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Dnr 7.4.2- 2022:1141

Älmhults kommun
Box 501
343 23 Älmhult

Överenskom melse (ÖK 1) om samverkan mellan
Skolverket och Älmhults kommun avseende nulägesanalys och åtgärdsplan inom ramen för uppdraget om samverkan för bästa skola
(U2019/03786/S) 1
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1 Parter
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Skolverket
Box 4002, 171 04 Solna
Telefon: 08-52 73 32 00 (vx)
Organisationsnummer: 202100-4185
Dnr: 7.4.2- 2022 :1141
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Älmhults kommun (nedan kallad Huvudmannen)
Box 501 , 343 23 Älmhult
Telefon: 0476-55000 (vx)
Organisationsnummer: 21200-0647

2 Bakgrund till Överenskomme lsen
Denna överenskommelse har tecknats mellan Skolverket och Huvudmannen inom ramen för uppdraget Samverkan för bästa skola.
Skolverket har i beslut den 20 juni 2022 (dnr 7.4.2- 2022: 1141) beslutat om inom vilka
utvecklingsområden som insatser ska genomföras inom ramen för samverkan.
Överenskommelsens syfte är att undvika oklarheter i uppdraget genom att teckna ned
de viktiga delarna i samarbetet och genom att beskriva omfattning, innehåll och finansiering.

3 Överenskomme lsens handlingar
Dokumenten som är kopplade till Överenskommelsen (ÖK 1) gäller i den ordning som
anges nedan.
1. Eventuella tillägg och ändringar till Överenskommelsen (ÖK 1)

2. Överenskommelsen (ÖK 1) samt tillhörande bilagor

1 Tidigare

U2015/ 3357 / S, U201 7 / 00301 /S.
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4 Överenskommelsens tidsperiod
Av Skolverkets beslut den 20 juni 2022 framgår inom vilken tidsperiod som arbetet
med nulägesanalys och åtgärdsplan ska genomföras. Överenskommelsen (ÖK 1) gäller
för perioden 2022-05-09 - 2023-05-09.

5 Skolverkets och Huvudmannens respektive ansvar och åtaganden
5.1 Huvudmannens ansvar

I arbetet med nulägesanalys och åtgärdsplan inom ramen för samverkan för bästa skola
ansvarar Huvudmannen för att
frigöra tid och resurser inom organisationen för arbetet,
löpande dokumentera arbetet med nulägesanalys och åtgärdsplan,
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säkerställa delaktighet och förankra arbetet på olika nivåer inom organisationen
inklusive berörda personalgrupper och elever,
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representation finns från Huvudman och berörda förskole- och skolenheter i gemensamma möten med Skolverket,
en nulägesanalys genomförs och åtgärdsplan upprättas i enlighet med Skolverkets krav på innehåll,
utse relevanta representanter för deltagande i den upptaktskonferens som Skolverket erbjuder.
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5.2 Skolverkets ansvar

I arbetet med nulägesanalys och åtgärdsplan inom ramen för samverkan för bästa skola
ansvarar Skolverket för att ge stöd och vara samtalspartner till Huvudman och berörda
förskole- och skolenheter genom att
planera och genomföra möten i samverkan med Huvudmannens kontaktpersoner, berörda rektorer,
ge vägledning i användningen av verktyg och metoder för nulägesanalys och
åtgärdsplanering,
ge stöd i systematisk informations- och kunskapsinhämtning,
ge kontinuerlig metodisk och praktisk vägledning,
identifiera och presentera forskningsbaserad kunskap inom skolutvecklingsområdet,
bidra med finansiella resurser för att skapa förutsättningar för arbetet med nulägesanalysen och åtgärdsplan,
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anordna och bjuda in till gemensamma nätverksmöten för kompetensutveckling
och erfarenhetsutbyte.

6 Finansiering av insatser
Av Skolverkets beslut den 20 juni 2022 dnr: 7.4.2- 2022:1141 framgår att Skolverket
finansierar huvudmannens insatser inom aktuellt utvecklingsområde.
Utbetalningar av bidrag från Skolverket till Huvudmannen sker enligt särskild utbetalningsplan, enligt bilaga 1.

7 Utbetalningar av bidrag
Utbetalningen av bidrag sker efter att Huvudmannen från Skolverket rekvirerat det belopp som framgår av Skolverket beslut den 20 juni 2022 dnr: 7.4.2- 2022:1141.
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Rekvisitionen ska innehålla:
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Organisationsnummer

•

Diarienummer för Överenskommelsen (ÖK 1) (dnr 7.4.2- 2022 : 1141)
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Beloppet som rekvireras

•

BG/PG som utbetalning ska ske till
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•

Referens hos organisationen

•

Fakturaadress (vid eventuell återbetalning av medel)
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Datum och signatur av firmatecknare
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Rekvisitionen skickas till Skolverket, Enheten för Processtöd och Specialpedagogik,
Box 4002, 171 04 Solna.
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8 Redovisning och återbetalning av oförbrukade medel
Huvudmannen ska enligt beslut den 20 juni 2022 dnr: 7.4.2- 2022 : 1141 redovisa en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen kommer att ligga till grund för vidare samverkan kring insatser som kan stärka huvudmännens förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen.
Om arbete med nulägesanalysen och åtgärdsplaner resulterar i en fortsatt samverkan
mellan huvudmannen och Skolverket redovisas användningen av tilldelade medel i en
ekonomisk delredovisning som regleras i Beslut om insatser 2. I fall då samverkan avslutas innan ett nytt beslut om insatser fattas ska tilldelade medel inom ramen för beslut
om insatser 1 redovisas.

7

Redovisningen ska innehålla:
•

Den totala kostnaden som enligt beslut finansierats av utbetalade medel från
Skolverket. Kostnaderna ska indelas efter kostnadsslag enligt ekonomisk redovisningsmall som tillhandahålls av Skolverket.

•

När redovisningen lämnats in och granskats av Skolverket fattas ett beslut som
också innehåller eventuella återkrav till Huvudmannen. Vid återkrav av oförbrukade medel skickar Skolverket en separat faktura med det belopp som Huvudmannen ska återbetala. Fakturans betalningsvillkor är 30 dagar.

9 Brister och återkrav

(Y)

Av Skolverkets beslut den 20 juni 2022 dnr: 7.4.2- 2022:1141 framgår att Skolverket
kan komma att avbryta samverkan samt ålägga huvudmannen att återbetala utbetalda
medel.
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10 Utvärdering
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Huvudmannen och berörda förskole- och skolenheter ska vid efterfrågan bidra till Skolverkets uppföljning och utvärdering av Samverkan för bästa skola, till exempel genorri
att besvara enkäter eller delta i intervjuer.
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11 Ändringar och tillägg

.0

Ändringar och tillägg till denna överenskommelse ska göras skriftligen och vara undertecknade av behöriga företrädare för Skolverket respektive huvudmannen för att vara
gällande.
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Denna överenskommelse (ÖK 1) har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav
Skolverket respektive Huvudmannen tagit var sitt.
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Älmhult 2022 -

För Skolverket

Älmhults kommun
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Roger Johansson
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8

,;}_O f;LrJ.._ _

[Ii]Älmhu lts
ltfl kommun

9 00

I r5-'1

Sammanträdes protokoll

J_o/)_ 1

2022-06-20

Sidnummer, beslut 1(4)

Kommunfullmäktige

§ 119 Måltidspolicy {tidigare kostpolicy)
Ärendenummer KS 2021/240

Kommunfullmäktiges beslut
-

Anta reviderad måltidspolicy enligt kommunledningsförvaltningens förslag
daterat 2022-05-24 med följande tillägg:
o

Mening läggs till under "Goda måltider": Mat lagad från grunden ska i
möjligaste mån vara utgångspunkt i kommunens verksamheter.

o

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en definition på
"närproducerade livsmedel" för Älmhults kommuns räkning. Uppdraget
återredovisas september 2022.

o

Mening läggs till under "Integrerade måltider": Inriktningen ska vara att
våra äldre ska ha möjlighet att påverka sina måltiders sammansättning.

Besluts nivå
Kommunfullmäktige

Reservation
Michael Öberg (MP) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden gav 2021-04-20 § 47 tekniska förvaltningen i uppdrag att
revidera kommunens kostpolicy. Den tidigare policyn antogs av
kommunfullmäktige 2013 och anses vara i behov av revidering.
Tekniska nämnden behandlade ärendet 2021-11-09, § 113.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-06-14, § 120, och beslutade föreslå
förslag att anta reviderad måltidspolicy enligt kommunledningsförvaltningens
förslag daterat 2022-05-24 med följande tillägg:
• Mening läggs till under "goda måltider": Mat lagad från grunden ska i
möjligaste mån vara utgångspunkt i kommunens verksamheter.
• Tekniska förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en definition på
"närproducerade livsmedel" för Älmhults kommuns räkning. Återredovisas
september 2022.
Justerandes signaturer
Ordförande

Utdragsbestyrkande

Justerare
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Sidnummer, beslut 2(4)

Kommunfullmäktige

• Mening läggs till under integrerade måltider: "Inriktningen ska vara att våra
äldre ska ha möjlighet att påverka sina måltiders sammansättning.".

Besluts underlag
• Kommunstyrelsens beslut 2022-06-14, § 120
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-31, § 79
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-18
• Förslag till reviderad måltidspolicy daterad 2022-05-24
• Tekniska nämndens beslut 2021-11-09, § 113
• Bilaga 1 - Återkoppling på mottaget remissvar gällande måltidspolicy från
socialnämnden daterad 2021-06-16
• Bilaga 2 - Återkoppling på utbildningsnärnndens remissvar gällande
måltidspolicy daterad 2021-06-16
• Yttrande från utbildningsförvaltningen daterad 2021-05-20
• Yttrande från socialnämnden daterad 2021-05-19

Kommunfullmäktiges behandling
Gusten Mårtensson (C), Eva Ballovarre (S), Jakob Willborg (M), Gun-Britt
Cedergren (KD), Gull-Britt Tranvik (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Michael Öberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och
inkommer med två tilläggsyrkande:
1. Att Älmhults kommun ställer krav på att upphandlade livsmedel i hög
grad ska vara lokalproducerade. Kommunen bidrar till en stabil
matproduktion, fler arbetstillfällen och välmående natur i kommun med
Småland/Öland med omnejd.
2. Att Älmhults kommuns restauranger och tillagningskök ska ha KRAVcertifiering eller motsvarande, för att uppnå kommunens mål om ökad
andel av ekologiska livsmedel.

Beslutsgång 1
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat
så.

Justerandes signaturer
Ordförande

Utdragsbestyrkande

Justerare
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2022-06-20

Kommunfullmäktige

Beslutsgång 2
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Michael
Öbergs (MP) tilläggsyrkande 1.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att avslå desamma.
Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit Michael Öbergs (MP)
tilläggsyrkande 1.
Votering begärs.
Omröstningsresultat
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för bifall och NEJ för avslag till
Michael Öbergs (MP) tilläggsyrkande 1.
LEDAMOT
Sonja Emilsson (M)
Tomas Simonsson (M)
Fredrik Danielsson (M)
Jakob Willborg (M)
Roland Johansson (M)
Daniel Stenvall (M)
Dan Blixt (M)
Gusten Mårtensson (C)
Claes Lindahl (C)
Marie Olofsson (C)
Tomas Harrysson (C)
Yvonne Jonsson (C)
Vidar Lundbäck (C)
Nusereta Kurtanovic Nilsson (C)
Anders Mårtensson (C)
John-Arne Sandström (C)
Gun-Britt Cedergren (KO)
Eva Ballovarre (S)
Britta Croona (S)
Stefan Jönsson (S)
Lars lngvert (S)
Helen Bengtsson (S)
Kristina Spjuth-Sahlberg (S)
Petra Karlsson (S)
Kent Ballovarre (S)
Birgitta Bengtsson (S)

JA

NEJ AVSTÅR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Justerandes signaturer
Ordförande

Utdrags bestyrkande

Juste rare
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2022-06-20

Kommunfullmäktige

Anton Härder (S)
Silvia Lobos (S)
Håkan Pettersson (S)
Ulla-Britt Andreasson (V)
Predrag Jankovic (V)
Michael Öberg (MP)
Börje Tranvik (-)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Carl-Gustaf Hansson (SD)
Bo Mazetti-Nissen (M)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

SAMMANSTÄLLT

34

0

Med 34 NEJ-röster mot 2 JA-röster finner ordförande att kommunfullmäktige
avslår Michael Öbergs (MP) tilläggsyrkande 1.

Beslutsgång 3
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Michael
Öberg (MP) tilläggsyrkande 2.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att avslå desamma.
Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit Michael Öberg (MP)
tilläggsyrkande 2.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
U tbildningsnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Utdragsbestyrkande

Justerare
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Styrande dokument

Måltids policy
Ärendenummer KS 2021/240

Dokumentinformation
Fastställt av Kommunfullmäktige, 2022-06-20 § 119
Gäller från och med 2022-06-20
Implementeras av Samtliga nämnder och förvaltningar
Ersätter Kostpolicy, antagen av kommunfullmäktige 2013-09-30, § 77
Framtaget av Tekniska förvaltningen
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1. Inledning
Mat och måltider är centrala i våra liv som njutning, mötesplatser och
kulturbärare. Med mat och måltider uttrycks kulturell tillhörighet, livsstil och
identitet. Måltider fyller en central funktion för barns ätande och lärande i
förskola, bidrar till goda resultat för elever i skolan och är en central del av vård
och omsorg till äldre.
Att aktivt främja goda och hållbara måltider bidrar till nöjda matgäster och stolt
personal. Måltiderna i förskola och skola ger alla barn och elever en förutsättning ·
att utveckla goda hälsosamma matvanor och en sund inställning till mat. I vård
och omsorg bidrar måltiderna grundläggande till att förebygga undernäring,
sjukdom och bevara funktioner hos äldre. Dessutom bidrar de till god livskvalitet
och fyller en viktig social funktion.
Måltidspolicyn i Älmhults kommun är ett kommunövergripande dokument som
ska vara vägledande och ge stöd till både nämnder och till berörda verksamheter.
Måltidspolicyn gäller för alla verksamheter som på något sätt hanterar måltider
inom ramen för sitt uppdrag.

1.1 Syfte
Måltidspolicyn säkerställer att det finns förutsättningar för att maten tillagas med
fokus på en hållbar utveckling, att goda matvanor främjas i en trivsam miljö samt
att det serveras säkra måltider som främjar en god hälsa. Att förvaltningarna har en
gemensam syn på måltider genom måltidspolicyn skapar förutsättningar för en
god utveckling av måltidsarbetet i kommunens verksamheter.

1.2 Rutiner och överenskommelser
Kvalitetskrav och tillvägagångssätt för genomförandet hänvisas till "Rutiner för
Måltidsverksamheten". Beställningar och separata överenskommelser upprättas
mellan berörda förvaltningar per budgetår.

1.3 Uppföljning
Måltidspolicyn följs upp då behovet i verksamheterna ändras och vid varje ny
mandatperiod.
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2. Kvalitetssäkring genom Måltidsmodellen
Utgångspunkten för kvalitetssäkring av måltider är Livsmedelsverkets
Måltidsmodell. Modellen består av sex pusselbitar som bildar en helhet kring
måltiderna: god, integrerad, trivsam, miljösmart, näringsriktig och säker.

Figur 1 Li,·sm l!delsverkets Mältids111odell (20 1 I).

Goda måltider
När maten tillagas med bra råvaror, god kunskap och känsla
för matgästens behov bidrar det till både matglädje, kvalitet
och att maten kommer gästerna till godo.
Mat lagad från grunden ska i möjligaste mån vara
utgångspunkt i kommunens verksamheter.

Integrerade måltider
Måltiden tas tillvara som en resurs i verksamheten.
Exempelvis kan pedagoger på förskolan och i skolan delta i
barnens måltider, använda "Måltidspedagogik - lek och lär
med mat" eller integrera måltider i olika läroämnen där det
passar m.
Även inom vård- och omsorg kan måltiderna integreras genom att de äldre deltar
i avdelningskökets arbete med måltiderna. Hänsyn tas till individens egna
preferenser, vanor och behov och måltiderna bör anpassas utifrån detta.
Inriktningen ska vara att våra äldre ska ha möjlighet att påverka sina måltiders
sammansättning.
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Trivsamma måltider
Måltiden bör få den tid den behöver. Måltidsmiljön
anpassas till gästernas behov och arbetsmiljön och
innefattar bland annat avsatt tid, buller, ljus och
temperatur. I skolan behöver man få tid till att äta men
också tid för att stå i matkö och för att ställa ifrån sig
disken. Den sociala samvaron mellan barn/elever och de
vuxna har stor betydelse för helhetsupplevelsen av
måltiden.
I särskilt boende har varje gäst olika behov av tid och stöd för måltiden som skall
tillgodoses. I särskilt boende bör varje måltid ge möjlighet till en trevlig
måltidsupplevelse där den sociala samvaron är en av de viktigaste faktorerna.

Miljösmarta måltider
Älmhults kommun eftersträvar att upphandlade livsmedel
bidrar till en hållbar utveckling för miljön och för bra
livsvillkor för människor.
Älmhults kommun eftersträvar låg klimatpåverkan
avseende hur mycket energi det går åt för att producera de
livsmedel verksamheterna använder i sina måltider.
Ytterligare en aspekt för miljösmarta måltider är att ha kontroll över matsvinnet
och eftersträva en så låg nivå matsvinn som möjligt.
I miljöarbetet ingår det även att följa den nationella livsmedelsstrategin. I
Älmhults kommun innebär det att använda handlingsplaner och konkreta
åtgärder enligt av regionen beslutad Kronobergs Livsmedelsstrategi .
Närproducerade livsmedel bör användas vid möjlighet.
Sverige har bland de högsta kraven vad gäller djurs välfärd och hänsyn till
miljön. Utgångspunkt i upphandlingar är svenska djurskyddsregler.
Älmhults kommun väljer råvara baserat på en övergripande bedömning av
miljöfaktorer varför det ibland kan bli en svenskodlad vara före en ekologisk från
annat land om prisbild och säsong är mer fördelaktig för svensk råvara.

Näringsriktiga måltider
Måltiderna ska tillgodose matgästens behov av energi och
näring. Barn och elever i skolan behöver näring för att
växa, utvecklas och för att orka med dagen i förskola eller
skola. Våra äldre behöver energi och näring för att orka
ha en god livskvalitet. En god livskvalitet ger
förutsättningar för att klara sina vardagsbestyr och främja
fysisk och psykisk hälsa.
Maten som erbjuds och serveras skall vara väl anpassad för gästens behov
avseende näring och energi, därmed läggs en grund för vad en portion hälsosam
mat innebär. Inriktningen ska vara att all mat och alla livsmedel som serveras i
förskolan upp till gymnasieavslutningen håller samma höga kvalitet och
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näringsinnehåll. Det ska gälla oavsett var maten serveras, från förskolans
frukostar, skolans utflykter till gymnasiets cafäverksamhet.

Säkra måltider
SÄKER

Alla som serverar mat åt andra är skyldiga att ha rutiner hur
risker ska hanteras, förebyggas och åtgärdas. Egenkontrollprogrammet anpassas till den livsmedelsverksamhet som bedrivs.

Maten ska vara säker, gästerna ska få korrekt information och känna sig trygga i
att inte bli sjuka av maten. Rutinerna ska vara dokumenterade och väl kända av
berörd personal.

3. Måltiden i verksamheten
3.1 Livsmedelshygien och egenkontroll
Livsmedelshantering i tillagningskök, mottagningskök, avdelningskök,
seniorrestaurang, samt all cafäverksamhet inom kommunens ramar omfattas av
livsmedelslagstiftningen. Detsamma gäller när det serveras frukost och mellanmål
i förskolan eller fritids eller för måltider som serveras vid skolans utflykter. Kravet
är att det ska finnas rutiner för en säker mathantering när man lagar och serverar
mat till någon annan. Se även avsnittet Säkra måltider.
Gruppbostäder undantas från regeln då boendet räknas som en privatbostad (den
boende lagar sin egen mat).

3.2 Förskola, skola och fritidshem
Inriktningen är att alla måltider ska utgå ifrån livsmedelsverkets riktlinjer och råd
för de olika åldersgrupperna. Maten ska vara näringstät och främja en god hälsa.
Måltidsavdelningen följer Livsmedelsverket riktlinjer och tillagar inga maträtter
där jordnötter, nötter, mandel och sesamfrön ingår. Till de grundläggande
riktlinjerna hör även nordiska näringsrekommendationer samt Kost & Närings
nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider vilka är
grunden för de riktlinjer offentliga måltidsverksamheter förväntas följa i sitt
arbete.
Frukost respektive mellanmål baseras på bröd och/eller flingor eller miisli,
proteinrika livsmedel som pålägg, mjölkprodukt eller berikad vegetarisk
alternativ dryck och/eller yoghurt, grönsaker och frukt. Även här är det viktigt att
söta och näringsfattiga livsmedel utesluts.
I Livsmedelsverkets riktlinjer kan man läsa mer om generella råd:
• Nationella riktlinjer för måltider i förskolan.
• Nationella riktlinjer för måltider i skolan.

3.3 Skolans cafeverksamhet
Öppettiderna anpassas efter frukost och mellanmål, förmiddag och eftermiddag,
cafeterian är stängd under lunchen.
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Utbudet i cafeterian bör ha samma inriktning som övrig måltidsverksamhet,
näringsriktig och utan tomma kalorier.

3.4 Vård och omsorg
För måltider inom särskilt boende gäller Livsmedelsverkets riktlinjer för måltider
i äldreomsorgen och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
förebyggande av och behandling av undernäring.Grundläggande faktorer för att gästen/ kunden ska tillgodogöra sig den energi och
näring hen behöver är en bra måltidsordning. Måltiderna bör fördelas på tre
huvudmåltider och tre till fyra mellanmål.
För att bryta nattfastan kan en förfrukost serveras i anslutning till att kunden
vaknat. Det är viktigt att nattfastan inte överstiger 11 timmar. De övriga
måltidernas ordning beror på boendets tider.
Måltiderna som serveras ska vara energirika och proteintäta.
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Inledning
Utbildningsförvaltningen i Älmhults kommun har tre avstämningsperioder per
verksamhetsår då samtliga enheters arbete, måluppfyllelse, förutsättningar och
utvecklingsbehov följs upp och analyseras.
Den här kvalitetsrapporten inom avstämningsområde Normer och värden
summerar övergripande framträdande slutsatser inom förskolan, grundskolan,
grundsärskolan, gymnasiet, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen fram till
maj 2022.
Rapporten är upprättad i juni och augusti 2022 av:
Jenni Karlsson, verksamhetschef förskola
Caroline Johansson, pedagogisk utvecklare förskola
Anna Rix Grönvall, verksamhetschef grundskola, grundsärskola och fritidshem
Samuel Svensson, verksamhetschef gymnasium, gymnasiesärskola och
vuxenutbildning
Camilla Svensson, utvecklingsstrateg alla verksamheter
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Förskola
Underlag är hämtade från rektorernas inlämningar samt förskoledialogerna under läsåret
2021–2022. Syfte med dialogerna är att förvaltningsnivå och huvudman får en större
kunskap och inblick i varje förskolas förutsättningar och måluppföljning samt att
försöka säkerställa likvärdigheten för samtliga förskolor i kommunen.

Måluppfyllelse
Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand
omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till
uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang. Lpfö 18 s.12
I målområdet Normer och värden finns ett mål som lyder, förskolan ska ge varje
barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar
utveckling (Lpfö s12). Hållbar utveckling har följts upp under
förskoledialogerna, och har visat på miljöer som utstrålar ett genuint
hållbarhetsarbete med stort engagemang både hos barn, pedagoger och rektorer.
Pedagogerna har utvecklat sin förståelse och lärt om begreppet hållbar
utveckling och dess tre dimensioner: social, ekologisk och ekonomisk.
Pedagogerna berättar hur förståelse och kunskap har förändrats under läsåret.
Till en början handlade det om återvinning men undervisningen har breddats
från en dimension till alla tre. Förra årets utvecklingsområde barnkonventionen
har blivit en del i arbetet med hållbar utveckling. Det ges flera exempel på hur
barnen aktivt ges möjlighet att delta i hållbarhetsarbetet, deras tankegångar och
kreativa lösningar är betydande. Utifrån förskolans prioriterade område har
barnen utvecklat och lärt sig i värdegrundsarbetet, ex värna och vårda vår natur,
hur vi är mot varandra och vikten av att vara en bra kompis.
Ledningens erbjudande med förberedande insatser genom kollegialt lärande har
likt förgående läsår skett men inom området hållbar utveckling. För att öka
förståelsen och lära om hållbar utveckling på förskolorna har rektorer
strukturerat för egen kompetensutveckling med litteraturläsning och fördjupning
kring ämnet. Pedagoger påtalar vikten av litteraturläsning och möjlighet till
reflektioner i utvecklingsarbetet med hållbar utveckling.
Från förra årets kvalitetsrapport har planen mot diskriminering och kränkande
behandling följts upp utifrån frågan om planen är verklighetsnära. Enligt
dialogerna används inte planen i det vardagliga uppföljningsarbetet på förskolan
men pedagogerna beskriver hur de arbetat/arbetar med planens innehåll. När
pedagogerna har en gemensam barnsyn blir planen mycket mer verklighetsnära.
De upplever den svår att göra när det är många inblandade samt att planen
behöver omformuleras och bli mer specifik, tex hur arbetar vi för att vara mer
närvarande. I uppföljningen finns inga exempel på hur barnen görs delaktiga i
planen. Någon rektor nämner trygghetsvandringar som ett sätt att få barnen
delaktiga.
I förra kvalitetsrapporten framkom att pedagoger som enats om ett gemensamt
förhållningssätt till barn och varandra är en viktig förutsättning för ett lyckat
arbete men sedan efterlevs inte alltid det gemensamma förhållningssättet. Alla
som är i förskolan är viktiga förebilder, (Lpfö 18 s6).

24

Kvalitetsrapport Normer och värden

[Ij] Älmhults

l9l kommun

Utbildningsförvaltningen

5(24)

Under dialogerna har samtalen hamnat kring pedagogernas arbetsmiljö.
Arbetsmiljön kan påverkas negativt av täta rektorsbyten och när pedagoger är
borta och vikarie behövs. Gruppens tid tillsammans och gruppens processer
påverkar samarbetet. Finns det en kontinuitet i arbetslaget inverkar det på
pedagogerna som får möjlighet att lära känna varandra och arbetslaget kan
bygga upp en tillit till varandra. Samarbetet i arbetslaget är enklare än
samarbetet med hela förskolan. Lokaler som inte hänger ihop med förskolan
påverkar kommunikationen, pedagogerna känner sig isolerade och det är svårt
att lära känna varandra. Korrekt information till hela förskolan beskrivs som
viktig, kan annars lätt misstolkas.

•

Analys för utveckling
Utvecklingen av att lära om begreppet hållbar utveckling och de tre
dimensionerna är en framgång som gynnats av pedagogernas engagemang och
driv att förstå mer om begreppet. Det blir märkbart i förhållningssättet och det
blir även synligt i förskolans miljöer. Värdegrundsarbetet i hållbar utveckling är
i full gång på alla förskolor och får inte sluta här. Det finns mer att uppleva,
utforska, reflektera och utmana.

•

Planen används inte så ofta i verksamheten, det kan bero på planens omfattning
eller hur insatta pedagogerna är i planen. På en mindre enhet blir alla pedagoger
lättare delaktiga i arbetet med planen men på en större förskola sker det ofta med
några pedagoger och förankras inte lika tydligt till övriga på förskolan. En annan
anledning kan vara att sammankoppling till övriga delar på förskolan inte finns,
så som förskolans vision, gemensamma förhållningssätt eller i förskolans övriga
dokument. Rektorerna har förslag och tankar för utveckling av planen som
handlar om en förenklad version, inte så omfattande och att lyfta in barns
delaktighet mer i planen. Sammankoppla målen i planen till andra
dokumentationsverktyg på förskolan så som pedagogisk planering och i arbetet
med utvecklingssamtalen. Viktigt att framhålla att när incidenter sker används
planen och är ett stöd i arbetet.

•

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand
omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar (Lpfö18 s 12). Professionella
pedagoger som är förebilder för barnen behöver ha förutsättningar för att klara
av sitt uppdrag. En förutsättning är kontinuiteten som är viktig för barn,
vårdnadshavare och pedagoger. Frånvaro eller omorganisationer i arbetsgruppen
kan påverka vilka pedagogerna blir i sitt uppdrag. När det sker förändringar i
arbetslaget påverkar det pedagogernas positiva inställning, engagemang och
motivation. Rektorer strävar efter stabilitet i organisationen men av olika
anledningar är det svårt. Problemformuleringen att möta den kontinuitet som
pedagogerna efterfrågor behöver analyseras vidare. Är den ens möjlig att
uppnå?

25

Kvalitetsrapport Normer och värden

[Ij] Älmhults

l9l kommun

Utbildningsförvaltningen

6(24)

Slutsats
•

•

Arbetet med Planen mot diskriminering och kränkande behandling fortsätter
rektorerna att arbeta vidare med. Detsamma gäller arbetsmiljön att alltid hålla
frågorna på agendan.
Arbetet med hållbar utveckling fortsätter och nytt mål är satt.
Mål för läsåret 22/23
Pedagoger och rektorer utmanar sig själva och varandra i kreativa
föreställningar för en hållbar framtid genom estetiska uttryckssätt samt genom
att arbeta med hypoteser - att våga utforska utan att ha ett givet svar.
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Grundskola
Underlag för utbildningsförvaltningens uppföljning och analys är hämtat från:
•

Fritidstempen i november 2021. Kommunens enkät till samtliga elever
inom fritidshemmen. Enkäten undersöker bland annat elevernas
upplevelse av trivsel och trygghet i fritidshemmen.

•

Trivselenkäten i november 2021. Kommunens enkät till samtliga
vårdnadshavare till elever i fritidshem. Enkäten undersöker bland annat
vårdnadshavarnas upplevelse av trivsel och trygghet.

•

Skoldialoger under november-december 2021. Dialog på respektive
skola mellan grundskolechef, utvecklingsstrateg, rektor och
personalrepresentanter om skolornas utvecklingsarbete, måluppfyllelse,
problemområden och framåtsyftande strategier inom området Normer
och värden.

•

Skoltempen i januari-februari 2022 (F-klass - gy år 4). Kommunens enkät
till samtliga elever som undersöker bland annat deras upplevelse av
trivsel, trygghet, studiero och stöd.

•

Kvalitetsdialog i maj 2022. Dialog på rektorsträff mellan
grundskolechef, chef för gymnasium och vuxenutbildning,
utvecklingsstrateg och rektorer inom grundskola, gymnasium, särskola
samt vuxenutbildning om övergripande mönster inom området Normer
och värden, identifierade orsaksfaktorer och gemensamma
utvecklingsområden och -strategier.

•

Grundskolerektorernas skriftliga kvalitetsrapporter i maj 2022.
Respektive rektors summering och slutsatser av skolenhetens
måluppfyllelse, påverkansfaktorer och prioriterade utvecklingsarbete.

•

Uppföljning av kränkningsärenden och tillbudsrapporteringar.

Måluppfyllelse
Alla elever ska tillförsäkras en skolmiljö där utbildningen präglas av trygghet
och undervisningen av studiero. Med studiero avses att det finns goda
förutsättningar för eleverna att koncentrera sig på undervisningen. (Skollag
2020:800, 5 kap, 3§)
Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället
vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje
människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. (…) Alla som
verkar i skolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i
denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem. (Läroplan för
grundskolan, kap 1)
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En viktig del i bedömningen av måluppfyllelsen är att lyssna på vad eleverna
tycker om sin utbildning. Elevernas uppfattningar av trygghet och studiero följs
bland annat upp via elevenkäten Skoltempen. För att tillförlitligt kunna använda
skattningarna som underlag för bedömning och analys behövs en god
svarsfrekvens på enkäterna. 2022 var den totala svarsfrekvensen inom
grundskolan 87,3 %, och stadievis var svarsfrekvensen 90 % inom årskurserna
F-3, 84 % inom årskurserna 4-6 samt 88 % inom årskurserna 7-9. Även tidigare
år har svarsfrekvensen varit hög på Skoltempen, som lägst 84 % som
mellanstadiet haft under ett par år, vilket gör att enkätunderlaget kan anses
representera elevernas generella uppfattningar vid givet undersökningstillfälle.
Men enkätresultat är ett underlag som beroende på olika faktorer avspeglar
elevernas svar vid ett specifikt tillfälle. Faktorer som exempelvis skolornas
förarbete med begreppsförståelse, instruktioner för genomförandet och elevernas
upplevelser samma dag kan påverka tillförlitligheten till att dra generella
slutsatser av resultaten.
Då enkäten är konstruerad både med utgångspunkt i Skolinspektionens
frågeställningar till elever och tillsammans med personal från elevhälsan från
olika stadier, samt att vikten av förarbete och organisation kring genomförandet
har poängterats från förvaltningsledningen, anses underlaget ha hög giltighet för
huvudmannens uppföljning och analys.
Trygghet
Grundskolorna visar hög grad av upplevd trygghet, både under lektionstid och
under raster. Mellanstadiet är den elevgrupp där högst andel markerat positiva
svar.
Trygghet 2022, %
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Mellanstadiet har samma resultat som föregående år, och högstadiet har förbättrat
andelen trygga elever med 1,4 procentenheter sedan 2021. På lågstadiet har
andelen trygga elever minskat med 1,6 procentenheter sedan föregående år.
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Vid jämförelse mellan flickors och pojkars resultat framträder mycket små
skillnader på låg- och mellanstadiet, medan det på högstadiet förekommer något
fler trygga flickor än pojkar (3 procentenheters skillnad, 88,1 % resp 85,7 %).
Jämförelse mellan skolorna visar på variationer inom området trygghet. Det är
dock viktigt att påpeka att antalet elever per skolenhet skiljer sig mycket åt,
vilket gör att några enstaka elevsvar på de mindre enheterna (Liatorp,
Montessori och Ryfors) ger mycket stort utslag på skolans totalresultat.
Jämförelser mellan skolorna behöver därför ses på med stor försiktighet.
Trygghet
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Studiero
Elevernas skattning av studiero har 2022 ett mycket positivt resultat inom
årskurs F-3, där 89,2 procent av de svarande har markerat positiva
svarsalternativ. På mellanstadiet däremot är lite mer än var fjärde elev missnöjd
med studieron, och på högstadiet är var tredje elev missnöjd.
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Studiero inom grundskolan, procent, Skoltempen
2022
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Årets resultat kan jämföras med förra årets uppföljning då eleverna i årskurs 5
och 9 också besvarade Skolinspektionens enkät, som årligen besvaras av hälften
av landets elever. Därmed finns vartannat år andra skolors och huvudmäns
resultat som jämförelsemått. Denna enkät visade att föregående läsår var 64,3 %
av eleverna i årskurs 5 nöjda med sin studiero (Skoltempen samma år, årskurs 5:
69 % nöjda), och av eleverna i årskurs 9 var 53,4 % nöjda (Skoltempen samma
år, år 9: 53 % nöjda). Särskiljs endast årskurs 5 och 9 också i årets Skoltempen
landar andelen nöjda med sin studiero på 70 % i år 5 respektive 57 % i år 9.
Svarsfrekvensen på Skolinspektionens enkät är ungefär ett tiotal procentenheter
lägre än på vår egen Skoltempen, vilket innebär att Skoltempens resultat ger
bättre grund för generella slutsatser.
Resultat om studiero fördelat mellan flickor och pojkar visar att på mellanstadiet
är pojkarna mer nöjda än flickorna, och på högstadiet är flickorna mer nöjda än
pojkarna.
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Jämförelse mellan skolorna visar att även gällande studiero finns det en stor
variation mellan mellanstadieelevernas upplevelse, där Ryfors skola har mest
positivt resultat med 92,9 % nöjda elever. Åter påpekas behovet av försiktighet
vid granskning av resultaten på grund av skolornas stora variation i elevantal.
Studiero
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Liksom föregående år framkommer det vid skoldialogerna med lärare och
skolledning att grundskoleverksamheterna arbetar på en mängd olika sätt för att
uppfylla styrdokumentens mål inom området normer och värden. Arbetslag och
elevhälsoteam arbetar främjande och förebyggande för att stödja god trivsel,
trygghet och studiero. I ordinarie undervisning tränas och diskuteras mänskliga
rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar som utbildningen ska
bidra till att utveckla. Utöver ordinarie undervisning ordnas temadagar och andra
fördjupande undervisningsinsatser som ytterligare ska bidra till utvecklandet av
elevernas förståelse, kunskap och kompetens.
Bredvid det främjande och förebyggande arbetet har skolorna rutiner för
åtgärdande insatser, som krävs när exempelvis en elev blivit utsatt för kränkande
behandling eller när någon upplever sig ha blivit diskriminerad. Varje skola har
en förankrad arbetsgång för att utreda, göra insatser, följa upp och utvärdera det
här arbetet. Analysen i föregående års kvalitetsrapport inom området normer och
värden framhöll skolornas rutiner och användning av dokumentationssystemet
Stella som ett utvecklingsområde, utifrån analysen att personal ibland haft olika
uppfattning om vilka ärenden som ska utredas och dokumenteras. Skolor berättar
i årets uppföljning att de arbetat aktivt för att öka personalens samsyn och de
gemensamma rutinerna i arbetet.
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Utbildningsförvaltningen har under läsåret granskat några olika skolors ärenden
och finner att arbetsgången uppfyller styrdokumentens krav och att
dokumentationen av arbetet, som också är reglerat i lag, förbättrats. I vissa fall
kan dokumentationen förbättras ytterligare genom att innehålla mer konkret
information om vad som är gjort och hur det har fungerat, det vill säga
uppföljning och utvärdering.
Analys för utveckling
Resultatuppföljningen visar alltså en relativt hög grad av trygghet på våra
grundskolor, men målet är förstås att alla elever ska känna sig trygga i och inför
skolan. Den otrygghet som en del elever upplever i olika sammanhang är viktig
att personal på skolorna lär sig mer om för att kunna förändra.
Skolornas analyser av vad otryggheten kan bero på och när den uppstår visar ett
genomgående mönster på flertalet enheter. En del elever upplever otrygghet i
omklädningsrummen inför och efter idrottslektioner, samt i duschrummen, när
de ska klä av sig och duscha bland andra elever. Flera elever upplever en
osäkerhet och missnöjdhet över sin kropp, hur den ser ut, vad andra ska tänka
och tycka och får olustkänslor inför omklädnings- och duschsituationen. En del
elever är också oroliga för att få kommentarer om sin kropp eller för att bli
fotograferade eller filmade av någons mobilkamera. Det är viktigt att skolorna
gör insatser av olika slag för att öka tryggheten i omklädningsrum, duschrum
och inför samt efter idrottslektioner.
Ett annat mönster som framträtt är att elever upplever otrygghet kopplad till
aktiviteter på sociala medier. En del elever känner en press på sig att synas och
vara aktiva på sociala medier och även en oro över hur de uppfattas av andra.
Några elever upplever otrygghet när de tar del av andras aktiviteter på sociala
medier och en del elever har blivit kontaktade av personer som varit någon
annan och med andra avsikter än de först gav sken av. Personal har uppdagat att
elever varit utsatta för kränkningar, sexuella anspelningar med mera via sociala
medier och samarbete med hemmen sker alltid vid dessa händelser. Inte sällan
har vårdnadshavare inte så god kännedom om vad barnen gör eller är med om på
nätet, så tacksamheten för att skolan uppdagar och signalerar om dessa händelser
är stor.
Enskilda skolor och även utbildningsförvaltningen generellt har informerat
vårdnadshavare om vikten av att vara nyfiken på och lära sig om barnets
aktiviteter på sociala medier. Informationen har också handlat om vad som kan
hända och vart man kan vända sig för att få stöd. Denna information och stöd till
hemmen är inte tillräcklig, för händelser sker ändå. I skolorna informeras
eleverna och de uppmanas att reflektera och diskutera med varandra om vad man
kan göra för att försöka undvika bli utsatt och vad man kan göra om något verkar
vara på gång att ske som inte är lämpligt. Det här är en viktig del av elevernas
digitala och sociala kompetens och handlar om stora saker som integritet,
respekt och ansvar. Kanske är detta en av skolans viktigaste uppgifter då vi lever
i en digitalt och socialt växande tid. Kontakter kan tas som aldrig förr och på
nätet kan vem som helst anta nästan vilken skepnad som helst. Källkritik och
handlingskraft att agera både med medmänsklighet mot varandra och för att
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kunna få hjälp av omgivningen när det behövs är fler exempel på områden
viktiga för skolan att ständigt träna med eleverna.
Skolornas arbete med att säkerställa att eleverna har en god studiemiljö handlar
till stor del också om respekt för varandra och att visa varandra ett stort mått av
förståelse och medmänsklighet. Dels behöver lärare lära känna sina elever väl
för att skapa goda relationer och förstå hur olika elever mår bäst och behöver
bemötas. Dels behöver elever förstå varandra och acceptera att olikheter är
naturligt och det inkluderar behov, förutsättningar, förkunskaper med mera.
Flera elever upplever bristande studiero i flera av våra verksamheter och det här
behöver förändras för att elevernas mående och måluppfyllelse ska få bättre
förutsättningar för utveckling.
Fördjupande orsaksanalys visar att en faktor som eleverna upplever har
betydelse för deras studiero är skolmaten, matmiljön och framför allt matens
kvalitet. Skolmaten är det område som flest elever kryssar i på frågan om vad
som kan utvecklas inom skolan. Skolmaten är också ett vanligt förekommande
ämne på såväl klassråd som i enkätens rutor för fritext. Det har under läsåret
startats ett utvecklingsarbete mellan utbildningsförvaltningen och
måltidsavdelningen för att förbättra måltidssituationen och detta behöver
fortsätta samt följas upp.
En annan faktor som enligt analysen kan ha samband med brister i studieron är
otrygghet i elevgrupper kopplat till övergångar inom skolan, till exempel
övergångar mellan stadier, till exempel från mellanstadiet till högstadiet. Ett
utvecklingsarbete för att förbättra övergångar mellan årskurs 6 och 7 är planerat
till läsåret 2022/2023.
Skolor som har satsat på vissa insatser för hela personalen har kunnat se positiva
effekter på bland annat ökad studiero hos eleverna. Sådana insatser har varit:
▪
▪
▪
▪

deltagande i Trivselprogrammet, när elever och personal har utbildats i att
hålla i rastaktiviteter, och andelen aktiva elever på rasterna har ökat.
systematiskt arbete i arbetslaget för att utveckla en samsyn på till exempel
elevhälsorutiner, bemötande eller ledarskap i klassrummet.
arbetslagsarbete enligt Skolverkets modul Främja likabehandling.
metoder för kooperativa lärandestrategier i undervisningen.

Med start höstterminen 2022 kommer grundskolechef och utvecklingsstrateg att
arrangera fördjupningstillfällen med rektorerna om främjande arbete för en god
studiero i skolan. Som underlag för arbetet används bland annat
Skolinspektionens sammanställning av granskningar gällande studiero och även
Skolforskningsinstitutets sammanställning av forskning på området. Rektorernas
fördjupade kunskaper och delade erfarenheter om arbete med att utveckla
studieron förväntas sippra ut i organisationen och påverka arbetslagens arbete
och studieron i klassrummen. Förvaltningens insatser kommer att följas upp på
bland annat rektorsträffar under läsåret.
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Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och
kommunal vuxenutbildning som särskild
utbildning för vuxna
Underlag för utbildningsförvaltningens uppföljning och analys är hämtat från:
•

Skoldialoger under november-december 2021. Dialog mellan
verksamhetschef, utvecklingsstrateg, rektorer och personalrepresentanter
om skolenheternas utvecklingsarbete, måluppfyllelse, problemområden
och framåtsyftande strategier inom området Normer och värden.

•

Kvalitetsdialog i maj 2022. Dialog på rektorsträff mellan chef för
gymnasium och vuxenutbildning, grundskolechef, utvecklingsstrateg och
rektorer inom alla verksamheter om övergripande mönster inom området
Normer och värden, identifierade orsaksfaktorer och gemensamma
utvecklingsområden och -strategier.

•

Rektorernas skriftliga kvalitetsrapporter i maj 2022. Rektorernas
summeringar och slutsatser av skolenheternas måluppfyllelse,
påverkansfaktorer och prioriterade utvecklingsarbete.

•

Skoltempen i januari-februari 2022 och vuxenutbildningens trivselenkät i
oktober 2021. Enkäter som syftar till att undersöka bland annat
elevernas upplevelse av trivsel, trygghet, studiero och stöd.

Måluppfyllelse
Alla elever ska tillförsäkras en skolmiljö där utbildningen präglas av trygghet
och undervisningen av studiero. Med studiero avses att det finns goda
förutsättningar för eleverna att koncentrera sig på undervisningen. (Skollag
2020:800, 5 kap, 3§)
Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället
vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje
människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. (…) Alla som
verkar i skolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i
denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem. (Läroplan för
grundsärskolan, kap 1)
Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att
utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla
kunskaper och värden. Den ska främja elevers utveckling och lärande samt en
livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som
det svenska samhället vilar på. (Läroplan för gymnasiesärskolan, kap 1).
I skollagen (2010:800) slås det fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till
att elever ska inhämta och utveckla kunskap och värden. Den ska främja elevers
utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla
och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
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demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. (Läroplan för
vuxenutbildningen, kap 1)
För att förenkla texten används här benämningen särskilda verksamheter för att
täcka grundsärskolan, gymnasiesärskolan och kommunala vuxenutbildningen
som särskild utbildning för vuxna.
De särskilda verksamheterna lyfter i sina rapporteringar bland annat fram ökad
måluppfyllelse gällande arbetet med och efterlevnaden av skolans regler,
elevernas förståelse för och acceptans för varandra samt bemötandet av
varandra.
Arbetet under året har bland annat fokuserat på elevernas förståelse för
begreppet ansvar och deras förmåga att själva ta ansvar för olika områden
beroende på behov och förutsättningar. Personalen återger att elevers
ansvarstagande och acceptans för varandra har ökat.
Verksamheterna har också strävat efter att minska elevers stress, som
exempelvis varit kopplad till upplevelsen av andra elevers behov och särskilda
förutsättningar. I takt med att elevernas förståelse för varandra har ökat, har den
egna stressen minskat och detta har även gett positiv inverkan på gruppernas
arbetsro och den individuella upplevelsen av studiero i verksamheterna.
Analys för utveckling
De särskilda verksamheternas analyser visar på en rad faktorer som bidragit till
att utveckla måluppfyllelsen. En hög personaltäthet är en faktor och likaså
personalens gemensamma förhållningssätt och goda samarbete. Ett exempel på
både samsyn och samarbete är direkt agerande vid konflikter i elevgrupperna,
som framförs som en viktig faktor för god grupputveckling.
Systematiska uppföljningar i verksamheterna och ett strukturerat arbete med
främjande perspektiv, så kallat salutogent förhållningssätt, utifrån
uppföljningsresultaten, är också bidragande till de särskilda verksamheternas
utveckling under året.
Verksamheternas uppföljningar visar några områden som fortsatt behöver
utvecklas:
▪

Elevers regelefterlevnad och ansvarstagande

▪

Elevers förståelse för och respekt för varandras olikheter

▪

Personals likvärdighet i stöd och anpassningar för elever

▪

Information till ny personal och till vikarier om exempelvis elevers
särskilda behov

Med verksamheternas erfarenheter av god systematik i målsättning, samarbete
och utvecklande av samsyn, uppföljningar och utvärderingar förväntas god
måluppfyllelse inom dessa områden. Övergripande uppföljning sker bland annat
under skoldialoger och på rektorsträffar och summeras i kommande läsårs
kvalitetsrapport.
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Gymnasiet
Underlag för utbildningsförvaltningens uppföljning och analys är hämtat från:
•

Skoldialoger under november-december 2021. Dialog mellan
verksamhetschef, utvecklingsstrateg, rektorer och personalrepresentanter
om skolenheternas utvecklingsarbete, måluppfyllelse, problemområden
och framåtsyftande strategier inom området Normer och värden.

•

Kvalitetsdialog i maj 2022. Dialog på rektorsträff mellan chef för
gymnasium och vuxenutbildning, grundskolechef, utvecklingsstrateg och
rektorer inom grundskola, gymnasium, särskola samt vuxenutbildning
om övergripande mönster inom området Normer och värden,
identifierade orsaksfaktorer och gemensamma utvecklingsområden och strategier.

•

Rektorernas skriftliga kvalitetsrapporter i maj 2022. Rektorernas
summeringar och slutsatser av skolenheternas måluppfyllelse,
påverkansfaktorer och prioriterade utvecklingsarbete.

•

Skoltempen i januari-februari 2022 (gymnasiet). Kommunens enkät till
samtliga elever, vuxenutbildningen undantaget. Enkäten syftar till att
undersöka bland annat elevernas upplevelse av trivsel, trygghet, studiero
och stöd.

•

Uppföljning av kränkningsärenden och tillbudsrapporteringar.

Måluppfyllelse
Alla elever ska tillförsäkras en skolmiljö där utbildningen präglas av trygghet
och undervisningen av studiero. Med studiero avses att det finns goda
förutsättningar för eleverna att koncentrera sig på undervisningen. (Skollag
2020:800, 5 kap, 3§)
Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att
utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla
kunskaper och värden. Den ska främja elevers utveckling och lärande samt en
livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som
det svenska samhället vilar på. (Läroplan för gymnasiet).
Utbildningens måluppfyllelse inom området normer och värden följs bland annat
upp via elevenkät och lärares löpande bedömning under läsåret. På enkäten
Skoltempen var deltagandet 2022 högre än tidigare år. 86 % av skolans elever,
fördelade över alla klasser, besvarade enkäten. Förra året var svarsfrekvensen 58
%, och året dessförinnan var den 75 % (2020). Årets mätning har därmed en
betydligt högre tillförlitlighet än tidigare gällande att representera
gymnasieelevernas uppfattningar inom testade områden.

36

Kvalitetsrapport Normer och värden

[Ij] Älmhults
lltl kommun

Utbildningsförvaltningen

17(24)

Studiero
Området normer och värden följer bland annat upp elevernas upplevelse av
studiero. Sammanlagt är det 81,7 % av eleverna på gymnasiet som upplever god
eller mycket god studiero. Separeras resultaten per årskull visar det sig att
eleverna i årskurs 3 är mest nöjda med studieron (87,6 % nöjda) medan det i
årskurs 2 finns 82,9 % nöjda elever och i årskurs 1 är andelen nöjda 76,4 %.
Omvänt uttryckt kan det konstateras att förstaårs-eleverna är mest missnöjda då
nästan en femtedel av eleverna, 19,4 %, upplever att studieron är dålig eller
mycket dålig.
Studiero
Årskurser
100%

Namn

1

2

3

%

%

%

Bra/Mycket bra

76,4 82,9 87,6

Dåligt/ Mycket dåligt

19,4 15,7 8,6

Inget
ställningstagande

4,2 1,4 3,8

3,8
8,

80%

60%
87,8

40%

76 .4

20%

Total 100 100 100
0%

2

-

Bra/ Mycket bra
DåligUMycket dåligl

3

Inget slållningstagande

Jämfört med tidigare år framträder en viss variation i upplevelsen av studiero.
Årets resultat är bättre än 2021 men sämre än 2020. Här påpekas igen att
svarsfrekvensen varit lägre tidigare år, vilket gör att årets resultat är det mest
tillförlitliga gällande att representera helhetsbilden av elevernas upplevelse.
Studiero på gymnasiet, procent
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Flickor (83,9 %) är något mer nöjda med studieron på gymnasiet än pojkar (81,3
%).

Studiero

Kön
100%

80%

Flicka Pojke
Namn

%

%

Bra/Mycket bra

83,9

81,3

Dåligt/Mycket dåligt

13,4

15,4

Inget ställningstagande

2,7

3,3

Tot al 100

100

60%

81.3

40%

20%

0% + - - - ~ -..,..
Flicka

-

Bra/Mycket bra
DåligUMycket dåligt

Pojke

Inget ställningstagande

På grund av få svarande redovisas inte alternativet Annat vid val av kön.

Trygghet
Elevernas skattning av om de upplever sig trygga på skolan, under såväl
lektioner som under rasttid, visar på totalt 90,4 % positiva svar 2022. Några
elever tar inte ställning, och 8 % av eleverna svarar negativt, både 2022 och
2021.
Trygghet på gymnasiet, procent
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Uppföljningen visar mycket liten skillnad mellan könen. Däremot syns också
inom detta område en skillnad mellan årskurserna, där förstaårs-eleverna
upplever lägst grad av trygghet på skolan. Här utmärker årskurs 2 sig, med de
mest positiva skattningarna (95,4 %).

Trygghe t

Trygghet

Kön

Årskurser

~

6()'ll,

6()'ll,

llS,4

91,4
40%

20%

20%

0% - l - - - ----.

0%

2

Flleka

-

Bra/Mycket b<a
OåligVMyeket dåligt

Inget stalln ,ngstagande
-

Bra/Mycket bra
OåligVMyeket dahgt

3

Inget stallnlngstagande

På grund av få svarande redovisas inte alternativet Annat vid val av kön.

Ett mått på måluppfyllelse inom området trygghet och de grundläggande
värderingar som utbildningen ska främja och bidra till att utveckla visar
uppföljningarna gällande kränkande behandling. På Skoltempen uppger 9,8 % av
de svarande eleverna att de blivit kränkta, trakasserade eller diskriminerade
under läsåret 2021/2022. Förra årets andel var 12 %. Både detta läsår och
föregående läsår är det få av dessa händelser som personalen har arbetat med och
som har dokumenterats i systemet Stella. En del elever uppger i enkäten och i
samtal med personal att de är osäkra på vem de kan vända sig till om och när de
blir utsatta för en kränkning. Elever uppger också att de inte riktigt vet vad som
kommer att hända om de berättar för en vuxen att de blivit utsatta.
Krav och stress
Uppföljning av elevernas mående och eventuella upplevda stress gällande
skolans och undervisningens innehåll, organisering och kravnivåer visar att
drygt var fjärde elev svarar att situationen är dålig eller mycket dålig (28 %
negativa svar, 2022). Men en jämförelse med tidigare år visar att årets resultat är
mer positivt än både 2021 och 2020.
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Krav och stress på gymnasiet, procent
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Även inom området krav och stress finns en skillnad mellan årskurserna, som
går i linje med skillnaderna gällande studiero: elever i årskurs 3 har flest positiva
svar (71,4 %), och förstaårs-eleverna svarar minst positivt (64,7 %) gällande
krav och stress.

Krav och stress
Årskurser
100%

Namn

1

2

3

%

%

%

80%

60%

Bra/Mycket bra

64,7 67,1 71,4

Dåligt/Mycket dåligt

30,8 30 25,4

40%

4,5 2,9 3,2

20%

Inget
ställningstagande

Tot al 100 100 100
0%

2

-

Bra/Mycket bra
DåligUMycket dåligt

3

Inget ställningstagande

En betydligt större andel av flickorna än pojkarna är stressade gällande skolan
och undervisningen. Detta är en trend sedan flera år. De senaste tre läsåren har
pojkarna i snitt elva procentenheter högre andel positiva svar än flickorna.
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Krav och stress

Kön
100%

80%

Flicka Pojke
Namn

%

%

61, 1

75,6

Dåligt/Mycket dåligt
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20,2

Inget ställningstagande

2,9

4,2
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Tot al

60%

40%

75.6

20%

0% + - - - --

...
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-
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DåligVMycket dåligt

Pojke
Inget ställningstagande

På grund av få svarande redovisas inte alternativet Annat vid val av kön.

Analys för utveckling
Utbildningens kvalitet analyseras och utvärderas i relation till ställda mål, såväl
nationella som lokala. De områden som visar en avvikelse från förväntade
resultat och som bedöms ha särskild betydelse för elevernas och utbildningens
måluppfyllelse får prioritet i huvudmannens analys samt blir särskilt föremål för
huvudmannens stöd till samt styrning och uppföljning av skolan.
Ett mönster som träder fram i huvudmannens uppföljning av området är att
elever i årskurs 1 skattar lägst grad av nöjdhet på flera viktiga områden i
Skoltempen; studiero, trygghet samt krav och stress. En rimlig orsak är att
förstaårseleverna, när enkäten genomförs i januari, fortfarande är relativt nya på
skolan. Som förstaårselev kan det ta ett tag att bli trygg med de andra eleverna i
klassen och på skolan, med ett nytt undervisningsinnehåll och nya lärares olika
undervisningsmetoder, med den nya skolans rutiner, skolans olika
stödfunktioner och så vidare. Detta kan antas ha ett samband med bland annat en
högre stress i årskurs 1. Upplevd stress är dessutom högre inom de
högskoleförberedande programmen än inom de yrkesförberedande vilket delvis
stödjer antaganden från skolans orsaksanalys om att studietakten är betydligt
högre i flera gymnasiekurser än i grundskolan, den är ofta högre på de
högskoleförberedande programmen än på de yrkesförberedande samt att
studietekniken hos eleverna i årskurs 1 inte är tillräckligt utvecklad för
gymnasiestudier. Detta förmodas orsaka en stress hos flera elever och kan även
påverka resultaten.
Ett utvecklingsarbete för att minska denna stress kan därför fokusera dels
lärarnas arbete för att utveckla elevernas studieteknik, dels hur introduktionen av
nya elever kan utvecklas ytterligare. En ny elev som tidigt ges tydlig vägledning
på gymnasiet kan antas utveckla en grundtrygghet på skolan snabbare än om
kunskap om rutiner, verktyg, studieteknik med mera tar en termin eller mer att
utveckla. En tidig introduktionsperiod behöver vara både bred och djup och
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exempelvis innehålla vägledning om hur utbildningen är organiserad, hur man
hittar och använder olika funktioner på skolan, hur man hittar och använder
information som behövs för studierna, hur tekniken ska användas och hur olika
program kan stödja kommunikationen och lärandet. Lärarnas arbete med att
utveckla elevernas studieteknik och studiero i klassrummen behöver starta tidigt
i kurserna och ske kontinuerligt under utbildningens gång, utifrån en
behovsbedömning i respektive elevgrupp. Enligt skolans analys har tidigare
genomfört arbete med studieteknik i klasser gett positiva effekter på en ökad
studiero samt minskad upplevd stress hos elever. Detta behöver spridas till fler
undervisningssituationer och grupper och fortsätta att följas upp.
Ett annat område som såväl skolans som huvudmannens analys visar behöver
fokuseras och utvecklas är skolans värdegrundsarbete. Dels det främjande och
förebyggande arbetet, dels det åtgärdande arbetet kan utvecklas. Elever uttrycker
bland annat via enkäter och under fokussamtal med lärare och rektorer att de
tycker att det är viktigt att ha någon att prata med både vad det gäller skolarbetet
och om andra saker, bland annat för att läraren ska lära känna och förstå dem.
Elever upplever att det finns en variation på skolan av lärarnas relationsskapande
förmåga och arbete, och rektorernas slutsats är att relationerna och förståelsen
för individen som läraren har framför sig har ett samband med hur
undervisningen lyckas möta gruppens behov. Rektorerna drar därför slutsatsen
att arbetet med att främja positiva relationer och ett positivt bemötande (mellan
lärare och elev, mellan elev och elev samt mellan lärare och lärare) behöver
utvecklas. Ett utvecklingsarbete är planerat inför läsåret 2022/2023 som kommer
att handla om hur lärare kan motivera elever till ökat lärande genom att använda
olika metoder för att förstå elevernas behov och anpassa sin undervisning och
sitt bemötande utifrån det. Skolans värdegrundsarbete ska utgå ifrån en
grundläggande samsyn på och ett kollegialt samarbete kring elevsynen, vem
skolan är till för och hur undervisning bäst anpassas utifrån elevgruppernas
behov och förutsättningar.
Analysen visar också att det förebyggande och åtgärdande arbetet mot
kränkningar på skolan fortsatt behöver utvecklas. Detta konstaterades även i
förra årets huvudmannarapport och kvarstår alltså som ett utvecklingsområde.
Personal på skolan behöver en samsyn kring hur värdegrundsarbetet ska utföras
och elever behöver ges tydlig information om vart de tryggt kan vända sig om
incidenter uppstår, samt hur processen därefter ser ut. Personal som agerar
likvärdigt och enligt gällande rutiner, och elever som känner tillit till att
händelser tas tag i och förebyggs bör bidra till en tryggare skola och en bättre
studiero.
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Vuxenutbildningen
Underlag för utbildningsförvaltningens uppföljning och analys är hämtat från:
•

Skoldialoger under november-december 2021. Dialog mellan
verksamhetschef, utvecklingsstrateg, rektorer och personalrepresentanter
om skolenheternas utvecklingsarbete, måluppfyllelse, problemområden
och framåtsyftande strategier inom området Normer och värden.

•

Kvalitetsdialog i maj 2022. Dialog på rektorsträff mellan chef för
gymnasium och vuxenutbildning, grundskolechef, utvecklingsstrateg och
rektorer inom grundskola, gymnasium, särskola samt vuxenutbildning
om övergripande mönster inom området Normer och värden,
identifierade orsaksfaktorer och gemensamma utvecklingsområden och strategier.

•

Rektors skriftliga kvalitetsrapport i maj 2022. Rektors summering och
slutsatser av skolenhetens måluppfyllelse, påverkansfaktorer och
prioriterade utvecklingsarbete.

•

Vuxenutbildningens trivselenkät i oktober 2021. Enkät till de studerande
om bland annat deras upplevelse av trivsel och trygghet.

•

Uppföljning av kränkningsärenden och tillbudsrapporteringar.

Måluppfyllelse
Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en
skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. (Skollag 2020:800, 5 kap, 3§)
I skollagen (2010:800) slås det fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till
att elever ska inhämta och utveckla kunskap och värden. Den ska främja elevers
utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla
och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. (Läroplan för
vuxenutbildningen, kap 1)
Uppföljning av vuxenutbildningens verksamhet visar att övervägande del av de
studerande trivs på utbildningen och tryggheten är hög. Majoriteten av elever vet
vart de ska vända sig om något händer och de upplever sig trygga med att
personalen agerar om det behövs. De som inte är helt nöjda med trivseln nämner
utbildningens upplägg som en orsak, exempelvis om studierna bedrivs dag- eller
kvällstid, på plats eller via distans. Otryggheten har varit svårare att få svar
kring, eftersom studerande inte informerat personalen personligen, utan endast
uppgett upplevelse via enkät.
Arbetet med värdegrundsfrågor ska genomsyra hela utbildningen och
återkommande lyftas i elevgrupperna och arbetslagen. Personalen använder både
spontana samtal och händelser för denna undervisning, och planerar för
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diskussioner och utvecklingsarbete med eleverna, till exempel genom noga vald
litteratur som diskussionsunderlag.
Eleverna uppger bland annat i trivselenkäterna att de mänskliga rättigheterna,
demokratiskt förhållningssätt, respekt och integritet med mera diskuteras i
undervisningen och arbetslagen följer tillsammans upp sitt arbete för att utveckla
det ytterligare.
Personalen arbetar således aktivt med området normer och värden och berättar
på skoldialogen om vikten av ett pågående arbete med eleverna.
Vuxenutbildningens målgrupp är mycket bred och de studerande har olika
kulturer, erfarenheter och förhållningssätt med sig som formar utbildningens
behov och genomförande.

Analys för utveckling
Eftersom vuxenutbildningen är en verksamhet med stor bredd i elevgruppernas
bakgrund och kultur, och dessutom inom vissa utbildningar har ett mycket högt
in- och utflöde av elever, så är vikten av ett ständigt utvecklingsarbete tydligt.
Personalen påtalar behovet av att ständigt lyfta värdegrundsfrågor i utbildningen
för att utveckla exempelvis elevernas förståelse och acceptans för varandras
olikheter. Jämställdhet, medmänsklighet, demokrati, allas lika värde, rättigheter
och skyldigheter med mera är fler områden som vuxenutbildningen behöver
arbeta mycket med i elevgrupperna.
Elevgrupperna förändras ständigt under terminerna och arbetet behöver därför
både löpa på med en återkommande grundstruktur i utbildningen, men också
utvecklas utifrån personalens utvärderingar och analyser, för att öka i kvalitet.
Vuxenutbildningens analys av sina viktigaste utvecklingsområden inom normer
och värden är:
•
•

Personalens tydlighet kring vilka regler som gäller på skolan och elevernas
förståelse för dessa regler
Ytterligare utveckling av det kollegiala samarbetet kring bland annat arbetssätt
i utbildningen för att öka likvärdigheten och kvaliteten i utbildningen
Det förebyggande arbetet mot kränkningar, trakasserier och diskriminering är
mycket viktigt för de studerandes trivsel, trygghet och studiero och så är även
det åtgärdande. Mot bakgrund av att det liksom tidigare år framkommer i
trivselenkäten att några elever upplever kränkningar i verksamheten men inga
händelser kommer till personalens kännedom poängterar huvudmannen igen att
verksamheten behöver utveckla arbetet med att upptäcka och åtgärda incidenter.
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Utbildningsnämnden

SFI Haganäs 2022
Ärendenummer UN 2022/4

Sammanfattning av ärendet
Kartläggning av SFI på Haganässkolan i Älmhult både nuvarande och planerad
verksamhet samt behov framöver.

Beslutsnivå
Utbildningsförvaltningen

Beslutsunderlag
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-04
• Rapport SFI Haganäs 2022 daterad 2022-05-24

Ärendeberedning
Uppdrag från nämnden

Beslutsdatum, § UNUT UN

Kommentar

Ärendenummer

Utbildningsförvaltningen får uppdraget att
se över möjligheterna att fortsätta med
flexibla lösningar för SFI-utbildning,
exempelvis distanskurser eller kvällskurser,
för de elevgrupper där detta är lämpligt.

UN 2021-06-16
§ 86

Redovisning
planerad under
våren 2022.

2020/30

Utbildningsförvaltningen får uppdraget att
göra en kartläggning av SFI-verksamheten
och kön till SFI-utbildningen.
Kartläggningen bör beröra hur SFI i
Älmhults kommun ser ut jämfört med några
av våra grannkommuner, eller jämförbara
kommuner, sett till antal utbildningsplatser
och utbildningsformer, hur stor andel av
SFI-eleverna som är del i etableringen samt
hur stor andel av SFI-eleverna som är
arbetskraftsinvandrare eller anhöriga till
arbetskraftsinvandrare.

UN 2021-06-16
§ 86

Redovisning
planerad under
våren 2022.

2020/30
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Enligt uppdraget ärendenummer 2020/30 så har en kartläggning gjorts av
nuvarande SFI verksamhet på Haganässkolan i Älmhult.
Kartläggningen visar hur SFI är organiserad, med dagligverksamhet
kvällsverksamhet samt kommande satsningar.
Kön till SFI är i dagsläget borta på grund av den extra satsningen som
utbildningsförvaltningen har gjort för att jobba bort kön.
Kartläggningen visar också på jämförelser mellan övriga kommuner i
Kronobergslän.

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden beslutar godkänna återrapporteringen av kartläggningen
enligt rapport SFI 2022.

Samuel Svensson

Underskrift

Verksamhetschef

Titel

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen
Verksamhetschef Gymnasiet/Vuxenutbildningen
Rektor Vuxenutbildnngen
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Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant
Barnkonventionens består av 54 artiklar.
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är:
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har
beaktats.
1. Påverkar beslutet barnet?
Ja ☐
Nej ☒
Förklara oavsett svar:
Beslutat gäller en återrapportering av vuxenverksamhet

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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Sammanfattning
Beskrivning av vad SFI är och hur det är organiserat i nuvarande verksamhet
samt hur de flexibla lösningarna ser ut med kvällsundervisning,
distansundervisning samt närundervisning.
En genom gång antal elever, kostnader och framtida förändringar samt en
jämförelse med övriga kommuner i Kronobergslän.
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Beskrivning av SFI
Sfi ingår som en av fem skolformsdelar i skolformen kommunal vuxenutbildning
(komvux). Övriga skolformsdelar inom kommunal vuxenutbildning är komvux på
grundläggande nivå och på gymnasial nivå samt komvux som särskild utbildning på
grundläggande nivå och på gymnasial nivå. I 20 kap. 2 § skollagen regleras att målen
för den kommunala vuxenutbildningen är att
–
–
–
–

vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande,
vuxna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att
stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga
utveckling,
den ska ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning, och
den ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till
arbetslivet.

Vidare ska utgångspunkten för utbildningen av en enskild elev vara elevens behov och
förutsättningar. I 20 kap. 4 § femte stycket anges att sfi-utbildningen syftar till att ge
vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen syftar också
till att ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter
möjlighet att förvärva sådana färdigheter.
En person har rätt att delta i utbildningen från och med andra kalenderhalvåret det år
han eller hon fyller 16 år, om han eller hon
1. är bosatt i landet, och
2. saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till
att ge.
Inom sfi finns det fyra kurser; A, B, C och D och tre studievägar; 1, 2 och 3.
Studievägarna är sammanhållna och målgruppsanpassade.
Utbildningen kan också innehålla undervisning i grundläggande läs och skrivinlärning.
Studieväg 1 riktar sig till elever som har kort tidigare eller ingen utbildningsbakgrund.
Studieväg 2 riktar sig till elever vars utbildningsbakgrund är mindre omfattande än
motsvarande svensk gymnasieskola. Studieväg 3 vänder sig till de elever vars
utbildningsbakgrund motsvarar svensk gymnasieskola eller som har deltagit i
högskolestudier. Varje studieväg består av kurser som bygger på varandra i
svårighetsgrad från A till D.
–
–
–

Studieväg 1 består av kurs A, B, C och D.
Studieväg 2 består av kurs B, C och D.
Studieväg 3 består av kurs C och D

Den grundläggande skriv- och läsinlärning riktar sig främst till elever utan tidigare
utbildning, elever med kort utbildning, elever som inte är funktionellt litterata och till
elever som har ett annat skriftspråkssystem än det latinska alfabetet. Inget betyg sätts i
denna del av utbildningen.
Utbildningen i sfi ska omfatta i snitt minst 15 timmars undervisning i veckan under en
fyraveckorsperiod. Sedan den 1 januari 2022 används endast betygen Godkänt eller Icke
godkänt inom sfi.
Skolverkets statistik för 2020 visade att för elever på studieväg 1 tog
kurs A i genomsnitt 37 veckor att genomföra,
kurs B i genomsnitt 46 veckor,
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kurs C i genomsnitt 43 veckor och
kurs D i genomsnitt 35 veckor.
För elever på studieväg 2 tog
kurs B i genomsnitt 34 veckor att genomföra,
kurs C i genomsnitt 37 veckor och
kurs D i genomsnitt 32 veckor.
För elever på studieväg 3 tog
kurs C i genomsnitt 32 veckor att genomföra och
kurs D i genomsnitt 25 veckor. (Skolverket 2021b).

Utmaningar
Heterogen grupp
Som beskrivet ovan är sfi i dag en omfattande verksamhet med en heterogen målgrupp.
Det ställer höga krav på utbildningen och verksamheten. I december 2020 lämnade
KLIVA-utredningen sitt betänkande ”Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och
likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk” (SOU 2020:66).
I betänkandet redogjorde utredningen för en skolformsdel där målgruppen har växt men
också ändrat karaktär på så sätt att det är fler nyanlända och personer som är i behov av
stöd. Detta samtidigt som kraven på eleven att denne aktivt ska delta i samhället och
arbetslivet har ökat.
För sfi, liksom övrig utbildning inom komvux ställs höga krav på individanpassning. I
kursplanen för sfi står det under rubriken Utbildningens syfte att ”Undervisningen ska
planeras och utformas tillsammans med eleven och anpassas till elevens intressen,
erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål.” (SKOLFS 2017:91). (SOU
2022:17)
Legitimerade, behöriga och utbildade lärare
En annan stor utmaning inom sfi är brist på behöriga lärare. Enligt Skolverkets senaste
statistik över andel legitimerade lärare med behörighet i minst ett ämne, inom sfi,
således svenska som andraspråk, var endast knappt hälften av sfi-lärarna läsåret
2020/2021 legitimerade och behöriga. Även om andelen behöriga ökat de senaste åren
är det fortfarande betydligt lägre än för till exempel övriga komvux (Skolverket 2022).
(SOU 2022:17)
Inom Vuxenutbildningen i Älmhult behövs en långsiktig planering i organisering och
dimensionering för att kunna attrahera legitimerade och behöriga lärare till att söka de
tjänster som behövs.
Kontinuerlig antagning
En kontinuerlig antagning med hög frekvens påverkar undervisningen negativt enligt en
majoritet av de sfi-lärare som KLIVA-utredningen har mött. Den kontinuerliga
antagningen gör bland annat att läraren har mindre tid för individanpassning av
undervisningen (2020:66, s. 119). I en undersökning gjord av Lärarförbundet (2017)
framkommer att 3 av 4 svarande sfi-lärare anser att den kontinuerliga antagningen är
den största pedagogiska utmaningen inom sfi. (SOU 2022:17)
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Nuvarande verksamhet i Älmhult
SFI
Målet för Vuxenutbildningen i Älmhult har sedan 2020 varit att sfi elever på studieväg 1
ska klara av sfi på 3 år, studieväg 2 på 2 år och för elever på studieväg 3 inom 1 år.
För sfi i Älmhult ser vi detta främst inom studieväg 1 som en utmaning att få eleverna
att klara sfi inom den avsatta tiden.

Dagverksamhet
I dagsläget bedrivs det undervisning i 9 grupper dagtid samt en introduktionsgrupp:
•
•
•

3 st undervisningsgrupper, studieväg 1,
3 st undervisningsgrupper, studieväg 2,
3 st undervisningsgrupper, studieväg 3.

Utöver dessa finns det även en introduktionsgrupp dit elever kallas var 8:e vecka för
elever inom studieväg 2 och 3. Elever inom studieväg 1 kallas direkt till sin
undervisningsgrupp.
Genom den här organisationen har kön kunnat arbetas bort och för närvarande finns det
enbart ett fåtal elever i kö (Maj 2022).
För hösten 2022 planeras verksamheten bestå av 8 undervisningsgrupper:
•
•
•

3 st undervisningsgrupper, studieväg 1,
2 st undervisningsgrupper, studieväg 2,
3 st undervisningsgrupper, studieväg 3.

Minskning av antal undervisningsgrupper är av ekonomiska skäl
Före 2021 genomfördes sfi-utbildningen i rena kurser (A, B, C, D), men med elever från
olika studievägar. Då detta inte är regelverkets målsättning samt att vi såg det som en
svårighet att ha akademiker tillsammans med elever med kort utbildningsbakgrund, så
förändrades sfi till att from 2021 genomföras i rena studievägar.

SFI i kombination med yrkesutbildning, lärling.
Sedan hösten 2021 genomförs en kortare (20-23v) lärlingsutbildning i kombination med
sfi inom lokalvård. Elever i den här utbildningen har främst varit på sfi- B och C nivå.
11 st av de första 15 eleverna har idag arbete och liknande resultat väntas av nuvarande
omgång då flera redan erbjudits arbete under pågående utbildning. En omgång till
planeras för hösten 2022. I samarbete med Alvesta erbjuds ytterligare
lärlingsutbildningar i kombination med sfi där elever från Älmhult deltar.

Kvällsverksamhet
Kvällsverksamheten är främst för de som förvärvsarbetar dagtid.
Verksamheten har de senaste åren förändrats och utvecklats i förhållande till de krav
som ställs i gällande regelverk. Fram till 2020 var kurserna på kvällen 20 veckors kurser
med start i januari och augusti medan det nu är antagning vid fler tillfällen samt även
kontinuerlig verksamhet. Sedan augusti 2022 har sfi bedrivit undervisning i 5
kvällsgrupper. Till hösten planeras det 3 undervisningsgrupper.
Minskning av antal undervisningsgrupper är av ekonomiska skäl
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Flex
SFI har idag flera starter varje vår och höst. Genom anpassningar av undervisande lärare
kan elever som tex arbetar deltid delta i sfi-undervisning på de tider som fungerar för
eleven. Vi har tidigare testat och utvärderat en helt flexibel grupp för de som arbetar
deltid, men konstaterat vid analys att det är ett bättre alternativ att delta i en ”vanlig”
grupp på de tider som fungerar. För elever som har extratjänst har ett samarbete med
AME och arbetsstället där eleverna har sina extratjänster möjliggjort at eleven både kan
studera samt ha extratjänst.

Kommande förändringar
Distans
Under våren 2022 arbetas en distanskurs (Kurs-C) fram där undervisningen i början helt
är på engelska. Lektioner spelas i skrivande stund in och kommer att finnas tillgängliga
i Teams för eleverna som deltar. Till detta kopplas ett digitalt läromedel och personlig
handledning av en lärare.
Planerad start augusti 2022. Kursen vänder sig till akademiker med goda kunskaper i
engelska och som förvärvsarbetar och har svårt att delta i den ordinarie undervisningen.

54

Rapport
2022-05-24

8(13)

Kartläggningen
Kö
För första gången på lång tid har vi idag ingen kö till sfi (8/4 2022). Detta har blivit
möjligt sedan extra resurser tillförts 2021 och genom ett aktivt arbete med kön och den
kontinuerliga antagningen.
Antal elever Älmhult jmf med Övriga kommunen i Kronoberg:

Uppvidinge

Markaryd

Alvesta

Lessebo

Ljungby

Tingsryd

Älmhult

Växjö

Antalet studerande i Älmhult är 478 jämför med 213 i Tingsryd, Ljungby och Alvesta.
Växjö har 1 208 studerande. Antalet elever i Älmhult har fortsatt öka medan det i de
övriga kommunerna har minskat.
Elever i etableringen är idag under 10 personer, där flertalet går på sfi.
Ursprungsland har vi ingen statistik på men vi vet att det handlar om 76 st olika
modersmål som eleverna som går på SFI talar.
Arbetskraftsinvandrare och anhöriga till arbetskraftsinvandrare är ingen statistik vi kan
presentera då vi inte har tillgång till dessa uppgifter och det är inte heller något som vi
samlar in från deltagarna. Men utifrån de diagram under fördelning studievägar så kan
man se att det inte är så många elever som går studieväg 1 och studieväg 2 men dess då
fler i studieväg 3. Detta tyder på att det handlar om arbetskraftsinvandring och anhöriga
till arbetskraftsinvandrare. Det är också i studieväg 3 som antalet elever fortsätter att
öka och med tanke på de utbyggnadsplaner som IKEA har så är det sannolikt att
ökningen i denna gruppen fortätter.
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Fördelning studievägar / utbildningsbakgrund
Sfi-eleverna i Älmhult (Markerat med blå pil) har relativt sett lång utbildningsbakgrund
jämfört med många andra kommuner För studieväg 1 och studieväg 2 har Älmhult lägre
andel elever än snittet i riket.
Kursdeltagare inom SFI på studieväg 1, lägeskommun, andel (%)

Älmhult

Ljungby

Växjö

Uppvidinge

Alvesta

Tingsryd

Markaryd

Lessebo

Kursdeltagare inom SFI på studieväg 2, lägeskommun, andel (%)

Älmhult

Ljungby

Markaryd

Tingsryd

Alvesta

56

Lessebo

Växjö

Uppvidinge
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Kursdeltagare inom SFI på studieväg 3, lägeskommun, andel (%)

Lessebo

Tingsryd

Uppvidinge

Alvesta

Markaryd

57

Växjö

Ljungby

Älmhult
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Studieresultat
Relativt låg andel av de sfi elever som påbörjar sina studier når ett godkänt resultat.
(Kolada, 2021). Avhopp för att eleverna fått arbete är en vanlig anledning.

Alvesta

Markaryd

Älmhult

Lessebo

Tingsryd

Ljungby

Växjö

Uppvidinge

Lärartäthet – Jämfört med Kronobergs kommuner har Älmhult förhållandevis många
elever/ per lärare (Kolada). Motsvarande gäller även för grundläggande och gymnasiala
kurser.

Alvesta

Lessebo

Ljungby

Uppvidinge

Tingsryd

58

Markaryd

Älmhult

Växjö
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Kostnader
En SFI elev kostar år 2021 19 762 kr/studerande. Detta kan jämföras med år 2020 då
kostnaden var 23 490 kr/studerande. Detta beror på en ökning av antal elever på SFI
från 345 studerande år 2020 till 478 studerande år 2021. Någon samlad siffra för att
jämföra de andra kommunerna i Kronoberg finns inte på Kolad. Kostnaderna för
Komvux är låga generellt (se tabellerna nedan) och när det gäller SFI så är kostanden
också låg. Det finns ingen samlad statistik kring kostnader på SFI så det är svårt att göra
en jämförelse mad andra kommuner.
Nettokostnad grundl. vuxenutbildning, kr/heltidsstuderande

Älmhult

Alvesta

Lessebo

Ljungby

Uppvidinge

Tingsryd

Växjö

Markaryd

Nettokostnad gymnasial vuxenutbildning, kr/heltidsstuderande

Växjö

Markaryd

Älmhult

Tingsryd

Lessebo

59

Alvesta

Ljungby

Uppvidinge
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Framtid
Vuxenutbildningen i Älmhult växer och uppdraget i stort har blivit mer omfattande än
tidigare, samtidigt som elevunderlaget har förändrats. Rapporten ska beröra sfi, men det
är svårt att utelämna resterande delar i denna.
Vi ser elever från IM som inte klarar sina studier där innan de fyller 20, vi ser betydligt
fler elever på gymnasiala kurser med NPF diagnoser än tidigare samtidigt som kraven
på vuxenutbildningen externt har ökat.
Ledningsmässigt finns behov av utökas vid vuxenutbildningen där
samhällsorienteringen och SFI behöver ett tillskott av en biträdande rektor på 50% för
att göra det möjligt för nuvarande rektor att utveckla hela vuxenutbildningen samt
yrkeshögskolan. Vuxenutbildningen är komplex med många samarbetskontakter på
olika nivåer. Jämför vi med andra kommuner har Älmhult många vuxenelever och en
fullbredd verksamhet i förhållande till ledningsfunktion.
Vuxenutbildningen i Älmhult behöver även en elevhälsa, denna bör dock inte benämnas
EHT då den ej omfattar samma professioner som inom grundskola och gymnasieskolan.
Denna bör bestå av speciallärare, rektor och SYV. Önskvärt hade varit som det finns i
några grannkommuner även kurator.
Under våren 2022 har en lärare haft möjligheten att arbeta viss del av sin tjänst med att
hjälpa elever ur en speciallärarroll och det vi ser av detta försök är att behovet är mycket
stort, såväl inom sfi, grundläggande, gymnasiekurser eller inom yrkesutbildningarna.
Avhopp från kurser kan till viss del förklaras med frånvaro av elevhälsa.

SFI
När det gäller framtiden för SFI kan vi enbart ha gissningar utifrån vad som händer i
omvärlden. Vi ser generellt att SFI minskar i grannkommuner, dock inte i Älmhult.
Troligtvis kommer IKEA att fortsätta rekrytera personal från hela världen vilket
påverkar oss. Dessa kommer med stor sannolikhet vara välutbildade där studieväg 3
dominerar. Med stor nybyggnation i kommunen skapas rotation på bostadsmarknaden
vilket kan ge möjlighet för fler nyanlända att bosätta sig här, särskilt om familjer ska
återförenas.
Från och med sommaren 2022 ska elever som har utbildningsplikt få 23h
undervisning/vecka. Det innebär att de elever som omfattas av detta ska ha 8h
undervisning i andra ämnen/kurser utöver sina 15h SFI. I Älmhult är det relativt få
elever, men vi är skyldiga att erbjuda undervisning för dessa. Detta kommer att krävas
resurser för att genomföras.
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Utbildningsnämnden

Övergång till digital mellanlagring
Ärendenummer UN 2022/199

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har tagit beslut om en övergång från fysisk förvaring av
handlingar till huvudsakligen digital förvaring.
I dagsläget sparar utbildningsförvaltningen både en digital kopia av handlingar i
ärendehanteringssystemet, och en fysisk kopia av handlingar i närarkiv/slutarkiv,
oavsett om det inkommit i digital form eller på papper. En övergång till digital
förvaring av handlingar skulle effektivisera arbetssättet, och möjliggöra digital
signering av t ex protokoll.

Ärendeberedning
Det ärendehanteringssystem som används idag, är Evolution, som främst
används som diarie, och till nämndsadministration. Evolution är förberett för
digital gallring och arkivering i enlighet med Riksarkivets föreskrifter. Evolution
skulle därmed kunna utgöra kommunens när/-mellanarkiv inför slutlagring i earkiv.
Älmhults kommun har idag inte e-arkiv, men beslut har tagits om fortsatt arbete
med införande av e-arkiv. Tills e-arkiv finns i kommunen kan handlingarna
förvaras i Evolution som mellanarkiv.
Det finns undantag enligt lag när det gäller digital förvaring av handlingar. Vissa
handlingar måste förvaras i fysisk form till exempel:
•
•
•
•
•

Folkinitiativ – ärende om att hålla folkomröstning
Avtal om köp av fast egendom
Ansökan om att lagfart ska förklaras vilande vid köp, byte eller gåva.
Skriftlig fullmakt till ombud i domstol
Handlingar som på grund av format, färg eller andra orsaker, inte enbart
kan förvaras som scannad bild.

I ett första steg föreslås att handlingar som kommer in i fysisk form även fortsatt
förvaras fysiskt, i kronologisk ordning i pärm/akt, tills vi har säkerställt
slutförvaring i form av e-arkiv. Dessa handlingar är få i jämförelse med de
handlingar som inkommer digitalt, och som nu enbart kan sparas digitalt vid
genomfört beslut.
Utbildningsförvaltningen kommer med detta förslag ha möjlighet att
innehavande år, enbart spara inkomna digitala handlingar, via kommunens
ärende och dokumenthanteringssystem. Att göra detta möjligt för innehavande
år gör det även möjligt att starta med e-signering i de ärenden där detta är
möjligt, t ex vid justering av protokoll. Av praktiska skäl kan dock inkomna
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digitala handlingar, arkiveras både digitalt och på papper året ut. Dock är det
inget som hindrar påbörjandet av e-signering, redan innehavande år.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2022-05-17, § 104
• Arkivreglemente för Älmhults kommun 2009-04-02
• Sydarkiveras juridiska utredning angående vilka handlingar som behöver
finnas på papper daterad 2020-09-11
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-19

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1. För ärenden som upprättats från och med 1 januari 2022, kommer det
vara möjligt att spara inkomna digitala handlingar, enbart via kommunens
ärende- och dokumenthanteringssystem (för närvarande Evolution).
Handlingar som inkommer via papper, kommer arkiveras på papper och
digitalt.
2. För ärenden som upprättas från och med 1 januari 2023, i kommunens
ärende och dokumenthanteringssystem, kommer handlingar som
inkommit via papper att arkiveras på papper och digitalt. Handlingar som
inkommit digitalt, kommer endast sparas digitalt.
3. Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att
revidera utbildningsnämndens informationshanteringsplan.

Christian Tegnvallius

Underskrift

Nämndsekreterare

Titel
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Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Kommunstyrelsen
För åtgärd
utbildningsförvaltningen

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

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

3. Beskriv eventuella intressekonflikter

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja ☐

Nej ☐

Förklara oavsett svar:
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 104 Övergång till digital mellanlagring av
handlingar
Ärendenummer KS 2021/255

Kommunstyrelsens beslut
1. För ärenden som upprättats från och med den 1 januari 2022 kommer endast
handlingar som upprättats eller inkommit på papper att arkiveras på papper.
Övrig information sparas digitalt tills vidare i kommunens ärende- och
dokumenthanteringssystem (för närvarande Evolution). Detta är ett led i den
pågående digitaliseringen av kommunens verksamhet.
2. Kommunstyrelsen uppmanar nämnder och bolag att ta beslut i enlighet med
punkt 1.
3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att revidera
kommunstyrelsens informationshanteringsplan och uppmanar nämnder och
bolag att göra detsamma.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen förslår en övergång från fysisk förvaring av
handlingar till en huvudsakligen digital förvaring. Sådan övergång stöds av
kommunens arkivreglemente.
I dagsläget sparar kommunledningsförvaltningen både en digital kopia av
handlingar i ärendehanteringssystemet och en fysisk kopia av handlingar i
närarkiv/slutarkiv, oavsett om de inkommit i digital form eller på papper. Detta
arbetssätt innebär stor åtgång av arbetstid och material.

Besluts underlag
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad

• Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-30, § 37
• Arkivreglemente för Älmhults kommun 2009-04-02

Justerandes signaturer
Ordförande

Utdragsbestyrkande

Juste rare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

• Sydarkiveras juridiska utredning angående vilka handlingar som behöver
finnas på p~pper daterad 2020-09-11

Kommunstyrelsens behandling
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat
så.

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Samtliga nämnder.
Samtliga avdelningar inom kommunledningsförvaltningen.
För åtgärd
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Utdragsbestyrkande

Justerare
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Arkivreglemente för Älmhults kommun
Fastställt av kommunfullmäktige 2009-06-22, § 94.
Samtidigt som detta arkivreglemente träder i kraft upphör arkivreglemente fastställt 1992-08-13 att gälla.
Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS
1991 :446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom Älmhults kommun följande reglemente.
§ 1 Tillämpningsområde
Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med myndigheter avses i reglementet kommunstyrelsen, övriga
nämnder och kommunfullmäktiges revisorer.
Reglementet gäller även för de bolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande.
§ 2 Arkivverksamhetens syfte
Kommunens arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet och sådana handlingar som myndigheten beslutar ska
tas om hand för arkivering.
Kommunens arkiv är en del av det lokala kulturarvet. De kommunala
myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de
befrämjar:
• rätten att ta del av allmänna handlingar
• behovet av information för rättskipning och förvaltning
• forskningens behov
• effektiviteten i förvaltningen.
§ 3 Arkivmyndigheten
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.
Arkivmyndigheten utövar tillsyn över att kommunens myndigheter fullgör
sina skyldigheter enligt arkivlagen och detta reglemente.
Hos arkivmyndigheten ska finnas ett kommunarkiv med kommunarkivarie.
Kommunarkivet ska:
• vårda och tillhandahålla till arkivmyndigheten överlämnade
arkivhandlingar
• utöva den tillsyn som framgår av 2:a stycket
• ta initiativ till åtgärder för att främja arkivvården
• ge kommunens myndigheter råd i arkivfrågor
överraskande Älmhult- internationellt & nära
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främja arkivens tillgänglighet och deras användning i kulturell
verksamhet och forskning
där överenskommelse gjorts, verkställa föreskriven och beslutad
gallring.

§ 4 Myndighetens arkivansvar
Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och
på det sätt som framgår av detta reglemente. För IT-system som är
gemensamma för flera kommunala myndigheter beslutar arkivmyndigheten vem som har ansvaret.
Hos myndigheten skall finnas arkivansvarig och en eller flera arkivredogörare för fullgörande av arkivuppgifter hos myndigheten.
Arkivansvarig hos en myndighet skall normalt vara förvaltningschefen.
Arkivansvarig har det juridiska tjänstemannansvaret för myndighetens
arkiv och skall härvid bl a se till
• att arkiv överlämnas till arkivmyndigheten efter överenskommelse
• att det finns aktuella dokumenthanteringsplaner
• att arkivförteckning och arkivbeskrivning förs och hålls aktuella
• att gallring verkställs.
Arkivredogöraren svarar för de praktiska arkiwårdande insatserna. De
bör väljas på en sådan nivå att insatserna lätt kan förenas med övriga
arbetsuppgifter. Det åligger arkivredogöraren att bl a
• sköta det egna arkivet och lämna ut och återställa handlingar
• utföra gallring i enlighet med dokumenthanteringsplan
• ordna och förteckna arkivet i enlighet med dokumenthanteringsplan
så att handlingar lätt kan återsökas
• sköta leveranser av arkivhandlingar till kommunarkivet
• svara för kontakten mellan myndigheten och kommunarkivet.

§ 5 Redovisning av arkiv
Varje myndighet skall redovisa sitt arkiv dels genom information om vilka
slags handlingar som kan finnas och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning), dels i en systematisk förteckning över de handlingar som förvaras i myndighetens arkiv (arkivförteckning).
Arkivbeskrivningen skall innehålla uppgifter om:
• myndighetens organisation och uppgifter
• myndighetens och eventuella föregångares historik
• de viktigaste ärende- och handlingstyperna hos myndigheten
• sökingångar i arkivet
• inskränkning i tillgängligheten genom sekretess (i förekommande
fall)
• gallringsbeslut som tillämpas
• myndighetens arkivansvarige och arkivredogörare.
Arkivbeskrivning och arkivförteckning skall hållas kortfattad samt ses
över årligen och revideras vid behov.
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§ 6 Dokumenthanteringsplan
Varje myndighet skall upprätta en plan som beskriver myndighetens
handlingar och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan). I dokumenthanteringsplanen skall även finnas en beskrivning av hur handlingar
hanteras i IT-system.
Dokumenthanteringsplanen skall innehålla uppgift om:
• handlingens benämning
• handlingens medium
• förvaringsplats
• sorteringssätt
• gallringsfrist
• tidpunkt för leverans till kommunarkivet.
Dokumenthanteringsplanen skall antas av myndigheten efter samråd
med arkivmyndigheten. Myndigheten har skyldighet att årligen gå igenom dokumenthanteringsplanen samt revidera den vid behov.

§ 7 Rensning
Handlingar som inte ska tillhöra arkivet ska fortlöpande rensas eller på
annat sätt avskiljas från arkivhandlingarna.
Rensning bör genomföras så snart ärendet avslutats men ska utföras
senast i samband med arkivläggningen.
Rensning bör utföras av den som handlagt ärendet.

§ 8 Bevarande och gallring
Myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av
handlingar i sitt arkiv, såvida ej annat följer av lag eller förordning. Med
gallring avses alla åtgärder som innebär informationsförlust, förlust av
möjliga informationssammanställningar och sökmöjligheter eller förlust
av möjligheter att fastställa informationens äkthet.
Det ska av dokumenthanteringsplanen framgå när en handling får gallras. Beträffande arkiv som överlämnats till arkivmyndigheten beslutar
denna efter samråd med överlämnande myndighet om gallring .
Handlingar som gallras skall utan dröjsmål förstöras. Handlingar som innehåller uppgifter som omfattas av sekretess ska destrueras på lämpligt
vis för att förhindra otillbörlig åtkomst, det gäller även databärare där sådana uppgifter raderats.
§ 9 Överlämnande
När arkivhandlingar inte längre behövs för den löpande verksamheten
hos en myndighet, kan de efter överenskommelse med arkivmyndigheten överlämnas till kommunarkivet för fortsatt vård. Det ska av dokumenthanteringsplanen framgå när det är lämpligt att överlämna arkivhandlingar till kommunarkivet.
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Före överlämnandet skall rensning ha verkställts och handlingarna skall
vara förpackade och märkta enligt överenskommelse med kommunarkivet.
Arkivmyndigheten kan också besluta om övertagande av arkivhandlingar.
§ 10 Arkivbeständighet och arkivförvaring

Handlingar som ska bevaras ska framställas med material och metoder
som garanterar informationens beständighet. När det gäller IT-system
som hanterar allmänna handlingar som ska bevaras, ska förutsättningar
för långsiktigt digitalt bevarande beaktas när systemen upphandlas eller
utvecklas.
Arkivhandlingar ska alltid förvaras under betryggande omständigheter.
Av riksarkivet till statliga myndigheter utfärdade föreskrifter, allmänna råd
och tekniska krav bör i tillämpliga delar tjäna som vägledning i arkivvården.
Närmare bestämmelser om arkivbeständighet och förvaring meddelas av
arkivmyndigheten.
§ 11 Utlåning
Arkivhandlingar får lånas ut för tjänsteändamål till annan myndighet och
för vetenskapligt ändamål till institution som beviljats inlåningsrätt av
riksarkivet.
Utlåning av arkivhandlingar ska ske under sådana former att risk för skador eller förluster inte uppkommer.
Förutsättning för utlåning är att utlämnande kan ske enligt tryckfrihetsförordningens och sekretesslagens bestämmelser.
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2 Sammanfattning
Utredningen har genomförts av kommunalförbundet Sydarkivera för att
underlätta den digitala övergången för förbundsmedlemmarna. Utredningen ger
underlag för att besvara frågor om vilka handlingar som behöver vara på
papper.
Utvecklingen går mot att det mesta ska kunna hanteras digitalt. Under senare år
har flera lagar ändrats till att det enbart står skriftligt istället för egenhändigt
undertecknat. Detta för att underlätta övergång till elektroniska underskrifter.
Myndigheterna bestämmer i dessa fall själva om man vill använda sig av
elektronisk underskrift eller om man vill vidhålla undertecknande på papper.
Det är inte valet av teknik som är avgörande utan om förutsättningar finns när
det gäller organisation, system och rutiner för att säkerställa att handlingar är
äkta och oförändrade. Det innebär att varje myndighet behöver hantera
övergången efter sina förutsättningar.
Det är ett fåtal handlingstyper som alltjämt behöver finnas på papper. Det
handlar till exempel om folkinitiativ enligt kommunallagen, köp av fast
egendom, ansökan om lagfart enligt jordabalken och stämningsansökan enligt
rättegångs balken.
Det är inte relevant att ge generella råd i frågan om elektroniska underskrifter i
och med att vad som är lämpligt är beroende på vilka förutsättningar och behov
en verksamhet har.
I och med att det händer mycket inom området med elektroniska underskrifter
har kapitel 6 "Signaturer i olika former" kortats ner och delats upp. Vi har
kompletterat med mer information om detta i Sydarkiveras handbok på webben.
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3 Inledning
3.1 Syfte och mål
Denna utredning genomförs som ett stöd för förbundsmedlemmarna i
kommunalförbundet Sydarkivera för att få fram ett underlag till vilka
handlingar som av juridiska skäl måste bevaras på papper.

3.2 Bakgrund
Sydarkivera har i sin verksamhetsplan för 2019 i uppdrag att genomföra en
juridisk utredning kring vilka handlingar som måste bevaras på papper (dnr.
SARK/2019:162). Bakgrunden är att det kommit in många frågor i Sydarkiveras
rådgivning och i samband med nätverksträffar och utbildningar.

4 Omvärlden
Regeringens vision är ett hållbart digitaliserat Sverige. Visionen handlar om ett
Sverige där alla i hela landet är en del av och har förtroende för det
digitaliserade samhället. Digitalisering av offentlig förvaltning styrs av det av
riksdagen beslutade målet om en innovativ och samverkande statsförvaltning
som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och
tillgänglighet och som därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt
EU-arbete. 1
2003 kom en utredning kring formkrav i gällande lagar och förordningar.
Utredningen tittade på vilka bestämmelser som innehåller formkrav som inte
hindrar elektroniska rutiner, bestämmelser som hindrar elektroniska rutiner
och de bestämmelser de ansåg att man var tvungen att analyser mera innan
man kunde ta slutlig ställning till elektroniska rutiner fungerade. Många
utredningar och beslut använder denna utredning som grund för när elektronisk
hantering av handlingar går bra. 2 Det är mycket som har förändrats tekniskt
och praktiskt sedan 2003 och det är mycket mer som går att göra helt digitalt
idag.
Vid internationella jämförelser ligger Sverige bra till i internetanvändning, eförvaltningstjänster och hur ofta medborgarna använder dessa tjänster. Vid

1
2

För ett hållbart digitaliserat Sverige -en digitaliseringsstrategi. Regeringskansliet 2017 .
Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003.
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internationella jämförelser finns det dock en tendens att andra länders eförvaltning utvecklas snabbare än den svenska. Sedan mitten av 1990-talet har
regeringen tillsatt utredningar, råd, kommissioner, delegationer, nämnder,
forum, samverkansprojekt och samverkansorganisationer för att styra den
svenska e-förvaltningen. Trots det har problem och oklarheter inte hanterats
fullt ut. Eftersom digitalisering möjliggör effektivisering av den offentliga
förvaltningen är det viktigt att främja e-förvaltningens utveckling. 3
För att de positiva effekterna av e-förvaltning ska kunna realiseras krävs ett
institutionellt ramverk som möjliggör digitalisering. Regeringen ansvarar för
att utforma de institutionella förutsättningarna, bland annat
organisationsstruktur, regelverk och styrning. Utan tillräckliga förutsättningar
är det svårt för statliga myndigheter, regioner och kommuner att driva den
digitala utvecklingen framåt. 4
Inom EU finns satsningen The Digital Single Market. Satsningen syftar till att
underlätta för olika aktörer att dela både kod och specifikationer. Det sker inom
tio olika områden, grupperade i Building Blocks, dvs. byggnadsblock. Etablerade
byggnadsblock är eDelivery, eID och eSignature. 2019 kom Once only principle
(eller Single Digital Gateway) som betyder att du som medborgare bara ska
behöva lämna dina uppgifter en gång i hela Europa. Allt detta förändrar
arkivbildningen och verksamhetssystemen på ett genomgripande sätt.
Byggnadsblocken ger tillsammans förutsättningar för en genomgripande
digitalisering av samhällets funktioner och säkerställer samtidigt att EU:s
direktiv kan realiseras.
Det är Myndigheten för digitalisering (DIGG) som ansvarar för införandet i
Sverige. DIGG, har sedan september 2018 uppdraget att samordna och stödja
den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga
förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. 5
Ett antal utredningar och studier sedan tidigt 2000-tal har pekat på problemen i
mötet mellan digital teknik och gällande lagstiftning och det finns utmaningar
som kvarstår. Det tar tid att utreda juridiska frågor och för att komma runt
problemenhare-tjänster byggts upp utifrån juridiska vägledningar och utan
praxis. 6

3

Den offentliga förvaltningens digitalisering - en enklare, öppnare och effektivare förvaltning? RIR 2016:14
Den offentliga förvaltningens digitalisering - en enklare, öppnare och effektivare förvaltning? RIR 2016:14
5
https://www.digg.se/
6
Den offentliga förvaltningens digitalisering - en enklare, öppnare och effektivare förvaltning? RIR 2016:14
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5 Juridiken
5.1 Att tillämpa gällande rätt
De regler som hör till det juridiska normsystemet - rättsreglerna - är knutna till
vissa händelser eller fakta. En rättsregel blir tillämplig bara när angivna
händelser och fakta föreligger. Den tekniska och juridiska samordningen
behöver därför konkretiseras så att den som utvecklar en IT-baserad tjänst från
början kan beakta hur rättsreglerna förhåller sig till den elektroniska miljön.
När jurister ska beskriva en sådan kombination av rättsregler, händelser och
fakta använder de ofta uttrycket rättsfigur. En etablerad rättsfigur dvs. en
sådan som är allmänt godtagen7 är en del av gällande rätt medan en ny och
oprövad rättsfigur kan vara svår att tolka och tillämpa. 8
När nya IT-baserade tjänster ska utvecklas måste de rättsfigurer som de
tekniska och administrativa lösningarna bygger på, bedömas på förhand. Risken
är annars stor att det som utvecklas inte blir rättsenligt och därför inte kan tas i
bruk utan måste göras om.

5.2 Allmänna handlingar
Allmänna handlingar ska bevaras i ursprungligt skick. Det betyder att de
normalt bevaras och hanteras i det format de kommer in till en myndighet eller
upprättas hos en myndighet. Inkomna pappershandlingar bevaras på papper,
inkomna elektroniska handlingar i det format de kom in. Av hanteringsskäl
måste man ändå ibland vidta någon form av åtgärd för att garantera både
bevarande och en fungerade hantering inom ramen för myndighetens rutiner
och system för informationsförvaltning. Till exempel kopieras tidningsurklipp
på åldringsbeständigt papper och textdokument i olika format konverteras ofta
till Pdf.
När man ska hantera en inkommen handling är det viktigt att klargöra att
handlingen i dess ursprungliga skick är en allmän handling. Den ska kunna
tillhandahållas för allmänheten på begäran genast eller så snart det är möjligt
till den del den inte omfattas av sekretess.
De handlingar som kommer in till en kommunal myndighet är av många olika
slag och har dessutom framställts på många olika sätt. De utgörs av

7
8

Exempelvis betecknas i juridiska sammanhang betalning som en rättsfigur.
Set.ex. prop. 2005/06:77 s. 152 om den nya rättsfiguren varaktigt bosatt tredjelandsmedborgare.
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pappershandlingar i A4-format, men även av kartor och ritningar och t.o.m.
föremål i olika format och på olika underlag. Handlingar kommer även in via epost och genom e-tjänster. Oavsett format och framställningsmetod är det den
inkomna handlingen i ursprungligt skick som myndigheten ålagts att bevara,
vårda och tillhandahålla. Om man skannar in handlingar i verksamhetssystem
så är den inskannade elektroniska kopian den handling som myndigheten
kommer att hantera i den dagliga elektroniska dokumenthanteringen. För att få
göra sig av med originalhandlingen och endast bevara det digitala exemplaret
av handlingen krävs ett beslut om gallring. På samma sätt blir det om en
inkommen handling i Word eller Excel format konverteras till Pdf.
Handlingar som expedieras blir upprättade och därmed allmänna handlingar.
Handlingar som inte expedierats men tillhör ett ärende blir upprättade och
därmed allmänna i och med att ärendet slutbehandlats. Handlingar som inte
tillhör ärende blir upprättade och allmänna när de justerats eller på annat sätt
färdigställts. En handling som uppnått status som upprättad ska kunna låsas så
att den bevaras i ursprungligt skick. Elektroniskt upprättade handlingar ska
kunna versionshanteras på ett sådant sätt att man alltid vet vilken status
handlingen har i sitt sammanhang - utkast eller upprättad allmän handling.
Handlingen ska heller inte kunna manipuleras och åtgärder ska loggas.
Pappershandlingar bevaras på papper och elektroniskt upprättade handlingar i
elektroniskt. Överföring till annat medium (och förstöring av den ursprungliga
handlingen) som medför informationsförlust, förlust av möjliga •
sammanställnings- och sökmöjligheter samt förlust av möjligheterna att
fastställa handlingens äkthet innebär gallring och kräver beslut om gallring.
Sydarkivera arbetar med att ta fram mallar för underlag till beslut om
gallring/bevarande. Förbundsmedlemmarna har möjlighet att direkt följa
arbetet i relevanta nätverksgrupper på Yammer.

5.3 Allmänt om ärendehandläggning hos offentliga
myndigheter
I nya förvaltningslagen finns inte något som förhindrar att ansökningar,
anmälningar eller dylikt kommer in elektroniskt och därefter handläggs och
beslutas om digitalt. Tvärtom är lagen från 2018 skriven så neutralt så möjligt.
Det enda som nämns om ärendehandläggningen är att den ska vara skriftlig
men ingenting om vilken form som ska vara tillämpas dvs. om den ska vara på
papper eller digital. Om myndigheters beslut står att de kan fattas av en
befattningshavare ensam eller av flera gemensamt eller automatiserat. Man
säger däremot inte att beslutet måste vara underskrivet för att vara giltigt utan
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istället räknar man upp ett antal punkter som skall finnas med i ett beslut för
att det ska vara giltigt.
Beslutet som ska vara skriftigt ska innehålla;
•

dagen för beslutet,

•

vad beslutet innehåller,

•

vem eller vilka som har fattat beslutet,

•

vem eller vilka som har varit föredragande, och

•

vem eller vilka som har medverkat vid den slutliga handläggningen utan
att delta i avgörandet.

För kommuner och regionen är det däremot viktigt att känna till att
kommunallagen för närvarande inte medger automatiskt beslutsfattande. Även
den nya kommunallagen från 2018 utgår från att beslut fattas av fullmäktige,
styrelse, nämnd eller efter delegering. Sveriges kommuner och regioner (SKR)
har tagit fram en genomgång av det aktuella rättsläget när det gäller
automatiserat beslutsfattande enligt gällande förvaltningslag och kommunallag.
SKR:s slutsats är att "en nämnd inte kan delegera beslutanderätten till ett helt
automatiserat förfarande, där maskinen eller beslutsroboten fattar beslutet. Det
kan däremot finnas ett automatiserat beslutsstöd innan själva beslutet. Det kan
exempelvis göras genom att en och samma handläggare, som fått delegation att
fatta beslut i en viss ärendetyp, samtidigt godkänner alla beslut som föreslagits
av beslutsroboten under en och samma dag. Det innebär rent formellt att
delegaten står bakom alla besluten".
Ett beslut som kan antas påverka någons situation på något sätt ska även
innehålla en klargörande motivering, om det inte är uppenbart obehövligt. En
sådan motivering ska innehålla uppgifter om vilka föreskrifter som har
tillämpats och vilka omständigheter som har varit avgörande för myndighetens
ställningstagande.
I kommuner och regioner finns få exempel på att en handling eller uppgift ska
lämnas in skriftligt och egenhändigt undertecknad. I de flesta fall bestämmer
myndigheten själv formen för en uppgifts inlämnande. I till exempel 9 kap. 1 §
lagen om offentlig upphandling, LOU (2007:191) sägs att en upphandlande
enhet får bestämma att anbudsansökningar och anbud ska lämnas med
elektroniska medel eller på annat sätt. I de fall man tidigare normalt krävt
egenhändigt undertecknade ansökningar, till exempel om förskoleplats, kan
man nu använda e-tjänster med e-legitimation. I utredningen Urkunden I Tiden
(SOV 2007:92) beskrivs skillnaden mellan traditionella underskrifter och
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elektroniska signaturer. En traditionell underskrift bygger på en medfödd
förmåga och är direkt kopplad till den handling den hör. Dess äkthet undersöks
inte förrän någon ifrågasätter den. Underskriften går att förfalska, men normalt
sätter vi vår tillit till den och underskriften kan också styrkas genom till
exempel vidimering. Den elektroniska underskriften bygger på kryptografi med
nycklar som behöver skyddas. En elektroniskt underskriven handlings äkthet
kontrolleras i samband med att den kommer in eller upprättas. 9 Det är
framförallt rutiner kring hanteringen av elektroniska underskrifter som
verksamheterna behöver fokusera på. Det är inte bara hur signaturerna ser ut
rent tekniskt som har betydelse utan hur de används i verksamheterna. Därför
är det av största vikt att man dokumenterar de rutiner som finns.
Det finns inga uttryckliga formkrav i svensk lagstiftning när det gäller tekniken
för elektroniska underskrifter. Det fungerar på annat sätt i andra länder, och
det finns därför anledning att vara uppmärksam när det är dokument som kan
behöva presenteras i utländska domstolar.

9

E-förvaltning och informations hantering Att hantera, bevara eller gallra elektroniska handlingar. Sveriges
kommuner och landsting 2011.
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6 Formkrav avseende handlingar
Kapitel 4 bygger på Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS
2003:29. Regeringskansliet 2003.
I olika offentliga sammanhang används en lång rad olika termer för att
beteckna olika typer av meddelanden. Exempel på sådana termer är anmaning,
anmälan, ansökan, begäran, inlaga, meddelande, underrättelse, uppgift, utdrag,
utlåtande, yttrande samt i förekommande fall verbformer av dessa termer. I
vissa fall betecknar dessa termer situationer eller handlingar med anknytning
till någon form av rättsverkan. 10
Generellt går det inte att säga att någon av dessa termer i sig kan uppfattas som
hinder för elektroniska rutiner. Det krävs att det i det enskilda fallet finns
särskilda formkrav eller att det på annat sätt framgår att elektroniska rutiner
inte ska vara tillåtna. Användning av dessa termer innebär alltså att man i de
flesta fall kan använda elektroniska rutiner. Om så inte är fallet så ska det
uttryckligen anges i bestämmelserna att elektroniska rutiner inte är tillåtna.11
I utredningen har kommunikationstermerna inte bedömts vara hinder för
elektronisk kommunikation. Den centrala innebörden i en regel som säger att
ett meddelande ska kommuniceras måste rimligen vara just det att meddelandet
ska överbringas, inte en anvisning om det sätt på vilket meddelandet ska
överbringas. Det framstår därför enligt deras mening som självklart att det är
möjligt att i rättslig mening sända eller ta emot ett elektroniskt meddelande lika
väl som ett traditionellt meddelande .
Två kommunikationstermer som det kan finnas anledning att nämna särskilt är
enligt utredningen inkommen och tillhanda. Dessa termer är vanligt
förekommande och är ofta knutna till någon form av rättsverkan, till exempel
fristavbrott. Det är därför av rättssäkerhetsskäl viktigt att de har en tydlig
tillämpning på såväl traditionell som elektronisk kommunikation. I de fall en
regel om inkommande p.g.a. särskilda omständigheter i det enskilda fallet
framstår som ett självständigt hinder för elektronisk kommunikation bör man
naturligtvis överväga om den bör anpassas. Det kan också finnas fall där det är
särskilt påkallat att införa regler som klargör ansvarsfördelning, till exempel
när en myndighet tar emot en upptagning för en annan myndighets räkning.
Kommunikationstermerna kan enligt Regeringskansliets utredning inte anses
vara något hinder mot användning av elektronisk kommunikation. Om det finns

1

°Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003.

11

Formel-form krav och elektronisk kommunikation. DS 2003 :29. Regeringskansliet 2003 .

I

KOMMUNALFÖRBUNDET SVDARKIVERA

POST ADRESS : BOX 182 j 342 22 ALVESTA

TELHON: 0472 - 39 00 00 (VX)

SIDA I 12

SVDARKIVERA.SE

82

DATUM
DNR
HANDLÄGGARE

2020-09-11
SARK/2019:98

• SYDARKIVERA.

EMILIA BERGVALL 0DHNER

bestämmelser som anvisar en viss kommunikationsväg bör man om det är
lämpligt tillåta elektronisk kommunikation. 12

6. 1 Underskrift
I utredningen från 2003 pratar man om det vanligt förekommande formkravet
underskrift. Utöver de uttryckliga kraven på underskrift förekommer ett antal
bestämmelser som i praktiken innebär krav på underskrift utan att detta
uttryckligen framgår av författningstexten. Krav på underskrift kan betecknas
med ett antal olika termer och uttryck, till exempel underskriven, undertecknad
och namnteckning. Ibland kompletteras de olika termerna med termen
egenhändig. Det finns ett antal regler som innehåller implicita krav på
underskrift. I vissa fall är det till och med fråga om bestämmelser som inte är
egentliga formkrav, till exempel ansökan, men där man funnit att bestämmelsen
trots allt innebär ett krav på underskrift. Det finns också underskriftskrav som
inte ligger implicit i själva bestämmelsen, utan som endast finns i praktiken när
bestämmelsen tillämpas. Exempelvis görs många anmälningar och ansökningar
på en blankett som har ett fält för underskrift. 13
Många av dessa implicita formkrav finns i regler som har samband med
viljeuttryck. Det gäller till exempel termer som framställan, förbindelse,
utfästelse, återkallelse. Det finns vidare exempel på implicita formkrav i regler
som reglerar situationer där en viss uppgifts riktighet intygas. Exempel på
sådana uttryck är bestyrkt, försäkran, intyg, justering, sammansättningar med
termen bevis och liknande termer. 14
På civilrättens område gäller på liknande sätt att många rutiner, framför allt
avtal, i praktiken innefattar att en handling undertecknas. Utredningen har
visat att det finns ett antal bestämmelser om avtal som inte innehåller
uttryckliga formkrav, men som har ansetts medföra implicita underskriftskrav.
Det gäller avtal som ska företes för myndigheter, där man gjort bedömningen
att myndigheten skulle kräva ett undertecknat avtal. Det finns alltså inget
hinder mot att ingå avtal utan underskrift. Däremot kan det finnas andra skäl
att underskrifter används, nämligen att det kan finnas intresse av att arkivera
en handling för att använda som bevis vid en eventuell tvist. 15
valde den första kommunen att använda sig av elektronisk signering i
samband med justering av protokoll. Justeringen överklagades till
2013

12

Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29.
Formel-formkrav och elektronisk kommunikation . DS 2003:29.
14
Forme/-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29.
15
Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29.
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förvaltningsrätten som menade att det inte finns några hinder enligt
kommunallagen mot att använda elektronisk signering vid justering av
protokoll. Kammarrätten valde att fastställa domen 2014. 16 Därefter har flera
kommuner valt att justera protokoll genom elektronisk justering.

6.2 Påskrift
Utöver kraven på underskrift finns ytterligare regler som innebär att någon
form av skrift eller märke anbringas på en yta, till exempel ett papper. Ett
närmast arketypiskt sådant formkrav är stämpel, som dock är relativt ovanligt.
Vanligare är att något ska antecknas på en handling. Sådana formkrav har
tolkats som en form av indirekt krav på en fysisk handling. Förekomsten av en
fysisk handling har uppfattats som en förutsättning för att bestämmelsen om
påskrift eller stämpel ska kunna uppfyllas. I en del fall är det så den med
påskriften försedda handlingen senare ska användas som presentationshandling
(se 6.5 Presentationshandling). Det kan också vara så att något dokumenteras
på handlingen utan att denna i och för sig används i något annat sammanhang.
I praktiken ligger det nära till hands att tänka sig att det som i praktiken blir
styrande för om ett sådant krav medger elektroniska rutiner, är om den
handling på vilken stämpel eller påskriften ska anbringas kan vara elektronisk
eller inte. En annan förutsättning är att det finns funktioner i de system som
används för att hantera till exempel rättelser, som traditionellt hanterats
genom att skriva rättelse på handlingen. Stämplar kan i många fall ersättas av
andra funktionen i systemen, på samma sätt som elektroniska underskrifter. De
funktioner som finns för rättelser brukar vara man kan ladda upp en ny version
och att det är spårbarhet så man kan se båda dokumenten. Rutin bör väl vara då
att markera tillägg digitalt eller om man gör rättelsen på papper och skannar.

6.3 Skriftlighet
Det vanligaste formkravet är krav på skriftlighet vilket också enligt utredningen
omfattar termen skrivelse eftersom den får sitt innehåll från skriftlighet.
Innebörden av skriftlighetskrav, såväl generellt som i enskilda fall, har
diskuterats. Uttalanden går i delvis olika riktningar. I vissa fall finns krav på
skriftlighet där det av förarbetsuttalanden eller av formuleringar i
författningstexten uttryckligen framgår att de tillåter elektroniska rutiner.
Exempelvis talas i 4 kap. 6 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister om
"en skriftlig begäran som överförts elektroniskt". För de flesta förekomster av

16

Dom 2014-09-24, Mål nr 3459-14. Kammarrätten i Göteborg 2014.
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skriftlighetskrav framgår det dock inte uttryckligen om elektroniska rutiner
medges. Den stora majoriteten av skriftlighetskrav pekar på att de inte kan
anses hindra elektroniska rutiner. För att besvara frågan om skriftlighetskrav
innebär att elektroniska rutiner är tillåtna bör man dock enligt utredningens
mening gå utöver de ursprungliga avsikterna avseende de enskilda
bestämmelsernas betydelse och istället se på de syften som ligger bakom regeln.
Snarare än att föreskriva papperskommunikation för dess egen skull torde
syftet vara att utesluta flyktiga former för kommunikation och dokumentation
och åstadkomma en beständig, entydig och lätt kommunicerad hantering. 17
Många former av elektroniska rutiner har betydande likheter med traditionell
pappersbunden kommunikation, till exempel elektronisk post och elektroniska
blanketter. I dessa fall är det för de flesta helt självklart att kommunikationen i
en vardagsspråklig mening är skriftlig. Eftersom de syften som ligger bakom
skriftlighetskravet kan uppfyllas med elektroniska rutiner anser utredningen
sammantaget att det finns goda grunder för att hävda att ett krav på skriftlighet
bör kunna uppfyllas till exempel genom att en anmälan görs på en av
myndigheten tillhandahållen elektronisk blankett. Skriftlighet kan inte generellt
antas hindra elektroniska rutiner. I vissa fall kan dock förhållandena vara
sådana att det krävs förtydliganden för att klargöra att elektroniska rutiner är
möjliga. 18
När man i lagstiftningen använder ordet skriftlig menar man motsatsen till
muntlig, dvs. man utesluter inte användningen av elektroniska rutiner. I vårt
land tillämpas emellertid fri bevisprövning, vilket innebär att det inte finns
någon begränsning när det gäller vilka kunskapskällor man får använda som
bevis i en rättegång. En domstol ska dessutom bedöma och värdera bevisningen
oberoende av lagregler. Det går alltså att fritt åberopa källor.

6.4 Handling
Inom förvaltningsrätten spelar TF:s handlingsbegrepp en central roll. Sedan
1970-talet omfattar TF:s handlingsbegrepp även så kallade upptagningar. En
handling kan enligt TF 2:3 vara en framställning i skrift eller bild eller en
upptagning. Med framställning i skrift eller bild menas handlingar i traditionell
bemärkelse, dvs. framställningar som kan uppfattas visuellt utan tekniska
hjälpmedel. Det är alltså frågan om alla former av skriftliga uppteckningar, till
exempel tabeller, blanketter och protokoll, men även kartor, ritningar och olika
slags bilder som fotografier eller röntgenbilder. Framställningen behöver inte

17
18

Forme/-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003.
Forme/-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003 .
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ha papper som underlag utan kan vara gjord på trä, tyg eller liknande. En
upptagning är en handling som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt
uppfattas endast med tekniska hjälpmedel. Informationen i en sådan
framställning kan alltså inte uppfattas utan tekniskt hjälpmedel. Exempel på
upptagningar som kan läsas avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med
tekniskt hjälpmedel är information i olika it-system (som kallades
automatiserad databehandling när lagstiftningen kom) olika inspelningar på
kassetter och mikrofilm. Utredningen menar att handlingsbegreppet har samma
innebörd i hela förvaltningsrätten, när inte annat framgår i det enskilda fallet.
En handling ska därför anses vara teknikneutral. 19
Medan termen handling är en generell beteckning för en informationssamling,
finns det ett antal termer som betecknar mer specifika typer av
informationsbärare eller informationsrepresentationer. Det kan vara fråga om
handlingar som har en viss typ av innehåll, till exempel karta, fotografi eller
tabell. Även om dessa termer i många fall förmodligen ursprungligen avsett
fysiska handlingar, finns det idag motsvarande representationer i digital form.
Avgörande här är snarast i vilken form handlingen finns tillgänglig och vilka
rutiner som faktiskt förekommer i det berörda fallet. 20

6.5 Presentationshandlingar
I vissa fall finns bestämmelser som innehåller termer som uppenbarligen avser
en fysisk handling. I många av dessa fall är det antingen en handling som någon
ska ha i sin besittning eller en handling som ska företes
(presentationshandling). Det kan vara fråga om en handling som medföljer
något, t.ex. en vara under transport (ledsagardokument).
En typ av presentationshandlingar är legitimationshandlingar. Dessa kan vara
sådana handlingar som ska styrka en persons identitet, men det kan också vara
handlingar som ska styrka exempelvis att en person har rätt att i någon
kapacitet företräda en viss organisation eller liknande. Det finns ett samband
mellan presentationshandlingar och krav på underskrift, även om det ingalunda
är självklart att en presentationshandling ska vara undertecknad av någon eller
att en handling som ska undertecknas också ska användas som
presentationshandling.

19
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Att krav på presentationshandlingar normalt inte kan fullgöras med
elektroniska rutiner är tämligen uppenbart. Om de kan och bör anpassas för att
medge elektroniska rutiner måste därför avgöras i varje enskilt fall. 21

6.6 Beslut
Ett särskilt fall av viljeyttring är myndigheternas "viljeyttringar", det vill säga
beslut. I utredningen har framkommit ett antal underförstådda formkrav som
avser olika typer av myndighetsbeslut. Termen beslut betecknar själva den
intellektuella handlingen att fatta ett beslut. Detta är alltså det egentliga
beslutet. Termen används emellertid också som beteckning på det dokument,
vari ett beslut dokumenteras och kommuniceras. Såväl i författningstext som i
vardagsspråk används ordet beslut i båda betydelserna. Normalt framgår av
sammanhanget vad som avses. Vissa typer av beslut har olika beteckningar
beroende på beslutets innehåll och syfte. De kan till exempel kallas anmodan,
erinran, föreläggande och yttrande. Samma generella slutsatser som gäller
termen beslut bör vara generellt giltiga även för dessa och liknande termer. 22
När det gäller själva beslutet kan detta omfattas av formkrav. Exempel på
sådana formkrav som kan förekomma är till exempel regler om omröstning
eller regler om att ett beslut ska fattas vid ett sammanträde som äger rum på en
viss plats och följaktligen utesluter elektroniska rutiner i samband med själva
beslutsfattandet. Dokumentationen av beslutet rör två situationer som
aktualiserar delvis olika överväganden. Den första avser den interna
dokumentationen på myndigheten, den andra rör underrättelsen om beslutets
innehåll till den det berör. Beslutets innehåll ska dokumenteras bland annat för
att det i efterhand ska gå att kontrollera beslutets innehåll till exempel om
innehållet har betydelse för något annat beslut som ska fattas av samma eller
en annan myndighet. Dokumentationen av beslut är också en förutsättning för
att det på ett meningsfullt sätt ska bli möjligt att få insyn i och kontrollera
myndighetens verksamhet. En särskild aspekt på denna kontrollfunktion är att
beslut ska dokumenteras för att myndighetens verksamhet ska kunna revideras.
Dokumentation av ett besluts innehåll och vem som fattat det möjliggör också
ansvarsutkrävande till exempel för tjänstefel. Dessa och andra aspekter på
dokumentationen aktualiseras framför allt när det gäller den interna
dokumentationen av beslut på myndigheten. Här gör sig alltså höga krav på
autenticitet och beständighet gällande. Detta kan i praktiken komma till uttryck

21
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i att beslut dokumenteras på papper och undertecknas. 23 Det är även vanligt att
det i moderna dokument- och ärendehanteringssystem finns funktioner för
loggning och godkännande genom olika arbetsflöden som i många fall kan
ersätta en utskriver pappershandling som undertecknas manuellt.
I förvaltningslagen finns endast krav på att beslut ska dokumenteras. Däremot
finns inga formkrav. I förvaltningslagen har man sagt att ett skriftligt beslut ska
finnas en handling som innehåller dagen för beslutet, vad beslutet innehåller,
vem eller vilka som har fattat beslutet, vem eller vilka som varit föredragande
och vem eller vilka som har medverkat vid den slutliga handläggningen utan att
delta i avgörandet. Har man tillräckligt god säkerhet och spårbarhet så finns det
inga författningshinder för att dokumentera beslut elektroniskt. 24
När det gäller underrättelse om innehållet i ett beslut sker detta traditionellt
genom att en pappershandling som återger beslutets innehåll sänds till den det
rör. Denna handling kallas, som nämnts, även den för beslut (föreläggande och
så vidare). Det beslut som skickas till den enskilde har inte samma krav på
autenticitet och beständighet som det beslut som dokumenteras hos
myndigheten. Medborgaren måste kunna förlita sig på att dokumentet på ett
korrekt sätt återger beslutet i så måtto att det inte är felskrivet. Medborgaren
måste också kunna förlita sig på att dokumentet verkligen härrör från
myndigheten och att det inte förvanskats under överföringen . Detta gäller
oavsett om det överbringas muntligen, på papper eller med elektroniska
rutiner. Enligt utredningen är det alltså möjligt att kommunicera innehållet i ett
beslut elektroniskt om man har ett system som garanterar beslutshandlingens
autenticitet och integritet. 25
I förvaltningslagen står att det är myndigheten som bestämmer hur
underrättelsen ska ske. Det innebär att den kan ske i papper, elektroniskt eller
muntligt dock måste den alltid vara skriftlig om en part begär det.26

6. 7 Blankett och f ormu lär
I kommunikation med myndigheter används traditionellt i betydande
utsträckning blanketter. Det förekommer också många bestämmelser om att
blankett ska användas. Blanketter används också i många situationer, där det i
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och för sig inte finns något bakomliggande uttryckligt författningskrav på att
blankett ska användas.27
Ett formulär är den struktur enligt vilken information ska lämnas, till exempel
på en blankett. Ett formulär kan även avse att information ska lämnas
muntligen på visst sätt. Termen formulär kan dock även beteckna en handling,
alltså en blankett. Utredningen menar att blankettkravet har till syfte att en
ansökan ska vara varaktig, tillgänglig och kommunicerbar. Man vill också
genom blanketten styra att information lämnas i en viss strukturerad form.
Utredningen menar att blanketter inte hindrar elektroniska rutiner. 28 I
dagsläget ersätter olika typer av webbformulär, e-tjänster och appar de
traditionella blanketterna.

6.8 Kopia och original
Begreppen kopia,_original, avskrift och bilaga kan ibland vara en utmaning att
översätta till digitala arbetssätt.
Termerna kopia och avskrift förekommer i ett antal bestämmelser, framför allt
sådana som har att göra med att en kopia av en handling ska ges in i samband
med ett ansöknings- eller anmälningsförfarande. Kravet på kopia anses allmänt
uppfyllas av inskannade kopior. Det vill säga att en kopia av en pappersförlaga
kan vara elektronisk. Inskannade kopior kan därför ofta uppfylla krav på kopior
enligt gällande rätt. När det gäller elektroniska förlagor måste naturligtvis även
elektroniska kopior/exemplar godtas. 29
Förhållandena blir annorlunda om det finns krav på bestyrkt kopia. Normalt
tolkas detta som krav på att papperskopian ska vara försedd med en påskrift
och en namnteckning. Utredningen menar dock att man i vissa fall bestyrka
kopior genom elektronisk signatur. 30
Även utskrifter av elektroniska handlingar som upprättas eller inkommer i eförvaltningen är att betrakta som kopior. Ibland förekommer att utskrifterna
godtas som arkivexemplar, men i det fallet behövs gallringsbeslut på samma
sätt som om pappersoriginal gallras.
I en del fall förekommer krav på att en handling ska företes i original. Om den
handling som avses är en pappershandling, kan kravet på att den ska företes i

27

Formel-formkrav och
Formel-formkrav och
29
Formel-formkrav och
3
°Formel-formkrav och
28

elektronisk kommunikation.
elektronisk kommunikation.
elektronisk kommunikation.
elektronisk kommunikation.

DS
DS
DS
DS

2003:29.
2003:29.
2003:29.
2003:29.

I

Regeringskansliet
Regeringskansliet
Regeringskansliet
Regeringskansliet

2003.
2003 .
2003.
2003.

KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA
POSTADRESS: BOX 182 I 342 22 ALVESTA

SIDA I 19

TELEFON: 0472- 39 00 00 (Vl<)
SYDARKlVERA.SE

89

DATUM
DNR
HANDLÄGGARE

2020-09-11
SARK/2019:98

• SYDARKIVERA.

EMILIA BERGVALL ODHNER

original uppenbarligen inte avse något annat än en pappershandling, och
följaktligen inte uppfyllas med elektroniska rutiner.
I e-förvaltningen garanteras att de elektroniska handlingarna är oförändrade
och äkta av uppgifter som registreras i systemen och spårning av händelser
genom loggar. Det innebär att de elektroniska handlingarna i sitt sammanhang
är att betrakta som original, och genom att hämta fram en handling med sin
metadata kan äktheten bevisas. Om en sådan handling ska visas upp i original
så sker det rimligen genom att den hämtas fram i systemet eller tas fram på ett
sådant sätt att tillräckligt med metadata medföljer handlingen vid elektronisk
överföring.

6.9 Bilagor
Det finns ett antal bestämmelser om att handlingar, till exempel kopior, ska
bifogas eller sändas som bilaga till exempelvis en ansökan. Dessa bilagor är i
många fall kopior eller avskrifter av andra handlingar. Bedömningarna i
utredningen visar att bilagor liknar kopior. Man har i vissa fall funnit att
formen hos den handling som ska bifogas blir avgörande för om bilageregeln
hindrar elektroniska rutiner. Normalt är syftet när bilagor bifogas att
underrätta en myndighet om ett visst sakförhållande, som ska styrkas med den
bifogade handlingen. Det väsentliga i sammanhanget är alltså att myndigheten
kan inhämta uppgifter på ett tillförlitligt sätt. Det här innebär att äktheten
skulle kunna intygas via en elektronisk kommunikation. 3 1

6.10

Kungörelse

Det finns ett antal termer som har att göra med det sätt på vilket en myndighet
under formella former kommunicerar utåt till en vid krets. Det gäller till
exempel kungörelse, tillkännagivande och underrättelse. Det finns också ett
antal kungörelseregler som anvisar en viss, icke elektronisk
kommunikationsväg. Exempelvis finns regler som säger att en kungörelse ska
ske genom anslag, märke, skylt, radiouppläsning och i ortstidning. Generellt är
det förmodligen enligt utredningen mer ändamålsenligt att använda sig av
elektronisk kungörelse eftersom de kan förväntas nå en större krets. Det finns
alltså inget som utesluter elektroniska kungörelser. 32
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I den nya kommunallagen i kap 8 finns numera bestämmelser om att
tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträde ska anslås på kommunernas
webbplats på en speciellt utformad anslagstavla. 33

6.11

Intern hantering och dokumentation

Ett antal termer som har karaktär av formkrav hänför sig huvudsakligen till den
interna hanteringen i myndigheten eller företaget. Det kan vara termer som akt,
anteckning, dokumentation eller protokoll. Dessa termer kan ha skiftande
betydelse i olika sammanhang. På många myndigheter är handläggningen helt
eller delvis elektronisk. Att till exempel en akt eller en anteckning kan vara
elektronisk är självklart. Den interna hanteringen av handlingar hindrar inte
elektroniska rutiner. Många verksamhetssystem har stöd för att digitalt signera
anteckningar eller att registrera olika former av utkast och tjänsteanteckningar.

6.12

Procedurkrav

Krav på att en rättshandling ska utföras på ett visst sätt kan hindra elektroniska
rutiner. Med procedurkrav avses krav på att en handling måste utföras på visst
sätt för att en viss rättsverkan ska inträda. Ett typexempel är att äktenskap
måste ingås genom att kontrahenterna är närvarande och genomgår en viss
procedur. Många sådana krav bygger på att någon är personligen närvarande,
vilket inte går att uppfylla elektroniskt. 34
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7 Elektroniska underskrifter
En signatur kan ge uttryck för vilja att handla på ett visst sätt, det vill säga att
acceptera innehållet i den text som är placerad före namnteckningen. Man
brukar också i anslutning till viljefunktionen nämna den varningsfunktion som
är förbunden med namnteckningen, det vill säga kravet på att underskrift
klargör på ett tydligt sätt att det kan vara fråga om en bindande förpliktelse för
undertecknaren.
Namnteckningen kan vidare användas för att identifiera en person. Genom att
skriva en namnteckning på en handling som innehåller en text knyts texten till
namnteckningen och därmed till den person som utpekas av namnteckningen.
Detta brukar definieras med begreppet äkthet.
Identifierings- och äkthetsfunktionerna kan användas där det finns behov av
bevisning, till exempel för att styrka rättshandlingar. När man förser en
pappershandling med en namnteckning är det för att säkra eventuellt framtida
behov av att kunna bevisa såväl identiteten på som avsikten hos den som
undertecknat en handling. Den person som undertecknat en handling kan
därmed inte med framgång hävda att han inte står bakom handlingen
(oavvislighet) .
I Sverige finns inom civilrätten förhållandevis få regler som innebär att
underskriften är en förutsättning för att vissa rättsverkningar ska träda in. Det
är i stället normalt bevisverkan av underskriften som får betydelse. Ett
förfarande som innebär att man knyter en undertecknare till en text på ett
annat sätt än genom namnteckning kan därför i många fall innebära att
äktheten intygas, till exempel en elektronisk handling som signerats via en elegitimation.
Krav på att en handling ska vara skriftlig eller egenhändigt undertecknad finns i
vissa lagar, men även i regler som myndigheter själva ställer upp.
Lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer är numera upphävd
och istället gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014
av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för
elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av
direktiv 1999/93/EG. EU-förordning gäller som lag i Sverige och det finns också
kompletterande lagstiftning på området genom lag (2016:561) med
kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering
samt en svensk förordning. Användning av underskrifter eller namnteckningar
har blivit en etablerad metod för bekräftelse, kontroll och bevisning kring olika
företeelser i samhället. Det har blivit en praxis som utvecklats vid sidan om

I

KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA

POSTADRESS: BOX 182 j 342 22 ALVESTA

SIDA I 22

TELEFON: 0472 - 39 00 00 (VX}

SYDARKIVERA.SE

92

DATUM
DNR
HANDLÄGGARE

2020-09-11
SARK/2019:98

• SYDARKIVERA.

EMILIA BERGVALL ODHNER

lagstiftningen. Att observera är att det i 15 kap. 13 § brottsbalken finns en regel
som säger att den som förnekar sin underskrift på en urkund kan dömas till
böter eller fängelse i högst sex månader, under förutsättning att förnekandet
innebär fara i bevishänseende. För grova brott är straffet fängelse i högst två
år.
I 14 kap. 1 § brottsbalken finns regler om urkundsförfalskning.
Urkundsförfalskning innebär att den som, genom att skriva annan, verklig eller
diktad, persons namn eller genom att falskeligen förskaffa sig annans
underskrift eller på annat sätt framställer falsk urkund eller falskeligen ändrar
eller utfyller äkta urkund, dömes, om åtgärden innebär fara i bevishänseende,
för urkundsförfalskning till fängelse i högst två år. Som urkund anses protokoll,
kontrakt, skuldebrev, intyg och annan handling, som upprättats till bevis eller
annars är av betydelse såsom bevis.
En fråga som ställs när det gäller elektroniska underskrifter är om de är
juridiskt bindande och kan användas som bevis vid rättslig prövning. I grund
och botten så är det själva handlingen som är det centrala och en handling kan
vara underskriven eller inte. Underskriften kan styrka eller försvaga värdet av
ett dokument.
Det är ovanligt i svensk lagstiftning att uttryckligen kräva undertecknande. Det
gör att domstolarna prövar handlingen och omständigheterna runt den, inte
specifikt tekniska eller formella krav på signaturen. De avgöranden som finns i
svensk domstol handlar om att handlingen gäller, och tar inte ställning till
underskriften i sig. En ofta omtalad dom är den i Kammarrätten i Göteborg från
2014-09-24 (Mål nr 3459-14 Kammarrätten i Göteborg 2014).
eIDAS-förordningen gäller som lag för hela EU. Det finns bestämmelser om att
formkrav i nationell lagstiftning ska tillämpas i första hand. Det innebär att om
det finns särskilda bestämmelser om hur signaturer ska vara i svensk
lagstiftning, så gäller dessa bestämmelser före eIDAS-förordningen. Till
exempel om det finns uttryckligt krav på undertecknande på papper. Det är
förhållandevis ovanligt med sådana formkrav i de svenska lagarna. Det är mer
vanligt i andra länder runt om i Europa.
Det kan vara bra och praktiskt av olika skäl att underteckna handlingar. Till
exempel finns det inte krav i lagstiftningen att underteckna avtal. Men det kan
vara svårare att bevisa att det finns ett avtal om det inte är dokumenterat och
signerat. Vare sig om det är ett dokument på papper underskrivet med penna
eller ett digitalt dokument med elektroniska underskrift.
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II

11

II

7.1 Enkla eller vanliga underskrifter
Att tänka på är att många saker kan räknas som elektronisk underskrift. Det
kan vara personuppgifter skrivet med tangentbord i ett dokument, en bild av en
handskriven signatur eller en signatur som ritas på en touchpad. Det vill säga
varje form av identitetsinformation knuten till ett dokument som visar någons
vilja. I många fall kan även dessa typer av underskrifter ha ett värde. Det är
inte ovanligt att signera mottagning av paket och köp av varor med signaturer
av detta slag.

7 .2 Avancerad elektronisk underskrift
Denna typ av underskrift ska kunna styrka identiteten på den som
undertecknar. Signaturen är styrkt med e-legitimation och det är kryptografiska
metoder för att kontrollera att dokumentet inte har ändrats. Signaturen har en
tidsangivelse. Den avancerade elektroniska underskriften saknar en visuell
representation och är framförallt till för att kunna kontroller maskinellt.
Många lösningar för att underteckna elektroniskt skapar en kvittenssida som
ger visuell information om underskriften. Viktigt att notera är att det i sig inte
är underskriften. För att kunna kontrollera en avancerad elektronisk
underskrift behöver man ha tillgång till det elektroniska dokumentet och
certifikatet som hör till den som signerat handlingen måste vara giltigt. Det
innebär att rutinerna för att kontrollera och registrera handlingarna är det
centrala i hanteringen.

7 .3 Kvalificerad elektronisk underskrift
En avancerad form av elektronisk underskrift där tillsynsmyndigheten (PTS)
godkänt att använda komponenter och godkänt organisationen som behöver
uppfylla krav enligt förordningen. Kvalificerade elektroniska underskrifter
behövs framförallt om man behöver kunna använda dokument i domstolar i
andra länder.
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8 Vad måste finnas på papper?
8.1 Egenhändigt undertecknade handlingar
När krävs det enligt lag eller förordning att man gör en egenhändig
namnunderskrift på papper? Nedan följer ett antal ärendetyper där det
fortfarande enligt lag eller förordning krävs en egenhändig namnunderskrift på
en pappershandling. Sammanställningen är inte uttömmande utan är exempel.
Det kan finnas fler handlingar som kräver en egenhändig namnunderskrift. Alla
handlingar som finns med har inte direkt med kommunal eller regional
verksamhet att göra utan det kan även förekomma handlingar som
kommun/region bara kommer i kontakt med.
r-

---

Lag

Paragraf

I Typ av ärende som kräver underskrift

Kommunallagen

8 kap

Folkinitiativ - ärende om att hålla
I folkomröstning. Initiativet ska vara
'
skriftligt, ange den aktuella frågan som
. innehålla initiativtagarnas egenhändiga
I namnteckningar, uppgift om när
i anteckningarna gjorts,
I namnförtydliganden, personnummer och
l uppgift om deras adresser.

2 §

, (2017:725)

,

J

I

Utlännings. förordningen

2

kap 4 §

(2006:97)

Hemlandspas;- --resehandling får godtas
som pass (hemlandspass) om handlingen
är utfärdad av en behörig myndighet i
det land där innehavaren
är medborgare samt uppfyller de
i förutsättningar som anges i andra-fjärde
I styckena.

1

I
' I handlingen skall det bl a finnas
I uppgifter om

i innehavarens medborgarskap och
j

fullständiga namn samt födelsedatum
och födelseort,

i uppgift om handlingens giltighetstid,
I

i

innehavarens namnteckning,

I~-

-- -

-

--
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Jordabalken
(1970:994)

4 kap

1 §

I

Bevittning av överlåtelse av fast
egendom - uttryckligt formkrav på
I egenhändig underskrift.

Lagen (1946:805)
med särskilda
bestämmelser
angående vittne vid
vissa
I rättshandlingar

1

Jordabalken
(1970:994)

Avtal om köp av fast egendom - både
säljare och köpare ska skriva under
köpehandlingen

1

1

Övrig bevittning av rättshandlingar torde
' också ha krav på egenhändig underskrift.
20

kap 7 §

Ansökan om lagfart ska förklaras vilande
I om vid köp, byte eller gåva, överlåtarens
underskrift på köpehandlingen inte är
bevittnad av två personer och
överlåtelsen inte skett genom statlig
myndighet
1

I
Äktenskaps balken
(1987:230)

4 kap 7 §

Vigsel - har formkrav på att de som vigs
ska vara närvarande samtidigt och
vigseln ska ske inför vittnen.
ska vigselförrättaren genast efter
1 Vidare
I vigseln lämna makarna bevis om vigseln
i form av ett särskilt protokoll. Även
Skatteverket ska underrättas om vigseln.
1
I Står inte uttryckligen att det ska vara
I
egenhändig namnunderskrift av
! vigselförrättaren och vittnen på det
I särskilda protokollet, men det torde få
1
anses gälla.

i

I

I

I

Äktenskaps balken
(1987:230)

7 kap 3 §

Äktenskapsförord -ska upprättas
: skriftligen, dateras och undertecknas av
makarna eller blivande makarna.
!

I
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Äktenskaps balken

9 kap 5

§

(1987:230)

Över bodelning skall upprättas en
I handling som skrivs under av båda
i makarna. Är den ena maken död,
' förrättas bodelningen av den andra
maken samt den dödes arvingar och
universella testamentstagare. För de
: sistnämnda gäller vad som är föreskrivet
för make, dvs de ska skriva under
bodelningshandlingen.
1

I
I

Ärvdabalken

10

kap

1 §

(1958:637)

Testator måste i två vittnes samtidiga
· närvaro underteckna testamentet för
: giltighet.
I

Föräldrabalken

1

kap 4 §

I En bekräftelse- a~ faderskap görs
1

skriftligen och ska bevittnas av två
1 personer.
1

(1949:381)

I

Konkurslagen

2

kap

1 §

(1987:672)

-

Rättegångs balken

12

kap 8 §

(1942:740)

Ansökan om konkurs ska vara skriftlig
och egenhändigt undertecknad av
1
! sökanden/ ombud
Vill part föra talan genom ombud, skall
han giva ombudet fullmakt muntligen
II inför rätten eller ock skriftligen. Skriftlig
· fullmakt skall vara egenhändigt
, undertecknad av parten .
.

Rättegångs balken

42

(1942:740)

§§

Passförordningen
(1979:664)

kap

1-2

;

-

-

Stämningsansökan för att en rättegång
ska vara skriftlig och egenhändigt
undertecknad

Passansökan ska göras skriftligen och
! undertecknas av sökanden i närvaro av
den som tar emot passansökan. Kravet
I på att ansökan ska undertecknas gäller
inte den som inte kan skriva sitt namn.

I
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Körkortsförordningen
(1998:980)

- - - - - ------ -

Förordning om
nationellt
identitetskort
, (2005:661)

Vallagen (2005:837)

SYDARKIVERA.

3 kap 15

§

, Ansökan om nationellt ID-kort ska göras
skriftligen och undertecknas av
sökanden i närvaro av den som tar emot
1
: passansökan. Kravet på att ansökan ska
I undertecknas gäller inte den som inte
1
. namn.
. sitt
, k an s l<:riva

3 §

2

Ansökan om att få körkort eller
förarbevis ska göras på en särskild
blankett (grundhandling) och vara
1
egenhändigt undertecknad av sökanden.

kap 4 §

I De som stöder en anmälan om
1

registrering skall egenhändigt
underteckna en förklaring om stödet. Av
förklaringen skall deras namn och
personnummer framgå samt var de är
folkbokförda.

I
2

kap g

§

Ett parti som vill anmäla samtliga sina
1 kandidater för ett visst val ska
skriftligen göra detta hos den centrala
· valmyndigheten eller, i den utsträckning
\ som regeringen bestämmer,
l länsstyrelsen.
I Tillsammans med anmälan ska partiet
; lämna en egenhändigt undertecknad
j förklaring från varje kandidat att han
I eller hon samtycker till anmälan.
;

I

2

kap

11 §

En unionsmedborgare som inte är svensk
I medborgare och som önskar kandidera
vid val till Europaparlamentet ska göra
1
en egenhändigt undertecknad försäkran
, som skickas till den centrala
\ valmyndigheten
I
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8.2 Skriftliga handlingar
Under senare år har flera lagar ändrats till att det enbart står skriftligt istället
för egenhändigt undertecknat. Detta för att underlätta för övergång till
elektronisk signatur. Myndigheterna bestämmer i dessa fall själva om man vill
använda sig av elektronisk signatur eller om man vill vidhålla undertecknande
på papper. Sammanställningen är inte uttömmande utan det kan finnas fler
handlingar som kräver skriftlig form. Alla handlingar har inte direkt med
kommunal eller regional verksamhet att göra utan det kan även förekomma
handlingar som kommun/region bara kommer i kontakt med.
Sydarkivera kan inte ge några generella rekommendationer vad gäller val för
specifika handlingstyper utan det kan variera stort från fall till fall.

i

Lag

-··-··--·
--·~
Lagen om offentlig

I

Paragraf

Typ av ärende som kräver
skriftlig form

J! __ kap 7§

-------

i Anbud. En myndighet kan i

12

upphandling (2016:1145) I
samt eIDASI Artikel 25förordningen

samband med en upphandling tala
om att man accepterar att anbud
kommer in elektroniskt och att
'
I dessa i så fall ska vara
underskrivna med hjälp av
avancerade elektroniska
signaturer. Svenska myndigheter
·1 ska även godkänna utländska elegitimationer.
i
I

Lag om ändring i lagen
om belastningsregister
, (1998:620) SFS
2018:1224

, Ansökan om registerutdrag.
I I samband med att man ska arbeta
I inom olika branscher, framförallt
med barn och ungdomar så kan
, arbetsgivaren begära att man visar
upp ett registerutdrag. Detta
i måste vara undertecknat och
skickas in på papper men i vissa
situationer godkänns inskannad
underskrift.

9§

I

1
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I

1

i
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Lag om avtal och andra
rättshandlingar på
förmögenhetsrättens
område (1915:218)

Artikel
l och 15
!

-

Om någon begär att få ut ett
registerutdrag med hänvisning till
dataskyddsförordningen så ska
I begäran vara skriftlig eller i annan
I lämplig form, t ex elektronisk. Om
· den registrerade begär det kan
informationen tillhandahållas
muntligt under förutsättning att
j den registrerades identitet kan
bevisas på annat sätt. Det finns
inga krav på att ansökan ska vara
: med underskrift, men den
registrerade måste oavsett form
: kunna identifiera sig.

12

!

Skriftliga avtal, kontrakt och
överenskommelser. I dessa fall
I kan man använda sig av
pappersavtal med
namnunderskrifter eller
1 elektronisk signatur.
I I tre fall bör dock avtal, kontrakt
· och överenskommelser finnas i
analog form:

3 kap

. a) Avtal, kontrakt och
1 överenskommelser som är
' verksamhetskritiska, har stort
I ekonomiskt värde eller avtal som
har ett högt bevisvärde.
I

b) Avtal, kontrakt och
överenskommelser där det pågår
1 en rättslig tvist med anledning av
avtalet eller om en sådan kan
väntas uppstå på kort sikt.

I
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c) Avtal, kontrakt och
överenskommelser där det finns
anledning att ifrågasätta avtalets
äkthet eller giltighet.

!
i

Lag om avtal och andra
, rättshandlingar på
I
förmögenhetsrättens
: område (1915:218)
I

' 2

;

kap 16§

Fullmakt innebär handlande i
annans namn för annans räkning.
Den är en utfästelse från en
fullmaktsgivare/huvudman till
tredje man om att en särskilt
utsedd person (fullmäktigen) har
rätt att företa rättshandlingar
(exempelvis slutande av avtal) i
I
•
fullmaktsgivarens namn.
Fullmäktigen medverkar till
avtalets slutande, men det
resulterande fullmaktsgivarens
[
I namn. Fullmäktigen medverkar till
I
avtalets slutande, men det
i
resulterande avtalet involverar
' bara fullmaktsgivaren och tredje
man.

2 kap 27§

1

I

En fullmakt är ofta skriftlig (för
vissa typer av avtal är den
skriftliga formen obligatorisk). Se
även mer om fullmakt under
Egenhändigt undertecknande

I En ansökan, överklagande,

Förvaltningsprocesslagen 3 §
, (1971:291)

anmälan, underställning eller
annan åtgärds från en enskild ska
, vara skriftlig. Det finns inte längre
krav på att den ska vara
! egenhändigt undertecknad i
lagsstiftningen.
1
I

I
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-

-

Komplikationer kan uppstå i
samband med t.ex. ansökningar
om bidrag. Normalt krävs att
ansökan är egenhändigt
undertecknad men där är avsikten
i första hand att den sökande ska
bekräfta att hen tagit del av
bestämmelserna kring ansökan
och är medveten om hur den ska
hanteras. Detta kan ersättas med
elektronisk signatur men om det
krävs flera parters
undertecknande vid en ansökan
försvåras elektronisk signatur.
i Kommunen kan bestämma om en

ansökan ska vara skriftlig eller
elektronisk.

l
I
I

Skollag 2010:800 samt
skolverkets föreskrifter

! 18§

Betyg. Skolverket har ändrat
kraven på betygskataloger och de
får föras elektroniskt om det finns
ett beslut på att den ska vara
elektronisk. Vid utdrag ur
betygskatalogen krävs dock
handskriven underskrift.

I

(SKOLFS 2011:123) och
(SKOLFS 2011:145)

Slutbetyg måste undertecknas för
hand av ansvarig rektor så där
krävs analog underskrift. I
skollagen står det enbart att betyg
: ska vara skriftliga men skolverket
har i sina föreskrifter gjort egna
tolkningar och bestämt hur
betygen ska hanteras och se ut.
I

I
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-

Kommunallag (2017:725) · s kap

-

Frågor och interpellationer. För
att hämta in upplysningar får
ledamöterna ställa frågor. En
fråga ska ha ett bestämt innehåll.
Den får vara försedd med en kort
inledande förklaring.
Interpellationer får ställas av
ledamöterna och riktas till
ordföranden i en nämnd eller en
fullmäktigeberedning samt till de
förtroendevalda i övrigt som
fullmäktige bestämmer.
Interpellationerna ska ha ett
bestämt innehåll och vara
försedda med motivering. Det står
ingenting i kommunallagen om att
frågor och interpellationer måste
vara undertecknade men hur det
hanteras bestäms av fullmäktiges
I arbetsordning.

Medborgarförslag. Den som är
folkbokförd i kommunen eller i en
, kommun inom regionen får, om
fullmäktige har beslutat det, väcka
ärenden i fullmäktige. I
kommunlagen finns ingenting om
egenhändigt undertecknade utan
, elektronisk signatur kan användas.

Kommunallag (2017:725) ' 8 kap 1§

Kommunallag (2017:725)

1

s kap 22§

I

·--

Motioner. En motion får väckas av
en ledamot i fullmäktige eller
nämnd. En motion får också
lämnas vid ett
pågående sammanträde. Ämnen av
' olika slag får inte tas upp i samma

1

I

motion.

I
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Aktiebo lagslag

. 2

Stiftelseurkund. I aktiebolagslagen
framgår att samtliga stiftare av en
bolagsbildning måste underteckna
stiftelseurkunden. Det finns dock
ingenting i lagen som säger att det
måste ske på papper istället
räknas det upp vad urkunden
måste innehålla.

kap 3§

I

I

(2005:551)

I
; Lagen om

kommunitl~---+4k;;p·5-§____Å_r-sr-e-dovisningen ska upprättas i

· bokföring och
' redovisning (2018:597

'

vanlig läsbar form. Det innebär att
det inte finns krav på att en
årsredovisning måste vara i
pappersform.

I
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8.3 Upprättade handlingar
I 9 § andra stycket i förvaltningslag (2017:900) sägs att handläggningen ska

vara skriftlig men myndigheten får besluta om handläggningen ska vara helt
eller devis muntligt om det inte är olämpligt. I 30 § finns bestämmelser om hur
skriftliga beslut ska utformas som myndigheten fattar. De ska innehålla dagen
för beslutet, vad beslutet innehåller, vem eller vilka som har fattat beslutet.
vem eller vilka som har varit föredragande och vem eller vilka som har
medverkat vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet. Det står
däremot inte att besluten måste vara undertecknade. Däremot står det att
överklagande ska vara skriftliga men det finns inget generellt krav i
förvaltningslagen på att till exempel en ansökan eller en skrivelse med
överklagande ska vara egenhändigt undertecknad.
De formkrav på underskrifter som finns i svenska författningar har flera syften.
Det första formkravet handlar om bevisning. Ett annat syfte har att gör med
varningsfunktionen, det vill säga att ge tid för eftertanke innan man sätter sin
signatur under en handling med rättsverkan. Upprättade handlingar har
generellt inga krav på att de ska vara undertecknade. Däremot finns regler i
vissa lagar eller interna styrdokument om undertecknande av handlingar. Ett
par exempel i kommunal verksamhet är s kap. 65-67 och 69 §§ i
kommunallagen där bestämmelser finns kring när ett protokoll ska justeras
efter sammanträdet på det sätt som fullmäktige har bestämt. Detta ska ske
senast fjorton dagar efter sammanträdet.
Protokoll är exempel på handlingar som skrivs in elektroniskt och skrivs ut på
papper. Protokollets förstasida innehåller normalt administrativa uppgifter,
kopplade till bland annat anslags bevis. Justering görs genom att justeraren
sätter sin signatur på var och en av protokollets sidor, jämte bilagor, för att
man ska kunna se att justeraren fått tillgång till protokollet i sin helhet.
Protokollet brukar dessutom skrivas under av ordföranden och sekreteraren.
Det finns inga hinder mot att protokollsutdrag, tjänsteskrivelser o.d . upprättade
handlingar hanteras alltigenom elektroniskt, det vill säga upprättas och lagras
knutna till respektive ärende. Det finns inget som säger att protokoll måste vara
undertecknade med penna eller bevittnas. Förvaltningsrätten i Göteborg
konstaterade i en dom från 26 maj 2014 att "Syftet med justeringen är att
bestyrka riktigheten av vad som står i protokollet. Kommunallagen säger inget
om att detta bestyrkande måste ske genom undertecknande med en penna. Det
föreligger därför inget hinder enligt kommunallagen för att justera kommunala
sammanträdes-protokoll med elektronisk signatur." Kammarrätten i Göteborg
fastslog 24 september 2014 förvaltningsrättens dom. Vad som behöver

I
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säkerställas om man använder sig av elektronisk underskrift är en metod som
garanterar att den elektroniska handlingen (signaturen) kommer från rätt
person och att handlingens innehåll inte ändrats.
I fullmäktiges arbetsordning och i reglementen brukar man ange hur avtal,
skrivelser och andra handlingar i fullmäktiges eller nämnds namn ska
undertecknas och kontrasigneras. Huruvida man bevarar eller gallrar
originalhandlingarna beror på hur man ser på deras bevisvärde.
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9 Myndigheten beslutar i de flesta fall!
Slutsatsen av Sydarkiveras utredning är att det endast i ett fåtal fall
uttryckligen finns krav på att en handling ska vara på papper. I de allra flesta
fall finns numer en lagstiftning som tillåter elektronisk hantering av
information. Direktiven från EU pekar ut en inriktning mot allt högre grad av
digitalisering i förvaltningen. Det innebär att kommuner och regioner över tid
kommer att gå mot en utveckling som är allt mer digital.
Att det i dagsläget är tillåtet och möjligt att digitalisera det mesta är inte det
samma som att det är praktiskt, tekniskt och ekonomiskt genomförbart för alla
kommunala verksamheter på kort sikt. Sydarkivera rekommenderar därför sina
förbundsmedlemmar att i de flesta fall hantera övergången till ett helt digitalt
ärendeflöde stegvis. Det kan finnas omständigheter där en snabbare övergång
och mer massiva satsningar kan vara genomförbara. För att det ska fungera
behövs tillräckligt med resurser både när det gäller tid och pengar för att till
exempel införa nya system som stödjer digitala arbetssätt.
För att arbeta fram en plan för digitalisering så är det viktigt att genomföra
analyser av till exempel konsekvenser och risker, mognaden inom förvaltningen
för att ta sig an digitaliseringen och vilka resurser som finns att tillgå. Det är
viktigt att ta fram en handlingsplan som är genomförbar och som stegvis gör
det möjligt att förbättra rutiner och informationssystem i praktiken. Det
behöver även ske uppföljning och utvärdering för att undvika satsningar som
blir onödigt kostsamma och eller ineffektiva på längre sikt.
Digitaliseringen hos de flesta förbundsmedlemmar är en process som troligen
kommer att pågå under många år. Eftersom det ofta är stora och långsiktiga
förändringar behövs förankring i ledningen både centralt i organisationen och
berörda förvaltningar och bolag. En förutsättning för att lyckas är att
medarbetare och nyckelpersoner är delaktiga i förändringen. Digitalisering kan
innebära stora förändringar i det dagliga arbetet för till exempel registratorer,
nämndsekreterare och handläggare. Förändringen påverkar även i högsta grad
den politiska ledningen och beslutsprocesserna i nämnder och styrelser.
Samtidigt är det alltfler som ser digital handläggning som normaltillstånd och
kan uppleva traditionella rutiner som svåra att hantera. Det är ett alltjämt
pågående generationsskifte både när det gäller personal, verksamhetssystem
och teknisk utrustning hos förbundsmedlemmarna.
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2020-09-11
SARK/2019:98

• SYDARKIVERA.

EMILIA BERGVALL ODHNER

Några tips!

•

Fokusera på att först digitalisera de områden där det ger bäst effekt eller där
analoga rutiner är som: mest ineffektiva och tidskrävande.

•

Prioritera de verksamhetsområden där det finns verksamhetssystem som
stödjer ett digitalt arbetssätt. Annars kan det vara förnuftigt att vänta till ett
systembyte.

•

Gå igenom informationshanteringsplanerna

•

Delta i Sydarkiveras nätverk för olika verksamhetsområden och
intressentgrupper för att få inspiration och utbyta erfarenheter med
kollegor.

•

Delta i arbetet med att hålla mallarna inom VerkSAM Arkivredovisning
uppdaterade och relevanta för att stödja ett digitalt arbetssätt och digital
informationshantering.

•

Anmäl deltagare till Sydarkiveras utbildningar. En ny webbutbildning har
tagits fram för att stödja de förvaltningar som vill sluta skriva ut och arbeta
i huvudsak digitalt.

•

När det är dags att byta verksamhetssystem är det viktigt att få med krav
som stödjer ett digitalt arbetssätt och digitalt bevarande.
Förbundsmedlemmarna har möjlighet att få råd när det gäller kravställning i
samband med upphandling.
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10

• SYDARKIVERA.

Vägledningar och källor

CEF Digital Connecting Europe publicerar information om de europeiska
byggnadsblocken samt vägledningar, specifikationer, tjänster och program för
att stödja den digitala infrastrukturen.

Länk till CEF Digital Connecting Europe Building Blocks:
https: //ec.europa.eu/cefdigital/
Myndigheten för Digitalisering, DIGG, har uppdraget att samordna och stödja
den förvaltningsgemensamma digitaliseringen Även DIGG har mycket
matnyttigt att erbjuda på sin webb:

https: //www .digg.se/ digital-identitet
Sydarkivera har en handbok på webben. Tillsammans med
förbundsmedlemmarna så kompletteras handboken med texter efter hand.

Länk till Sydarkiveras handbok på webben (Wikin):
https: //wiki.sydarkivera.se/wiki/Huvudsida
eSam och tidigare E-delegationen har tagit fram flera vägledningar som hjälp
när man vill utveckla verksamheter mot e-förvaltning.

Exempel på vägledningar är:
•

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltning 3.0

•

Rättsliga förutsättningar för digitalt i första hand

•

Checklista för jurister.2.0 Introduktion i rättsliga förutsättningar i
utvecklingsinsatser

•

Juridisk vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter.

•

Metod för utveckling i samverkan

•

Digitalisera rätt - en praktisk juridisk vägledning
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Källor i urval

För ett hållbart digitaliserat Sverige -en digitaliseringsstrategi.
Regeringskansliet

2017.

Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS

2003:29.

Regeringskansliet

2003.

Den offentliga förvaltningens digitalisering - en enklare, öppnare och effektivare
förvaltning? RIR

2016:14

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen. Vägledning
från e-delegationen. Version

2.0 2015-03-19

E-förvaltning och informationshantering Att hantera, bevara eller gallra
elektroniska handlingar. Sveriges kommuner och landsting

I

2011
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Sammanträdesprotokoll
2022-08-17

Sidnummer, beslut 1(2)

Utbildningsnämndens utskott

§ 64 Ny ägar- och ledningsprövning Kunskapsförskolan
Ärendenummer UN 2022/198

Utbildningsnämndens utskotts beslut
Utbildningsnämndens utskotts förslag till beslut till utbildningsnämnden:
1. Utbildningsnämnden beslutar godkänna ny ägar – och ledningsprövning.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Den 21 februari 2019 godkände utbildningsnämnden Kunskapsförskolan till att
driva förskola i Älmhults kommun. Den 25 maj 2022 inkom det en ny ansökan
då Kunskapsförskolan har köpts upp av Svenska Kunskapsförskolan Koncept
AB. I och med uppköpet görs ny ägare och ledningsprövning. Utbildningen och
undervisningen ändrar sig inte sedan förra beslutet och behöver inte prövas igen.

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse, Ny ägar - och ledningsprövning, daterad 22-07-06
• Bilaga 1, Erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt Svenska
Kunskapsförskolan Koncept AB.
• Bilaga 2 Ägarkedjan Kunskapsförskolan

Utbildningsnämndens utskotts behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om utbildningsnämndens utskott kan besluta i enlighet med
utbildningsförvaltningens förslag till beslut, och finner att utbildningsnämndens
utskott beslutat så.
_____
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-08-17

Sidnummer, beslut 2(2)

Utbildningsnämndens utskott

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Jennie Gränsbacke, Utbildningschef Norlandia

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
2022-07-06
Utbildningsförvaltningen
Jenni Karlsson
Jenni.Karlsson@almhult.se

1(4)

Utbildningsnämnden

Ny ägar och ledningsprövning
Ärendenummer UN 2019/27

Sammanfattning av ärendet
Den 21 februari 2019 godkände utbildningsnämnden Kunskapsförskolan till att
driva förskola i Älmhults kommun. Den 25 maj 2022 inkom det en ny ansökan
då Kunskapsförskolan har köpts upp av Svenska Kunskapsförskolan Koncept
AB. I och med uppköpet görs nya ägar - och ledningsprövning. Utbildningen
och undervisningen ändrar sig inte sedan förra beslutet och behöver inte prövas
igen.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse, Ny ägar - och ledningsprövning, daterad 22-07-06
• Bilaga 1, Erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt Svenska
Kunskapsförskolan Koncept AB.
• Bilaga 2 Ägarkedjan Kunskapsförskolan

Ärendeberedning
Styrelsen i det nya bolaget Svenska Kunskapsförskolan Koncept AB har de
erfarenheter och kunskaper som behövs gällande aktuella skolförfattningar,
arbetsrättsliga och arbetsmiljlörättsliga regler och kunskap kring ekonomiska
regelverk, se bilaga 1.
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Tjänsteskrivelse
2022-07-06

2(4)

Ovan bild visar en vinst på 874 000 kr för budget 2022. Med den beläggning
förskolan har idag och den beläggning förskolan totalt har under hösten, verkar
inte barnantalet ned 100 barn som en rimlig beläggning. Creditsafes
upplysningar visar på en kreditvärdighet på 40%, medelrisk. Men då bolaget
ingår i koncernen Norlandia så finns det andra bolag som täcker vid en förlust.
Bolag med hög kreditvärdighet och mycket låg risk.
•
•
•
•

Norlandia Förskolor AB, kreditvärdighet 76%
Norlandia Preschools AS, kreditvärdighet 90%
Norlandia Health & Care Group AS, kreditvärdighet 73 %
Hospitality Invest AS, kreditvärdighet 90 %

Se bilaga 2 för ägarkedja
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Tjänsteskrivelse
2022-07-06

3(4)

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
 Utbildningsnämnden beslutar godkänna ny ägar – och ledningsprövning.

Jenni Karlsson

Underskrift

Verksamhetschef förskola

Titel

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Jennie Gränsbacke, Utbildningschef Norlandia
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Tjänsteskrivelse
2022-07-06

4(4)

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

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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Bilaga 1

Erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt Svenska Kunskapsförskolan
Koncept AB
Styrelsen har tillsats med hänsyn till följande ftre kompetensområden:
1. Kunskap i Skollagstiftning
2. Kunskap i arbetsrättslig och arbetsmiljö
3. Ekonomisk kompetens
Styrelsen består av:
Kristin Voldsnes, Ordförande
Kristin Voldsnes har en lång karriär inom ledning och förvaltning av förskolor både inom
kommunal och privat regi. Hon är utbildad specialpedagog och har en Master of management
från Handelshögskolan i Oslo. Därigenom har hon förvärvat gedigen formell kompetens och
erfarenhet inom ekonomi, drift, skollagstiftning, arbetsrätt och arbetsmiljö. Som ytterst
ansvarig för Norlandia förskolor Sverige har Kristin goda formella och förvärvade kunskaper om
skollagstiftning och regelverk.
Jennie Gränsbacke, Ledamot
Jennie Gränsbacke är utbildad förskollärare och utbildad rektor med lång erfarenhet av att
driva förskola både som egenföretagare och anställd. Inom Norlandia har hon flerårig
erfarenhet som ansvarig för ett stort antal förskolor som skolchef över rektorerna. Jennie ingår
sedan en tid i Norlandia förskolors styrelse. Sammantaget har hon förvärvat formell kompetens
och gedigen erfarenhet inom teori och tillämpning av skollagstiftning, ekonomi, drift, arbetsrätt
och arbetsmiljö.
Christoffer Herou, Ledamot
Christoffer Herou har en magisterexamen i ekonomi från Lunds Universitet och över tio års
erfarenhet av strategi- och ledningsarbete inom ekonomi, bland annat från större revisionsbyrå
och som controller och divisionschef vid ett större internationellt företag och har därmed
omfattade kunskaper om aktiebolagslagen och redovisningsregelverket. Christoffer har
därigenom gedigen erfarenhet av att leda företag, specifikt inom skola, vård och omsorg.
Carl Lindstrand, Ledamot
Carl Lindstrand är svensk och norsk advokat och civilekonom. Han har en juris kandidat- samt
en ekonomie kandidatexamen från Stockholms universitet och har varit verksam vid svenska
advokatbyråer sedan 1997 samt i styrelser för större företag inom vård och skola sedan 2010.
Carl har därmed både formell kompetens inom relevanta juridiska områden samt förvärvad
erfarenhet, specifikt inom skola, vård och omsorg.
Denna styrelse har under de senaste åren prövats åtskilliga gånger avseende lämplighet och
erfarenhet och vid samtliga tillfällen befunnits besitta detta.

www.norlandiaforskolor.se
www.norlandia.se
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Ägarkedjan:
Kristian Adofsen -------------------- Hospitality --------------------- Roger Adolfsen
46,647%
Invest AS
46,647%
985096546
I
I
Norlandia
Health & Care
Group AS
917933367
I
I
Norlandia
Preschools AS
986554270
I
I
Norlandia
Förskolor AB
556729-3765
I
I
Svenska Kunskapsförskolan
Koncept AB
559143-3510
I
I
(Kunskapsförskolan Koncept
Älmhult AB
559152-5257)
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Tjänsteskrivelse
2022-08-24
Utbildningsförvaltning
Camilla Åström
camilla.astrom@almhult.se

1(1)

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.
Övriga delegeringsbeslut redovisas som tidigare.
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 2022-08-24
• Rapport delegeringsbeslut daterad 2022-08-24
• Avtalsrapport Utbildningsförvaltning, Tillsv anst, Månad 2022-06
• Avtalsrapport Utbildningsförvaltning, Tillsv anst, Månad 2022-07
• Avtalsrapport Utbildningsförvaltning, Alla tidsbegr anst, Månad 2022-06
• Avtalsrapport Utbildningsförvaltning, Alla tidsbegr anst, Månad 2022-07
• Avtalsrapport Utbildningsförvaltning, Timavlönade, Månad 2022-06

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

Roger Johansson

Verksamhetscontroller

Utbildningschef
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Delegeringsbeslut
Utskriftsdatum: 2022-08-24

Utskriven av:

Diarieenhet:

Utbildningsnämnden

Beslutsfattare:

Alla

Kategori:

Alla

Beslutsinstans:

Utbildningsnämnden

Camilla Åström

Sammanträdesdatum: 2022-08-31
Sekretess:

Visas ej

Id

Beskrivning

Beslutsfattare/Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Kategori

Ärendenummer

Ärendemening

Avdelning

2022.960

Avgiftsbefrielse

Elisabeth Lindén §6/2022

2022-06-13

7.3 Avgift

UN 2022/90

Avgiftsbefrielse Fritidshem Klöxhultsskolan 4-6

Klöxhultsskolan

2022.1016

Anställningsavtal outbildad lärare

Emelie Jönsson §136/2022

2022-06-29

Maria Haglund

3.13 Anställning

UN 2022/8

Anställningsavtal lärare ISÄ

Internationella skolan

2022.1017

Anställningsavtal outbildad resurs

Eva Mosqueira Alves
Moreira Da Silva §137/2022

2022-06-21

Eva Da Silva

3.13 Anställning

UN 2022/2

Anställningsavtal lärare EYP (ISÄ)

Early Years Programme

2022.1018

Avtal 2022-08-15 -- 2023-06-22

Roger Johansson §1/2022

2022-07-01

MEDLINK

4.5 Upphandling

UN 2022/218

Avtal - MEDLINK / Älmhults kommun, Centrala barn- Förvaltningskontoret
och elevhälsan

2022.1021

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Martina Emanuelsson
§7/2022

2022-06-30

Norregårds förskola

5.6 Plan mot kränkande
behandling

UN 2022/219

Plan mot diskriminering och kränkande behandling
2022/2023 NORREGÅRDS FÖRSKOLA

Förvaltningskontoret

2022.1047

Anställningsavtal outbildade lärare

Emelie Jönsson §138/2022

2022-07-11

Maria Haglund

3.13 Anställning

UN 2022/8

Anställningsavtal lärare ISÄ

Internationella skolan

2022.1078

Plan mot kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering Linnéskolan 2

Andreas Burander §8/2022

2022-08-03

5.6 Plan mot kränkande
behandling

UN 2022/227

Plan mot kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering Linnéskolan

Linnéskolan

2022.1079

Plan mot kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering Linnéskolan 1

Torbjörn Öberg §9/2022

2022-08-03

5.6 Plan mot kränkande
behandling

Sidan 1 av 2
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Id

Beskrivning

Beslutsfattare/Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Kategori

Ärendenummer

Ärendemening

Avdelning

UN 2022/227

Plan mot kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering Linnéskolan

Linnéskolan

2022.1080

Plan mot kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering Grundsärskolan 7-9

Annika Bardh §10/2022

2022-08-03

5.6 Plan mot kränkande
behandling

UN 2022/228

Plan mot kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering Grundsärskolan 7-9

Grundsär 7-9

2022.1084

Anställningsavtal outbildad lärare

Eva Mosqueira Alves
Moreira Da Silva §139/2022

2022-06-02

Eva Da Silva

3.13 Anställning

UN 2022/2

Anställningsavtal lärare EYP (ISÄ)

Early Years Programme

2022.1085

Tillägg till eller ändring i befintligt anställningsavtal

Eva-Lena Brafield
§140/2022

2022-08-09

3.13 Anställning

UN 2022/12

Anställningar Elmeskolan 2022

Elmeskolan

2022.1086

Tillägg till eller ändring befintligt anställningsavtal

Eva-Lena Brafield
§141/2022

2022-08-09

3.13 Anställning

UN 2022/12

Anställningar Elmeskolan 2022

2022.1087

Tillägg till eller ändring av befintligt anställningsavtal Eva-Lena Brafield
§142/2022

2022-08-09

Elmeskolan

3.13 Anställning

UN 2022/12

Anställningar Elmeskolan 2022

Elmeskolan

2022.1088

Tillägg till eller ändring i befintligt anställningsavtal

Eva-Lena Brafield
§143/2022

2022-08-09

3.13 Anställning

UN 2022/12

Anställningar Elmeskolan 2022

Elmeskolan

2022.1089

Anställningsavtal utbildade lärare

Emelie Jönsson §144/2022

2022-08-10

Emelie Jönsson

3.13 Anställning

UN 2022/8

Anställningsavtal lärare ISÄ

Internationella skolan

2022.1090

An ställningsavtal läräre

Emelie Jönsson §145/2022

2022-08-10

3.13 Anställning

UN 2022/8

Anställningsavtal lärare ISÄ

Internationella skolan

2022.1095

Avtal Buss i Väst - Skolskjuts

Roger Johansson §2/2022

2022-08-18
UN 2022/231

4.5 Upphandling
Avtal - Skolskjuts - Buss i Väst AB

Förvaltningskontoret

Sidan 2 av 2
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Älmhults kommun
Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar utfärdade månad 2022-06
inom Utbildningsförvaltning
Urval: Tillsvidare
Identitet
1 ALMCHIN01.220622

Anställning
Skolsköterska
Organisation: Skolhälsovård
Tillsvidare, From: 2022-09-19
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Charlotte Ingvarsson,
Verksamhetschef

2 ALMJOMA01.220615 Sfi-Lärare
Organisation: Haganäs, Kom-Vux
Tillsvidare, From: 2022-08-01
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Johan Månsson, Rektor
Vuxenutbildning
3 ALMTOOB01.220615 Ikt-pedagog
Organisation: Linné efgh, Adm/service
Tillsvidare, From: 2022-08-10
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Torbjörn Öberg, Rektor
4 ANNBAR29.220603

Lärare grundskola, 4-6
Organisation: Grundsärskolan 1-6
Tillsvidare, From: 2022-08-10
Ferieanställning, Utfärdat av: Annika Bardh, Rektor
särskola

5 ANNBAR29.220620

Elevresurs
Organisation: Grundsärskolan 1-6
Tillsvidare, From: 2022-08-10
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Annika Bardh, Rektor
särskola

6 LAAN18.220607

Lärare grundskola, 4-6
Organisation: Diö F-6
Tillsvidare, From: 2022-08-10
Ferieanställning, Utfärdat av: Lena Andersson, Rektor

7 MABE07.220630

Förskollärare
Organisation: Häradsbäck
Tillsvidare, From: 2022-07-01
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor
för förskola
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sida 2
Identitet

Anställning

8 MAEM29.220621

Förskollärare
Organisation: Norregård
Tillsvidare, From: 2022-08-08
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Martina Emanuelsson,
Rektor för förskola

9

Specialpedagog
Organisation: The International School, Adm/services
Tillsvidare, From: 2022-05-30
Ferieanställning, Utfärdat av: Maria Haglund,
Rektor/Förskolechef

MAHA23.220607

10 MAHA23.220622

Lärare grundskola, 4-6
Organisation: The International School
Tillsvidare, From: 2022-09-07
Ferieanställning, Utfärdat av: Maria Haglund,
Rektor/Förskolechef

11 MAHA23.220622

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

12 MATH02.220615

Barnskötare
Organisation: Liljebacken
Tillsvidare, From: 2022-07-16
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Malin Turesson, Rektor
för förskola

13 SASV16.220614

Studie och yrkesvägledare
Organisation: Haganäs, Gymnasie 1
Tillsvidare, From: 2022-06-13
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Samuel Svensson,
Verksamhetschef

14 SASV16.220615

Lärarassistent
Organisation: Haganäs, Gymnasie 1
Tillsvidare, From: 2022-05-03
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Samuel Svensson,
Verksamhetschef

15 SASV16.220616

Lärare gymnasium, allmän
Organisation: Haganäs, Gymnasie 1
Tillsvidare, From: 2022-08-10
Ferieanställning, Utfärdat av: Samuel Svensson,
Verksamhetschef

16 SASV16.220620

Ungdomskoordinator
Organisation: Haganäs, Gymnasie 1
Tillsvidare, From: 2022-08-01
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Samuel Svensson,
Verksamhetschef
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17 SASV16.220623

Lärare gymnasium, allmän
Organisation: Haganäs, Gymnasie 1
Tillsvidare, From: 2022-08-10
Ferieanställning, Utfärdat av: Samuel Svensson,
Verksamhetschef

18 SASV16.220628

Lärare gymnasium, yrkes
Organisation: Haganäs, Gymnasie 2
Tillsvidare, From: 2022-10-01
Ferieanställning, Utfärdat av: Samuel Svensson,
Verksamhetschef

19 SASV16.220628

Specialpedagog
Organisation: Haganäs, Gymnasie 1
Tillsvidare, From: 2022-09-26
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Samuel Svensson,
Verksamhetschef
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Älmhults kommun
Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar utfärdade månad 2022-07
inom Utbildningsförvaltning
Urval: Tillsvidare
Identitet

Anställning

1 ALMCHGU01.220717 Förskollärare
Organisation: Ryfors F-6
Tillsvidare, From: 2022-08-01
Ferieanställning (95%), Utfärdat av: Charlotta Gustafsson, Rektor
2 ALMTOOB01.220712 Lärare grundskola, 7-9
Organisation: Linné 7-9 efg
Tillsvidare, From: 2022-08-10
Ferieanställning, Utfärdat av: Torbjörn Öberg, Rektor
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Älmhults kommun
Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar utfärdade månad 2022-06
inom Utbildningsförvaltning
Urval: Alla visstid, månadsavlönade
Identitet

Anställning

1 ALBE10.220607

Lärare grundskola, 7-9
Organisation: The International School, MYP
Vikariat, 2022-08-06 - 2022-10-28,
Ferieanställning, Utfärdat av: Alesi Adi Bete, Rektor

2 ALBE10.220615

Lärare grundskola, 7-9
Organisation: The International School, MYP
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-08-10 - 2023-02-10
Ferieanställning, Utfärdat av: Alesi Adi Bete, Rektor

3 ALMANWI01.220622 Elevresurs
Organisation: Gemö 4-6
Vikariat, 2022-08-08 - 2022-12-21
Deltid - Sem.tjänst (80,00%), Utfärdat av: Anna Wilhelmsson-Hallum, Rektor
4 ALMANWI01.220622 Elevresurs
Organisation: Gemö 4-6
Allmän visstidsanställning, 2022-07-02 - 2022-12-21
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Anna WilhelmssonHallum, Rektor
5 ALMANWI01.220628 Elevresurs
Organisation: Gemö 4-6
Vikariat, 2022-08-10 - 2022-12-21,
Deltid - Sem.tjänst (85,00%), Utfärdat av: Anna Wilhelmsson-Hallum, Rektor
6 ALMCHGU01.220601 Lärare fritidshem
Organisation: Ryfors
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-06-11 - 2022-12-11
Deltid - Sem.tjänst (70,00%), Utfärdat av: Charlotta Gustafsson, Rektor
7 ALMCHGU01.220607 Elevresurs
Organisation: Paradisskolan
Allmän visstidsanställning, 2022-08-15 - 2023-02-15
Deltid - Sem.tjänst (65,00%), Utfärdat av: Charlotta Gustafsson, Rektor
8 ALMCHGU01.220617 Lärare grundskola, 4-6
Organisation: Ryfors F-6
Allmän visstidsanställning, 2022-07-01 - 2023-06-30
Ferieanställning, Utfärdat av: Charlotta Gustafsson, Rektor
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9 ALMFRLJ01.220615

Anställning
Elevresurs
Organisation: Klöxhult, Klöxhult F-3
Allmän visstidsanställning, 2022-06-27 - 2023-07-15
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Fredrik Ljung, Rektor

10 ALMJOMA01.220614 Lärare gymnasium, yrkes
Organisation: Haganäs, Kom-Vux
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-07-30 - 2025-08-01
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Johan Månsson, Rektor
Vuxenutbildni
11 ALMJOMA01.220614 Lärarassistent
Organisation: Haganäs, Kom-Vux
Visst arbete- BEA,PAN,RiB, 2022-06-11 - 2022-12-31
Heltid - BEA (%), Utfärdat av: Johan Månsson, Rektor Vuxenutbildni
12 ALMJOMA01.220615 Sfi-Lärare
Organisation: Haganäs, Kom-Vux
Allmän visstidsanställning, 2022-08-01 - 2023-07-31
Deltid - Sem.tjänst (80,00%), Utfärdat av: Johan Månsson, Rektor Vuxenutbildni
13 ALMJOMA01.220615 Lärare gymnasium, allmän
Organisation: Haganäs, Kom-Vux
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-08-01 - 2022-12-31
Deltid - Sem.tjänst (50,00%), Utfärdat av: Johan Månsson, Rektor Vuxenutbildni
14 ALMJOMA01.220615 Lärare gymnasium, yrkes
Organisation: Haganäs, Kom-Vux
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-08-12 - 2023-08-11
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Johan Månsson, Rektor
Vuxenutbildni
15 ALMLILI04.220614

Förskollärare
Organisation: Ryforsgården
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-07-01 - 2022-12-31
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Lisbeth Lindström, Rektor
för förskola

16 ALMLILI04.220620

Barnskötare
Organisation: Ryforsgården
Vikariat, 2022-08-08 - 2023-06-30,
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Lisbeth Lindström, Rektor för
förskola

17 ALMTOOB01.220615 Lärare grundskola, 7-9
Organisation: Linné 7-9 efg
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-06-17 - 2023-08-10
Ferieanställning (100%), Utfärdat av: Torbjörn Öberg, Rektor
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18 ALMTOOB01.220623 Elevresurs
Organisation: Linné 7-9 efg
Allmän visstidsanställning, 2022-08-15 - 2022-10-28
Deltid - Sem.tjänst (80,00%), Utfärdat av: Torbjörn Öberg, Rektor
19 ALMTOOB01.220629 Studiehandledare
Organisation: Linné 7-9 efg
Allmän visstidsanställning, 2022-08-11 - 2022-12-21
Deltid - Sem.tjänst (85,00%), Utfärdat av: Torbjörn Öberg, Rektor
20 ANBU25.220603

Lärare grundskola, 7-9
Organisation: Linné 7-9 abcd
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-04-01 - 2023-03-31
Ferieanställning (100%), Utfärdat av: Andreas Burander, Rektor

21 ANNBAR29.220604

Specialpedagog
Organisation: Grundsärskolan 1-6
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-08-10 - 2023-08-09
Ferieanställning, Utfärdat av: Annika Bardh, Rektor
särskola

22 ANSC16.220615

Förskollärare
Organisation: Vitsippan
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-08-08 - 2022-12-31,
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Annie Schönbeck, Rektor för förskola

23 ANSC16.220623

Förskollärare
Organisation: Vitsippan
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-08-15 - 2022-11-15
Deltid - Sem.tjänst (90,00%), Utfärdat av: Annie Schönbeck, Rektor för förskola

24 ELLI19.220609

Elevresurs
Organisation: Montessori skola, Montessori F-6
Allmän visstidsanställning, 2022-07-16 - 2023-07-15
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Elisabeth Lindén, Rektor

25 ELLI19.220615

Lärare grundskola, F-3
Organisation: Montessori skola, Montessori F-6
Allmän visstidsanställning, 2022-08-10 - 2023-08-09
Ferieanställning, Utfärdat av: Elisabeth Lindén, Rektor

26 ELLI19.220615

Lärare grundskola, 4-6
Organisation: Montessori skola, Montessori F-6
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-08-10 - 2023-08-09
Ferieanställning, Utfärdat av: Elisabeth Lindén, Rektor
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27 ELLI19.220630

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

28 EMJO17.220609

Lärare grundskola, 4-6
Organisation: The International School, PYP
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-08-10 - 2023-08-10
Ferieanställning, Utfärdat av: Emelie Jönsson, Rektor Bitr

29 EVBR14.220609

Lärare grundskola, 4-6
Organisation: Elme Skolan 4-6
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-08-04 - 2023-08-03
Ferieanställning, Utfärdat av: Eva-Lena Brafield, Rektor

30 EVBR14.220613

Studiehandledare
Organisation: Elme Skolan F-3
Allmän visstidsanställning, 2022-03-29 - 2023-03-29
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Eva-Lena Brafield, Rektor

31 EVBR14.220615

Lärare, modersmål
Organisation: Modermålslärare
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-08-22 - 2022-10-30
Deltid - Sem.tjänst (25,00%), Utfärdat av: Eva-Lena Brafield, Rektor

32 KARI28.220615

Lärare gymnasium, allmän
Organisation: Haganäs, Gymnasie 5
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-06-17 - 2023-08-01
Ferieanställning (50,00%), Utfärdat av: Karin Ringblom, Biträdande rektor

33 KARI28.220615

Lärare gymnasium, allmän
Organisation: Haganäs, Gymnasie 5
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-06-17 - 2023-08-01
Ferieanställning, Utfärdat av: Karin Ringblom, Biträdande
rektor

34 KARI28.220615

Lärare gymnasium, allmän
Organisation: Haganäs, Gymnasie 5
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-06-17 - 2023-08-01
Ferieanställning, Utfärdat av: Karin Ringblom, Biträdande
rektor
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35 LAAN18.220607

Lärare grundskola, 4-6
Organisation: Diö F-6
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-06-17 - 2023-06-22
Ferieanställning (100%), Utfärdat av: Lena Andersson, Rektor

36 LAAN18.220614

Lärare fritidshem
Organisation: Diö Fritids
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-07-09 - 2023-07-07
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Lena Andersson, Rektor

37 LAAN18.220627

Elevresurs
Organisation: Diö F-6
Allmän visstidsanställning, 2022-08-08 - 2022-12-31
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Lena Andersson, Rektor

38 MABE07.220602

Förskollärare
Organisation: Häradsbäck
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-06-01 - 2022-06-30
Deltid - Sem.tjänst (70,00%), Utfärdat av: Malin Turesson, Rektor för förskola

39 MABE07.220608

Förskollärare
Organisation: Liatorp förskola
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-07-01 - 2022-12-31,
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola

40 MABE07.220608

Barnskötare
Organisation: Häradsbäck
Vikariat, 2022-06-20 - 2022-09-22,
Deltid - Sem.tjänst (85,00%), Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola

41 MABE07.220608

Förskollärare
Organisation: Eneryda
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-07-04 - 2022-08-05
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor
för förskola

42 MABE07.220615

Elevresurs
Organisation: Häradsbäck
Allmän visstidsanställning, 2022-07-01 - 2023-06-30
Deltid - Sem.tjänst (85,00%), Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola
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43 MABE07.220620

Barnskötare
Organisation: Eneryda
Allmän visstidsanställning, 2022-07-01 - 2022-08-31
Deltid - Sem.tjänst (60,00%), Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola

44 MABE07.220620

Förskollärare
Organisation: Häradsbäck
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-08-01 - 2022-10-31
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor
för förskola

45 MAEM29.220608

Förskollärare
Organisation: Norregård
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-07-11 - 2022-08-07
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Martina Emanuelsson,
Rektor för förskola

46 MAEM29.220608

Förskollärare
Organisation: Norregård
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-07-16 - 2022-12-31
Deltid - Sem.tjänst (50,00%) Utfärdat av: Martina Emanuelsson, Rektor för förskola

47 MAEM29.220614

Förskollärare
Organisation: Norregård
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-07-11 - 2022-08-07
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Martina Emanuelsson,
Rektor

48 MAEM29.220621

Förskollärare
Organisation: Norregård
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-08-08 - 2022-12-31
Deltid - Sem.tjänst (80,00%), Utfärdat av: Martina Emanuelsson, Rektor

49 MAEM29.220621

Barnskötare
Organisation: Norregård
Vikariat, 2022-07-16 - 2022-12-31, Vik för: Karin Gustafsson
Deltid - Sem.tjänst (90,00%), Utfärdat av: Martina Emanuelsson, Rektor för förskola

50 MAEM29.220628

Förskollärare
Organisation: Norregård
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-08-22 - 2022-12-31
Deltid - Sem.tjänst (60,00%), Utfärdat av: Martina Emanuelsson, Rektor för förskola

51 MAJO12.220607

Barnskötare
Organisation: Haga
Vikariat, 2022-08-08 - 2022-12-31,
Deltid - Sem.tjänst (75,00%), Utfärdat av: Maria Johnsson, Rektor för förskola
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52 MAJO12.220607

Förskollärare
Organisation: Tornet
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-07-01 - 2022-12-31
Deltid - Sem.tjänst (90,00%), Utfärdat av: Maria Johnsson, Rektor för förskola

53 MAJO12.220614

Barnskötare
Organisation: Haga
Allmän visstidsanställning, 2022-07-23 - 2022-08-05
Deltid - Sem.tjänst (75,00%), Utfärdat av: Maria Johnsson, Rektor för förskola

54 MAJO12.220622

Barnskötare
Organisation: Haga
Vikariat, 2022-08-08 - 2022-12-31, Heltid - Sem.tjänst,
Utfärdat av: Maria Johnsson, Rektor för förskola

55 MAJO12.220622

Förskollärare
Organisation: Haga
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-08-08 - 2022-12-31
Deltid - Sem.tjänst (70,00%), Utfärdat av: Maria Johnsson, Rektor för förskola

56 MAJO12.220628

Barnskötare
Organisation: Haga
Vikariat, 2022-08-08 - 2022-12-31,
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Maria Johnsson, Rektor för förskola

57 MAJO12.220629

Förskollärare
Organisation: Tornet
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-08-08 - 2022-12-31
Deltid - Sem.tjänst (95,00%), Utfärdat av: Maria Johnsson, Rektor för förskola

58 MATH02.220601

Förskollärare
Organisation: Liljebacken
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-07-02 - 2022-08-04
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Malin Turesson, Rektor
för förskola

59 MATH02.220601

Förskollärare
Organisation: Violen
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-06-16 - 2022-07-08
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Malin Turesson, Rektor
för förskola

60 MATH02.220602

Förskollärare
Organisation: Liljebacken
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-07-16 - 2022-08-07
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Malin Turesson, Rektor
för förskola
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Anställning
Förskollärare
Organisation: Liljebacken
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-07-16 - 2022-12-31
Deltid - Sem.tjänst (80,00%), Utfärdat av: Malin Turesson, Rektor för förskola

62 MATH02.220620

Förskollärare
Organisation: Liljebacken
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-08-22 - 2022-10-31
Deltid - Sem.tjänst (70,00%), Utfärdat av: Malin Turesson, Rektor för förskola

63 MATH02.220623

Förskollärare
Organisation: Violen
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-08-08 - 2022-10-31
Deltid - Sem.tjänst (50,00%), Utfärdat av: Malin Turesson, Rektor för förskola

64 MATH02.220627

Förskollärare
Organisation: Liljebacken
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-08-08 - 2022-10-31
Deltid - Sem.tjänst (50,00%), Utfärdat av: Malin Turesson, Rektor för förskola

65 MOMA08.220614

Förskollärare
Organisation: Hallaryd
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-07-09 - 2022-12-31,
Deltid - Sem.tjänst (85,00%), Utfärdat av: Monica Malm, Rektor

66 MOMA08.220614

Barnskötare
Organisation: Diö Bokhultet
Vikariat, 2022-07-09 - 2022-12-31,
Deltid - Sem.tjänst (85,00%), Utfärdat av: Monica Malm, Rektor

67 MOMA08.220615

Barnskötare
Organisation: Hallaryd
Vikariat, 2022-08-08 - 2022-09-30,
Deltid - Sem.tjänst (85,00%), Utfärdat av: Monica Malm, Rektor

68 MOMA08.220622

Barnskötare
Organisation: Diö Bokhultet
Vikariat, 2022-08-08 - 2022-12-31,
Heltid - Sem.tjänst,
Utfärdat av: Monica Malm, Rektor

69 SASV16.220620

Studie och yrkesvägledare
Organisation: Haganäs, Gymnasie 1
Allmän visstidsanställning, 2022-08-10 - 2022-08-31
Deltid - Sem.tjänst (50,00%), Utfärdat av: Samuel Svensson, Verksamhetschef
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70 SASV16.220623

Anställning
Lärare gymnasium, yrkes
Organisation: Haganäs, Gymnasie 1
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-08-08 - 2023-08-07
Ferieanställning, Utfärdat av: Samuel Svensson,
Verksamhetschef

71 SASV16.220629

Lärare gymnasium, allmän
Organisation: Haganäs, Gymnasie 1
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-08-10 - 2022-11-10
Ferieanställning, Utfärdat av: Samuel Svensson,
Verksamhetschef

72 VEMI31.220607

Biblioteksassistent
Organisation: Skolbibliotekscentralen
Vikariat, 2022-06-11 - 2022-06-17,
Deltid - Sem.tjänst (25,00%), Utfärdat av: Vedran Misic, Bitr. rektor
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Älmhults kommun
Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar utfärdade månad 2022-07
inom Utbildningsförvaltning
Urval: Alla visstid, månadsavlönade
Identitet

Anställning

1 ALBE10.220725

Mentor
Organisation: The International School, MYP
Allmän visstidsanställning, 2022-08-06 - 2022-08-09
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Alesi Adi Bete, Rektor

2 ALBE10.220725

Mentor
Organisation: The International School, MYP
Allmän visstidsanställning, 2022-08-06 - 2022-08-09
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Alesi Adi Bete, Rektor

3 ALBE10.220727

Lärare grundskola, 7-9
Organisation: The International School, MYP
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-08-10 - 2023-06-22
Ferieanställning (20,00%), Utfärdat av: Alesi Adi Bete, Rektor

4 ALMANWI01.220728 Lärare grundskola, 4-6
Organisation: Gemö 4-6
Vikariat, 2022-08-09 - 2022-12-21, Ferieanställning, Utfärdat
av: Anna Wilhelmsson-Hallum, Rektor
5 ALMLILI04.220701

Barnskötare
Organisation: Möckeln
Allmän visstidsanställning, 2022-08-15 - 2022-11-15
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Lisbeth Lindström, Rektor
för förskola

6 ANSC16.220704

Förskollärare
Organisation: Vitsippan
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-09-05 - 2022-12-04, Heltid - Sem.tjänst, Uttfärdat
av: Annie Schönbeck, Rektor för förskola

7 ANSC16.220707

Förskollärare
Organisation: Arnebo
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-08-15 - 2022-11-14
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Annie Schönbeck, Rektor
för förskola
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Anställning
Lärare grundskola, 4-6
Organisation: The International School, PYP
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-08-08 - 2023-08-08
Ferieanställning (80,00%), Utfärdat av: Emelie Jönsson, Rektor Bitr

9

EVBR14.220701

Studiehandledare
Organisation: Modermålslärare
Allmän visstidsanställning, 2022-06-11 - 2022-12-10
Deltid - Sem.tjänst (75,00%), Utfärdat av: Eva-Lena Brafield, Rektor

10 EVBR14.220701

Lärare grundskola, F-3
Organisation: Elme Skolan F-3
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-08-10 - 2023-08-09
Ferieanställning, Utfärdat av: Eva-Lena Brafield, Rektor

11 EVBR14.220701

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

12 MAJO12.220701

Förskollärare
Organisation: Tornet
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-08-22 - 2022-09-16
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Maria Johnsson,
Förskolechef

13 SASV16.220701

Lärare gymnasium, yrkes
Organisation: Haganäs, Gymnasie 1
Allmän visstidsanställning, 2022-08-08 - 2023-02-10
Ferieanställning, Utfärdat av: Samuel Svensson,
Verksamhetschef
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Älmhults kommun
Förteckning över avtal om timavlönade anställningar utfärdade månad 2022-06
inom Utbildningsförvaltning
Regnr

Ärende

1 ALMANWI01.220628 Lärare grundskola, 4-6, 401010
Organisation: Gemö 4-6
Intermittent, From - tom: 2022-03-01 - 2022-06-30
Utfärdat av: Anna Wilhelmsson-Hallum, Rektor
2 ALMCHGU01.220630 Elevresurs, 403016
Organisation: Ryfors F-6
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2022-08-08, intermittent
Utfärdat av: Charlotta Gustafsson, Rektor
3 ALMTOOB01.220609

Lärare grundskola, 7-9, 401011
Organisation: Linné 7-9 efg
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2022-06-13, intermittent
Utfärdat av: Torbjörn Öberg, Rektor

4 ANSC16.220601

Barnskötare, 403010
Organisation: Arnebo
Intermittent, From - tom: 2022-06-01 - 2022-07-03
Utfärdat av: Annie Schönbeck, Rektor för förskola

5 ANSC16.220602

Barnskötare, 403010
Organisation: Arnebo
Intermittent, From - tom: 2022-07-04 - 2022-08-14
Utfärdat av: Annie Schönbeck, Rektor för förskola

6 EMJO17.220609

Timlärare, 4010
Organisation: The International School, PYP
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2022-06-11, intermittent
Utfärdat av: Emelie Jönsson, Rektor Bitr

7 MABE07.220608

Barnskötare, 403010
Organisation: Timavlönade UTB
Intermittent, From: 2022-06-02, intermittent
Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola

8 MABE07.220614

Lärare grundskola, F-3, 401009
Organisation: Timavlönade UTB
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2022-08-15, intermittent
Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola
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9 MABE07.220614

Förskollärare, 402010
Organisation: Timavlönade UTB
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2022-08-15, intermittent
Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola

10 MABE07.220615

Lärare grundskola, F-3, 401009
Organisation: Timavlönade UTB
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2022-08-15, intermittent
Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola

11 MOMA08.220607

Förskollärare, 402010
Organisation: Montessori förskola
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2022-06-01, intermittent
Utfärdat av: Monica Malm, Förskolechef

12 MOMA08.220610

Förskollärare, 402010
Organisation: Hallaryd
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2022-06-13, intermittent
Utfärdat av: Monica Malm, Förskolechef

13 SASV16.220614

Lärare gymnasium, allmän, 401012
Organisation: Haganäs, Gymnasie 1
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2022-06-13, intermittent
Utfärdat av: Samuel Svensson, Verksamhetschef
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