-17 - 2022-12-31
Deltid - Sem.tjänst (92,50%), Utfärdat av: Lena Andersson, Rektor

26 LAAN18.220817

George Tobias, Elevresurs
Organisation: Diö F-6
Allmän visstidsanställning, 2022-08-15 - 2023-07-07
Deltid - Sem.tjänst (75,60%), Utfärdat av: Lena Andersson, Rektor
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27 LAAN18.220819

Salomonsson Petra, Lärare, praktisk/estet
Organisation: Diö F-6
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-08-10 - 2023-06-22
Ferieanställning (50,00%), Utfärdat av: Lena Andersson, Rektor

28 MABE07.220816

Bengtsson Vilma, Barnskötare
Organisation: Eneryda
Allmän visstidsanställning, 2022-08-22 - 2022-11-21
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för
förskola

29 MAEM29.220824

Hasan Maha, Barnskötare
Organisation: Norregård
Vikariat, 2022-08-29 - 2023-01-08,
Deltid - Sem.tjänst (85,00%), Utfärdat av: Martina Emanuelsson, Rektor för förskola

30 MAHA23.220803

Godin Colin Johnathan, Eyp teacher
Organisation: The International preschool
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-08-10 - 2023-08-10
Ferieanställning, Utfärdat av: Maria Haglund,
Rektor/Förskolechef

31 MAHA23.220803

Kasu Divya Teja, Lärarassistent
Organisation: The International preschool
Allmän visstidsanställning, 2022-06-18 - 2023-06-23
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Maria Haglund,
Rektor/Förskolechef

32 MAHA23.220809

Bos Bianca, Barnskötare
Organisation: The International preschool
Allmän visstidsanställning, 2022-08-10 - 2022-09-10
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Maria Haglund,
Rektor/Förskolechef

33 MAHA23.220809

Sundqvist Keisha, Eyp teacher
Organisation: The International preschool
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-08-10 - 2023-08-10
Ferieanställning, Utfärdat av: Maria Haglund,
Rektor/Förskolechef

34 MAJO12.220823

Rodin Julia, Barnskötare
Organisation: Haga
Vikariat, 2022-09-12 - 2023-03-12, Heltid - Sem.tjänst,
Utfärdat av: Maria Johnsson, Rektor för förskola
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1 ALMANWI01.220817 Nilsson Roos Anette, Lärare grundskola, 4-6, 401010
Organisation: Gemö 4-6
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2022-08-15, intermittent
Utfärdat av: Anna Wilhelmsson-Hallum, Rektor
2 ALMFRLJ01.220823

Nordgren Amalia, Elevresurs, 403016
Organisation: Klöxhult, Klöxhult F-3
Intermittent, From: 2022-08-15, intermittent
Utfärdat av: Fredrik Ljung, Rektor

3 ALMJOMA01.220808 Johansson Christina, Sfi-Lärare, 401018
Organisation: Haganäs, Kom-Vux
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2022-08-08, intermittent
Utfärdat av: Johan Månsson, Rektor Vuxenutbildning
4 ALMJOMA01.220810 Kamal Ritu, Sfi-Lärare, 401018
Organisation: Haganäs, Kom-Vux
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2022-08-08, intermittent
Utfärdat av: Johan Månsson, Rektor Vuxenutbildning
5 ALMTOOB01.220803 Tennysson Lina, Lärarassistent, 403015
Organisation: Linné 7-9 efg
Intermittent, From: 2022-08-10, intermittent
Utfärdat av: Torbjörn Öberg, Rektor
6 ANBU25.220809

Jönsson Stefan, Ikt-pedagog, 403013
Organisation: Linné 7-9 abcd
Intermittent, From: 2022-08-10, intermittent
Utfärdat av: Andreas Burander, Rektor

7 ANBU25.220824

Wigbrand Anders, Lärare grundskola, 7-9, 401011
Organisation: Linné abcd, Orion
Intermittent, From: 2022-09-01, intermittent
Utfärdat av: Andreas Burander, Rektor

8 EMJO17.220826

Hajosevic Jelena, Lärarassistent, 403015
Organisation: The International School, PYP
Vikariat, From - tom: 2022-08-22 - 2023-02-22
Utfärdat av: Emelie Jönsson, Rektor Bitr
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VEMI31.220808

Sunesson Annie, Biblioteksassistent, 451016
Organisation: Skolbibliotekscentralen
Intermittent, From: 2022-08-15, intermittent
Utfärdat av: Vedran Misic, Bitr. rektor
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