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Inledning
Utbildningsförvaltningen i Älmhults kommun följer upp och utvärderar kvalitet,
måluppfyllelse, arbetsprocesser, utvecklingsområden och framgångsfaktorer vid
tre avstämningsperioder per verksamhetsår. Avstämningsområdena utgår ifrån
kapitelindelningarna i skollagen och
läroplanerna. Utvärdering och analys
sker i förhållande till såväl nationella
mål och krav som lokala mål och
strävanden.
Den här kvalitetsrapporten inom
avstämningsområde Samverkan,
inflytande och delaktighet summerar
övergripande framträdande resultat och
slutsatser inom förskolan, grundskolan,
grundsärskolan, gymnasiet,
gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen fram till februari 2022.
Rapporten är upprättad i mars 2022 av:
Jenni Karlsson, verksamhetschef förskola
Caroline Johansson, pedagogisk utvecklare förskola
Camilla Svensson, utvecklingsstrateg alla verksamheter
Förskola - Grundskola - Grundsärskola
Gymnasieskola – Gymnasiesärskola - Vuxenutbildning
Rubrik

Skollag

Lpfö18

Lgr11
Lgrsä13

Lgy11
Lgysä11
Lvux12

Förskola Uppföljning, utveckling och
lärande
Skola Kunskaper, utveckling och lärande
Kap 3 Barns och elevers utveckling mot
målen
Kap 4 Kvalitet och inflytande
Kap 7 Skolplikt och rätt till utbildning
2.2 Omsorg, utveckling och lärande
2.6 Uppföljning, utvärdering och
utveckling
2.7 Förskollärares ansvar i
undervisningen
2.8 Rektorns ansvar
2.2 Kunskaper
2.7 Bedömning och betyg
2.8 Rektors ansvar

2.1 Kunskaper
2.5 Bedömning och betyg
2.6 Rektors ansvar
2.1 Kunskaper
2.3 Bedömning och betyg
2.4 Rektors ansvar

Förskola Delaktighet och inflytande,
Övergång och samverkan
Skola Samverkan, inflytande och delaktighet
Kap 4 Kvalitet och inflytande

Alla Normer och värden

Kap 5 Trygghet och studiero
Kap 6 Åtgärder mot kränkande
behandling

2.3 Barns delaktighet och inflytande
2.5 Övergång och samverkan
2.4 Förskola och hem
2.7 Förskollärares ansvar i undervisningen
2.8 Rektorns ansvar

2.1 Normer och värden
2.7 Förskollärares ansvar i
undervisningen
2.8 Rektorns ansvar

2.3 Elevers ansvar och inflytande
2.4 Skola och hem
2.5 Övergång och samverkan
2.6 Skolan och omvärlden
2.8 Rektors ansvar
2.3 Elevers ansvar och inflytande
2.4 Utbildningsval – arbete och samhällsliv
2.6 Rektors ansvar
2.2 Utbildningsval – arbete och samhällsliv
2.4 Rektors ansvar

2.1 Normer och värden
2.8 Rektors ansvar
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Förskoleverksamheten
Måluppfyllelsen inom förskolan bedöms utifrån områdena Barns delaktighet och
inflytande (Lpfö18, kap 2.3), Förskola och hem (Lpfö18, kap 2.4) samt
Övergång och samverkan (Lpfö18, kap 2.5).
Underlag för uppföljning och analys är hämtat från skriftliga inlämningar från
rektorer, förskoledialoger samt rektorernas kvalitetsdialog under våren 2022.
Syfte med dialogerna är att huvudman får en större kunskap och inblick i varje
förskolas förutsättningar och måluppföljning, samt att säkerställa en likvärdig
kvalitet på förskolans utbildning. Tanken var att hälften av förskolorna skulle
genomföra dialoger med besök av verksamhetschef och pedagogisk utvecklare.
Pandemin gjorde att dialoger skedde digitalt eller ställdes in. Övriga förskolor
genomför under våren 2022 dialoger inom område 2.1 Normer och värden.

Barns delaktighet och inflytande (Lpfö18 kap 2.3)
Utbildningen ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är.
Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för
sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och
inflytande. De behov och intressen som barnens själva på olika sätt ger uttryck
för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av
utbildningen. (Lpfö 18 s.16)

•

Mål att följa upp
Mindre grupper för att lyssna och se varje barn. Det är en förutsättning för att ge
barnen rätten att bli hörd men även förstå skyldigheter att lyssna, ta hänsyn och
visa varandra respekt. Det är en viktig del i utbildningen som lägger grunden för
att barnen ska förstå vad demokrati är. (Kvalitetsavstämning i nämnden mars
2021)
Resultat
Hållbar utveckling sammankopplat till barnkonventionen har lett in pedagoger
på diskussioner kring begreppen, förförståelsen kring barnkonventionen har
också gett stöd i dessa diskussioner. Flera beskrivningar framkom där
pedagogerna på olika sätt följer upp barns förutsättningar till delaktighet och
inflytande samt hur diskussioner kring begreppen förs. Tex vad är delaktighet i
förhållande till inflytande och tvärtom eller att begreppen används men kopplas
inte till konkreta handlingar. Diskussioner om vuxnas makt och hur den
påverkar, ”på vilka grunder ”hindrar” vi exempelvis en aktivitet”?
Genom metoderna och dokument i förskolans systematiska kvalitetsarbete
(SKA) sker djupare diskussioner i ämnet. Didaktiska frågeställningar och
dokument som pedagogisk planering, pedagogisk observation, baskunskaperna
och grundverksamheten för att nämna några av dokumenten. Arbetssättet
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pedagogisk dokumentation (observation – dokumentation - reflektion) är en
strategi för diskussion kring barns delaktighet och inflytande. Även forskning
och litteratur i ämnet används i diskussionerna. Arbetet sker i olika
konstellationer på förskolan, tex i arbetslaget men även över gränserna i
utvecklingsgrupper. Någon förskola beskriver hur arbetet kring delaktighet och
inflytande stärks efter de gemensamma utvecklingsområden som förskolan har
haft, normkritiskt förhållningssätt, barnkonventionen, hållbar utveckling. Det
beskrivs också en skillnad mellan pedagogers förståelse i vad och hur barn är
delaktiga.
Barn delas in i mindre grupper det framkommer tydligt i underlaget. Mindre
grupper där möjlighet att arbeta med demokratiska strategier som dela, bidra,
lyssna, tala ställa frågor mm. I mindre grupper är det lättare att lyssna in, barnet
får mer taltid och det ger pedagogerna möjlighet att observera. Pedagoger
uttrycker att ambitionen är hög att dela in barnen i mindre grupper men sker
ändå inte i den utsträckningen som önskas.
Förskolor beskriver hur de lyssnar in barns olika uttryckssätt och vikten av
språklig utveckling. Tillgängliga och inspirerande lärmiljöer, leken,
kroppsspråket, estetiska uttrycksformer, bildstöd, TAKK, ikt, tankekartor är
exempel på uttrycksformer som nämns i underlaget. Det framkommer att
estetiska uttrycksformer kan utvecklas. Förskolor beskriver hur de utmanar
barnen i flera uttrycksformer i tema/projekt. Vikten av att få med alla barns
kunskaper och erfarenheter genom olika sätt att uttrycka sig. I underlaget
framkommer leken som uttrycksform samt betydelse av pedagogernas
delaktighet i leken, är pedagogerna ”lekbara”? Observationer nämns som stöd
för att se hur de yngsta barnen uttrycker sig men även för att göra barnen
delaktiga i den miljö som bäst erbjuds på förskolan.
Pedagoger nämner begreppet barnperspektiv i syfte att låta barnen påverka
processen mer i det lärobjekt som undersöks. Exempel ges på hur förskolor har
planerat för återkoppling från förmiddagens aktiviteter varje dag. Detta ger
barnen en möjlighet att lära av varandra men också att synliggöra sitt eget
lärande. För reflektionen används fotografier för att samla in barns tankar. Barn
involveras i olika sammanhang som sker på förskolan, tex de får ta del av
mathållning samt miljön på förskolan där barnen ges möjlighet att få ha
synpunkter.
Analys
Förskolorna organiserar för mindre grupper det framkommer tydligt i
uppföljningarna men är det tillräckligt? Pedagogernas förutsättningar att arbeta
med läroplanens intentioner påverkas av barngruppens storlek. ”För att kunna
arbeta med en stor barngrupp anser förskollärare att de behöver förändra sitt
arbetssätt, ha en tydlig struktur och en genomtänkt organisation där barnen delas
in i grupper under delar av dagen (Pramling, Williams, Sheridan, 2015, s 10).
Det krävs en organisation för mindre grupper under flera tillfällen på dagen, inte
enbart under tema/projekt-tid.
Rektors ledarskap för att skapa pedagogiska diskussioner kring begreppen är
viktiga och uppskattas också av pedagogerna. Begreppen behöver finnas med i
flera delar, allt från visionsbyggandet för hela förskolan till det som sker närmst
8
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barnet. För att utveckla barns delaktighet och inflytande i utbildningen men
också för livet behöver vi fortsättningsvis stöka och störa lite hos oss själva,
ställa oss frågan vilken förståelse finns för begreppen? På ett professionellt sätt
diskutera och koppla begreppen till aktuell forskning.
Uttrycksformer förekommer i flera olika slag på förskolan. Estetiska
uttrycksformer är ett område för utveckling. För att ge förskolan en likvärdig
utbildning behöver förskolorna tänka till kring vilka uttrycksformer som erbjuds.
Finns det risk att förskolans innehåll blir för enkelspårigt för barns kreativitet?
Förskolans erbjudande att få barn att uttrycka sig räcker inte för att väcka
barnens intresse för skapande. Hur högt värderar vi egentligen estetiken och det
skapande arbetet på förskolan? Barnen målar, formar, ritar och tecknar inte bara
utan det är ett sätt för barnen att försöka förstå något och hitta något som
stämmer i deras värld. Det finns många olika sätt men det finns en risk att det
alltid blir detsamma, det pedagogerna är trygga i. Förskolans kreativa färdigheter
behöver utmanas för en ökad likvärdig utbildning. Målet om estetiska
uttrycksformer som finns för området 2.2 Omsorg, utveckling och lärande inför
kommande läsår kan därför vara detsamma för området 2.3 Barns delaktighet
och inflytande.

•
•

Slutsats
Estetiska uttryckssätt. Barnen behöver få större delaktighet och inflytande i de
estetiska uttryckssätten.
Organisera för mindre grupper i större utsträckning.

Förskola och hem (Lpfö18 kap 2.4)
För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas
rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt
med hemmen. (Lpfö18 s.17)

•

Mål att följa upp
Oro som kan finnas kring barn ur pedagogens perspektiv kan bli svårare att
kommunicera med vårdnadshavare utifrån rådande pandemi.
(Kvalitetsavstämning i nämnden mars 2021)
Resultat
Likt förra årets utvärdering beskrivs fortfarande av flera förskolor att samverkan
och dialogerna med vårdnadshavarna påverkas av pandemin.
Kommunikationen försämras när mötet mellan pedagoger och vårdnadshavare
sker snabbt i dörren, i hallen eller utomhus. Men det finns förskolor som
upplever motsatsen där kommunikationen t o m förbättras. Tex de är inte lika
många på samma plats vid lämning och hämtning och att vårdnadshavare ringer
och sms:ar mer. ”Vi ser inte att pandemin påverkat vårt samarbete negativt, utan
kanske till och med till det bättre. Finns en vi-känsla mellan pedagoger och
vårdnadshavare som förstärkts pga. pandemin”. Det som varit svårt att möta för
9
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pedagogerna under pandemin är när barn behöver bli hämtade pga. sjukdom, då
vårdnadshavare uttryckt missnöje.
Det ges exempel på hur IST Förskola har gjort att kommunikationen mellan
pedagoger och vårdnadshavare försämrats. Tidigare ringde vårdnadshavarna och
berättade orsaken till frånvaron på förskolan, den informationen är inte möjlig
genom IST. En information som kan vara viktig för förskolan.
Oron för att inte få till en bra kommunikation med vårdnadshavare gällande
misstanke om oro kring barn inträffade inte. Pedagogerna har varit flexibla och
hittat lösningar, genom att be vårdnadshavare återkoppla via telefon, bokat möte
utomhus vid behov av längre och ostörda samtal.
Språktjänsten har använts som en länk för att öka samverkan mellan hem och
förskolan. ”Språktjänstens arbete har blivit en länk mellan förskolan och
hemmet, personalen har varit intresserade och bjudit in till dialog om hur de kan
samverka på olika sätt för att vidga barnens vardagsspråk.
Förskolorna har hittat nya sätt att ha möten med vårdnadshavare. Digitala
föräldramöten har prövats med gott resultat och vissa möten har skett utomhus.
Förskolor med stora ytor ger bättre förutsättningar att kommunicera med
vårdnadshavare, då föräldramöten och utvecklingssamtal har kunnat ske på plats
inomhus.
När nya barn ska introduceras på förskolan har det fått ske dels utomhus men
vårdnadshavare har även fått ta del av verksamheten och utbildningen inomhus
med försiktighet. Det finns delar i introduktionen som under pandemin har
påverkats till det sämre. Vårdnadshavare har inte kunnat vara lika delaktiga i
aktiviteter som sker och svårighet att bygga tillitsfulla relationer till
vårdnadshavarna när introduktionen sker utomhus. Vilket gjort att pedagoger har
tappat viss information kring barnet. Introduktionens upplägg har även
uppmärksammats och väckt nya tankar kring hur den kan organiseras
annorlunda i framtiden.
Analys
Svårigheter med att kommunicera med vårdnadshavare har under året inte varit
ett märkbart problem. När problem uppkommit har av flexibla och påhittiga
pedagoger på bästa sätt bemött den oro som uppkommit genom att hitta andra
lösningar för kommunikation.
Flera nya sätt att kommunicera har framkommit under pandemin som
förskolorna idag behöver utvärdera och ta fasta på.
Introduktionen under pandemin har gjort att förskolan har uppmärksammat
tillvägagångssättet i sitt sätt att organisera för introduktion. Detta kan leda till
utveckling på vissa förskolor som ser att introduktionen kan organiseras på annat
sätt än vad den tidigare har gjort.

•

Slutsats
Nya sätt att samarbeta med vårdnadshavare behöver befästas till att bli en
naturlig del i verksamheten.
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Övergång och samverkan (Lpfö18 kap 2.5)
Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan
och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt
perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet
utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen
för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling
och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda
barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till
förskoleklassen, skolan och fritidshemmet. (Lpfö18 s.17)
Mål att följa upp
•
•
•

Överlämningsdokumenten används på alla förskolor men för att personalen ska
känna sig bekväma med att fylla i dokumentet behöver det ses över.
(Kvalitetsavstämning i nämnden mars 2021)
Dokumenten baskunskaper och pedagogisk observation behöver bli tydligare
med riktning mot språk och matematik. (Kvalitetsavstämning i nämnden mars
2021)
Rektorer och personal saknar till viss del en återkoppling från förskoleklassen
som hade varit ett stöd för varje förskolas måluppfyllelse. Är det en möjlighet
för förskoleklass att på ett systematiskt sätt ge den informationen till förskolan?
(Kvalitetsavstämning i nämnden mars 2021)
Resultat
I underlaget framkommer det att överlämnandet av förskolebarn till skola kan
upplevas nytt för pedagoger som inte varit i det sammanhanget under en längre
tid. Fysiska besök från skolan har under förra överlämningsprocessen skett,
besöken används även för muntlig överlämning och tillfälle för barnen att berätta
om sin förskola. Det gavs också exempel på att personal från förskolan brukar
följa med barnen på besök till skolan, men det har inte skett under pandemin.
Samtal mellan pedagoger från skolan och förskolan har under pandemin även
skett via telefon och teams.
Övergångsdokumentet har under året setts över och reviderats men har endast
prövats av några få förskolor. Detta för att eventuellt upptäcka fel och brister i
dokumentet. Överlämningsdokumentet kommer inför nästa överlämning att
användas av alla förskolor. En förskola som har använt dokumentet beskriver det
så här ”en tydligare riktning och vi gjorde djupare observationer kring barnens
kunskaper i språk, matematik och sociala förmågor. Vi valde att skriva både
utifrån grupp och individnivå och vi kände att vi hade gett lärarna god kunskap
om respektive barn”. Pedagogerna på förskolorna beskriver baskunskaperna och
den pedagogiska observationen som ett bra verktyg med tydliga kopplingar till
varandra, vissa beskriver det även som ett bra komplement till
övergångsdokumentet.
Övergångsdokumentet mellan förskolor är uppskattat och även de möten som
skett mellan förskolor inför överlämning av barn.
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En kompetensutbildning för pedagoger på förskolan samt skolan har under året
erbjudits. Ett material används från Förskoleforum framtaget av Ann S Pihlgren,
Rusta barnen för förskoleklass och fritidshem (2020). Det går att utläsa i
utbildningens utvärdering att flera pedagoger från förskolan och skolan anser sig
ha fått större inblick i varandras verksamheter och utbildning, vilket även
framkommer i förskoledialogerna.
Fortfarande finns brister i återkopplingen från skolan till förskolan. Förskolor
som beskriver att återkoppling inte finns alls och förskolor som får återkoppling
men oftast muntligt och inget konkret. Det finns en önskan om förbättring kring
återkoppling från skolan, förskolan vill veta vad som behöver förbättras i
undervisningen. Barn där extra kartläggning gjorts sker ingen återkoppling,
pedagog från skolan har inte hört av sig, heller inte pedagog från förskolan.
Analys
Överlämningen mellan förskola och skola har hamnat i en utvecklingsprocess
som behöver få ta tid. Det är flera delar som påverkar det resultat som synliggörs
idag men det är också de delarna som är under utveckling. Framgångar mot en
ökad måluppfyllelse i samverkan mellan förskolan och skolan är bla den
kompetensutbildning där pedagoger från skolan och förskolan deltar i. Begrepp
och ämnen som är i fokus i utbildningen är kontinuitet/progression, lärande
identitet/lärstrategier samt ämnena språk och matematik. Är det ett sätt att stärka
relationen och kommunikationen mellan förskola och skola genom att mötas i
gemensamma forum likt ovan? Övergångsdokumentet som nu är indelat i språk,
matematik och sociala förmågor kan också vara ett steg mot en ökad
måluppfyllelse.
Inför årets gemensamma övergångsmöte kommer kartläggningen ”Hitta språket”
och ”Hitta matematiken” presenteras för rektorer samt pedagoger på förskolan.
Eventuellt kan detta vara ett steg mot en bättre återkoppling tillbaka till
förskolorna. Hur återkoppling tillbaka till förskolan kring varje barn ska göras är
fortfarande en fråga som behöver diskuteras. Det finns även en osäkerhet om det
är möjligt för pedagogerna på förskolan att själva ta kontakt med pedagogerna
på skolan. När överlämningen sker från förskolan till skolan är det ett tillfälle för
pedagogerna att föra en dialog kring vilka barn förskolan önskar en återkoppling
från skolan. Den återkopplingen kan ske via telefon/teams. I det stora hela är det
viktigt att under kommande år fortsättningsvis följa upp nedanstående mål i den
utvecklingsprocess som redan är igång.

•
•

Slutsats
Reviderade överlämningsdokumenten ska användas på alla förskolor.
Återkoppling sker mellan förskola och skola kring barn där extra kartläggning
gjorts när förskolan önskar. Ansvaret ligger hos förskolan.

12

Kvalitetsrapport S I D
Utbildningsförvaltningen

10(21)

Skolverksamheterna – från grundskola till
vuxenutbildning
Underlag för uppföljning och analys är hämtat från
- enkäten Skoltempen som genomfördes under februari 2021
- skoldialoger under november-december 2021
- kvalitetsdialog mellan förvaltning och rektorer i januari 2022
- rektorernas kvalitetsrapporter i februari 2022.

Delaktighet
Utbildningsförvaltningen har i denna avstämningsperiod valt att för
skolverksamheterna fokusera på uppföljning och utvärdering gällande området
Delaktighet.
Att uppleva och känna delaktighet är en förutsättning för lärande och utveckling.
Delaktighet är inte detsamma som inflytande, som är ett snävare begrepp och
snarare en aspekt av delaktigheten. Begreppet delaktighet kan tolkas och
definieras på olika sätt och förvaltningsledningen utgår ifrån specialpedagogiska
skolmyndighetens (SPSM:s) förklaring som rymmer sex olika aspekter av
delaktighet (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2020):

Delaktighet handlar om skolans arbete med att säkerställa förutsättningar för
elevernas utveckling och lärande ur en bredd av aspekter. Delaktighet handlar
också om uppdraget att skapa en likvärdig utbildning för alla elever.
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Skolverket (2014) poängterar i sin skrift Allmänna råd för arbete med extra
anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram hur viktigt det är att skolan har
kunskap och insikt om lärmiljöns villkor för eleven:
”Innan stödinsatser riktade mot individen sätts in är det viktigt att skolan har
sett över hur organisationen omkring eleven ser ut. Det kan bland annat vara
att se över hur resurser fördelas, vilka pedagogiska metoder som används, hur
den aktuella elevgruppen fungerar och hur elevens lärmiljöer är organiserade.
Förändringar i organisationen omkring eleven kan ibland vara tillräckligt för
att skapa förutsättningar för utveckling.” (Skolverket, 2014)
Delaktighet skapas och sker i ett sammanhang, i en aktivitet tillsammans med
andra. Olika typer av aktiviteter och sammanhang ställer olika krav på individen
och på omgivningen. Det innebär att en elevs villkor för delaktighet skiljer sig åt
mellan olika aktiviteter och i olika sammanhang. Tre olika kulturer,
undervisningskultur, kamratkultur och omsorgskultur, kan illustrera dessa olika
typer av sammanhang i skolans verksamhet. De sex olika
delaktighetsaspekterna och de tre kulturerna överlappar, påverkar och samspelar
med varandra. Ett fokus på det här samspelet och vad det i praktiken innebär för
eleven, gruppen och verksamheten främjar en god grund för kvalitetsarbetet och
större möjligheter till utveckling som gör skillnad för den enskilde elevens
måluppfyllelse. Detta är bakgrunden till varför utbildningsförvaltningen valt att
sätta särskilt fokus på området delaktighet i årets uppföljning.
Resultat
Via enkäten Skoltempen skattar eleverna sin upplevelse av inflytande och
delaktighet i undervisningen. Resultaten för 2021 visar på en förbättring inom
årskurserna 4-6 och inom gymnasiet men en försämring inom år 7-9.
Årskurserna F-3 och särskoleverksamheterna har inte följts upp centralt innan
2021. För vuxenutbildningen saknas data inom området inflytande och
delaktighet.
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Läsårets uppföljning inom området delaktighet visar att det råder olika
uppfattning på skolenheterna om vad delaktighet är. Några enheter har tolkat
begreppet som SPSM beskriver det och som övergripande återgivits ovan. Andra
enheter har tolkat begreppet snävt och likställt det med begreppet inflytande.
Om vi menar olika saker när vi talar om delaktighet och det saknas en
gemensam definition och uppfattning uppstår problem. I skolans arbete med att
stödja elever behöver förvaltningsledning, rektorer, lärare och annan personal
därför utveckla en gemensam förståelse och använda ett gemensamt språk kring
delaktighet. Av denna anledning arrangerades årets kvalitetsdialog inom området
Samverkan, inflytande och delaktighet med rektorer från grundskolan, särskolan,
gymnasiet och vuxenutbildningen med särskilt fokus på Delaktighetsmodellens
(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2020) betydelse och möjligheter som ett
verktyg för verksamhetsutveckling.
Delaktighetsmodellen, utarbetad av SPSM, är en sorts tankefigur eller
observationsverktyg, som syftar till att stödja skolor att utveckla sitt lärande om
delaktighet genom att observera och reflektera över hur förutsättningarna ser ut i
skolans lärmiljöer. Delaktighetsmodellen stödjer därmed skolors arbete för en
likvärdig utbildning. Pedagogers och skolledares utforskande samtal om skolans
olika miljöer, krav och situationer ger elevens perspektiv och upplevelser av
olika aktiviteter. Arbetet med aktivitetsobservationer och utforskande samtal ger
en grund, därefter görs en analys för att komma fram till vilka anpassningar och
insatser som krävs för att varje elev ska tillförsäkras en så tillgänglig
undervisning som möjligt. Observationsmatrisen är en ram för att med ett
kontextuellt perspektiv upptäcka, förstå, analysera och arbeta med delaktighet i
skolans olika aktiviteter.
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Modellen skapar struktur för att upptäcka delaktighet och bristande delaktighet.
Den ger också en förståelse för hur olika aspekter av delaktighet hänger ihop och
synliggör omgivningens avgörande betydelse för individers möjligheter till
delaktighet. Strukturen gör att viktiga områden blir uppmärksammade. Med den
kunskapen som grund kan arbetet med att utveckla en inkluderande lärmiljö bli
mer effektiv och göra skillnad för eleverna. Delaktighetsmodellen är universell
och inte begränsad till en bestämd typ av aktivitet, åldersgrupp eller
funktionsförmåga.
Grundläggande för delaktighetsmodellen är det kontextuella perspektivet. För att
kunna förstå en elevs skolsituation och vad som i skolsituationen påverkar
resultaten måste eleven ses i sitt sammanhang, i lärmiljön och i olika aktiviteter.
Skolinspektionen och Skolverket (2013) lyfter på liknande sätt fram behovet av
att se kontextuellt på elevers skolsvårigheter och kritiserar skolor för att det
alltför ofta är elevens egenskaper och individens brister som ensamt får förklara
svårigheter och misslyckanden.

Under kvalitetsdialogen med rektorerna framhölls vikten av att skolledare och
lärare utvidgar sitt eget lärande och sin egen förståelse, i detta fall kring
begreppet delaktighet; vad delaktighet innebär, hur delaktighet skapas och kan
utvecklas samt om delaktighetens betydelse för elevens utveckling och
måluppfyllelse. För att lyckas skapa en hög delaktighet i sina elevgrupper
behöver lärare utöka den egna kunskapen om sina elever såväl som om de
förutsättningar för delaktighet som skolan skapar och kan utveckla. Elever och
elevgrupper är unika och de behöver bemötas varierat och flexibelt för att de ska
ges god möjlighet att vara aktiva i undervisningen och engagerade i det egna
lärandet.
En huvudfråga för kvalitetsdialogen var hur delaktighet hänger samman med
tillgänglig undervisning och elevers måluppfyllelse. Rektorer diskuterade vikten
av både den sociala tryggheten i skolmiljön och att undervisningens innehåll och
arbetsmodeller utgår ifrån elevernas behov och också aktivt stödjer och guidar
elevernas utveckling. Skolledares kunskaper om delaktighet handlar dels om
betydelsen av god delaktighet, dels om hur verksamheten kan ledas och
utvecklas för en högre grad av delaktighet.
Under både skoldialoger och i rektorernas kvalitetsrapporter framkommer en rad
exempel på insatser för att främja god delaktighet i undervisningen. Insatser som
främjar och ökar delaktigheten på våra skolenheter är till exempel:

17

Kvalitetsrapport S I D
Utbildningsförvaltningen

15(21)

GRUNDSKOLAN INKLUSIVE FÖRSKOLEKLASS OCH
FRITIDSHEM
✓ Undervisningen ramas in av en tydliggörande struktur. Vid lektionsstart
tydliggörs lektionens eller uppgiftens mål, syfte, innehåll och arbetsgång
för eleverna. Tydlig information om delmål och avgränsade uppgifter
främjar elevers möjligheter att ta till sig undervisningens innehåll. Vid
lektionsslut följer läraren på olika sätt upp och eleverna delar med sig till
varandra om vad de tränat på och vad de lärt sig.
✓ En trygg struktur i undervisningen, till exempel att ibland göra samma
sak vid samma tid eller på liknande sätt, kan ge elever en känsla av
begriplighet, igenkänning, motivation och därmed möjliggöra
delaktighet.
✓ En del arbetsmodeller eller särskilda förhållningssätt i undervisningen
har visat sig särskilt gynnsamma för en ökad delaktighet. Exempel på
sådana strukturer är Kooperativt lärande (KL), Skriva sig till lärande
(STL), genrepedagogik och cirkelmodellen. Även strukturerade klassoch elevråd, Trivselledarprogrammet för strukturerade aktiviteter på bl a
raster och fritidstid samt ett tydligt strukturerat värdegrundsarbete på
skolorna gynnar delaktigheten, liksom arbete enligt EPA-modellen, där
eleven först reflekterar Enskilt kring en fråga eller ett
undervisningsinnehåll, därefter utbyter elever tankar med mera i Par och
slutligen lyfts en del reflektioner och kunskaper inför Alla i gruppen, för
ett ökat gemensamt lärande.
✓ Läraren lyssnar in och checkar av elevernas förkunskaper, behov,
styrkor, intressen mm och utgår ifrån det vid planeringen av
undervisningen. Detta leder till att undervisningen tillgängliggörs utifrån
elevgruppens faktiska behov och undervisningen hamnar på lagom nivå
och genomförs med lagom utmaningar i miljö, arbetssätt med mera.
Exempel på främjande undervisningsfaktorer och anpassningar är
bildstöd, checklistor, transspråkande (när elevens andra språk används
som förstärkning och komplement i lärandet). Att läraren guidar och
stöttar eleven genom uppgifter och lärandet är också främjande.
✓ Elever ges inflytande i undervisningens planering, genomförande och
utvärdering. Elever är till exempel delaktiga gällande val av innehåll,
arbetsformer och redovisningsformer. En framgångsfaktor för ökad
delaktighet är när elever ges valmöjligheter av olika slag och kan påverka
sin egen skolgång och sitt eget lärande.
✓ Lärare synliggör lärandet så eleven vet sitt nuläge och hur hen ska
komma till nästa steg i utvecklingen. När eleven ser att utveckling sker
och får glädjas åt sina framsteg ökar tron på den egna förmågan,
motivationen, engagemanget och förutsättningen för delaktighet ökar.
Högstadiet till exempel använder sig av den digitala plattformen IST för
planering och omdömen, vilket gör att elever och vårdnadshavare mer
kan följa elevens skolarbete och utveckling. En effekt av detta har blivit
en bättre dialog mellan skola, elev och hem om elevens lärande och
utveckling och kontakterna handlar mer om vad som behöver utvecklas
och hur detta ska ske, än om vad skolan eventuellt har brustit i.
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✓ Återkoppling, bekräftelse och feed forward (framåtsyftande
återkoppling) till eleven som handlar om det eleven kan, gör och kan
göra skapar tydlighet, erkännande, motivation och främjar autonomi.
✓ Ett positivt samarbetande klimat bland elever och personal, där goda
relationer skapas och en förståelse för varandra byggs upp. Lärare som
tar sig tid att lyssna på och prata med elever både på djupet och om det
vardagliga ser vinster inom såväl det sociala och demokratiska uppdraget
som inom det kunskapsutvecklande uppdraget. Elever som samarbetar
och agerar lärresurser för varandra ökar delaktigheten.
✓ Att ge större utmaningar till elever ökar också delaktigheten, då det ger
mer motivation och engagemang till de som behöver utmanas extra.
✓ Lekfullhet och kreativitet i undervisningen, t ex när läraren har hatten på
är han Mr Alison som bara kan prata engelska med eleverna vilket väcker
engagemang och samhandling kring ett lärandeinnehåll.
✓ Ett aktivt val av läromedel som är utformat för en hög grad av elevers
delaktighet och som samstämmer med ett kooperativt arbetssätt,
exempelvis Singma i matematiken.
GYMNASIET
✓ Lärare tydliggör examensmålen för utbildningen och målen för
arbetsområdet och lektionen, det vill säga både långsiktiga och
kortsiktiga mål. Ökad delaktighet skapas genom att större och mer
övergripande mål bryts ner till mindre och mer konkreta lärandemål.
✓ Lärares samverkan kring examensmålen och förtydligandet till eleverna
om kopplingar mellan olika ämnen, ämnesinfärgning, skapar fler
förutsättningar till förståelse och motivation.
✓ Eleverna känner sig delaktiga när de får vara med och styra över
planeringen, till exempel vad som ska göras i undervisningen och när,
när prov ska skrivas och vad som ska testas av på prov.
✓ Lärarna låter planeringen vara flexibel, det vill säga lärare anpassar
undervisningen efter behov som uppstår efterhand som undervisningen
genomförs under en arbetsperiod.
✓ Eleverna upplever mer motivation och begriplighet i undervisning där
lärare ger tät återkoppling på uppgifter och prov.
✓ Eleverna görs delaktiga i sin utbildning och studerandemiljö via klassråd
och elevråd på skolan.
✓ Lärare bygger relationer med eleverna.
✓ På yrkesprogrammen skapas engagemang och motivation genom bland
annat samtal om anställningsbarhetens betydelse.
✓ På högskoleförberedande program skapas engagemang och motivation
bland annat genom samtal om möjligheterna till och vikten av att studera
vidare.
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GRUNDSÄR- OCH GYMNASIESÄRSKOLAN
✓ En viktig framgångsfaktor för god delaktighet inom
särskoleverksamheterna är att eleven får göra samma saker flera gånger
fast på olika sätt. Detta bidrar till en ökad trygghet, förståelse och
autonomi, och därmed bättre delaktighet.
✓ Personalen använder olika kommunikationsformer för att nå olika elever,
och förstärker till exempel den verbala kommunikationen med visuell
kommunikation, bildstöd och tecken.
✓ Klassråd och elevråd genomförs för att göra eleverna delaktiga i sin egen
utbildning och sin lärmiljö.
✓ Personalen lyssnar mycket på eleverna och försöker så ofta det går
tillgodose deras önskemål i utbildningen.
✓ Personal ger elever olika valmöjligheter och stödjer eleverna att fatta
egna, aktiva val utifrån exempelvis intresse och behov.
VUXENUTBILDNINGEN INKLUSIVE KOMVUX SOM SÄRSKILD
UTBILDNING
✓ Personalen lyssnar mycket på eleverna och försöker så ofta det går
tillgodose deras önskemål och behov i utbildningen.
✓ Flera lärare inom vuxenutbildningen följer en gemensam struktur för
lektionsinledning. Vid lektionsstart tydliggörs lektionens och
uppgifternas mål, syfte, innehåll och arbetsgång för eleverna.
✓ Gemensamt framtagna klassrumsregler skapar en bättre studiemiljö och
därmed ökade förutsättningar för delaktighet.
✓ Praktiska övningar i det sociala samspelet och i kollektiva
lärandestrategier möjliggör ett mer kvalitativt och större deltagande i
uppgifter som gynnas av samarbete mellan eleverna
Ett par av frågeställningarna från förvaltningen till skolenheterna under
skoldialogerna löd:
Är delaktigheten god i alla elevgrupper och i alla sammanhang på skolan?
Och hur följer skolan upp delaktigheten?
Svaren från skolorna varierade något gällande olika beskrivningar av
delaktigheten, uppföljningarna, utmaningarna, påverkansfaktorer och slutsatser.
Sammantaget konstateras att alla elever inte är delaktiga, inte alltid och inte i
alla konstellationer, sammanhang eller aktiviteter. Allas delaktighet kan variera
beroende på bland annat kontext och dagsform, det är naturligt att vi som
människor inte alltid är lika engagerade i alla uppgifter eller i alla sammanhang.
Det som skolorna behöver uppmärksamma är elever eller elevgrupper som har
ett mönster i den bristande delaktigheten. Bristande delaktighet ska vara sällsynt
i skolan och hinder för delaktigheten behöver därför uppmärksammas och
åtgärdas.
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Bland annat via observationer, enkäter, samtal, fokusgrupper, exit tickets och
möten med hemmet undersöker skolorna elevers delaktighet i undervisningen
och i den sociala samvaron. Skolorna återger att delaktigheten varierar bland
annat beroende på såväl elevers som lärares förkunskaper om exempelvis
förutsättningar för lärandet, undervisningsinnehåll, lärmiljö, behov och
anpassningar. Skolorna lyfter ett antal hinder eller problemområden som
utmanar delaktighetsgraden. Exempel på sådana hinder är:
➢ Sociala svårigheter hos eleven att kunna fungera som skolan förväntar
sig tillsammans med andra elever i lärandesituationer.
➢ Bristande eller avsaknad av en relation mellan lärare och elev, vilket
medför att läraren inte lär känna eleven och dennes behov, intressen med
mera och eleven utvecklar inte ett förtroende för eller en trygghet med
läraren. Orsaker till bristande relationer uppges vara lärares tidsbrist men
också svalt intresse att skapa relationer eller okunskap kring relationens
betydelse för undervisningen och kommunikationen mellan lärare och
elev.
➢ Undervisningsmiljö som försvårar för eleven, till exempel stora
elevgrupper, glasväggar och ventilation som utmanar elevens
perceptionsförmåga och förmåga till koncentration på undervisningens
innehåll.
➢ Undervisning på gruppnivå som inte är i samklang med enskild elevs
behov av undervisningsnivå (svårighetsnivå, kognitiv utmaning mm).
Lärare upplever en utmaning att ibland behöva välja mellan individens
behov och gruppens behov eller intresse.
➢ Andra intressen utanför skolsituationen som utmanar elevens motivation
och fokus på skolarbetet, exempelvis sociala kontakter och spel. Elevers
bristande vilja eller motivation upplevs som ett hinder för delaktighet
och lärande.
➢ Kulturskillnader och attityder gällande vikten av utbildning som
påverkar elevens motivation och engagemang.
➢ Elevens språkförmåga som påverkar möjligheten att förstå
undervisningsinnehållet och att interagera med klasskamrater.
➢ En del elevers känsla av att höra till och få erkännande av gruppen är
ibland en utmaning. Alla elever har en formell tillhörighet till en klass
men gruppdynamik och olika psykologiska och sociala faktorer gör
ibland att elever upplever sig befinna sig i periferin eller rent av i ett
utanförskap. En del elever befinner sig mer eller mindre periodvis i
denna periferi eller i detta sociala utanförskap utan att själva uppleva det
problematiskt, men med utgångspunkt i läroplanernas
uppdragskrivningar är det ett problem för skolan när det finns hinder för
att göra alla elever delaktiga.
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Analys
Utbildningsförvaltningens uppföljning visar att skolorna är mycket angelägna
om att skapa utbildning som leder till god utveckling för varje elev men att det
finns utmaningar bland annat i form av hinder för en god delaktighet, som är en
viktig faktor för elevernas utveckling och lärande. Undervisning som inte utgår
ifrån elevernas förkunskaper, förutsättningar och behov och som inte lyckas
engagera alla elever i innehållet eller arbetsformerna måste antas hänga samman
med elevers bristande måluppfyllelse.
Forskning om undervisning, skolutveckling och skolresultat framhåller
betydelsen av lärarens kompetens och agerande i undervisningssituationen som
den viktigaste kvalitetsfaktorn för elevers lärande (Håkansson & Sundberg,
2020). Undervisningen måste anpassas till elevernas kunskapsnivå och det är
centralt att som lärare tro på alla sina elever, skapa goda förutsättningar för
lärandet och använda sig av en mångfald metoder för att nå eleverna. (Jarl,
Blossing & Andersson, 2017; Håkansson & Sundberg, 2016).
Jarl, Blossing & Andersson (2017) och Håkansson och Sundberg (2020) skriver
vidare i sina forskningssammanställningar att en kvalitativt god undervisning är
välorganiserad och planerad. Den präglas av lärarnas samarbetsvilja och
engagemang för elevernas lärande. Framgångsrik undervisning baseras på
evidensbaserad forskning. Dessutom poängteras vikten av att lärare
återkommande reflekterar kring elevernas lärandeprocesser och analyserar i
vilken grad läraren uppnår målet med sin undervisning, det vill säga att elevens
lärande växer. Läraren analyserar och reflekterar över sin egen undervisning och
utifrån det förändrar sina undervisningsstrategier (Jarl, Blossing & Andersson,
2017; Hattie, 2012).
I framgångsrik undervisning skapar läraren situationer för kollektivt lärande,
något som kräver kommunikativa lärandemiljöer där eleverna drar nytta av
varandras kunskaper, erfarenheter och perspektiv. Forskare menar att det är
viktigt att organisera för lärandeuppgifter i en grupp och understödja
interaktionen mellan olika individer som ingår i den lärande miljön (Håkansson
& Sundberg, 2020).
Forskning visar också att framgångsrika skolor har en ledning och organisation
som skapar en tydlig struktur på olika personalgrupper och mötesforum samt ett
tydligt syfte och uppdrag för respektive grupp. Tydliga mål, effektivt samarbete
och täta uppföljningar med analyser med fokus på undervisningen och elevernas
utveckling är framgångsfaktorer för de skolor som lyckas bäst (Håkansson &
Sundberg, 2016; Blossing, publiceringsdatum 2019-06-09 Därför är vissa skolor
bättre än andra - YouTube).
Ett flertal rektorer upplevde att den vidgade begreppsförklaringen av ordet
delaktighet, Delaktighetsmodellen samt det material från SPSM,
Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2020), som presenterades under
periodens introduktionsträff och sedan igen under kvalitetsdialogen blev en
ögonöppnare för hur betydelsefull delaktigheten är för lärandet. Det upplevdes
att modellen vidgade förståelsen för begreppet delaktighet vilket innebar nya
verktyg för att möjliggöra en ökad delaktighet för eleverna i verksamheterna
men också för personal att följa upp och utvärdera kvaliteten i undervisningen.
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Några skolor har redan beställt materialet från SPSM och är i startfasen för att
fördjupa sitt kunnande om delaktighet och delaktighetsmodellen som
utvecklingsverktyg. Detta visar att rektorer bedömer att det finns ett behov av
ytterligare fördjupning inom området och det stärker förvaltningsledningens
uppfattning om det starka engagemanget i verksamheterna för att skapa
utbildning som leder till god utveckling för varje elev.

Slutsats
Det görs många insatser i skolverksamheterna som visar sig vara framgångsrika
för att skapa en god delaktighet i undervisningen och som gynnar elevernas
lärande och utveckling. Dessa insatser är i hög grad värda att synliggöra, hylla
och låta inspirera till fler lärandesituationer vilket förhoppningsvis den här
kvalitetsrapporten bidrar till.
De hinder för delaktighet som uppföljningarna satt fingret på behöver belysas i
dialog mellan elever och olika professioner inom skolan för att stödja
utvecklingen mot högre delaktighet och därmed förmodligen även en högre
måluppfyllelse. Delaktighetsmodellens observationsmatris kan vara ett stöd för
det här arbetet men modellen och matrisen räcker inte. Forskningen visar att det
också krävs en tydlig organisation, ledning och ett klimat som främjar
utmanande och utvecklande dialoger som leder till utveckling av
undervisningen.
På en del enheter behövs ett särskilt tydligt utvecklingsarbete som inriktar sig på
lärares samverkan och professionsutveckling för att skapa en undervisning som
betydligt mer än idag möter elevernas behov och leder till god måluppfyllelse.
Undervisningen behöver än mer ta avstamp i elevernas förkunskaper och behov
för att möjliggöra för eleverna att nå målen. Lärarna behöver därmed också prata
mer med varandra om hur de undervisar och vad undervisningen leder till, vilket
ska vara en naturlig del i det systematiska kvalitetsarbetet. När undervisningen
inte leder till lärande och måluppfyllelse behöver lärandesituationen,
undervisningsmiljön, metoderna och innehållet analyseras och justeras. Det är
kärnan i kvalitetsarbetet och behöver genomsyra arbetslagens och
skolledningens arbete.
En av fritidsverksamheterna beskriver ett påbörjat utvecklingsarbete för att
systematiskt kartlägga dagliga situationer som upplevs som utmanande i
verksamheten och där elever inte är fullt delaktiga i olika sammanhang.
Kartläggningen sker i form av kollegiala observationer av
undervisningsmetoder, miljö, undervisningsmaterial, arbetsformer med mera och
även i form av samtal med elever, vårdnadshavare och personal. Därefter
kommer arbetslaget tillsammans med sin skolledning att reflektera och analysera
för att komma fram till alternativa och nödvändiga anpassningar för en ökad
trygghet, delaktighet och måluppfyllelse i verksamheten.
I utvecklingsarbetet på det här fritidshemmet ingår också att kollegor
kontinuerligt ger varandra feedback i samband med den egna planeringen i
arbetslaget. Dessa reflektioner och tecken på framsteg ska dokumenteras av
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enheten, utvärderas och följas upp på arbetsplatsträffar för att följa arbetet och
utvecklingen samt främja en samsyn för verksamhetens bästa.
De här beskrivningarna är exempel på praktiskt målinriktat systematiskt
utvecklingsarbete som fler skolenheter kan låta sig inspireras och lära av.
Vikten av utvecklingsarbete om delaktighet och tillgängliggörande av
undervisningen kan inte nog poängteras eftersom det kan förväntas bidra till en
bättre måluppfyllelse och att skapa en likvärdig utbildning för alla elever.
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Budgetanvisning år 2023 - 2025
Budgetanvisningen bygger på kommunfullmäktiges beslutade budget i november 2021,
gällande budget 2022 plan 2023-2024, reviderade med senaste skatteprognosen, preliminära
kostnadsnivåer för pensioner, finansnetto och politiska prioriteringar från den politiska
ledningen. Under våren 2022 kommer arbetet fortsätta med att ta fram förutsättningar för
lokaler och strategiska investeringar i den koncernövergripande Samhällsbyggnadsplanen.
Underliggande planer till Samhällsbyggnadsplanen är Lokalresursplan, Mark- och
exploateringsplan samt Digitaliseringsplan.

Budgetförutsättningar

1

•

Skatter, generella statsbidrag och utjämning utgår från 1,2 procent befolkningsökning per år i enlighet med Statisticons befolkningsprognos, från 2022-11-01.

•

Skattesatsen år 2022 uppgår till 21,86 kr. Budgetanvisningarna bygger på samma
skattesats år 2023 och planperioden.

•

Skatteunderlagsprognosen utgår ifrån SKR:s prognos i februari 2022. SKR:s senaste
MakroNytt bifogas, se bilaga 5, som beskriver de ekonomiska förutsättningarna
nationellt.

•

Nämnderna ska utgå från Statisticons befolkningsprognos som underlag för
planering av sin verksamhet, se bilaga 6.

•

Nämnderna är inte kompenserade för löneökningar år 2022 och 2023 i driftramen för
budgetanvisning år 2023. För de som omfattas av löneöversyn ska lönerna i
budgetförslaget beräknas i 2021 års löneläge. Tilläggsanslag kommer att fördelas ut
efter avslutad löneöversyn år 2022 0ch 2023. Lönekompensation erhålles för
tillsvidareanställda med månadslön.

•

Internräntan kommer att justeras till 1,25%1, en ökning med 0,25 procentenheter
jämfört med tidigare beslutade budgetförutsättningar.

•

Nämnderna blir inte kompenserade för inflation.

•

Nämnderna kompenseras inte för kapitalkostnad för investeringar, de ska finansieras
inom ram. Undantag gäller för de investeringar som bedöms som strategiska enligt
Lokalresursplan, Mark- och exploateringsplan samt Digitaliseringsplan.

Utgår ifrån SKR:s preliminära internränta för år 2023 enligt cirkulär nr 5, 2022-02-10.
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Nämndernas driftram
Budgetanvisningen ska ses som en total driftram till nämnderna att förhålla sig till i sina
budgetförslag som ska lämnas in den 15 juni, se mall i bilaga 4. Nämndernas budgetförslag
ska hålla sig inom tilldelad ram enligt tabell nedan. Nedan framgår nämndernas ramar för
budget år 2023 och planperioden utifrån givna förutsättningar i detta dokument.
Tabell: Förutsättningar nämndernas ramar år 2023-2025

Nämndernas driftram
(nettokostnad), tkr

Bokslut
2021

Budget
2022

Budget 2023

Plan 2024

Plan 2025

Kommunfullmäktige
Revisionen
Valnämnden
Kommunstyrelsen
Teknisk nämnd
Gemensam överförmyndarnämnd
Miljö- och byggnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Utbildningsnämnd
Socialnämnd
Gemensam nämnd familjerätt

-2 021
-756
-14
-59 522
-93 269
-2 055
-9 783
-40 109
-544 423
-374 259
-1 094

-1 925
-819
-500
-68 675
-93 231
-2 279
-12 323
-42 723
-572 838
-385 804
-1 265

-1 925
-819
-20
-68 475
-92 731
-2 279
-12 323
-42 723
-578 704
-387 804
-1 265

-1 925
-819
-500
-68 475
-92 731
-2 279
-12 323
-42 723
-578 704
-387 804
-1 265

-1 925
-819
-20
-68 475
-92 731
-2 279
-12 323
-42 723
-578 704
-387 804
-1 265

-1 127 306 -1 182 382

-1 189 068

Summa nämnder

-1 189 548 -1 189 068

I nämndernas budgetförslag ska beskrivning och analys av verksamheten göras utifrån given
driftram (sammanställs i bilaga 1) och budgetförutsättningarna för planperioden. Nedan
framgår förändring i budgetanvisningen för år 2023 jämfört med budget 2022.
Tabell: Förändring ram i budgetanvisning år 2023 jämfört med budget år 2022

Nämndernas driftram
(nettokostnad), tkr

Budget
2022

Kommunfullmäktige
Revisionen
Valnämnden
Kommunstyrelsen
Teknisk nämnd
Gemensam överförmyndarnämnd
Miljö- och byggnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Utbildningsnämnd
Socialnämnd
Gemensam nämnd familjerätt

-1 925
-819
-500
-68 675
-93 231
-2 279
-12 323
-42 723
-572 838
-385 804
-1 265

Summa nämnder

-1 182 382

Lokal- Generellt Övrigt
2)
resursramplan 1)
tillskott

Budgetanvisning
2023
-1 925
-819
-20
-68 475
-92 731
-2 279
-12 323
-42 723
-578 704
-387 804
-1 265

480
200
500

134

-6 000
-2 000

634

-8 000

680

-1 189 068

1) För UN avser förändringen ett netto av helårseffekt lokalkostnad Paradissskolan F-6 och minskning för
moduler Elmeskolan. Lokalkostnad för Linnéskolan är framflyttad minst ett år, eftersom projektet är försenat.
2) KS minskade ram med 200 tkr avser bidrag till Leader Linné. Valnämndens nästa val är till Europaparlamentet
år 2024.
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Nämnderna ska utifrån förutsättningarna i dessa budgetanvisningar ta fram ett budgetförslag
som inklusive bilagor mejlas till ks@almhult.se senast 15 juni 2022. Mallar bifogas detta
dokument, se bilagor. Budgetförslaget ska innehålla bland annat följande:
•
•
•
•
•
•

Eventuella förslag till förändring av resultatmål och indikatorer
Beskrivning och analys av verksamheten utifrån given driftram
Förslag till investeringsbudget
Exploateringsbudget görs av kommunstyrelsen utifrån ett helhetsperspektiv
Förslag på reviderade taxor och avgifter – underlag för särskilt beslut i
kommunfullmäktige (se bilaga 3)
Fördjupad beskrivning och analys av förutsättningarna utifrån ett framtidsperspektiv

Nyckeltalet nettokostnadsavvikelse för Älmhults kommun bifogas i bilaga 7.

Resultatmål och indikatorer
Nämnderna ska vid behov ta fram förslag till reviderade resultatmål och indikatorer.
Beslutade resultatmål för år 2022 framgår av mall för Budgetförslag, se bilaga 4, avsnitt 2.
Resultatmålet ska sätta den standard och ambitionsnivå som Älmhults kommun vill uppnå
genom sina huvudprocesser. Resultatmålen ska vara ettåriga och måste vara mätbara i
samband med årsbokslut 2023. Budgetberedningen ges möjlighet i augusti att stämma av att
resultatmålen bidrar till kommunfullmäktiges vision på ett bra vis.

Investeringsplan
Investeringsplanen är 12-årig och påverkar kontinuerligt kommunens 3-åriga driftbudget.
Prioriteringar av investeringar sker kommunövergripande under vårens arbete med
Samhällsplaneringsplanen och underliggande dokument. En total investeringsplan för
kommunen tas fram som ett underlag till den koncernövergripande Samhällsplaneringsplanen. Nämndernas investeringsplan (se mall i bilaga 2) består av investeringsram och
investeringsanslag.
Anslag: Ett investeringsanslag är ett beslutat uppdrag av kommunfullmäktige som nämnden
inte får prioritera inom. Ett investeringsanslag kan vara flerårigt och anslaget som inte är
upparbetat förs automatiskt över till kommande år. Vissa investeringar inom
investeringsanslag är en så kallad strategisk investering, som är en investering som särskilt
lyfts fram i Lokalresursplanen eller Digitaliseringsplanen.
Ram: En investeringsram är en generell investeringsbudget som nämnden själv får prioritera
inom. Den är 1-årig och när året är slut så kan den inte föras över till nästa år.
Underlag för investeringsbudgeten för större, strategiska investeringsprojekt utgår ifrån den
koncernövergripande Samhällsbyggnadsplanen med underliggande planer. Planerna arbetas
fram under våren och där det är aktuellt, inarbetas i berörd nämnds budgetförslag. Till de
större objekten ska nyttobedömning samt konsekvensanalys göras. Detta kommer ske i
samband med framtagandet av planerna. I investeringsplanen ska även den del av
exploateringsprojekt som är investeringar (allmän platsmark) ingå. Driftkostnader, med
anledning av strategiska investeringar utifrån Lokalresursplan, Digitaliseringsplan och
Mark- och exploateringsplan ska hanteras i berörd nämnds budgetförslag.
De totala investeringarna för Älmhults kommun sammanställs i en kommunövergripande
Investeringsplan.
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Tidplan budgetprocess 2023
Nedan är en översiktlig tidplan för ekonomiska aktiviteter under år 2022 som påverkar
budgetprocess 2023. Tidplan för övergripande budgetprocess bifogas i bilaga 8.
Tabell: Översiktlig tidplan budgetprocess år 20232
Aktivitet
Köpande förvaltning återkommer till säljande förvaltning med
kontering ansvar, vht, objekt mm.

Delprocess
Interna mellanhavanden

Datum
Ansvarig
28-mar Controller/förvaltningschef

Investeringsbehov 2023 - 2034, exkl strategiska investeringar
(Lokalförsörjningsplan och Digitaliseringsplan samt drifteffekt Markexploateringsplan) från förvaltningarna.

Investeringar

29-mar Förvaltningschefer /controller

Lokalresursplan 2023-- färdigställd
Digitaliseringsplan 2023-- färdigställd
Kommunledningsgrupp, KLG, går igenom interna mellanhavanden,
möjlighet till frågor och ev justeringar.
KLG genomgång investeringsbehov 2023-2034. prioritering 1,2,3.

Strategiska investeringar
Strategiska investeringar
Interna mellanhavanden

01-apr Kommunchef
06-apr It-chef
06-apr Kommunledningsgrupp

Investeringar

07-apr Kommunledningsgrupp

KLG genomgång Lokalresursplan och Digitaliseringsplan
Strategiska investeringar
Slutlig överenskommelse mellan FC om interna mellanhavanden IT, Interna mellanhavanden
Lokaler och Städ exkl Strategiska investeringar- parallell process.

07-apr Kommunledningsgrupp
28-apr Kommunledningsgrupp

Samhällsplaneringsplan 2023--- färdigställd, inkl investeringsplan

Planer

28-apr Kommunledningsgrupp

Avstämning resp nämnds material till budgetdialog I

Budgetförslag

28-apr Kommunledningsgrupp

Koncernövergripande budgetdialog I
Nämndernas budgetförslag beslutade
Koncernövergripande budgetdialog II
Politiska ledningens budgetförslag till KSAU
Kommunstyrelsen överlämnar sitt budgetförslag till KF
Kommunfullmäktige beslutar budget 2023 med plan 2024-25
Verksamhetsplan 2023 fastställs av nämnd

Budgetförslag
Budgetförslag
Budgetförslag
Budgetförslag
Budgetförslag
Budgetbeslut
VP med intern-budget

05-maj
15-jun
30-aug
11-okt
25-okt
28-nov
31-dec

Kommunstyrelsens ordförande
Resp. nämnd
Kommunstyrelsens ordförande
KSAU
Kommunstyrelse
Kommunfullmäktige
Resp. nämnd

• Interna mellanhavanden (inom kommunen) ”köp och sälj”3 avseende 2023 ska vara sammanställt
senast den 1 april 2022. Säljande förvaltning beslutar kostnaden. Den 7 april stämmer
ledningsgruppen av framtaget underlag med eventuella kompletteringar/justeringar den 28 april.
Därefter kommer interna mellanhavanden vara ”låsta” och inlästa i budgetmodulen senast 3 maj som
stöd till förvaltningscheferna i budgetarbetet.
• Ledningsgruppens gemensamma investeringsprioritering den 7 april kommer att ligga till grund
för simulerade kapitaltjänstkostnader som används i budgetförslaget. Investeringsprioriteringen utgår
från Lokalresursplan och Investeringsplan.
• Nämndens budgetförslag ska vara beslutat senast 15 juni4.
• Politiska ledningen presenterar sitt budgetförslag på KSAU den 11 oktober.
• Kommunfullmäktige beslutar om Budget 2023 med plan år 2024-2025 den 28 november.
• Verksamhetsplan med internbudget beslutas av nämnd senast den 31 december 2022.

2

En mer detaljerad tidplan finns för aktiviteter som utföras av controller och andra inom ekonomiavdelningen.
Avser lokalhyra, städ och IT-avgifter.
4
Det är upp till varje controller/förvaltningschef om nämndens totala budget år 2023 ska läsas in Budget &
Prognosmodulen i ekonomisystemet redan under sommaren. Det som är inläst och låst i juni 2022 är interna
mellanhavanden och kapitalkostnaden gällande år 2023.
3
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Budgetförutsättningar totalt för kommunen
Nedan framgår kommunens totala resultatbudget utifrån givna förutsättningar i dessa
budgetanvisningar. Under våren kan de ekonomiska förutsättningarna förändras eftersom
flertalet parametrar i dagsläget är preliminära. Det gäller bland annat
skatteunderlagsprognosen, pensionskostnader utifrån förändrat pensionsavtal från 1 januari
2023, justering av PO-pålägg och internränta, finansnettot utifrån investeringsnivåer och
behov av lånefinansiering. Resultatnivån utgår ifrån att uppgå till minst 2 procent av
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Resultatnivån ska bidra till att uppnå en
långsiktig god ekonomisk hushållning.
Tabell: Ekonomiska förutsättningar kommunen totalt år 2023-2025
Budget Plan 2024 Plan 2025
2023

Resultatbudget totalt, tkr

Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag
Kommunövergripande nettokostnader:
Pensioner, prel!
Lönerevision inkl preliminärt ökat PO-pålägg
Ej utfördelat enl. Lokalresursplan
Ej utfördelat enl. Mark- och exploateringsplan
Internränta (kostnad i nämnderna), prel!
Övrigt
Nämndernas nettokostnader
Summa nettokostnader
Verksamhetens resultat
Finansnetto

Summa resultat
Resultatets andel av skatteintäkter, utjämning och generella

1 288 200

1 336 030

1 381 295

-30 992
-52 200
0
-1 322
24 073
-2 375

-25 616
-77 699
-10 425
-1 628
23 829
-2 225

-29 858
-104 300
-29 956
-1 628
23 829
-2 225

-1 189 068

-1 189 548

-1 189 068

-1 251 884
36 316
-9 913

-1 283 312
52 718
-12 553

-1 333 206
48 089
-14 683

26 403

40 165

33 406

2,0%

3,0%

2,4%

Nämndernas verksamhetsplaner med internbudget
Nämnderna ska utifrån kommunfullmäktiges beslutade budget ta fram en Verksamhetsplan
med internbudget år 2023 som ska mejlas till ks@almhult.se senast 31 december 2022. En
gemensam mall ska användas som kommer finnas tillgänglig senast 30 juni 2022.
Verksamhetsplanen kan beslutas av nämnden efter att budget är beslutad i
kommunfullmäktige den 28 november 2022.
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Bilagor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mall Driftram
Mall Investeringsanslag respektive investeringsram
Mall Taxor och avgifter
Mall Budgetförslag
Nationella budgetförutsättningar från SKR (Makronytt)
Befolkningsprognos från Statisticon
Nyckeltal från Kolada (nettokostnadsavvikelse)
Övergripande budgetprocess
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[Datum]
[Förvaltning]

Budgetförslag 2023–2025

xx-nämnden
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1 Nämndens uppdrag
Här ges en kortfattad beskrivning av nämndens uppdrag. Texten ska vara kopplad till
kommunfullmäktiges reglemente till respektive nämnd.

2 Resultatmål
Här ges möjlighet att som nämnd föreslår ändringar av befintliga eller nya resultatmål/indikatorer för
perioden som avses. Markera nya och förändrade resultatmål med gult.
Huvudprocess

Resultatmål

Nämnd Indikator

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

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

UN

I Älmhults kommun ska alla barn i
förskolan och grundskolan få sina val av
skolor
I Älmhults kommun ökar andelen
självförsörjande hushåll för varje år

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

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

I Älmhults kommun arbetar vi
hälsofrämjande och förebyggande vilket
innebär ett minskat stödbehov
Samhällsutvecklingssprocess
Syftet är att skapa en attraktiv
kommun genom effektiv och hållbar
planering, utveckling och förvaltning
av infrastruktur.

I Älmhults kommun skapar vi
förutsättningar för ett rikt och varierat
fritids-och kulturutbud och trygga
mötesplatser.

I Älmhults kommun ökar befolkningen
med 1 % årligen. Befolkningsökningen
sker i kommunens olika delar.
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Andel som klarat NP åk 3.
Andel gymnasieelever med examen inom
3 år.
Andel gymnasieelever med examen inom
4 år.
Andel godkända betyg i åk 6.
Andel godkända betyg i åk 9.
Andel behöriga till yrkesprogram
gymnasiet.
UN
Andel barn som får sitt förstahandsval av
förskola och skola oavsett om det gäller
en kommunal eller fristående verksamhet.
SN, UN Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av bef.
UN
(Kolada N00919).
Arbetslöshet 16-24 år, andel (%) av bef.
(Kolada N00929).
Minskat antal hushåll med ekonomiskt
bistånd.
Andel elever inom vuxenutbildningen som
slutar efter fullföljd kurs.
SN,
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS
(Kolada U28532).
Brukarbedömning boende LSS (Kolada
U28663).
Brukarbedömning personlig assistans
(Kolada U28634).
Brukarbedömning hemtjänst ÄO (Kolada
U21441).
Brukarbedömning SÄBO (Kolada U23449).
Brukarbedömning IFO (Kolada U30453).
SN,
Andel elever som uppger att de har en bra
UN,
studiero (enkät).
KFN,
Minskat antal hushåll med ekonomiskt
TN
bistånd.
KFN, KS Nöjd Medborgar-Index - Kultur (Kolada
U09401) – Utgått i Kolada
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och
motionsanläggningar (U09406) – Utgått i
Kolada
Mätning av antalet deltagare i
föreningssammankomster (via LOK).
Antalet boklån per invånare.
KS, UN, SCB befolkningsstatistik.
SN, TN,
MBN,
KFN

Budgetförslag
[Datum]
I Älmhults kommun är det enkelt och
effektivt att få kontakt och hjälp när du
vill starta företag eller utveckla ditt
företag.
I Älmhults kommun ska du få ett tydligt
och snabbt besked så att du kan börja
bygga ditt hus inom 6 mån.

I Älmhults kommun får du snabb och
effektiv service dygnets alla timmar
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KS,
MBN,
TN

4(6)

Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv
ranking (Kolada U40402).
Företagsklimat enl ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI
(U07451) - Utgått i Kolada
Antalet nystartade företag ska öka
(nyföretagarcentrum).
MBN,
Handläggningstid från när ansökan
TN, KS betraktas som fullständig till beslut för
bygglov för nybyggnad av en- och
tvåbostadshus, antal dagar (Kolada
U00811).
Uppföljning lediga villatomter per 202106-30.
KS, UN, Andel som tar kontakt med kommunens
SN, TN, servicecenter via telefon och som får ett
MBN,
direkt svar på en enkel fråga (%).
Andelen e-tjänster ska öka (IT-avd).
KFN,
ÖF, GN

Budgetförslag
[Datum]

5(6)

3 Driftbudget 2023–2025
I tabellen nedan ska nämndens driftbudget framgå utifrån den totalram som anges i
budgetanvisningarna daterade 1 mars 2022. Driftbudgeten redovisas enligt den ansvarsstruktur
(organisation) som nämnden beslutar (se mall i Bilaga 1). Till tabellen ska en beskrivning och analys av
verksamheten göras utifrån given driftram och budgetförutsättningarna för planperioden.
Ansvar/org,
tkr (nettokostnad anges med minus)

Bokslut
2021

Budget
2022

Prognos Budget
2022 per 2023
xxx*

Summa
0
0
0
0
*Utgå i från den senaste prognosen som nämnden har beslutat, eller per mars 2022.
Ange vilken prognos som avses.
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Plan
2024

år Plan
2025

år

0

0

Budgetförslag
[Datum]
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4 Lokalresursplan 2023-2034
Här ska nämnden skriva om sitt lokalbehov. Informationen ska hämtas ur lokalresursplanen.

5 Investeringsbudget 2023-2034
Bilagan 2 (2a anslag respektive 2b i samma mall, olika flikar) sammanställs i nedan tabell (kopieras
från egen flik i bilagan). Tabellen är en sammanställning över nämndens totala investeringar inklusive
tidigare budgetbeslut uppdelat mellan anslag och ram. För djupare analys vad beloppen består av
hänvisas till bilagorna. Underlag för investeringsbudgeten för större, strategiska investeringsprojekt
utgår ifrån den koncernövergripande Samhällsbyggnadsplanen med underliggande planer. Planerna
arbetas fram under våren och där det är aktuellt, inarbetas i berörd nämnds budgetförslag.
Xxnämnd
Investeringstyp/tkr
Totalt investeringsanslag
Total investeringsram
Totalt investeringsbehov

Budget
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

Plan
2027

Plan
2028

Plan
2029

Plan
2030

Plan
2031

Plan
2032

Plan
2033

Plan
2034

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0
0

Totalt
20232034
0
0
0

6 Exploateringsbudget 2023-2034
Tas fram av kommunstyrelsen. Utgår ifrån Mark- och exploateringsplanen.

7 Taxor och avgifter
Nämnden ska besluta ett förslag om reviderade taxor och avgifter. I budgetförslaget ska analys och
konsekvensbeskrivning göras för respektive taxa/avgift. Bilaga 3. Taxor och avgifter 2023 ska användas
och ligga med som en bilaga till budgetförslaget. Alla nämndens taxor och avgifter ska finnas med i
mallen.

8 Framtid
Här ger nämnden en fördjupad analys av förutsättningarna framöver etc som inte framgår av avsnitt 3
ovan. Exempelvis lyfta de utmaningar som kommer med anledning av ändrad demografi,
samhällsstruktur, lagstiftning eller annat.

Bilagor
1. Driftram 2023-2025 (excelfil)
2. Investeringsanslag respektive Investeringsram 2023-2034
3. Taxor och avgifter 2023
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Budgetanvisning 2023

BILAGA 8

Budgetprocess för budgetår 2023 med planår 2024 – 2025
Syfte

Deltagare

När

Omvärldsanalys, analys av kommunens verksamheter

Samtliga förtroendevalda
och chefer, samt bolag
Förvaltningschefer
och Vd:ar

10 februari
08.30-11.30
21 februari

Anvisningar till nämnder
och bolag för aktuella budgetförutsättningar.
Tidplan för årets budgetarbete.
Ekonomiska förutsättningar, Skatteprognos
per april. Nämndernas utmaningar och
möjligheter. Nya lagar och direktiv.
Nämndernas budgetförslag år 2023 – 2025 ska tas fram under
våren som ett underlag för den fortsatta politiska behandlingen av kommunens
budget. Nämndernas budgetförslag ska även innehålla reviderade resultatmål
vid behov.
Presentera en samlad bild av nämndernas budgetförslag och
reviderade ekonomiska förutsättningar.
Ny skatteprognos presenteras den 25 aug.
Vid detta tillfälle presenteras också planerna; mark- och
exploatering, lokalresurs-, investerings- och digitaliseringsplan.
Politiska ledningens beredning av förslag till budget med stöd av tjänstemän.

Politiska ledningens beredning av förslag till budget med stöd av tjänstemän.

Budgetbeslut - 11 okt KSAU, 25 okt KS och fastställs i NYTT KF 28 nov
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Samtliga presidier och KSAU. förvaltningschefer,
KLF
5 maj
avdelningschefer samt budget-samordnare och
09.00-15.00
controllerchef samt bolag
Förvaltningschefen samordnar och tar fram förslaget till15 juni
nämnden.

Samtliga presidier och
KSAU, förvaltningschefer, berörda
KLF chefer.

30 aug
13.00-18.00

KSO, kommunalråd, gruppledare och
ordföranden. Tjänstepersoner,
Kommunchef,
Ekonomichef, budgetsamordnare
KSO, kommunalråd, gruppledare och
ordföranden. Tjänstepersoner,
Kommunchef,
Ekonomichef, budgetsamordnare

15 sept

29 sept

Sammanträdesprotokoll
2022-03-16

Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämndens utskott

§ 26 Fördelning av "skolmiljard"
Ärendenummer UN 2021/118

Utbildningsnämndens utskotts beslut
Utbildningsnämndens utskotts förslag till utbildningsnämnden.
1. Utbildningsnämnden fördelar bidraget ”skolmiljarden” 2022 med 81 % till
grundskola och 19 % till gymnasieskola.
2. Utbildningsnämnden fördelar bidraget för respektive verksamhet på totala
antalet elever i kommunal och fristående verksamhet. Avstämning sker
2022-04-15. Utbetalning sker i juni till fristående verksamhet.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun har tilldelats 2 702 635 kr i tillfällig förstärkning av statligt
stöd i form av ”skolmiljard”. Respektive kommun avgör själv utifrån aktuella
behov hur medlen ska fördelas för att säkerställa elevers kunskapsutveckling och
hälsa. Medlen kan användas för insatser i följande skolformer: fritidshemmet,
förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen.

Beslutsunderlag
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-09
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Rektor Virestads friskola
Rektor Thoren Framtid Älmhult
Ekonomihandläggare Marie Lilja
Ekonomihandläggare Leif Karlsson
Controller Daniel Akilisson
Verksamhetschef gy/vux Samuel Svensson
Grundskolechef Anna Rix Grönvall
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2022-03-09
Utbildningsförvaltningen
Camilla Åström
camilla.astrom@almhult.se

1(3)

Utbildningsnämnden

Fördelning av "skomiljarden"
Ärendenummer UN 2021/118

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun har tilldelats 2 702 635 kr i tillfällig förstärkning av statligt
stöd i form av ”skolmiljard”. Respektive kommun avgör själv utifrån aktuella
behov hur medlen ska fördelas för att säkerställa elevers kunskapsutveckling och
hälsa. Medlen kan användas för insatser i följande skolformer: fritidshemmet,
förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen.

Beslutsnivå
utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse

Ärendeberedning
Bidraget har fördelats till kommunerna proportionellt utifrån antal invånare 6-19
år i kommunen. Bidraget ska användas under 2022 till insatser i kommunal och
enskild verksamhet i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan,
grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala
vuxenutbildningen. Varje kommun avgör själv vilka insatser som behöver
genomföras i de aktuella verksamheterna för att säkerställa elevers
kunskapsutveckling och hälsa.
Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten
av motsvarande slag. Om en kommun skjuter till ytterligare resurser till den egna
verksamheten under löpande budgetår, ska motsvarande resurser också tilldelas
de fristående huvudmännen.
Förvaltningens bedömning är att det främst är inom grundskola och gymnasium,
som extra insatser kan behövas och föreslår att bidraget fördelas strikt efter
elevantal. Det innebär att grundskolan får 81 % av de utbetalda medlen och
gymnasiet får 19 %. Inom respektive verksamhet fördelas sen bidraget per elev i
kommunens egen verksamhet och elever i fristående verksamhet. Cirka 10 % av
elevantalet inom grundskolan går i friskola, vilket innebär att cirka 10 % av
bidraget till grundskolan kommer utbetalas till friskolor.
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Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden beslutar fördela bidraget ”skolmiljarden” 2022 med 81
% till grundskola och 19 % till gymnasieskola.
2. Utbildningsnämnden beslutar fördela bidraget för respektive verksamhet på
totala antalet elever i kommunal och fristående verksamhet. Avstämning sker
2022-04-15. Utbetalning sker i juni till fristående verksamhet.


Camilla Åström

Roger Johansson

Verksamhetscontroller

utbildningschef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Rektor Virestads friskola
Rektor Thoren Framtid Älmhult
Ekonomihandläggare Marie Lilja
Ekonomihandläggare Leif Karlsson
Controller Daniel Akilisson
Verksamhetschef gy/vux Samuel Svensson
Grundskolechef Anna Rix Grönvall
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 ☐

43

Tjänsteskrivelse
2022-03-09

3(3)

Förklara oavsett svar:
Anslaget möjliggör olika insatser för att säkerställa att barn och elever får den
utbildning de har rätt till, trots Coronapandemin.
Om ja, fortsätt med frågorna
2. Hur har barns bästa beaktats?
Förvaltningens bedömning är att det främst är inom grundskola och gymnasium,
som extra insatser kan behövas

3. Beskriv eventuella intressekonflikter

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja ☐

Nej ☒

Förklara oavsett svar:
Fördelningen är på övergripande nivå, och inte möjlig för barn och elever att ta
ställning till.
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2022-03-16

Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämndens utskott

§ 25 Månadsrapport februari
Ärendenummer UN 2021/118

Sammanfattning
Controller Daniel Akilisson, och controller Oliver Öst Långström informerar om
månadsrapporten för februari 2022.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tjänsteskrivelse
2022-03-18
Utbildningsförvaltningen
Jenni Karlsson
Jenni.Karlsson@almhult.se

1(4)

Utbildningsnämnden

Lokalförsörjning - moduler Norregårds förskola
Ärendenummer UN 2021/51

Sammanfattning av ärendet
Årligen tas ärendet om moduler upp för att kunna göra nödvändiga
lokalanpassningar i relation till befolkningsprognosen.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse, Lokalförsörjning – moduler Norregårds förskola, daterad
2022-03-18.

Ärendeberedning
Inför höstens placeringar fanns det 71 nya barn att placera, samt 34
omplaceringar.
Alla syskonförturer fick sitt 1: val, 30 barn.
Av 34 omplaceringar fick 32 sitt val (Montessori kunde inte ta emot 2 barn som
önskade dit)
92 % av vårdnadshavarna fick sitt 1: val övriga fick sitt 2: val.
Det var Vitsippan (6), Montessori (5) och Liljebacken (1) som inte kunde ta
emot.
Nedan tabell visar prognostiserade siffror från befolkningsprognosen. Det brukar
vara ca 85% som är inskrivna i förskolan. De senaste två åren har det varit 83%
som varit inskrivna i förskolan, som troligtvis beror på pandemin. I underlaget är
det räknat på 85 %.
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År
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

85% i
förskola
1010
1015
1040
1038
1034
1036
1047
1060
1072
1082
1091

Prognos
1189
1195
1223
1221
1217
1218
1232
1247
1261
1273
1284

2(4)

Barn i tätorten
768
771
790
789
786
787
796
806
814
822
829

Kommunen har en kapacitet av att hantera ca 1174 barn totalt med de lokaler som
finns idag.
Platser finns för ca 784 barn i tätorten exklusive Internationella förskolan. Dessa
platser kan inte räknas med i totalen då det ska uppfyllas vissa kriterier för att gå
på den förskolan.
Inklusive Internationella förskolan kan det erbjudas ca 873 platser i tätorten.
Utifrån befolkningsprognosen behövs modulerna på Norregård.
Tillfälliga bygglov söks eller permanenta, så länge det går. Sedan görs det avtal
med Indus som löper på ett år med en uppsägningstid på sex månader.
De faktiska siffrorna inför hösten visar på att det kommer finnas lediga platser
när höstterminen startar men det skrivs in nya barn hela tiden så antalet lediga
platser har minskat i augusti. Det finns även andra faktorer som påverka att vi
kommer med stor sannolikhet behöva ha lediga platser framöver. Människor
som flyr från Ukraina, IKEA flaggar för att fler arbetstillfällen i Älmhult, ny lag
om uppsökande verksamhet av barn som ska erbjudas plats och viljan av att
kunna fortsätta möta vårdnadshavares önskemål.
Utifrån ovanstående föreslår förvaltningen att modulerna på Norregård är kvar
och att ärendet inte tas upp igen förrän förvaltningen anser att det finns ett
behov. Att varje år hantera ärendet skapar onödig oro hos pedagoger och
vårdnadshavare.

47

Tjänsteskrivelse
2022-03-18

3(4)

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
-

Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens förslag om att
låta modulerna vara kvar tills förvaltningen ser ett behov av ändring och då
aktualiseras det i nämnden.

Jenni Karlsson

Roger Johansson

Verksamhetschef förskola

Förvaltningschef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Jenni Karlsson, verksamhetschef förskola
Martina Emanuelsson, rektor Norregårds förskola

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: Att ha kvar modulerna gör att barngruppernas storlek inte
behöver öka.

Om ja, fortsätt med frågorna
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Tjänsteskrivelse
2022-03-18

4(4)

2. Hur har barns bästa beaktats?
Se ovan.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja ☐

Nej ☒

Förklara oavsett svar: Deras ålder gör att det har svårt att ha en åsikt.
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Sammanträdesprotokoll
2022-03-16

Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämndens utskott

§ 22 Lokalförsörjning - moduler Norregårds
förskola
Ärendenummer UN 2021/51

Sammanfattning
Verksamhetschef för förskola Jenni Karlsson informerar om kommande
placeringar i förskolan, inför våren 2022, samt om vilket behov som finns
gällande lokaler, för Norregårds förskola.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2022-03-24
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.
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 2022-03-24
• Rapport delegeringsbeslut daterad 2022-03-24

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

Roger Johansson

Verksamhetscontroller

Utbildningschef
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Delegeringsbeslut
Utskriftsdatum: 2022-03-24

Utskriven av:

Diarieenhet:

Utbildningsnämnden

Beslutsfattare:

Alla

Kategori:

Alla

Beslutsinstans:

Utbildningsnämnden

Camilla Åström

Sammanträdesdatum: 2022-03-30
Sekretess:

Visas ej

Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig

2021.302

befrielse av fritidshemsavgift

7.3 Avgift §3/2022

2022-03-09
UN 2021/381

Anna Wilhelmsson Hallum
befrielse av fritidshemsavgift

7.3 Avgift
Charlotte Ramberg
Petersson

2021.1150

Beslut om utbildning i fritidshem vid särskilt behov av 7.2 Särskilt behov av stöd
stöd
§1/2021

2021-08-03
UN 2021/383

Anna Wilhelmsson Hallum
Beslut om utbildning i fritidshem vid särskilt behov av 7.2 Särskilt behov av stöd
stöd

Charlotte Ramberg
Petersson
2022.176

Anställning lärare musik, bild och textilslöjd

2022-02-04
UN 2022/12

3.13 Anställning §55/2022
Eva-Lena Brafield

Anställningar Elmeskolan 2022

3.13 Anställning
Vedran Misic

2022.177

Anställning Speciallärare

3.13 Anställning §56/2022

2022-02-04
UN 2022/12

Eva-Lena Brafield
Anställningar Elmeskolan 2022

3.13 Anställning
Vedran Misic

2022.187

Anställnings fritidsledare

3.13 Anställning §57/2022

2022-02-08
UN 2022/12

Emil Svensson
Anställningar Elmeskolan 2022

3.13 Anställning
Vedran Misic

2022.239

Anställningsavtal lärare

3.13 Anställning §71/2022

2022-02-21
UN 2022/6

Torbjörn Öberg
Anställningsavtal Linnéskolan 2022

3.13 Anställning
Sidan 1 av 7

52

Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig
Rebecka Dahlberg

2022.240

Anställningsavtal lärare

3.13 Anställning §72/2022

2022-02-21
UN 2022/6

Torbjörn Öberg
Anställningsavtal Linnéskolan 2022

3.13 Anställning
Rebecka Dahlberg

2022.242

Anställningsavtal outbildad lärare

3.13 Anställning §73/2022

2022-02-17

Emelie Jönsson

Emelie Jönsson

UN 2022/8

Anställningsavtal lärare ISÄ

3.13 Anställning
Julianne Lindner

2022.272

Anställningsavtal barnskötare

2022-02-24
UN 2022/1

3.13 Anställning §74/2022
Lisbeth Lindström

Anställningsavtal förskolan

3.13 Anställning
Kerstin Sörensen

2022.273

Anställningsavtal förskollärare, tim

2022-02-24
UN 2022/1

3.13 Anställning §75/2022
Martina Emanuelsson

Anställningsavtal förskolan

3.13 Anställning
Kerstin Sörensen

2022.274

Anställningsavtal förskollärare

2022-02-24
UN 2022/1

3.13 Anställning §76/2022
Lisbeth Lindström

Anställningsavtal förskolan

3.13 Anställning
Kerstin Sörensen

2022.275

Anställningsavtal out förskollärare

2022-02-24
UN 2022/1

3.13 Anställning §77/2022
Marita Hallgren

Anställningsavtal förskolan

3.13 Anställning
Kerstin Sörensen

2022.276

Utökad vistelsetid

6.6 Utökad vistelsetid, ej
avgift §6/2022

2022-02-24
UN 2022/72

Maria Johnsson
Utökad vistelsetid

6.6 Utökad vistelsetid, ej
avgift
Kerstin Sörensen

2022.277

Utökad vistelsetid

6.6 Utökad vistelsetid, ej
avgift §7/2022

2022-02-24
UN 2022/73

Maria Johnsson
Utökad vistelsetid

6.6 Utökad vistelsetid, ej
avgift
Kerstin Sörensen

2022.279

Anställningsavtal timlärare

3.13 Anställning §78/2022

2022-03-01
UN 2022/26

Marita Hallgren
Anställningar 2022 - Utbildningsförvaltningen
VIKARIEPOOLEN 2022

3.13 Anställning

Sidan 2 av 7
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Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig
Anneli Jama

2022.287

Anställningsavtal studiehandledare

2022-03-02
UN 2022/6

3.13 Anställning §79/2022
Torbjörn Öberg

Anställningsavtal Linnéskolan 2022

3.13 Anställning
Rebecka Dahlberg

2022.288

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2022-03-02
UN 2022/78

5.6 Plan mot kränkande
behandling §3/2022
Monica Malm

Plan mot diskriminering o kränkande behandling

5.6 Plan mot kränkande
behandling
Kerstin Sörensen

2022.289

Utökad vistelsetid

6.6 Utökad vistelsetid, ej
avgift §8/2022

2022-03-02
UN 2022/79

Maria Johnsson
Utökad vistelsetid

6.6 Utökad vistelsetid, ej
avgift
Kerstin Sörensen

2022.293

Anställningsavtal Barnskötare

2022-02-22
UN 2022/26

3.13 Anställning §80/2022
Marita Hallgren

Anställningar 2022 - Utbildningsförvaltningen
VIKARIEPOOLEN 2022

3.13 Anställning
Anneli Jama

2022.295

Avgiftsbefrielse fritidshem

7.3 Avgift §1/2022

2022-03-03
UN 2022/80

Elisabeth Lindén
Avgiftsbefrielse Montessoriskolan

7.3 Avgift
Mikaela Svensson

2022.296

Anställningsavtal, barnskötare

2022-03-03
UN 2022/1

3.13 Anställning §81/2022
Maria Johnsson

Anställningsavtal förskolan

3.13 Anställning
Kerstin Sörensen

2022.303

Anställningsavtal mentor (vikarie)

2022-03-04
UN 2022/6

3.13 Anställning §82/2022
Andreas Burander

Anställningsavtal Linnéskolan 2022

3.13 Anställning
Rebecka Dahlberg

2022.320

Anställningsavtal förskollärare

2022-03-08
UN 2022/1

3.13 Anställning §83/2022
Martina Emanuelsson

Anställningsavtal förskolan

3.13 Anställning
Kerstin Sörensen

2022.325

Anställningsavtal Lärarassistent

2022-03-08
UN 2022/86

3.13 Anställning §84/2022
Charlotta Gustafsson

Anställning Ryfors 2022

3.13 Anställning
Sidan 3 av 7
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Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig
Mikaela Svensson

2022.326

Anställningsavtal Lärarassistent

2022-03-08
UN 2022/86

3.13 Anställning §85/2022
Charlotta Gustafsson

Anställning Ryfors 2022

3.13 Anställning
Mikaela Svensson

2022.327

Anställningsavtal Lärare

3.13 Anställning §86/2022

2022-03-08
UN 2022/86

Charlotta Gustafsson
Anställning Ryfors 2022

3.13 Anställning
Mikaela Svensson

2022.328

Anställningsavtal Lärare inom fritidshem

2022-03-08
UN 2022/88

3.13 Anställning §87/2022
Charlotta Gustafsson

Anställning Paradisskolan 2022

3.13 Anställning
Mikaela Svensson

2022.332

Anställningsavtal fritidsledare

2022-02-28
UN 2022/89

3.13 Anställning §88/2022
Lena Andersson

Anställningar Liatorps skola 2022

3.13 Anställning
Linda Steckel

2022.333

Anställningsavtal Elevresurs

3.13 Anställning §89/2022

2022-03-08
UN 2022/23

Annika Bardh
Anställningsavtal Grundsärskolan - 2022

3.13 Anställning
Mikaela Svensson

2022.334

Anställning Elevresurs

3.13 Anställning §90/2022

2022-03-08
UN 2022/23

Annika Bardh
Anställningsavtal Grundsärskolan - 2022

3.13 Anställning
Mikaela Svensson

2022.335

Avgiftsbefrielse Fritidshem

7.3 Avgift §2/2022

2022-03-01
UN 2022/90

Elisabeth Lindén
Avgiftsbefrielse Fritidshem Klöxhultsskolan 4-6

7.3 Avgift
Mikaela Svensson

2022.356

Utökad vistelsetid

6.6 Utökad vistelsetid, ej
avgift §9/2022

2022-03-09
UN 2022/91

Maria Johnsson
Utökad vistelsetid

6.6 Utökad vistelsetid, ej
avgift
Kerstin Sörensen

2022.357

Anställningsavtal studie- och yrkesvägledare

2022-03-09
UN 2022/6

3.13 Anställning §91/2022
Torbjörn Öberg

Anställningsavtal Linnéskolan 2022

3.13 Anställning
Rebecka Dahlberg

Sidan 4 av 7
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Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig

2022.358

Utökad vistelsetid

6.6 Utökad vistelsetid, ej
avgift §10/2022

2022-03-09
UN 2022/92

Maria Johnsson
Utökad vistelsetid

6.6 Utökad vistelsetid, ej
avgift
Kerstin Sörensen

2022.359

Utökad vistelsetid

6.5 Utökad vistelsetid, avgift
§3/2022

2022-03-09
UN 2022/93

Monica Malm
Utökad vistelsetid

6.5 Utökad vistelsetid, avgift
Kerstin Sörensen

2022.366

Anställningsavtal förskollärare

2022-03-10
UN 2022/1

3.13 Anställning §92/2022
Martina Emanuelsson

Anställningsavtal förskolan

3.13 Anställning
Kerstin Sörensen

2022.369

Anställningsavtal lärare

3.13 Anställning §94/2022

2022-03-11
UN 2022/6

Torbjörn Öberg
Anställningsavtal Linnéskolan 2022

3.13 Anställning
Rebecka Dahlberg

2022.372

Anställningsavtal out förskollärare

2022-03-14

3.13 Anställning §95/2022
Maria Johnsson
3.13 Anställning
Kerstin Sörensen

2022.376

Anställningsavtal Gemöskolan grundskollärare

2022-03-14
UN 2022/15

3.13 Anställning §96/2022
Anna Wilhelmsson Hallum

Anställningsavtal Gemöskolan 2022

3.13 Anställning
Charlotte Ramberg
Petersson

2022.377

Beviljande av skolskjuts

10.13 Beviljande av
skolskjuts §9/2022

2022-03-03
UN 2021/295

Eva-Marie Andersson
Skolskjuts lå 21-22, F-klass - åk 9

10.13 Beviljande av
skolskjuts
Eva-Marie Andersson

2022.379

Anställningsavtal Lärare i fritidshem

2022-03-14
UN 2022/12

3.13 Anställning §97/2022
Emil Svensson

Anställningar Elmeskolan 2022

3.13 Anställning
Vedran Misic

2022.380

Anställningsavtal speciallärare

2022-03-14
UN 2022/12

3.13 Anställning §98/2022
Eva-Lena Brafield

Anställningar Elmeskolan 2022

3.13 Anställning
Vedran Misic
Sidan 5 av 7
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Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig

2022.388

Beviljande av skolskjuts

13.4 Beviljande av skolskjuts
§1/2022

2022-03-08
UN 2021/297

Annika Bardh
Beviljande av skolskjuts, Gy-särskola

13.4 Beviljande av skolskjuts
Eva-Marie Andersson

2022.393

Utökad vistelsetid

6.5 Utökad vistelsetid, avgift
§4/2022

2022-03-17
UN 2022/100

Monica Malm
Utökad vistelsetid

6.5 Utökad vistelsetid, avgift
Kerstin Sörensen

2022.397

Anställningsavtal lärare

3.13 Anställning §100/2022

2022-03-17
UN 2022/23

Annika Bardh
Anställningsavtal Grundsärskolan - 2022

3.13 Anställning
Ingela Vigstrand

2022.401

Anställning Elevresurs

3.13 Anställning §101/2022

2022-03-18
UN 2022/19

Fredrik Ljung
Anställningsavtal Klöxhultsskolan 64311 - 2022

3.13 Anställning
Mikaela Svensson

2022.402

Anställning Montessorilärare

3.13 Anställning §102/2022

2022-03-18
UN 2022/24

Elisabeth Lindén
Anställningsavtal Montessoriskolan - 2022

3.13 Anställning
Mikaela Svensson

2022.403

Anställning Barnskötare

3.13 Anställning §103/2022

2022-03-18
UN 2022/24

Elisabeth Lindén
Anställningsavtal Montessoriskolan - 2022

3.13 Anställning
Mikaela Svensson

2022.405

Anställning Lärare

3.13 Anställning §104/2022

2022-03-21
UN 2022/88

Charlotta Gustafsson
Anställning Paradisskolan 2022

3.13 Anställning
Mikaela Svensson

2022.406

Anställning Lärare

3.13 Anställning §105/2022

2022-03-21
UN 2022/20

Elisabeth Lindén
Anställningsavtal Klöxhultsskolan 64312 - 2022

3.13 Anställning
Mikaela Svensson

2022.407

Anställning Lärarassistent

3.13 Anställning §106/2022

2022-03-21
UN 2022/20

Elisabeth Lindén
Anställningsavtal Klöxhultsskolan 64312 - 2022

3.13 Anställning
Mikaela Svensson

2022.410

Anställningsavtal out förskollärare

2022-03-22

3.13 Anställning §108/2022
Malin Turesson
Sidan 6 av 7
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Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig
3.13 Anställning
Kerstin Sörensen

2022.411

Anställningsavtal out förskollärare

2022-03-22

3.13 Anställning §109/2022
Martina Emanuelsson
3.13 Anställning
Kerstin Sörensen

2022.412

Anställningsavtal förskollärare

2022-03-22

3.13 Anställning §110/2022
Maria Johnsson
3.13 Anställning
Kerstin Sörensen

2022.413

Anställningsavtal, out förskollärare

2022-03-22

3.13 Anställning §111/2022
Maria Johnsson
3.13 Anställning
Kerstin Sörensen

2022.414

Anställningsavtal out förskollärare

2022-03-22

3.13 Anställning §112/2022
Maria Johnsson
3.13 Anställning
Kerstin Sörensen

2022.415

Anställningsavtal förskollärare

2022-03-22

3.13 Anställning §113/2022
Maria Johnsson
3.13 Anställning
Kerstin Sörensen

2022.417

Utökad vistelsetid

6.6 Utökad vistelsetid, ej
avgift §11/2022

2022-03-22
UN 2022/107

Maria Johnsson
Utökad vistelsetid

6.6 Utökad vistelsetid, ej
avgift
Kerstin Sörensen

2022.419

Utökad vistelsetid

6.6 Utökad vistelsetid, ej
avgift §12/2022

2022-03-22
UN 2022/108

Maria Johnsson
Utökad vistelsetid

6.6 Utökad vistelsetid, ej
avgift
Kerstin Sörensen

Sidan 7 av 7
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