
 Kallelse/Underrättelse  

   1(3) 

 

 

 
 

Utbildningsnämnden 2022-03-02 
 
 
Plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Linnésalen, klockan 08:30 
 
 
Thomas Harrysson (C) Eva-Marie Andersson 
Ordförande Sekreterare 
 
 
Offentlighet 
Sammanträdet är inte öppet för allmänheten. 
 
 
Ärenden  
 

Ärende 
1 Val av justerare  

 

2 Fastställande av föredragningslista  
 

Beslutsärenden 
3 Anmälan mot Gemöskolan-yttrande till 

Skolinspektionen, Dnr SI 2021:3234, 2022:60 
2021/184 

4 - 5 

Informationsärenden 
4 Meddelanden  

6 - 9 

5 Information  
 

6 Statsbidrag 2021-Skolverket 2020/30 
10 - 13 

7 Arbetsmiljö- och sjukfrånvaro 2021, 
utbildningsförvaltningen 

2020/30 
14 - 29 

Beslutsärenden 
8 Årsanalys 2021 2020/30 

30 - 65 

9 Skolskjutsregler-revidering 2022/34 
66 - 77 

10 Programutbud Haganässkolan läsåret 2022/2023 2022/30 
78 - 81 

11 Representanter programråd-komplettering 2021/29 
82 - 83 

12 Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i 
förskolan 2022-fördelning 

2022/62 
84 - 86 

13 Obligatoriskt fritt skolval-slutrapport 2020/54 
87 - 94 
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14 Redovisning av delegeringsbeslut 2022/10 
95 - 105 

15 Övrigt  
 

 

Punkt i 
kallelse Min Tid 

Ärende, UN                 
2022-03-02 Föredragande Biträdande Typ 

1 2 8.30 Val av justerare 
    beslut 

2 3 8.32 
Fastställande av 
föredragningslista  

    beslut 

3 10 8.35 

Anmälan mot 
Gemöskolan-yttrande till 
Skolinspektionen, Dnr SI 
2021:3234 ,2022:60        
Omedelbar justering 

Camilla 
Svensson 

Anna Rix 
Grönvall  beslut 

4 5 8.45 Meddelanden 
    info 

5 20 8.50 Information 
Roger Johansson   info 

6 5 9.10 
Statsbidrag 2021-
Skolverket 

Camilla Åström   info 

7 25 9.15 

Arbetsmiljö och 
sjukfrånvaro, 
utbildningsförvaltningen 

Emmelie Lind 
Svensson, HR-
specialist 

  info 

  20 9.40 
Kaffe       

8 40 10.00 

Årsanalys 2021 

Roger Johansson 
Daniel Akilisson       
Oliver Öst 
Långström   

Jenni Karlsson 
Anna Rix 
Grönvall                       
Samuel Svensson 

beslut 

9 10 10.40 
Skolskjutsregler -
revidering Samuel Svensson   beslut 

10 15 10.50 

Programutbud 
Haganässkolan 
2022/2023 

Samuel Svensson   beslut 

11 5 11.05 

Representanter 
programråd-
komplettering 

    beslut 

12 5 11.10 

Statsbidrag för 
kvalitetshöjande åtgärder 
i förskolan-fördelning 

Jenni Karlsson   beslut 

13 40 11.15 
Obligatoriskt fritt 
skolval-slutrapport 

Anna Rix 
Grönvall Christina Woxter 

beslut 

14 5 11.55 
Redovisning av 
delegeringsbeslut      

beslut 
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15 5 12.00 
Övrigt     

  

  12.05  
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-02-22  1(2) 

 

 

Utbildningsförvaltningen  
Anna Rix Grönvall   
Anna.rix-gronvall@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Yttrande till Skolinspektionen, Dnr SI 2021:3234, 
2022:60  
Ärendenummer UN 2021/184 
S 
Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen har den 16 november 2021 utifrån redovisning i ett tidigare 
anmälningsärende förelagt Älmhults kommun att vidta åtgärder så att en elevs 
rätt till stödåtgärder tillgodoses. Yttrandet ska redovisas skriftligt och vara 
Skolinspektionen tillhanda senast den 3 mars 2022.  
Huvudmannen har genomfört en fördjupad inspektion av Gemöskolans arbete 
gällande att utforma utbildning så att elevens rätt till stödinsatser garanteras. 
Denna inspektion har innehållit dialoger med skolans rektor och biträdande 
rektor om arbetet samt granskningar av skolans dokumentation i ärendet. 
 
 
Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-22 

• Huvudmannens yttrande med anlednings av anmälan mot Gemöskolan i 
Älmhults kommun, daterat 2022-02-21 

• Utvärdering av föregående åtgärdsprogram 

• Pedagogisk kartläggning 

• Utredning av elevens behov av särskilt stöd. 

• Åtgärdsprogram 
 
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden lämnar yttrande till Skolinspektionen enlig 

utbildningsförvaltningens förslag, daterat 2022-02-21. 
 
 
 
Anna Rix Grönvall Underskrift 
Grundskolechef Titel 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-02-22  2(2) 

 

 

 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Skolinspektionen 
Rektor Gemöskolan Anna Wilhelmsson Hallum 
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 ☒ 

Förklara oavsett svar: 

Beslutet att lämna yttrandet påverkar inte eleven i sig. Men utredningen påverkar 
barnet och kommunikation sker med vårdnadshavare.  

Barnets bästa har beaktats genom uppföljning och utvärdering. 

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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 Tjänsteskrivelse   

 2022-02-22  1(1) 

 
Utbildningsförvaltningen  
Camilla Åström   
camilla.astrom@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Meddelanden 2022-03-02  
 
Meddelanden 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-01-31 att utse Svetlana Volkova (SD) till 
uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden efter Tord Helle (SD). KS 
2021/261 
Kommunstyrelsens beslut 2022-02-15 att uppdra åt samhällsbyggnads-
avdelningen att tillsammans med utbildningsförvaltningen undersöka 
möjligheten att flytta delar av vuxenutbildningens verksamhet från 
Haganässkolan. Uppdraget ska återrapporters till kommunstyrelsen i juni 2022. 
KS 2021/254 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-31 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 14 Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i 
utbildningsnämnden efter Tord Helle (SD) 
Ärendenummer KS 2021/261 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Svetlana Volkova (SD) till uppdraget som ledamot i 

utbildningsnämnden efter Tord Helle (SD). 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att välja ny ledamot i utbildningsnämnden efter Tord 
Helle (SD).  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gull-Britt Tranvik (SD) nominerar Svetlana Volkova (SD) till uppdraget som 
ledamot i utbildningsnämnden efter Tord Helle (SD). 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Gull-Britt 
Tranviks (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Svetlana Volkova (SD) 
Utbildningsnämnden 
För åtgärd 
Kommunkansliet 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 28 Flytt av delar av vuxenutbildning från 
Haganässkolans lokaler 
Ärendenummer KS 2021/254 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadsavdelningen att tillsammans 

med utbildningsförvaltningen undersöka möjligheten att flytta delar av 
vuxenutbildningens verksamhet från Haganässkolan. 

2. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen i juni 2022. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade 2021-12-15, § 146, att föreslå kommunstyrelsen 
att undersöka möjligheten att flytta delar av vuxenutbildningens verksamhet från 
Haganässkolan.  
 
Elevantalet inom både vuxenutbildningen och gymnasiet ökar och är i behov av 
utökade lokaler. Utbildningsförvaltningen ser flera fördelar med att dela på 
vuxenutbildning och gymnasium, dels ur ett trygghetsperspektiv och att 
gymnasieskolans lokalanvändning kan bli flexiblare, dels ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Det ställs inte samma lagkrav på en vuxenutbildning som på en 
gymnasieskola. Vuxenutbildningen likställs med kontorslokaler och de lagkrav 
som finns för dessa. På skollokaler ställs andra krav på uppehållsutrymmen och 
matsalar. För att möjliggöra gemensam användning av specialsalar behöver 
vuxenutbildningen lokaliseras i närheten av Haganässkolan. Yrkesvux behöver 
vara fortsatt samlokaliserad med gymnasiet.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-01, § 4 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-16 

• Utbildningsnämndens beslut 2021-12-15, § 146 

• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-08 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Utbildningsförvaltningens lokalutredning 2021-Haganässkolan daterad 2021-
06-15 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Utbildningsnämnden 
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Specialdestinerade statsbidrag 2021 från Skolverket
Nedan redovisas sökta statsbidrag hos Skolverket 2021.För merparten av statsbidragen återstår redovisning,  och uppfylls inte
kraven kan bidrag behöva betala tillbakas.

Statsbidrag Enhet
Erhållet/Rekvirerat
belopp 2019, kr

Erhållet/Rekvirerat
belopp 2020, kr

Tilldelat/Sökt belopp
2021, kr

Erhållet/Rekvirerat
belopp 2021, kr Kommentar

Statsbidrag för bättre språkutveckling i
förskolan Förskola 87 500 391 945 1 177 610 1 177 610

Ram för 2022 är 1 281
188 kr.

Statsbidrag för handledare läslyftet i
förskolan Förskola 52 000 53 700 53 700 53 700

Statsbidrag minder barngrupper Förskola 375 000 375 000 375 000

Bidraget upphör 2022.
Nytt riktat statsbidrag till
förskolan: "Statsbidrag
för kvalitetshöjande
åtgärder i förskolan".
Bidragsram för 2022 är 4
065 797 kr. Se även
statsbidrag
kvalitetssäkrande
åtgärder.

Statsbidrag maxtaxa
Förskola/
Fritidshem 4 287 990 4 146 105 4 063 527 4 063 527

Ram för 2022 är 4 088
496 kr.
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2

Statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder
förskola, fritidshem

Förskola/
Fritidshem 910 104 970 365 966 654 966 654

Bidraget upphör 2022.
Nytt riktat statsbidrag till
förskolan: "Statsbidrag
för kvalitetshöjande
åtgärder i förskolan".
Bidragsram för 2022 är 4
065 797 kr. Se även
statsbidrag mindre
barngrupper.

Statsbidrag icke folkbokförda elever
Fritidshem/
Grundskola 124 045 639 026 639 026

Gäller EU-länder och att
vårdnadshavare arbetar
eller studerar i Sverige.

Statsbidrag läxhjälp Grundskola 1 085 000 1 265 000 1 566 000 1 566 000

Statsbidrag karriärtjänster
Grundskola
/Gymnasie 1 906 764 1 645 873 3 570 000 2 885 907

Alla tjänster inte tillsatta.
Frånvaroavdrag. Avdrag
arbete annan skolenhet (i
annan pott).

Specialdestinerade statsbidrag 2021 från Skolverket
Nedan redovisas sökta statsbidrag hos Skolverket 2021.För merparten av statsbidragen återstår redovisning,  och uppfylls inte
kraven kan bidrag behöva betala tillbakas.

Statsbidrag Enhet
Erhållet/Rekvirerat
belopp 2019, kr

Erhållet/Rekvirerat
belopp 2020, kr

Tilldelat/Sökt belopp
2021, kr

Erhållet/Rekvirerat
belopp 2021, kr Kommentar
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3

Statsbidrag insatser inom ramen för
samverkan för bästa skola

Grundskola
/Gymnasie 865 765 604 260

Under 2021 har
slutredovisning skett för
projektet, totalt 1 678 154
kr.

Statsbidrag fritidshemssatsningen Grundskola 1 625 184 0 0 0 upphört

Statsbidrag för lågstadiesatsningen Grundskola 4 772 444 0 0 0 upphört

Statsbidrag för lärarassistenter
Grundskola
/Gymnasie 109 732 726 012 714 980 714 980 Ram för 2022: 719 064 kr

Statsbidrag elevhälsa
Grundskola
/Gymnasie 461 720 486 400 711 800 0

Bättre personaltäthet i
förhållande till andra
sökande.

Statsbidrag för lärarlyftet Grundskola 52 500 20 000 25 000 25 000 Ingen ansökan vt 22.
Statsbidrag för högskolestudier
specialpedagogik Grundskola 59 472 370 039 370 039
Statsbidrag för högskolestudier sva och
sfi Grundskola 38 150 6 104 6 104
Stasbidrag fortbildning förskollärare i
förskoleklass

Förskole-
klass 7 342 7 342 Nytt fr o m 2021.

Statsbidrag specialpedagogik för
lärande Grundskola 34 000 34 000 0 Inte startat projektet.

Specialdestinerade statsbidrag 2021 från Skolverket
Nedan redovisas sökta statsbidrag hos Skolverket 2021.För merparten av statsbidragen återstår redovisning,  och uppfylls inte
kraven kan bidrag behöva betala tillbakas.

Statsbidrag Enhet
Erhållet/Rekvirerat
belopp 2019, kr

Erhållet/Rekvirerat
belopp 2020, kr

Tilldelat/Sökt belopp
2021, kr

Erhållet/Rekvirerat
belopp 2021, kr Kommentar
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4

Statsbidrag för likvärdig skola Grundskola 7 075 702 10 300 144 12 416 187 12 416 187
Bidragsram för 2022 är
13 002 206 kr.

Statsbidrag behörighetsgivande
utbildning av yrkeslärare Haganäs 495 770 450 425 55 500 55 500
Statsbidrag kompetensutveckling av
lärare i yrkesämnen Haganäs 32 500 upphört

Statsbidrag för lovskola Haganäs 50 700 189 400 212 630 212 630
Statsbidrag för gymnasieskolans
introduktionsprogram Haganäs 1 272 592 622 509

Bidraget upphört fr o m
2021.

Statsbidrag för avgifter till IBO Haganäs 88 821 84 430 85 409 85 409
Statsbidrag digitalisering nationella
prov Haganäs 95 380 140 000 140 000 140 000

Statsbidrag yrkesvux (1) Haganäs
Statsbidrag för lärcentrum inom
vúxenutbildningen (1) Haganäs 210 000

Statsbidrag lärarlönelyftet
Fsk/Grsk/G
y/Vux 3 676 590 3 805 784 4 400 000 4 069 206 Frånvaroavdrag

Summa 29 214 758 26 533 019 31 590 508 29 829 821
(1) Sökt av Ljungby kommun i
samverkan med Älmhult och Markaryd.
Sammanställning pågår.

Specialdestinerade statsbidrag 2021 från Skolverket
Nedan redovisas sökta statsbidrag hos Skolverket 2021.För merparten av statsbidragen återstår redovisning,  och uppfylls inte
kraven kan bidrag behöva betala tillbakas.

Statsbidrag Enhet
Erhållet/Rekvirerat
belopp 2019, kr

Erhållet/Rekvirerat
belopp 2020, kr

Tilldelat/Sökt belopp
2021, kr

Erhållet/Rekvirerat
belopp 2021, kr Kommentar
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Arbetsmiljö och sjukfrånvaro
UB 2021

Professionalism, öppenhet och engagemang
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Nämndens arbetsmiljöansvar
• På uppdrag av fullmäktige se till att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för arbetsmiljön.

• Verkställa fullmäktiges beslut och bland annat se till att konkreta arbetsmiljömål tas fram.

• Se till att fördela uppgifter i det systematiska arbetsmiljö-arbetet till förvaltningschefen.

• Se till att förvaltningschefen har befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens för att kunna bedriva arbetsmiljö-arbetet.

• Ge förvaltningschefen rätt att fördela uppgifter så långt ut i organisationen så att det systematiska arbetsmiljöarbetet kan bedrivas ute 
på arbetsplatserna och att tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens följer med.

• Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid planerade förändringar innan dessa genomförs.

• Se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom att ta med arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget.

• Se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp minst 1 ggr/år och fungerar både på förvaltningsnivå och ute på enheterna.

Källa: Arbetsmiljöverket15



Nämndens arbetsmiljöansvar
Hur får du som politiker veta vad arbetsmiljön kräver?

• Årlig undersökning – handlingsplan (Systematiska arbetsmiljöarbetet)

• Sjukfrånvaro och arbetsskador
 

• Skyddsronder

• Medicinska kontroller

• Medarbetarenkät

• Riskbedömningar vid förändringar
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Arbetsmiljömål 2021

 

 
ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljö-utveckling Sjuktal Arbetssätt systematiskt 
arbetsmiljö-
arbete

Jämställdhet/
mångfald

Fokus det 
kommande året

Kompetensförsörjning, få personal 
att stanna kvar. Rekrytera. 

Arbeta för ett 
hållbart arbetsliv. 

Levande diskussion om 
samverkansavtalet. Hur 

arbetar vi med 
arbetsmiljöfrågorna utifrån 

det?

Fler män i våra 
verksamheter.  

Handlingsplan/
åtgärder 

Fortsätta arbetet med 
kompetensförsörjningsplanen 

utifrån HÖK 18. 

Titta över 
arbetsbelastninge
n/ arbetsmiljön

Lyfta det på Apt, 
samverkansgrupper, 
medarbetarsamtal. 

Attraktiva löner och bra 
villkor. 

Aktivitetsplan 
2021

- Rektorernas arbetsmiljö 
(ledarskap)

- Hot och våld skyddsrond
- Heltidsorganisation (Kommunal)

- Digital SAM-enkät
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Sjukfrånvaro 2021

HR-avdelningen  2022
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Sjuktal 2021/förvaltning + totalt ÄK
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Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid (enbart månadsavlönade) 
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Sjuktal 2021/verksamhet UTB

Förskola Grundskola Haganäs Administration Kultur och fritid
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Sjukfrånvaro% män/kvinnor

2019 2020 2021
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Sjukfrånvaro % / åldersgrupp
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Förklara oavsett svar: 

 

33



   

 2022-02-10  1(14) 

 

 

Utbildningsförvaltningen     
 

 

 
 
  
 
  

Utbildningsnämnd 
 

Årsanalys 2021 
 

  

34



 Årsanalys  

 2022-02-10  2(14) 

 

 

 
1. Verksamhet .......................................................................................................................................3 
1.1. Periodens väsentliga händelser .............................................................................................................3 

1.2 Förväntad utveckling .............................................................................................................................4 

1.3 Covid-19 ................................................................................................................................................5 

2. Resultatmål – uppföljning ................................................................................................................7 
2.1 Utfall måluppfyllelse övergripande .......................................................................................................7 

2.2 Fördjupade kommentarer resultatmålen ................................................................................................9 

3. Nämndens drift ...............................................................................................................................10 
3.1 Analys av budgetavvikelse ..................................................................................................................10 

3.2 Analys av avvikelse mellan utfall och prognos i DR2 ........................................................................11 

4. Nämndens investeringar ........................................................................................................................12 
Investeringsredovisning .............................................................................................................................12 

5. Arbetsmiljö .....................................................................................................................................13 
6.1 Arbetsmiljö övergripande ....................................................................................................................13 

Arbetsmiljö tabell ......................................................................................................................................13 

6. Privata utförare ...............................................................................................................................14 

 
  

35



 Årsanalys  

 2022-02-10  3(14) 

 

 

1. Verksamhet 
1.1. Periodens väsentliga händelser 
I detta avsnitt presenteras nämndens väsentliga händelser under 2021 och ska hållas på en övergripande nivå.  
 
I september 2021 tog utbildningsnämnden beslut att Ryfors skola blir en permanent F-6 skola. 

Linnéskolan fick moduler på plats för att hantera ökat elevantal. 

Skolskjutsen fick ett tillfälligt avtal med en ny leverantör. Året har präglats av en hel del incidenter, som har 
rönt stor uppmärksamhet i media. För att förbättra samarbetet har dialogmöten med leverantören hållits. Även 
internt har det lett till förändrade rutiner inom förvaltningen och nämnden har också uppdaterat reglementet för 
skolskjutsar, främst med syfte på att begränsa vänte- och restid för eleverna. 
 
Ett nytt digitalt verksamhetssystem implementerades under året. Efter förseningar kunde det nya 
verksamhetssystemet från IST startas upp. Den första tiden präglades av en hel del problem, kopplat till 
kapacitetsbrist hos leverantören. Detta medförde i sin tur att personal fått använda sig av dubbla arbetssätt, 
genom att exempelvis ha närvaro både på papper och i det digitala systemet. Driftsäkerheten förbättrades 
väsentligt under andra halvan av 2021, men de initiala problemen har påverkat personalen. De utbildningar 
som genomfördes under våren har på vissa håll behövt genomföras på nytt. Avsikten med det nya systemet är 
ökad tillgänglighet för vårdnadshavare och elever, tydligare struktur i frånvarohantering, bättre möjligheter att 
följa upp olika saker i verksamheten. 
 
Samverkan för bästa skola avslutades och arbetet har resulterat i ett nytt, mer dialogbaserat systematiskt 
kvalitetsarbete, som också är mer kopplat till undervisningen. Den nya strukturen för kvalitetsarbete möjliggör 
bättre förankring i verksamheten och tanken är att resultaten av analyser ska speglas i undervisningen. Arbetet 
med att utveckla kvalitetsarbetet fortsätter. 
 
Under året beslutades att Elmeskolan, som tillfälligt är placerade i moduler vid Haganässkolan, ska flyttas till 
Paradisskolan under tiden som en permanent lösning tas fram. I beslutet ingick även att skolskjuts och 
fritidsskjuts ska anordnas för eleverna, under tiden som den tillfälliga lösningen varar. Utbildningsnämnden 
framförde också till kommunstyrelsen en önskan om åtminstone två nämndsövergripande workshops under 
våren för processen med en permanent lösning för Elemeskolans elever. Kommunstyrelsen biföll detta förslag. 
 
Ett utvecklingsarbete inom Barnets bästa gäller mellan utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen i 
Älmhults kommun har resulterat i ett nytt arbetssätt som kallas ”Gynnsam samverkan”. Syftet är att samverkan 
mellan skola, socialtjänst och andra aktörer ska ske tidigt när man upptäcker att ett barn har behov av stöd och 
att de samordnade insatserna dokumenteras i en barnplan. Arbetet enligt ”Gynnsam samverkan” är igång från 
augusti 2021. 
 
Förskolan fortsatte under våren 2021 att arbeta fördjupat med barnkonventionen. Resultatet har blivit en ökad 
kunskap om barnkonventionen hos personal och barn. Barnen har i utbildningen fått möjlighet att förstå 
barnkonventionen på olika sätt. Barnkonventionens påbörjade arbete kan ge ytterligare förutsättningar för 
varje barn att utveckla ett växande ansvar och intresse kopplat till hållbar utveckling. 
 
I februari 2021 genomfördes en inspektion, evaluation, av Internationella skolans PYP, The Primary Years 
Programme. Inspektörer från International Bacculeraute kontrollerade kvaliteten av utbildningen för eleverna i 
PYP, motsvarande åk f-4, denna gång digitalt. Totalt kontrollerades 116 punkter varav skolan fick bra betyg 
på de flesta.  Några av utvecklingsområdena som identifierades är övergångar från EYP (Early Years 
Programme) till PYP samt samarbete mellan lärarna. Inom lärande och undervisning hittade man inget att 
förbättra. Lärarna använder en stor variation i både undervisning och bedömning för lärande och eleverna har 
ett stort inflytande. Skolan har så hög kvalitet att organisationen vill använda den som modellskola för andra 
IB-skolor. 

Gymnasieskolans resultat sjönk inom vissa viktiga områden. Det som oroar är att de yrkesförberedande 
programmen har minskat i antal elever som når gymnasieexamen efter tre år. Det som är positivt är att fler på 
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de högskoleförberedande klarar gymnasieexamen detta år än tidigare men med ett lägre meritvärde. 
Ledningsgruppen har fokuserat på måluppfyllelsen under hösten och förändrat förutsättningarna för stödet 
ytterligare samt utökat tiden i vissa ämnen för att på så sätt öka måluppfyllelsen. Corona och 
distansundervisning som har varit en del av året har inte gjort arbetet lätt.  

SFI hade under året väldigt lång kö och fler lärare anställdes för att arbeta bort kön. Inflödet ökade sedan 
under hösten och det medförde att det ändå fanns en kö till verksamheten 

 

 
1.2 Förväntad utveckling 
I detta avsnitt presenteras nämndens förväntade utveckling närmsta året och ska hållas på en övergripande nivå.  
 
Utvecklingen av systematiskt kvalitetsarbete fortsätter. En ny nulägesanalys tas fram på övergripande 
nivå under våren 2022. Denna ligger till grund för nytt beslut om utvecklingsområden. Något som 
varit tydligt i analyserna är att det kommer att krävas insatser för att höja elevernas språkliga förmåga 
och läsning. Även Skolinspektionens elevenkäters resultat inom trygghet och studiero avviker från 
resultat i övriga riket och behöver analyseras ytterligare för att rätt åtgärd ska kunna sättas in.  
Haganässkolans utveckling kommer att vara i fokus under hela 2022. Resultaten har dalat. Det gjordes en del 
snabba åtgärder under höstterminen 2021. Dessa ska nu utvärderas samtidigt som ett fokus på långsiktig 
utveckling finns. 
 
Vuxenutbildningen har fortsatt högt söktryck och många elever som har gått på SFI flyttas nu över till högre 
skolformer. Det innebär fler elever inom grundläggande och även inom gymnasial vuxenutbildning. Trots 
utökning av kapaciteten för SFI under 2021 är nu kösituationen återigen sådan att det är väntetid för att få 
börja, om än inte så lång. 
 
Under våren 2022 kommer två workshops med tjänstemän och politiker från kommunstyrelsen, 
utbildningsnämnden och tekniska nämnden att genomföras. På träffarna kommer man att arbeta fram 
förslag till framtida skolorganisation. Träffarnas resultat och förslag kommer att följas upp med 
möjlighet för elever, vårdnadshavare och personal att lämna synpunkter. Förslagen behöver innefatta 
Elmeskolans framtida placering och hur den ev. påverkar andra skolors lokaler och placering. Beslut 
om Älmhults kommuns framtida skolorganisation behöver tas senast tidig höst 2022.  
Hösten 2022 öppnar Paradisskolan dörrarna för sina elever och Elmeskolans elever. Elever som 
börjar i F-klass och bor i Pjätteryd och området där omkring får Paradisskolan som sin 
hänvisningsskola. Det medför att Klöxhultsskolan som i många år varit trångbodda, på sikt kommer 
att få något färre elever och mer utrymme. 
Elevantalet i de kommunala skolorna fortsätter att öka, trots att det är något färre elever som börjar F-
klass än tidigare år, så är de fortfarande fler än de elever som lämnar grundskolan. 
Kommunen kan totalt erbjuda 1150 platser tillsammans med de enskilda förskolorna. Vid placering 
hösten 2021 fick 89 % av vårdnadshavarna sitt första val. Inför placeringen till våren 2022 fanns en 
större efterfråga av kommunala platser än vad som kunde erbjudas och vid den placeringen fick 74 % 
av vårdnadshavarna sitt första val. Det är något som bör tas med i beaktande inför kommande 
planering av lokaler. 
 
Linneskolans tillbyggnad skulle inletts under förra året. Processen har blivit försenad tack vare 
svårigheter med bygglov och ett bullerplank på Trafikverkets mark som inte håller måttet. En process 
med Trafikverket är inledd och bygglov förväntas bli beviljat under våren. 
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 1.3 Covid-19  
Här ska respektive nämnd presentera effekten av Covid 19, både i form av tid och nedlagda kostnader. 
 
Pandemin har haft stor inverkan på verksamheterna under året som gått. Med vissa åtgärder har verksamheten 
ändå kunnat hållas igång, mycket ett stor engagemang från personal och rektorer, men även stor förståelse från 
vårdnadshavare som hörsammat vädjan om att inte utnyttja platser i förskola och på fritidshem, om det inte 
varit nödvändigt. Året inleddes med att de som höll sina barn hemma slapp betala sin omsorgsavgift under 
motsvarande period. Detta var ett beslut som nämnden fattade året innan. Med denna åtgärd kunde förskola 
och fritidshem hålla öppet trots stor personalfrånvaro. 
 
Personalfrånvaron har under året varit mycket hög i perioder. Det har inneburit en stor stress för den personal 
som varit kvar och behövt hålla verksamheten igång, men sannolikt även på en del personal som tvingats vara 
hemma på grund av gällande karantänsregler, samtidigt som man vetat att det var stor belastning på 
kollegorna. 
 
Pandemin har påverkat arbetet på förskolan även detta år. Det togs beslut om avgiftsreducering för dec/jan 
(2021) vilket gjorde att året startade med färre barn i verksamheten. Under året har inte någon förskola behövt 
stänga. Vårdnadshavare har varit förstående och tillmötesgående då vi har vädjat vid enstaka tillfällen att hålla 
15-timmars barnen hemma. Personal har arbetat på andra förskolor när det har varit möjligt. Personal kunde 
under året återgå till att ha sina arbetsplatsträffar med all personal på förskolan.  Efter sommaren kunde 
förskolan öppnas upp och bli mer som vanligt igen. Vårdnadshavare kunde få en möjlighet att återigen få 
komma in på förskolan. Utvecklingssamtal och föräldramöten kunde hållas under hösten i fysiska möten med 
distans. Vissa enheter valde att fortsätta behålla vissa rutiner som exempelvis lämning ute.  
Rektorer och all personal har gjort ett fantastiskt arbete med att förhindra smittspridningen och hålla i det 
arbete som har utarbetat för att hantera den situation vi är i. Arbetsmiljön för all personal påverkas i 
situationen som varit. Dels för dem som insjuknat och inte kan vara på jobbet men också för den personals om 
är kvar och ska jobba. En erfarenhet vi gjort under tiden med covid-19 är vikten av rektors närvaro och dialog 
med sin personal. Den är a och o. Att kunna få bolla de funderingar och oro man har som personal med sin 
chef är viktig. 
 
Verksamhetschef och rektorer har trots pandemin även detta år organiserat för kompetensutveckling inom 
förskolans gemensamma utvecklingsområden men även för förskolans egna utvecklingsområden. Rektorer har 
fått använda sig av andra tillvägagångssätt än vanligt för att organisera tex, mer digitalt och arbete i mindre 
grupper. Verksamhetschef har organiserat för kompetensutveckling digitalt för rektorer men även för alla 
förskolor genom digitala föreläsningar.  

Öppna förskolan har även det här året varit starkt påverkad av pandemin. Anmälan via E-tjänster har fortsatt 
och med ett begränsat antal besökare, beroende på restriktioner. Verksamheten bedrevs utomhus fram till 1:e 
oktober därefter startades inne verksamheten upp igen men även här med ett begränsat antal. Samverkan med 
biblioteket utomhus har skett. Kurser i spädbarnsmassage genomfördes med reducerat antal deltagare, samt att 
vi även erbjöd dessa kurser digitalt. Det positivt som kommit ur situationen som varit är fördelen med 
föranmälningar och ett reducerat antal besökare. Det har gett våra besökare kvalitét istället för kvantitet.  

Under vårterminen hade eleverna på Linnéskolan distansundervisning en dag i veckan, på så sätt kunde man 
glesa ut på skolan och minska smittspridningen.  

Vissa fritidshem hade under hela året hämtning och lämning av elever utomhus. Det har medfört att 
personalen delvis tappar möjligheten till att ha daglig kontakt med vårdnadshavare. Man har istället utvecklat 
andra former av samverkan med vårdnadshavarna, t ex att skriva på blogg och via sociala medier, ordna 
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digitala möten osv. De har lyckats väldigt bra med detta och det syns också i resultaten från trivselenkäten som 
vårdnadshavare svarar på varje år. Resultaten för samverkan och inflytande har trots pandemin ökat de senaste 
två åren. 

Pandemin har orsakat hög frånvaro hos många elever vilket innebär att de fått mindre tid av lärarledd 
undervisning. För att kompensera risken för kunskapstapp har flera av skolorna organiserat för extra 
undervisning för elever som riskerar att inte nå målen. Skolorna har till viss del kompenserats för dessa 
insatser genom statligt bidrag från den s.k. Skolmiljarden. 

Efter sommarlovet återgick mycket av verksamheten till normala förhållanden, även om en del möten även 
fortsättningsvis arrangerades digitalt alternativt utomhus eller med färre inbjudna för att kunna hålla avstånd. 
Smittspridningen ökade igen i slutet av hösten. 

Internationella skolan avslutade höstterminen med distansundervisning under15-21 december, p.g.a. 
personalbrist som en följd av ökad smittspridning. 

Under året har gymnasiet varit tvingat att ställa om sin verksamhet p.g.a. pandemin. Från februari till juni 
skedde undervisning delvis på distans där en årskurs i taget fick sin undervisning på distans och de andra två 
var på plats enligt ett rullande schema. Detta påverkade elever och lärare då man hela tiden fick ställa om 
mellan distans och närundervisning. Vid distansundervisning missar man mycket i samspelet mellan lärare och 
elever. Undervisningen blir mer av typen genomgångar och uppgifter. Att ha diskussion i en klass blir svår i 
ett online forum och nu växlade man hela tiden mellan olika undervisningsformer. Detta komplicerade 
planeringen för både elever och lärare. Alla nationella prov ställdes in men man genomförde likande prov 
(gamla nationella prov) under perioden för att få en så rättvis bedömning som möjligt. Avsaknaden av 
nationella prov är stor då det gör att man har svårt att få en jämförelse mellan elever på skolan och i riket. 
Under hösten har det varit närundervisning med anpassningar för att minska smittan. Distansundervisningen 
har resulterat i att framförallt de svaga eleverna har fått det svårare att klara av att nå målen i kurserna och som 
en konsekvens av detta har skolan som helhet nått ett lägre resultat än vad som var väntat. Meritvärdet har 
sjunkit på hela skolan och gymnasieexamen på de yrkesförberedande programmen har också gått ner. Corona 
har skapat stress och oro i verksamheten och mycket merarbete då hela undervisningen växlade mellan 
distansundervisning och närundervisning.  
 
Vuxenutbildningen arbetade med mindre gruppstorlekar och distansundervisning i den mån det gick från mars 
till december och man fortsätter så framöver. Detta kompenserades genom att erbjuda fler grupper, 
kvällsundervisning och distansundervisning under hösten.  
Den långvariga effekten av covid-19 blir inte tydlig förrän om något år men den syns redan nu i resultaten på 
gymnasiet. Det finns elever som har sämre måluppfyllelse och det görs förändringar hela tiden för att på bästa 
sätt stötta dessa elever och kompensera för covid-19. Skolmiljarden som bidragit till att skolan kan erbjuda 
mer undervisning och stöd i några ämnen har varit till god hjälp under höstterminen.   
Målet är att öka måluppfyllelsen trots de svåra omständigheterna med covid-19. Detta arbete kommer behöva 
pågå under en lång tid framöver. Många elever har missat mycket under denna pandemi.   
Över lag har 2021 inneburit en arbetsinsats utöver det som kan förväntas sig av alla i skolan under denna 
period. Man har visat på en flexibilitet och problemlösning för att minimera skadan av de snabba 
omställningarna som varit mellan distans och närundervisning. 
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2. Resultatmål – uppföljning  
2.1 Utfall måluppfyllelse övergripande 

 
Nämndens sammanvägda bedömning av resultatmålen utifrån utfall av indikatorer och aktiviteter framgår i 
tabellen nedan. För detaljer se bilaga 

Huvudprocess Nämnd Resultatmål Måluppfyllelse helår 
Utbildning och 
arbetsmarknad 

Utbildningsnämnden Resultatmål 1 
Alla barn och elever har en 
positiv kunskaps-utveckling 
samt att alla är behöriga till 
yrkesprogram på gymnasiet 

Målet är inte uppfyllt 

Utbildning och 
arbetsmarknad 

Utbildningsnämnden Resultatmål 2 
I Älmhults kommun ska alla 
barn och elever få sina val. 

Målet är uppfyllt 

Utbildning och 
arbetsmarknad 

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

Målet är inte uppfyllt 

Välfärd Utbildningsnämnden Resultatmål 4 
I Älmhults kommun får du 
ett stöd anpassat utifrån 
dina förutsättningar och där 
effekterna av insatserna 
positivt ska bidra till att 
öka/bibehålla din förmåga. 

Målet är inte uppfyllt 

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

Målet är inte uppfyllt 

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

Målet är inte uppfyllt 

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

Målet är uppfyllt 
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Nedan redovisas indikatorer inom utbildningsnämndens verksamhetsområde och de målvärden 
utbildningsnämnden beslutat om.  I parentes ovägt medel alla kommuner där sådan uppgift finns.   

 
Resultatmål Indikatorer 2019 2020 2021 Målvärde      

(beslut UN 
2021-03-03) 

Andel som klarat 
nationella prov i åk 3, 
%. 

matematik 73 
(62), 
svenska/sva 
76 (74) 

Inga prov pga 
pandemi. 

Inga prov 
pga pandemi. 

75 

Andel som klarat 
nationella prov i åk 6, 
%. 

matematik 
79,6, svenska 
93,9 ,    
engelska 86,5 

Inga prov pga 
pandemi. 

Inga prov 
pga pandemi. 

75 

Andel som klarat 
nationella prov i åk 9, 
%. 

matematik 88, 
svenska 
~100*,     
engelska 94,7 

Inga prov pga 
pandemi. 

Inga prov 
pga pandemi. 

75 

Andel godkända betyg 
i åk 6, %. 

66,7 (71,3) 68,8 (70,9) 67,6 (70,8) 75 

Andel godkända betyg 
i åk 9, %. 

73,7 (72,0) 66,9 (72,4) 69,1 (72,5) 75 

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

Andel behöriga till 
yrkesprogram 
gymnasiet, % 

79,6 (81,4) 76,9 (83,0) 82,4 (83,4) 85 

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

Andel barn som får sitt 
förstahandsval av 
förskola och skola. 

- 88 % av 
eleverna som 
började 
förskoleklass 
fick sitt första 
val. 
 

 99 % av 
eleverna som 
började 
förskoleklass 
fick sitt 
första val. 

Vid barn-
placering 
inför hösten 
21 fick i stort 
sett alla de 
som har 
önskat om-
placering sitt 
val. 
Merparten av 
nya sökande 
fick också 

90 % får sitt 
förstahands-
val av 
förskola.                 
90 % får sitt 
förstahands-
val av 
förskoleklass
. 100 % får 
sitt val av 
skola i åk 7. 
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sitt 1: val, 89 
%. 
 

Andel gymnasieelever 
med examen inom 3 år 
, %              

64,6 (60,1) 49 (59,4)  52,9 (62,5) 65 I Älmhults 
kommun ökar 
andelen 
självförsörjande 
hushåll för varje år 

Andel gymnasieelever 
med examen inom 4 år, 
%  

70,8 (65,8) 70,8 (65,5)  52,2 (64,3) 75 

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.   

Andel elever som 
upplever att de får den 
hjälp de behöver , 
%(enkät) 

  
 

 åk 4-6: 84,4 
,                 
åk7-9+gy: 
78,2 

åk 4-6: 85                  
åk7-åk 3 gy: 
80 

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

Andel elever som 
uppger att de har en 
bra studiero , % (enkät) 

  
 

 åk 4-6; 68,3,                     
åk 7-9+gy: 
73,2 

åk 4-6: 70                                
åk7-åk 3 gy: 
75 

 
 
2.2 Fördjupade kommentarer resultatmålen 
Ett flertal av indikatorerna går inte att utvärdera, då de nationella proven har ställts in. I grundskolan 
finns några positiva tecken när det gäller såväl andelen godkända betyg, som andelen behöriga till 
yrkesprogram. Resultaten ligger nära målnivån, om än inte riktigt som förhoppningen varit. Det är 
rimligt att anta att pandemin har haft ett visst inflytande över utvecklingen, då såväl elever som 
personal haft en högre frånvaro än normalt. Att resultatet i detta sammanhang utvecklas i positiv 
riktning är glädjande. 
 
Haganässkolan uppvisar en oroande utveckling när det gäller antalet elever med gymnasieexamen. 
Under höstterminen gjordes ett intensivt arbete med mer undervisningstid, planerad tid för stöd och 
fokus på undervisningen. Utvecklingen av satsningen kommer att följas upp under vårterminen 2022 
och samtidigt kommer ett fortsatt intensivt arbete att göras med fokus på att lyfta resultaten. 
Sannolikt har den pågående pandemin haft en viss inverkan på resultaten. Nationellt sett har 
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resultaten inte sjunkit under pandemin, även om många uppgifter om sänkta kunskapsnivåer hörs i 
debatten. 
 
När det gäller hur eleverna uppfattar att de får stöd i enlighet med kommunens mål, ligger svaren 
mycket nära de målvärden som sattes upp av utbildningsnämnden.  
 
I uppföljningen av trygghet och studiero finns motstridiga uppgifter, som behöver analyseras vidare. 
Uppgifterna baseras på enkäter, som eleverna svarar på. Det är dels Skolinspektionens enkät, dels är 
det vår egen enkät, skoltempen. Trots att frågorna är i det närmaste identiska får vi goda resultat i vår 
egen enkät, som alla elever besvarar, medan vi får ett betydligt sämre resultat i Skolinspektionens 
enkät. 

 
3. Nämndens drift 
 
Driftredovisning 
 

 

 

Verksamhet (tkr)
Utfall 
2020

Budget 
2021

Prognos 
Dr2 2021

Utfall 
2021

Avvikelse 
budget/ utfall 

2021

Avvikelse 
bokslut/ 

prognos DR2 
2021

Intäkter 112 615 97 306 105 271 111 536 14 230 6 265
Personalkostnader -410 349 -437 800 -432 665 -432 662 5 138 3
Övriga kostnader -201 915 -200 121 -221 352 -223 297 -23 176 -1 945
Summa -499 649 -540 615 -548 746 -544 423 -3 808 4 323

100 Nämnd- styrelseverksamhet 492 1 300 1 292 1 332 -32 -40
400 Öppen förskola (familjecentralen) 1 543 1 422 1 422 1 446 -24 -24
407 Förskola 108 946 114 163 113 786 113 339 824 447
425 Fritidshem 28 341 35 752 36 088 34 427 1 325 1 661
435 Förskoleklass 14 474 15 362 14 614 15 442 -80 -828
440 Grundskola 223 373 243 474 255 069 256 629 -13 155 -1 560
443 Grundsärskola 11 527 13 279 11 946 11 272 2 007 674
450 Gymnasieskola 82 049 89 336 87 916 85 457 3 879 2 459
453 Gymnasiesärskola 4 268 3 369 3 908 4 355 -986 -447
470 Grundläggande vuxenutbildning 2 160 2 210 3 513 3 112 -902 401
472 Gymnasial vuxenutbildning 5 314 4 824 3 193 3 561 1 263 -368
474 Särvux 732 808 783 751 57 32
475 Yrkesvux 2 012 2 120 -2 092 -2 695 4 815 603
476 Svenska för invandrare (SFI) 5 349 3 183 8 158 7 916 -4 733 242
478 Uppdragsutbildning -178 0 -281 -326 326 45
490 Ledning 9 248 10 013 9 431 8 405 1 608 1 026

Summa 499 649 540 615 548 746 544 423 -3 808 4 323

Ansvar UTFALL 2021 Årets BUDGET Avvikelse Budget-Utfall Utfall 2020
600 Förvaltningschef 32 165 36 829 4 664 25 741
601 Administration 16 955 18 122 1 167 18 825
610 Förskolan 113 603 113 971 368 109 420
630 Internationella skolan 50 082 45 207 -4 875 44 132
640 Grundskolan 239 843 229 213 -10 630 205 960
650 Gymnasieskolan 80 339 84 869 4 530 81 166
660 Vux 11 436 12 404 968 14 403

544 423 540 615 -3 808 499 649
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Utbildningsnämnden redovisar ett resultat på 544 423 tkr med en negativ avvikelse på 3 808 tkr. De stora 
avvikelserna avser grundskola med -13 155 tkr och svenska för invandrare med -4 733 tkr. Under året har det 
tillkommit mer intäkter än det budgeterades för med 14 230 tkr. Dessa avser migrationsverket 3 947 tkr, 
sjuklöneersättningar 2 115 tkr, stöd till vuxen utbildning 7 473 tkr.  
Utbildningsnämnden har haft ett besparingsuppdrag som har påverkat personalkostnaden positivt indirekt, där 
personalkostnadens utfall blev 5 138 tkr mindre än budgeterat. Vidare har besparingsuppdraget även påverkat 
den övriga kostnaden på utbildningsnämnden, besparingsuppdraget på övrigkostnad är på 13 215 tkr och avser 
grundskolan.  
 
3.1 Analys av budgetavvikelse  
 
Den negativa avvikelsen på grundskolan grundar sig på ökade kostnader i samband med skolskjuts som 
kostade 7 645 tkr mer än beräknat mot vad det budgeterades för, samtidigt som en ökad hyres- och 
personalkostnad på internationella skolan med 4 875 tkr. 
 
Svenska för invandrare (SFI) har likt grundskolan haft en negativ avvikelse, där den negativa avvikelsen är en 
konsekvens av en ökad bemanning i samband med långa utbildningsköer. Detta kompenseras dock av att andra 
delar av vuxenutbildningen har 
 
3.2 Analys av avvikelse mellan utfall och prognos i DR2  
Den totala avvikelsen mellan utfall och det prognostiserade DR2 utfallet är på 4 323 tkr. Det har tillkommit 
efter delåret intäkter som man har ej tagit hänsyn till. Dessa är intäkter från migrationsverket på 1 174 tkr, stöd 
till vuxen utbildning -3 000 tkr. Övriga kostnader har ökat med 1 945 tkr som enbart avser leasing av elevernas 
datorer.  
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4. Nämndens investeringar 

Investeringsredovisning 
 

 
Utbildningsförvaltningen under 2021 har förbrukat 5 784 tkr från budgeterade 7 913 tkr av 
investeringsbudgeten. Både på förskolan och grundskolan har fortsätt inköp av ersättningsinventarier, 
akustikanpassningar och IT-utrustning.  
Centralt på förvaltningen jobbar man vidare att införa IST-projekt, dock har det tillkommit förseningar hos 
leverantören som medför fördröjning av investeringstidsplanen och flytt av investeringsanslaget till nästa år.  

 
På gymnasiet, de investeringar som gjorda under året är kopplade till de nya lokalerna och ombyggnaden av 
skolan samt möbler för dessa lokaler och arbetsplatser för personal.  
 
 
 

  

Skattekollektivet 
(tkr)

Utfall 
2021

Budget 
2021

Avvikelse 
budget/ 

utfall 2021

Ack utfall 
tom            

2021-12
Total 

budget
Slut-

prognos 

Avvikelse 
budget/ 

prognos 
Investeringsanslag Netto 1 833 3 463 1 630 2 083 3 713 3 713 0
Investeringsram Netto 3 951 4 450 499
Summa 5 784 7 913 2 129 2 083 3 713 3 713 0
Detaljerad prognos per projekt finns i bilaga

PROJEKTEN UNDER 2021 FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT

Ej tillämplig på investeringsram=ettårig
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5. Arbetsmiljö 
6.1 Arbetsmiljö övergripande  

 
Arbetsmiljö tabell 

(klistras in från mall 2.8 Mall arbetsmiljö) 

Arbetsmiljö Arbetsmiljöutveckling Sjuktal 

Arbetssätt 
systematiskt 

arbetsmiljöarbete Jämställdhet/mångfald 

Fokus det kommande 
året 

Kompetensförsörjning, få 
personal att stanna kvar. 

Rekrytera. Arbeta för ett 
hållbart arbetsliv.  

Levande diskussion om 
samverkansavtalet. 
Hur arbetar vi med 
arbetsmiljöfrågorna 

utifrån det?  

Fler män i våra 
verksamheter.    

 
 

Handlingsplan/åtgärder 
Fortsätta arbetet med 

kompetensförsörjningsplanen 
utifrån HÖK 18.  

Titta över 
arbetsbelastningen/ 

arbetsmiljön 

 Lyfta det på Apt, 
samverkansgrupper, 
medarbetarsamtal. 

Attraktiva löner och bra 
villkor.   

 
           

Under hösten genomfördes medarbetarenkäten. Resultatet var för utbildningsnämndens del mycket bra och 
den visar att många saker är väldigt bra i våra förskolor, skolor och fritidshem. Det finns vissa saker som 
sticker ut på ett mindre bra sätt och det är andelen personal som uppger att de utsatts för hot eller våld. Detta 
kommer därför att vara ett prioriterat område för 2022. 

Ett nytt avtal tecknades med lärarorganisationerna. En del i detta avtal är att arbetsgivaren ska ta fram en 
handlingsplan för strategisk kompetensförsörjning. Under hösten inleddes ett partsgemensamt arbete med att 
ta fram en sådan plan. Plan för kompetensförsörjning, i enlighet med HÖK 21 är påbörjad och ska vara klar i 
mars 2022. 

Resultatet från enkäten vi gjorde tillsammans med HR och de fackliga organisationerna visar en del områden 
som behöver utvecklas bland annat finns behov av att förbättra samverkan på lägre nivå. En utbildningsinsats 
krävs för våra chefer. Andra områden som lyfts är APT, arbetstid och arbetsbelastning. 

När det gäller löneläget gjordes en jämförelse har gjorts med likvärdiga kommuner och den visar att Älmhult 
ligger bra till när det gäller löneläget för lärare och förskollärare. 

En enkät har genomförts med rektorerna och handlingsplaner har tagits fram. Det är viktigt att det arbetet följs 
upp för att se att handlingsplanerna ger det utfall som önskas. Det som främst behöver arbetas med är 
arbetsbelastning för våra chefer. 

Alla nyanställningar inom kommunals område (tills vidare) är heltidsanställningar. Allt är inte klart och ett 
antal konverteringar kommer att bli heltid. Det finns en del bekymmer att få till heltidstjänster och det saknas 
ekonomiska medel för att tillsätta alla tjänster som heltid. 
Sjuktalen är bättre än genomsnittet i kommunen. 

  

46



 Årsanalys  

 2022-02-10  14(14) 

 

 

 
6. Privata utförare 
  

 
 
Utbildningsförvaltningen har under 2021 enbart köpt tjänsten utav en leverantör, denna leverantör avser 
Kunskaps förskolan. Leverantören är en privatförskola där Utbildningsnämnden betalar Kunskaps förskolan 
för att de ska kunna bedriva sin verksamhet och ta hand om deras förskolebarn.  

Belopp 
(tkr)

Antal 
leverantör
er

Total 
kostnad 
(tkr)

Privata 
utförares 
andel av 
den totala 
kostnaden

407 Förskola 4 390 1 12 788 34%
Totalt 4 390 1 12 788 34%

Verksamhetsområde
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utbildningsnämnden 2022-02-10

Huvud-

process

Nämnd Resultatmål Indikatorer Utfall indikatorer Aktivitet i 

verksamhetsplan

Utfall aktiviteter Målupp-

fyllelse helår

Utbildning 

och arbets-

marknad

Utbildnings-

nämnden

Resultatmål 1

Alla barn och elever 

har en positiv 

kunskaps-utveckling 

samt att alla är 

behöriga till 

yrkesprogram på 

gymnasiet

Andel som klarat NP åk 3                                 

Andel som klarat NP åk 6                                

Andel som klarat NP åk 9                                

Andel godkända betyg i åk 6                         

Andel godkända betyg i åk 9                         

Andel behöriga till yrkesporgram 

gymnasiet                              

 Andel elever med godkända betyg i årskurs 

9 har ökat från 66,9 % 2020 till  69,1 % 

2021. Samtidigt har andelen elever som är 

behöriga till yrkesprogram på gymnasiet 

ökat från 76,9 % till 82,4 %. Andel elever 

med godkända betyg i årskurs 6 har sjunkit 

från 68,8 % 2020 till 67,6 % 2021.  Samtliga 

tre indikatorer understiger fastställt 

målvärde av utbildnings-nämnden. De 

nationella proven har inte genomförts på 

grund av pandemin.

Aktivitet 1

Älmhults kommun 

satsar på att utveckla 

det systematiska 

kvalitetsarbetet.

Samverkan för bästa 

skola – Skolverket, 

Linnéuniversitetet

Det systematiska 

kvalitetsarbetet har 

utvecklats och är nu mer 

elevnära än tidigare. 

Uppföljningar sker mer i 

dialogform. Förskolans 

systematiska årshjul 

harmoniserar nu med 

övriga skolformerna.                                  

Inom projketet Samverkan 

för bästa skola har Haganäs 

1, Gemö och Linne fått 

handlledning från 

Linnéuniversitetet. 

Projektet avslutades i juni. 

Målet är inte 

uppfyllt

Utbildning 

och arbets-

marknad

Utbildnings-

nämnden

Resultatmål 2

I Älmhults kommun 

ska alla barn och 

elever få sina val.

Andel barn som får sitt 

förstahandsval av förskola och skola

 99 % av eleverna som började 

förskoleklass fick sitt första val.

Vid barnplacering inför hösten 21 fick i 

stort sett alla de som har önskat 

omplacering sitt val. Merparten av nya 

sökande fick också sitt 1: val, 89 %.  

Målvärdet för förskola och förskoleklass är 

90 %.

Aktivitet 2

Utbildningsförvaltninge

n arbetar aktivt i 

kommunens 

lokalförsörjningsproces

s

Förvaltningen arbetar med 

en översyn/utredning kring 

hur helt fritt skolval ska 

kunna fungera, även 

kopplat till ett erbjudande 

om skolskjuts. Uppdraget 

har delredovisats i 

december 2021 och ska 

slutredovisas i mars 2022. 

Målet är 

uppfyllt
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utbildningsnämnden 2022-02-10

Huvud-

process

Nämnd Resultatmål Indikatorer Utfall indikatorer Aktivitet i 

verksamhetsplan

Utfall aktiviteter Målupp-

fyllelse helår

Utbildning 

och arbets-

marknad

Utbildnings-

nämnden

Resultatmål 3

I Älmhults kommun 

ökar andelen 

självförsörjande 

hushåll för varje år

 Arbetslösheten 18-64 år, andel (%) 

av bef. (Kolada N00919)                                        

Arbetslösheten 16-24 år, andel (%) 

av bef. (Kolada N00929)                             

Andel gymnasielever med examen 

inom 3 år                                                                

Andel gymnasieelever med examen 

inom 4 år

Andelen gymnasieelever med examen inom 

tre år har ökat från 49,0 % 2020 till 52,9 % 

2021, men är under nämndens målvärde på 

65 %. Andelen gymnasielever med examen 

inom fyra år har sjunkit till 52,2 % 2021 från 

70,8 % 2020. Målvärdet är 75 %. 

Aktivitet 3

Systematiskt 

kvalitetsarbete (SKA) 

för att alla elever som 

går ut gymnasiet får en 

gymnasie-examen.

Systematiskt 

kvalitetsarbete (SKA) 

på förskolan för att ge 

varje barn 

förutsättningar inför 

kommande utbildning.

Systematiskt 

kvalitetsarbete (SKA) 

på grundskolan för att 

alla är behöriga att 

söka gymnasiet.

Erbjuder en kommunal 

vuxen-utbildning av 

god kvalitet - 

Systematiskt 

kvalitetsarbete (SKA)

Se aktiviet 1. Målet är inte 

uppfyllt
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utbildningsnämnden 2022-02-10

Huvud-

process

Nämnd Resultatmål Indikatorer Utfall indikatorer Aktivitet i 

verksamhetsplan

Utfall aktiviteter Målupp-

fyllelse helår

Välfärd Utbildnings-

nämnden

Resultatmål 4

I Älmhults kommun 

får du ett stöd 

anpassat utifrån 

dina förutsättningar 

och där effekterna 

av insatserna 

positivt ska bidra till 

att öka/bibehålla 

din förmåga

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)     Andel elever som 

upplever att de får den hjälp de 

behöver (enkät)    

I enkät svarar 84,4 % av eleverna i årskurs 4-

6 att de får den hjälp de behöver. Inom 

årskurs 7-9 samt på gymnasiet är andelen 

78,2 %. Båda resultaten är strax under 

respektive målvärde.

Aktivitet 4

Utveckla arbete för att 

stödja elever med 

särskilda behov. Aktivt 

arbete med Barnens 

bästa gäller i Kronoberg

Ett utvecklingsarbete inom 

Barnens bästa gäller mellan 

utbildnings- och 

socialförvaltningen i 

Älmhults kommun har 

resulterat i ett nytt 

arbetssätt som kallas 

"Gynnsam samverkan". 

Syftet är att samverkan 

mellan förskola/skola, 

socialtjänst och andra 

aktörer ska ske tidigt när 

man upptäcker att ett barn 

har behov av stöd  och att 

de samordnade insatserna 

dokumenteras i en 

barnplan. Arbetet enligt 

"Gynnsam samverkan" är 

igång från augusti 2021. 

Målet är inte 

uppfyllt
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Välfärd Utbildnings-

nämnden

Resultatmål 5

I Älmhults kommun 

arbetar vi 

hälsofrämjande och 

förebyggande vilket 

innebär ett minskat 

stödbehov.

Andel elever som uppger att de har 

en bra studioero (enkät)                                        

Minskat antal hushåll med 

ekonomiskt bistånd

Bland eleverna i årskurs 4-6 svarar 68,3 % i 

enkät att de har en bra studiero. På 

gymnasiet och högstadiet är motsvarande 

andel 73,2 %. Båda resultaten är strax 

under respektive målvärde.

Aktivitet  5

Insatser för att främja 

ökad fysisk aktivitet. 

Inom grundskolan har det 

skett en ökad satsning på 

rastaktiviteter. Från och 

med hösten 2021 deltar F-6-

skolorna i centralorten i 

Trivselledar-programmet. 

Det innebär utbildning av 

elever och personal och 

ökad fysisk aktivitet på 

rasterna och i  vissa fall 

pulspass under skoldagen.

Målet är inte 

uppfyllt

Huvud-

process

Nämnd Resultatmål Indikatorer Utfall indikatorer Aktivitet i 

verksamhetsplan

Utfall aktiviteter Målupp-

fyllelse helår

Samhällsutv

eckling

Utbildnings-

nämnden

Resultatmål 6

I Älmhults kommun 

ökar befolkningen 

med 1% årligen. 

Befolkningsökninge

n sker i kommunens 

olika delar

SCB befolkningsstatistik Aktivitet 6

Lokalförsörjnings-

process. Ge god 

information om de 

möjligheter till val inom 

förskola och skola som 

finns

Uppdaterade hemsidor med 

relevant och lättillgänglig 

information. 

Vuxenutbildningen har 

lanserat en ny webbplats 

för val till vux.

Målet är inte 

uppfyllt
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Samhälls-

utveckling

Utbildnings-

nämnden

Resultatmål 7

I Älmhults kommun 

får du snabb och 

effektiv service 

dygnets alla timmar

Nöjd medborgarindex (Kolada 

U00400)                                          

Andel som får svar på e-post inom 

en dag (%) (Kolada U00442)                                  

Andel som tar kontakt med 

kommunen via telefon som får ett 

direkt svar på en enkel fråga (%) 

(Kolada U00413)                  Andelen 

e-tjänster ska öka (IT-avd)

Aktivitet i 

verksamhetsplan 7

Fortsatt utveckling av e-

tjänster

E-tjänster utvecklas för att 

öka tillgängligheten och 

förenkla kontakten med 

verksamheterna. 

Målet är 

uppfyllt

52



utbildningsnämnden 2022-02-10

53



utbildningsnämnden 2022-02-10

54



 Aktivitetsuppföljning bokslut 2021  

 2022-02-10  1(10) 

 
   Utbildningsförvaltningen     
 
 
 

 

Resultatmål Aktivitet Fsk Gr Gy/komv Centralt Sammanfattande 
kommentar 

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

Älmhults kommun 
satsar på att 
utveckla det 
systematiska 
kvalitetsarbetet. 
Samverkan för 
bästa skola (SBS) – 
Skolverket, 
Linnéuniversitetet 

 

Förskolan har 
skruvat på sitt 
kvalitetsarbete efter 
samarbetet med 
SBS. På 
förvaltningsnivå och 
rektorsnivå görs 
uppföljning av alla 
områden i 
läroplanen. 
Förvaltningen följer 
upp hur rektor 
arbetar och 
organiserar för 
utveckling och är 
inte längre i 
detaljerna som sker 
på respektive 
förskola. Detaljerna 
är rektors ansvar.  

Förskolans 
systematiska årshjul 
harmonierar nu med 
de övriga 
skolformerna.  

Uppföljning av 
arbetet i 
rektorsgruppen sker 

Rektorer tillsammans med 
förstelärare och 
utvecklingsteam stödjer 
lärarnas systematiska 
utvecklingsarbete i 
skolorna och på 
fritidshemmen. Olika 
underlag analyseras t ex 
screeningresultat, resultat 
från enkäter, 
betygsresultat. Fördjupad 
analys med intervjuer och 
fokussamtal tillämpas för 
att kartlägga orsaker till 
avvikelser. Åtgärder 
beslutas och sätts in 
beroende på identifierad 
orsak. På övergripande 
nivå kvarstår 
utvecklingsområden: 
Pojkars lärande, 
Flerspråkiga elevers 
lärande och Tidiga 
insatser. Exempel på 
pågående insatser är 
undervisning enligt STL, 
Kooperativt lärande, 
SKUA- språk- och 
kunskapsutvecklande 
arbetssätt.  Insatserna från 

IM programmet jobbar 
med individuell 
anpassning för att möte 
elevens behov och 
därigenom ge möjlighet 
till behörighet till de 
nationella programmen. 
Man jobbar också med 
IMyrk för att ge de som 
står långt ifrån en 
behörighet möjlighet att 
komma ut i arbetslivet 

På gymnasiet arbetar 
varje basgrupp 
(arbetslag) med att 
analyser resultat och 
anta uppföljningsbara 
mål för eleverna på 
respektive utbildning. 
Rektor har tillsammans 
med förstelärarna leder 
detta arbete och 
utvecklat ett arbetssätt 
med överenskommelser 
som speglas i SKA 
arbetet. Insatsen med 
SBS avslutades under 
vårterminen.     

Det systematiska 
kvalitetsarbetet har 
vidareutvecklats och är nu mer 
elevnära och det nya 
arbetssättet vidareutvecklas 
konstant. Uppföljningar sker 
mer i dialogform och i 
skolornas verksamheter med 
Skoldialog samt mer 
övergripande i Kvalitetsdialog. 

 

De preliminära 
betygsresultaten för 
grundskolan är de 
bästa på många år. 
Fortfarande är det 
önskvärt att 
pojkarnas resultat 
förbättras. 
Behörigheten till 
gymnasiet är också 
på en högre nivå än 
tidigare år. 

Gymnasieskolans 
resultat gällande 
genomströmning, d v 
s hur många som går 
ut med examen är 
bekymrande. En 
fördjupad analys har 
gjorts och en 
handlingsplan är 
under utarbetande. 
Ett antal åtgärder 
sattes in under 
höstterminen. 
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i dialogform och i 
skrift.  
 
Förskoledialoger har 
skett under året. 
Under hösten kund 
de genomföras 
fysiskt vilket ger ett 
bättre underlag. 
 
Kvalitetshjulen 
verkar nu bättre på 
respektive nivå och 
kuggar i varandra. 
 

projektet med SBS, som 
innebar handledning från 
LNU till Gemöskolan och 
Linnéskolan, avslutas i 
juni 2021. Skolorna 
förväntas nu arbeta vidare 
enligt den plan för 
utveckling som arbetats 
fram.  

Vux har under året 
fortsatt arbete på distans 
och halvdistans. Detta 
har utvecklat den 
digitala kompetensen 
och skapat nya 
möjligheter för fler 
elever att få en flexibel 
undervisning.  
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Resultatmål Aktivitet Fsk Gr Gy/komv Centralt Sammanfattande 

kommentar 

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

 

Utbildningsförvaltningen 
arbetar aktivt i 
kommunens 
lokalförsörjningsprocess 

 

Vid barnplacering 
inför hösten 21 fick 
i stort sett alla de 
som har önskat 
omplacering sitt val. 
Merparten av nya 
sökande fick också 
sitt 1: val, 89 %. 

 

Årets kull av F-klass-
elever var färre än 
föregående år vilket 
bidragit till att de flesta 
fått sitt förstahandsval av 
skola. Paradisskolan har 
fr o m augusti två 
årskurser med små 
grupper av elever som 
väntar på att flytta in i 
sin nya skola hösten 
2022. Elmeskolans 
elever väntade fram till 
november på beslut om 
vart skolan skulle flytta 
hösten 2022. Elmeskolan 
har ett minskat antal val 
till F-klass inför hösten 
2021. Linnéskolans 
elevantal ökar från 
höstterminen och 
förberedelser för skolans 
tillbyggnad har påbörjats. 
Under 
ombyggnadsperioden 
förläggs undervisningen i 
bl a de praktisk estetiska 
ämnena till moduler. 
Internationella skolans 
elevantal fylls på 
underifrån, dvs 
elevantalet i de högre 
årskurserna ökar. 

En förstudie är gjord 
av KFL. I den planen 
visas olika scenarier 
kring om och 
utbyggnad av 
Haganässkolan. I det 
senaste förslaget är en 
delning av 
gymnasiedelen och 
vuxen delen det 
troligaste alternativet.   

Förvaltningen arbetar aktivt 
med kommunens 
lokalförsörjningsplan. Barn- 
och elevutveckling följs 
noggrant och prognoser 
analyseras för att vara beredda 
på framtida behov. 

Förvaltningen 
arbetar med en 
översyn/utredning 
kring hur helt fritt 
skolval ska kunna 
fungera, även 
kopplat till ett 
erbjudande om 
skolskjuts. 
Uppdraget ska 
slutredovisas i 
utbildningsnämnden 
i mars.  
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Resultatmål Aktivitet Fsk Gr Gy/komv Centralt Sammanfattande 

kommentar 

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

 

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

Systematiskt 
kvalitetsarbete 
(SKA) på förskolan 
för att ge varje 
barn 
förutsättningar 
inför kommande 
utbildning. 

Systematiskt 
kvalitetsarbete 
(SKA) på 
grundskolan för att 
alla är behöriga att 
söka gymnasiet. 

Erbjuder en 
kommunal 
vuxenutbildning av 
god kvalitet - 
Systematiskt 
kvalitetsarbete 
(SKA) 

 

Se beskrivning av 
systematiskt 
kvalitetsarbete under 
resultatmål 1. 

Se beskrivning av 
systematiskt 
kvalitetsarbete under 
resultatmål 1. 

En examen från 
gymnasiet är en viktig 
faktor för egen 
självförsörjning. Att 
öka genomströmningen 
är ett prioriterat mål för 
verksamheten. 

Ett arbete med SPSM 
har avslutats under 
läsåret. Arbetet ska 
mynna ut i att lärarna 
ska kunna anpassa och 
genomföra 
undervisning utifrån 
elevers skilda behov. 
Man ska jobba med 
lärandeprocesser och 
analys så att 
undervisning utgår från 
elevernas behov. 
Lärarna undervisar i 
studieteknik inom 
sitt/sina ämnen. Under 
hösten har man 
förändrat 
stödinsatserna och antal 
undervisningstimmar i 
vissa ämnen för att öka 
måluppfyllelsen. 

Vuxenutbildningen har 
som huvudsakliga 
uppgift att skapa 
förutsättningar för 

Arbete pågår i ett FINSAM-
projekt som heter Fasetten. 
Det är främst Komvux i 
samarbete med KAA-
ansvarig som deltar i arbetet. 

Gymnasiet har under 
året arbetat tillsammans 
med såväl 
Linnéuniversitetet och 
Specialpedagogiska 
skolmyndigheten 
(SPSM). Arbetet har 
troligen påverkats av 
den pågående pandemin 
och utfallet av arbetet 
har inte lett till önskade 
resultat. 

Just nu pågår planering 
för att säkerställa att 
alla elever som missat 
har en möjlighet att ta 
ikapp, för att det 
försämrade resultatet 
inte ska upprepas. 
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kommunens invånare 
att utbilda sig till ett 
yrke eller vidare 
studier. Att omskola sig 
och byta karriär 
kommer framöver vara 
mycket viktigt för att 
behålla sin attraktivitet 
på arbetsmarknaden. 
Vux har arbetet med 
SKA för att säkerställa 
kvalitén i utbildningen 
men också genom att 
samverka med andra 
Vux och erbjuda ett 
stort utbud. SFI har fått 
mer resurser och utökat 
sin verksamhet för att 
minska köerna och vara 
mer flexibla. Fler 
kvällskurser och 
distanskurser har 
erbjudits på vux. 
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Resultatmål Aktivitet Fsk Gr Gy/komv Centralt Sammanfattande 

kommentar 

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

 

Utveckla arbete för att 
stödja elever med 
särskilda behov. Arbeta 
enligt Barnens bästa 
gäller i Kronoberg. 

 

 

Vid resursfördelning tas 
dessa barn i beaktande. 

Förskolan har 
barnhälsoteam på varje 
förskola med en tydlig 
arbetsgång i hur arbetet 
ska ske.  

Barnteam som är ett 
konsultativt team inom 
ramen för Barnens 
Bästa gäller i Kronoberg 
där pedagoger från både 
kommunala och 
fristående förskolor ges 
möjlighet att lyfta 
ärenden för att få stöd i 
tidigt skede är igång. 

Ett utvecklingsarbete 
inom Barnets bästa 
gäller mellan 
utbildningsförvaltningen 
och socialförvaltningen 
i Älmhults kommun har 
resulterat i ett nytt 
arbetssätt som kallas 
”Gynnsammare 
samverkan”. Syftet är 
att samverkan mellan 
förskola, socialtjänst 
och andra aktörer ska 
ske tidigt när man 
upptäcker att ett barn 
har behov av stöd och 

Ett utvecklingsarbete 
inom Barnets bästa 
gäller mellan 
utbildningsförvaltningen 
och socialförvaltningen i 
Älmhults kommun har 
resulterat i ett nytt 
arbetssätt som kallas 
”Gynnsammare 
samverkan”. Syftet är att 
samverkan mellan skola, 
socialtjänst och andra 
aktörer ska ske tidigt när 
man upptäcker att ett 
barn har behov av stöd 
och att de samordnade 
insatserna dokumenteras 
i en barnplan. Arbetet 
enligt ”Gynnsammare 
samverkan” är igång 
från augusti 2021.  

Utveckling av 
stödfunktioner 
genomförs i 
samarbete med SPSM 
och Samverkan för 
bästa skola. Detta 
arbete har fortsatt 
under senaste läsåret 
och avslutades under 
våren. Detta arbete 
behöver 
implementeras i 
verksamheten för att 
ge effekt. En ny 
modell för 
stödverksamheten 
infördes under HT21. 
Orionverksamheten 
på gymnasiet har en 
stor positiv inverkan 
på de elever som får 
denna möjlighet till 
anpassning.  

En satsning på SYV-
verksamheten för 
Vux har gett en bättre 
valkompetens hos 
eleverna och 
därigenom en 
effektivare 
utbildningsväg.  

I Älmhult finns en lokal 
styrgrupp för arbetet med 
barnens bästa gäller i 
Kronoberg. Styrgruppen 
som innehåller 
representanter från social- 
och utbildningsförvaltning 
arbetar bl a med olika 
insatser för 
implementering och 
kunskaps- och 
informationsspridning.  

Ett utvecklingsarbete inom 
Barnets bästa gäller 
mellan 
utbildningsförvaltningen 
och socialförvaltningen i 
Älmhults kommun har 
resulterat i ett nytt 
arbetssätt som kallas 
”Gynnsammare 
samverkan”. Syftet är att 
samverkan mellan skola, 
socialtjänst och andra 
aktörer ska ske tidigt när 
man upptäcker att ett barn 
har behov av stöd och att 
de samordnade insatserna 
dokumenteras i en 
barnplan. Arbetet enligt 
”Gynnsammare 
samverkan” är igång från 
augusti 2021. 

I kommunen pågår ett 
bra arbete över 
förvaltningsgränserna 
kring hur vi ska stödja 
våra barn. Från och 
med hösten arbetar vi 
nu enligt en modell vi 
kallar Gynnsammare 
samverkan. 

Nästa steg blir att 
förbättra samverkan 
med andra aktörer i 
samhället. Det finns 
fortfarande 
förbättringspotential i 
samarbetet med 
regionens 
verksamheter inom 
Hälso- och sjukvård. 
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att de samordnade 
insatserna dokumenteras 
i en barnplan. Arbetet 
enligt ”Gynnsammare 
samverkan” är igång 
från augusti 2021. 
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Resultatmål Aktivitet Fsk Gr Gy/komv Centralt Sammanfattande 

kommentar 

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

 

Insatser för att 
främja ökad fysisk 
aktivitet. 
 

 

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

  

 

Ökad satsning på 
rastaktiviteter. F-6 -
skolorna i centralorten 
som från och med hösten 
2021 deltar i 
Trivselledarprogrammet. 
Det innebär utbildning av 
elever och personal och 
ökad fysisk aktivitet på 
rasterna och i vissa fall 
pulspass under 
skoldagen. 

För att öka den 
fysiska aktiviteten så 
har det trots 
pandemin 
genomförts 
friluftsdagar.  
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Resultatmål Aktivitet Fsk Gr Gy/komv Centralt Sammanfattande 

kommentar 

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

 

Lokalförsörjnings-
process.  

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

 

Uppdaterade hemsidor 
med relevant 
information för att ge 
vårdnadshavare en första 
kontakt med förskolan. 

Uppdaterade hemsidor 
med relevant och 
lättillgänglig 
information om de olika 
skolorna och  
skolformerna som 
erbjuds i Älmhults 
kommun. 

Uppdaterade hemsidor 
med relevant och 
lättillgänglig 
information om de olika 
nationella programmen 
inom gymnasiet och 
vilka kurser och 
utbildningar som finns 
inom 
vuxenutbildningen. 
Vuxenutbildningen har 
lanserat en ny hemsida 
för val till vux.  

  

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

 

Fortsatt utveckling av 
e-tjänster 

E-tjänster utvecklas foch 
blir fler för att öka 
tillgängligheten både för 
vårdnadshavare och 
personal. 

 

E-tjänster utvecklas för 
att öka tillgängligheten 
och förenkla kontakten 
med verksamheterna.  

E-tjänster utvecklas för 
att öka tillgängligheten. 
Införandet av nytt 
verksamhetssystem ger 
en bättre överblick och 
goda möjligheter till 
analys av verksamheten 
samt enklare 
kommunikation till 
vårdnadshavare. En 
ökad digitalisering med 
stöd och uppgifter till 
eleverna ökar 
flexibiliteten och 
elevernas möjlighet att 
komma åt elevarbetena 
hemifrån. Den digitala 
kompetensen har ökat 
tack vara 
distansundervisningen 

 I och med införandet av 
IST-lärande och IST-
administration (IT-
verktyg) har tillgången 
till information kring 
kunskapsutveckling 
tillgängliggjorts på ett 
bättre sätt än tidigare för 
vårdnadshavare. Vidare 
har ett antal e-tjänster 
införts för exempelvis 
hantering av specialkost 
och frånvarohantering. 
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och man har därigenom 
insett behovet av 
digitalisering och 
tillgängligt material.  
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INVESTERINGSPROJEKT RAM 2021 BILAGA

NÄMND: Utbildningsnämnden

En investeringsram är en generell investeringsbudget som nämnden själv får prioritera inom. 

Projekt-

nummer Projektnamn

Ny- eller 

reinvestering

26011 Inventarier ADM Reinvestering 5 50 45

26111 Inventarier förskolan Reinvestering 562 800 238

26411 Inventarier grsk/fth Reinvestering 1 821 2 200 379

26421 IT-utrustning grsk/fth Reinvestering 321 300 -21

26431 Akustikanpassningar grsk/fth Reinvestering 166 200 34

26511 Inventarier gy/vux Välj objekt 1 076 900 -176

3 951 4 450 499

OBS! Alla investeringsramar (PROTYP R) som har utfall eller budget måste redovisas i nedan tabell.

Avstämning ska göras mot Raindance. Investeringsprojekten redovisas netto. Taxekollektivet (VA)

ska fylla i en egen bilaga.

INSTRUKTIONER FINNS I ANTECKNINGAR ÖVER VARJE KOLUMN

Utfall jan-

dec 2021 Budget 2021

Avvikelse 

budget/ utfall  

2021
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-16 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 14 Skolskjutsregler-revidering 
Ärendenummer UN 2022/34 
 

Utbildningsnämndens utskotts beslut 
1. Utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till reviderade 

skolskjutsregler som gäller från och med 2022-08-01. 
 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
En mindre korrigering av skolskjutsregler där man ansöker om skolskjuts varje 
läsår. Detta för att underlätta planeringen och organiseringen av skolskjutsar. 
 

Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse ”Revidering skolskjutsregler Söka 

skolskjuts varje läsår”. 

• Utbildningsförvaltningens förslag till reviderade skolskjutsregler, daterade 
2022-02-02. 

_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Skolskjutshandläggare 
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 Tjänsteskrivelse   

 Datum  1(3) 

 

 

Utbildningsförvaltningen  
Samuel Svensson   
samuel.svensson@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Revidering skolskjutsregler Söka skolskjuts varje 
läsår  
Ärendenummer UN 2022/34 
 
Sammanfattning av ärendet 
En mindre korrigering av skolskjutsregler där man ansöker om skolskjuts varje 
läsår. Detta för att underlätta planeringen och organiseringen av skolskjutsar. 
 
Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens reviderade tjänsteskrivelse daterad 2022-02-02 

• Utbildningsförvaltningens förslag till reviderade skolskjutsregler, daterade 
2022-02-02. 

 
Ärendeberedning 
Under rubriken Ansökan och beslutsgång för en ändring som innebär att 
elever/vårdnadshavare behöver göra en ny ansökan om skolskjuts varje läsår. 
Datumet för när ansökan skall göras stryks också i texten då datumet kan variera 
mellan de olika läsåren. Se nedan för ändring i skolskjutsregler. Detta görs för 
att få uppdatera uppgifterna om vilka som är i behov av skolskjuts samt 
säkerställa aktuella användaruppgifter. På detta sätt underlättas planering och 
organisering av skolskjutsar inför kommande läsår.  

Ansökan och beslutsgång 
Inför varje nytt läsår ska alla elever/vårdnadshavare som utifrån detta  
reglemente har rätt till skolskjuts ansöka om det. 
Ansökan görs via e-tjänsten för skolskjuts på Älmhults kommuns hemsida. 
Ansökan görs via webben på Älmhults kommuns hemsida när elev börjar 
F-klass, senast den 20 mars.  
Vid val av annan skola än den kommunen hänvisat till eller till friskola 
görs ny ansökan inför varje nytt läsår, senast den 20 mars. 

 
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till reviderade skolskjutsregler 
som gäller från och med 2022-08-01 
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 Tjänsteskrivelse   

 Datum  2(3) 

 

 

 
 
 
Samuel Svensson Underskrift 
Verksamhetschef Titel 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Skolskjutshandläggare 
 
 
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: 

Då man har tillgång till aktuella uppgifter vid planering kommer organiseringen 
av skolskjuts bli mer optimal.   

 

Om ja, fortsätt med frågorna 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
Om man kan optimera skolskjutsen kommer turerna kunna planeras på bästa sätt 
när man har aktuella uppgifter om de som ska åka med skolskjutsen. 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter 
Elever/vårdnadshavare behöver varje läsår uppdatera sina uppgifter i en e-tjänst.  
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 Tjänsteskrivelse   

 Datum  3(3) 

 

 

 
4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? 

 
Ja ☐            Nej ☒ 
 
Förklara oavsett svar: 

Skolskjutsens turer blir mer optimal då aktuella uppgifter finns vid planering.  
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 2022-02-02  1(8) 

 

 

Utbildningsförvaltningen     
Eva-Marie Andersson 
0476-555 13 
eva-marie.andersson@almhult.se 

 

 
 
 
 
  

Älmhults Kommun 
 

Skolskjutsregler för förskole-
klass, grundskola, grundsärskola 
och gymnasiesärskola 

    
   Antagen av utbildningsnämnden:  
   Gäller från: 2022-08-01 

Uppdaterad på grund av komplettering med restid. 
Uppdaterad på grund av ny ansökan varje läsår. 
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Vad är skolskjuts? 
Skolskjuts är transport under läsårets skoldagar, från beslutad påstignings-
plats/busshållplats till skola tur och retur, med ett fordon som bekostas av kom-
munen. Skolskjuts kan beviljas genom allmänna kommunikationer eller genom 
särskilt anordnad skolskjuts. Med allmänna kommunikationer avses ordinarie 
linjetrafik och med särskild skolskjuts avses upphandlade fordon för ändamålet.  
Kommunen kan fritt organisera skolskjutsverksamheten inom de givna förutsätt-
ningarna i lagen. 
 

Vem har rätt till skolskjuts? 
Allmänna lagkrav 
I skollagen (SL 2010:800) finns bestämmelser om rätten till skolskjuts. 
Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elev i förskoleklass 
och grundskola åk F-9 (SL 9 kap 15b §, 10 kap 32 §), grundsärskola åk 1-9 (SL 
11 kap 31 §) och gymnasiesärskola (SL 18 kap 30 §) om det behövs med hänsyn 
till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller nå-
gon annan särskild omständighet. 
 
Rätten till skolskjuts upphör i det fall elev eller vårdnadshavare väljer en 
annan skolenhet än den kommunen erbjuder som förstahandsplacering (SL 9 kap 
21a §, 10 kap 40§, 11 kap 31§). 
I de fall kommunen har möjlighet att erbjuda skolskjuts till elev som valt 
annan enhet, utan att detta påverkar kommunen ekonomiskt eller organisatoriskt 
ska kommunen erbjuda eleven skolskjuts även i detta fall.  
Individuell bedömning görs i varje enskilt fall. 
Skolskjutsen ska dessutom anordnas på ett trafiksäkert sätt i enlighet med 
Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning, TSVFS (1988:17). 
Enligt 2 kap 2 § kommunallagen ska kommuner behandla sina medborgare lika, 
om det inte finns sakliga skäl för något annat. 

 
Färdvägens längd 
En elev har rätt till skolskjuts om färdvägens längd till anvisad skola överskrider 
medan angivna kilometergräns. Inom tätortsområde finns ingen rätt till skol-
skjuts. 
Årskurs   Bostad - skola 
F-klass, årskurs 1-3  2,0 km 
Årskurs 4-5   3,0 km 
Årskurs 6-9   4,0 km 
Avstånden mäts utifrån befintligt vägnät (såväl enskilda som allmänna vägar) 
och i vissa fall cykel- och gångbanor. 
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Elev som är berättigad till skolskjuts kan bli hämtad/lämnad vid en bestämd på- 
och avstigningsplats. Avståndet från elevens hem till på- och avstigningsplats får 
inte överskrida nedan angiven kilometergräns. 
Årskurs   Hemmet – på- och avstigningsplats 
F-klass, årskurs 1-3  1,0 km 
Årskurs 4-5   2,0 km 
Årskurs 6-9   3,0 km 
 
Trafikförhållanden 
Trafikförhållanden längs med elevens skolväg kan utgöra skäl att bevilja skol-
skjuts även om avståndet inte berättigar till det. Då ska trafikförhållandena ut-
med skolvägen vara sådana att vägen anses farlig och avviker från vad som är 
normalt för skolskjutsvägar i kommunen. Trafikmiljöer där fordon och barn vis-
tas innebär alltid risker men vissa trafikmiljöer är förbundna med större risker än 
andra.  
Nedanstående vägavsnitt är klassade som trafikfarliga i samband med skolskjuts-
bedömning: 

• Väg 124 mellan Liatorp och Ljungby 

• Väg 600 mellan Stenbrohult-Diö och mellan Liatorp-Diö, undantag för delen 
öster om väg 600 mellan Liatorp-Diö. 

• Väg 120 de sträckorna med högre hastighet än 70 km/h både öster och väster 
om Älmhult. 

För övriga sträckor görs bedömning utifrån till exempel vägens utformning, obe-
vakade järnvägsövergångar, genomfartstrafik, vägens trafikbelastning och has-
tighetsbegränsning. 
 

Funktionsnedsättning  
Skolskjuts på grund av funktionsnedsättning erbjuds efter ansökan som komplet-
teras med utlåtande från rektor på den skola eleven går, där man beskriver ele-
vens behov av skolskjuts. 
 

Annan särskild omständighet 
Elev kan erbjudas skolskjuts om rektor tagit beslut om att eleven ska följa under-
visningen på en annan skolenhet, under en begränsad period. 
Skolskjuts och avvikelse från avståndsreglerna kan tillfälligt eller periodvis be-
hövas för vissa elever tex av medicinska, psykosociala eller emotionella skäl. 
Beslutet ska grundas på utredning eller annan sakkunnig bedömning och efter 
yttrande av rektor. 
Skolskjuts kan även anordnas för elever i förskoleklass och grundskola med ned-
satt rörlighet på grund av läkaringrepp, vid till exempel knäoperation kan tillfäl-
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lig skolskjuts erbjudas under förutsättning att läkaren har utfärdat ett intyg som 
bekräftar behovet av taxiresor till och från skolan. 
Kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring täcker skolskjutskostnader för elev 
som har en tillfälligt nedsatt rörlighet på grund av olycksfall. Vårdnadshavare tar 
kontakt med försäkringsbolaget. Kontaktuppgifter finns på kommunens webb-
plats.  
 

Fritidsskjuts 
Elever som är inskrivna på fritidshem och bor i Eneryda, Hallaryd, Häradsbäck 
och Pjätteryd har möjlighet att ansöka om fritidsskjuts till och från hemortens 
förskola.  
Ansökan ska göras av vårdnadshavare inför varje nytt läsår, senast den 1 juni. 
 

Vinterskolskjuts 
Vinterskolskjuts kan vid behov beviljas för skolskjutsberättigade elever, under 
perioden 15 november till 15 mars, speciellt elever i F-klass och i åk 1 med en-
sam skolväg. Förutsättningen är att det är sannolikt att skolvägen blir trafikfarlig 
på grund av kraftigt minskad vägbredd på grund av snövallar eller annan likvär-
dig omständighet. 
Ansökan ska göras av vårdnadshavare inför varje nytt läsår, senast den 15 
oktober. 
 

Väntetid 
Kommunen strävar efter att hålla väntetider i samband med skolskjuts på en rim-
lig nivå. Målsättningen är att väntetiden maximalt är 60 min per dag och att res-
tiden inte ska överstiga 120 min per dag. När elev erbjuds att vara kostnadsfritt 
på fritids och invänta skolskjuts räknas ej tiden på fritidshemmet som väntetid. 
 
Skolskjuts vid växelvis boende 
Utbildningsförvaltningen prövar behov av skolskjuts på grund av växelvis bo-
ende från två hemadresser. Skolskjuts beviljas i princip endast om eleven har ett 
regelbundet, likvärdigt fördelat och varaktigt boende hos båda vårdnadshavarna. 
Vårdnadshavare som ansöker om skolskjuts på grund av växelvis boende ska 
därför ange om elevens boende är upplagt på ett sådant sätt att det rör sig om ett 
växelvis boende och inte umgänge. Skolskjuts medges endast från adresser där 
avståndskriterier uppfylls och som ligger inom Älmhults kommun.  
En elev som bor växelvis hos sina föräldrar i olika kommuner har inte rätt till 
skolskjuts mellan skolan i hemkommunen och den bostad som ligger i den andra 
kommunen. 
 

Skolskjuts vid val av annan skola 
Väljer eleven/vårdnadshavare en annan skola än den kommunen hänvisat till så 
har eleven inte rätt till skolskjuts. Dock ska kommunen erbjuda skolskjuts om 
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det inte påverkar kommunen ekonomiskt eller organisatoriskt. Möjlighet finns 
att åka med befintliga skolskjutsar under vissa förutsättningar, se under rubriken 
”Skolskjuts i mån av plats” på denna sida. 
 

Skolskjuts i mån av plats 
Allmänhet eller elever som inte är skolskjutsberättigade kan erbjudas transport i 
mån av plats i befintliga skolskjutsfordon under förutsättning att: 

• Det finns ledig kapacitet i skolskjutsfordonet. 

• Av- och påstigning sker vid ordinarie skolskjutshållplatser. 
En elev som beviljas att åka med i mån av plats kan i vissa lägen bara åka med 
vissa turer i veckan eller viss del av ruttsträckan eftersom rutterna endast är an-
passade till elever som är berättigade till skolskjuts. 
 

Ansökan och beslutsgång 
Inför varje nytt läsår ska alla elever/vårdnadshavare som utifrån detta  
reglemente har rätt till skolskjuts ansöka om det. 
Ansökan görs via e-tjänsten för skolskjuts på Älmhults kommuns hemsida. 
Skolskjutshandläggare ska omedelbart informeras om sådana förändringar som 
kan påverka behovet av beviljad skolskjuts, till exempel byte av bostadsadress, 
folkbokföringsadress eller skola. 
Handläggningstiden vid förändringar under pågående läsår kan vara upp till tre 
veckor. Skolskjutshandläggaren tar beslut om skolskjuts på delegation av utbild-
ningsnämnden. Utbildningsnämndens utskott beslutar om avsteg från gällande 
skolskjutsregler för enskild elev.  
 
Överklagande 
Beslut om skolskjuts kan överklagas på två olika sätt, antingen med förvalt-
ningsbesvär eller med laglighetsprövning. 
 
Förvaltningsbesvär 
Skollagen 28 kap 5 §, 9 kap 15b-15c §§ första stycket, 10 kap 32-33 §§ första 
styckena, 11 kap 31-32 §§ första styckena,  
Förvaltningsbesvär innebär att förvaltningsrätten, som första instans, prövar 
ärendet och kan fatta ett annat beslut. Det är endast eleven och/eller elevens 
vårdnadshavare som kan överklaga. Beslutet ska ha gått parten emot. Domstolen 
prövar överklagandet i sak. Överklagandet ska ha kommit in till kommunen 
inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.  
Förvaltningsbesvär utesluter laglighetsprövning. Om det inte finns någon sär-
skild bestämmelse om överklagande i 28 kap Skollagen så kan ett beslut istället 
överklagas med laglighetsprövning. 
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Laglighetsprövning 
Kommunallagen 13 kap 
Ett beslut om skolskjuts kan i vissa fall överklagas av kommunmedlem med så 
kallad laglighetsprövning. Laglighetsprövning innebär att ett överklagat beslut 
ska upphävas om det inte har tillkommit i laga ordning eller om beslutet inte räk-
nas som en angelägenhet för kommunen. Det ska också upphävas om det organ 
som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller om beslutet strider 
mot någon författning.  
Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den 
dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet 
justerats. Domstolen får inte ersätta det överklagade beslutet med ett nytt utan 
kan endast avslå eller avvisa överklagandet, alternativt undanröja det överkla-
gade beslutet. Det är alltså en prövning av beslutets laglighet och inte en pröv-
ning av beslutets lämplighet. 
 

Ansvarsfördelning 
Vårdnadshavare, entreprenör, skola och elev har alla del i ansvaret under 
resan mellan hem och skola. 
 

Vårdnadshavares ansvar 
• Elevens säkerhet mellan hemmet och uppsamlingsplatsen/hållplatsen samt 

under den tid eleven befinner sig vid hållplatsen. 

• Att elev som missat skolskjutsen transporteras till skolan. 

• Att avboka skolskjuts om skjutsen inte ska användas. 

• Att ordna hemtransport i de fall eleven inte kan åka den ordinarie skolskjut-
sen på grund av akut sjukdom under skoldagen, eller annan liknande orsak 

• Att omedelbart meddela kommunen sådana förändringar som kan påverka 
behovet av beviljad skolskjuts. Det kan till exempel vara om eleven byter 
folkbokföringsadress eller byter skola. 

• Förändringar i schema, till exempel vid växelvis boende eller annan anled-
ning ska meddelas till kommunen i god tid innan förändringen sker. 

• Vårdnadshavarna har ansvar för att eleven kommer är i god tid till hållplatsen 

• Vårdnadshavarna ska uppmana sitt barn att följa överenskomna ordnings-reg-
ler. 

• Att förbereda och träna sitt barn att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som 
möjligt. 
 

Entreprenörens ansvar 
• Under transport är det entreprenören och föraren som ansvarar för att gällande 

trafikbestämmelser och att ordningsregler följs. Föraren är skyldig att under-

76



 Skolskjutsregler  

 2022-02-02  8(8) 

 

 

rätta skolskjutshandläggare om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår un-
der transporten.  

• Det är inte tillåtet för föraren att släppa på eller av elever på andra ställen än 
de fastställda hållplatserna om inte annat anges genom intyg från förälder. 

• Hämtning och lämning vid hållplatser ska följa angiven tidtabell. 

• Arrangera säkerhetsövningar. 
 

Skolans ansvar 
• Rektor ansvarar för säkerheten vid skolornas skolskjutshållplats. 

• När eleven anländer till skolan är det skolan som har tillsynsansvar för ele-
ven. Detsamma gäller under tiden från skoldagens slut tills eleven stiger på 
skolskjutsen. 
 

Elevens ansvar 
• Eleven ska följa gällande ordningsregler: 

• Eleverna ska sitta kvar på sina platser under färden och vänta tills bussen har 
stannat vid avstigningsstället. Elever som eventuellt måste korsa vägen efter 
avstigning ska vänta tills fordonet har kört. 

• Säkerhetsbälte ska alltid användas under färd. 

• Chaufförens tillsägelse måste följas.  

• Du som cyklar till påstigningsplatsen ska ställa din cykel så att den inte blir 
till hinder för fotgängare/trafikanter. 

• Ersättningsanspråk kan komma att riktas mot elever som orsakar skada på 
skolskjutsfordon. All skadegörelse polisanmäls.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-16 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Utbildningsnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 16 Programutbud Haganässkolan läsåret 
2022/2023 
Ärendenummer UN 2022/30 
 

Utbildningsnämndens utskotts beslut 
1. Utbildningsnämnden fastställer programorganisation för 2022/2023 enligt 

nedan. 

Bygg- och anläggningsprogrammet, BA 16 platser 

Barn- och fritidsprogrammet, BF 24 platser 

El- och energiprogrammet, EE 14 platser 

Ekonomiprogrammet, EK 32 platser 

Handels- och 
administrationsprogrammet, HA 

20 platser 

International Baccalaureate, IBPDP 32 platser 

Introduktionsprogrammet, IM Efter behov 

Industritekniska programmet, IN 8 platser 

Naturvetenskapsprogrammet, NA 32 platser 

Samhällsvetenskapsprogrammet, SA 32 platser 

Teknikprogrammet, TE 32 platser 

Vård- och omsorgsprogrammet, VO 14 platser 

 
2. Utbildningsnämnden beslutar att den preliminära programorganisationen för 

2023/2024 är densamma som organisationen för 2022/2023 
 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-16 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Utbildningsnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Sammanfattning av ärendet 
Det finns förslag till programutbud på Haganässkolan läsåret 2022/2023. 
Förslaget innebär samma utbud som förra läsåret förutom uppstart igen av 
industritekniska programmet. 
 

Beslutsunderlag 
• Aktuella söksiffror finns tillgängliga under första veckan i februari. Dessa 

presenteras under nämndens möte 

• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Programutbud Haganässkolan 
läsåret 2022–2023 

_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Antagningsenheten, Växjö 
Verksamhetschef Samuel Svensson 
Rektorer Haganässkolan 
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Tjänsteskrivelse 

Datum 1(2) 

Utbildningsförvaltningen 
Samuel Svensson  
samuel.svensson@almhult.se 

Utbildningsnämnden 

Programutbud Haganässkolan läsåret 2022/2023 
Ärendenummer UN 2022/30 

Sammanfattning av ärendet 
Det finns förslag till programutbud på Haganässkolan läsåret 2022/2023. 
Förslaget innebär samma utbud som förra läsåret förutom uppstart igen av 
industritekniska programmet. 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 

Beslutsunderlag 
• Aktuella söksiffror finns tillgängliga under första veckan i februari. Dessa

presenteras under nämndens möte

Ärendeberedning 
IM Introduktionsprogram 
Eleverna söker inte till IM, då de som börjar här är de elever som saknar 
gymnasiebehörighet. Kommunen är skyldig att anordna plats. 
En stor variation av Yrkesintroduktionsutbildningar kommer att erbjudas. Detta 
för att möte elevernas behov att komma ut på arbetsmarknaden 
IB International Baccalaureate 
Avgångsklassernas storlek ökar vid ISÄ framöver. Detta kommer göra att antalet 
sökande kommer vara stabilt ökande framöver. Alla elever söker inte via 
ansökningssystemet till IB utan kontaktar skolan direkt. Dessa elever finns inte 
med i statistiken då de kommer in vid en senare tidpunkt.     
IN Industritekniska programmet 
Verksamheten är igång. Det är ett samarbete via YrkVux och en avsevärd 
samläsning med andra gymnasieprogram. 
T4 
Återkommer till detta då ansökningstiden går ut i maj 
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Tjänsteskrivelse 

Datum 2(2) 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden fastställer programorganisation för 2022/2023 enligt

nedan.

Bygg- och anläggningsprogrammet, BA 16 platser 

Barn- och fritidsprogrammet, BF 24 platser 

El- och energiprogrammet, EE 14 platser 

Ekonomiprogrammet, EK 32 platser 

Försäljnings och  
serviceprogrammet

20 platser 

International Baccalaureate, IBPDP 32 platser 

Introduktionsprogrammet, IM Efter behov 

Industritekniska programmet, IN 8 platser 

Naturvetenskapsprogrammet, NA 32 platser 

Samhällsvetenskapsprogrammet, SA 32 platser 

Teknikprogrammet, TE 32 platser 

Vård- och omsorgsprogrammet, VO 14 platser 

2. Utbildningsnämnden beslutar att den preliminära programorganisationen för
2023/2024 är densamma som organisationen för 2022/2023

Samuel Svensson Underskrift 
Verksamhetschef Titel 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Antagningsenheten, Växjö 
Verksamhetschef Samuel Svensson 
Rektorer Haganässkolan 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-16 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 17 Representanter programråd-komplettering 
Ärendenummer UN 2021/29 
 

Sammanfattning  
Lokala programråd inom gymnasieskolan är forum för samverkan om 
yrkesutbildning och arbetsplats förlagt lärande (APL). 
Gymnasieförordningen (2010:2039) 1 kap 8§, för yrkesprogrammen i 
gymnasieskolan ska det finnas ett eller flera lokala programråd för samverkan 
mellan skola och arbetsliv. 
Inför vårterminen 2022 behöver komplettering göras av representanter till 
Programråd. Ärendet återkommer för beslut på utbildningsnämnden 2022-03-02. 
 

Underlag 
• Representanter för programråd på Haganäsgymnasiet inklusive datum för 

våren 2022. 
_____ 
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 2022-02-07 
Utbildningsförvaltningen   
 

 
 

Representanter för programråd på Haganäsgymnasiet, med datum för 
inplanerade möten, våren 2022.  

Lokala programråd inom gymnasieskolan är forum för samverkan om yrkesutbildning om 

yrkesutbildning och arbetsplats förlagt lärande (APL). 

Gymnasieförordningen (2010:2039) 1 kap 8 §, För yrkesprogrammen i gymnasieskolan 

ska det finnas ett eller flera lokala programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv. 

Program Nämnds- 
representanter 

mailadresser Datum 

 

Barn -och fritid, BF 

 

Håkan Pettersson (S) 

Thomas Harrysson(C) 

 
hakan.pettersson@almhult.se 
Thomas.harrysson@almhult.se 
 

 
220317 

 

Bygg -och anläggning, BA 

 

Tomas Simonsson (M) 

Vakant 

 
tomas.simonsson@almhult.se 
 
 

 
220324 

 

El -och energi, EE 

 

Bengt Adolfsson (M) 

Tomas Simonsson (M) 

 
Bengt.adolfsson@almhult.se 
tomas.simonsson@almhult.se 
 

 
220322 

 

Handels- och administration 

HA 

 

Vakant 

Vakant 

  
220322 

 

Teknikprogr/Industritekniska 

programmet. TC 

 

Stefan Jönsson (S) 

Tomas Simonsson (M) 

 
Stefan.p.jonsson@almhult.se 
tomas.simonsson@almhult.se 
 

 
220324 

 

Vård -och omsorg, VO 

 

Vakant 

Kent Ballovarre (S)  

 
 
kent.ballovarre@almhult.se 

 
220317 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-02-22  1(3) 

 

 

Utbildningsförvaltningen  
Jenni Karlsson   
Jenni.Karlsson@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Statsbidrag till fristående förskolor  
Ärendenummer UN 2022/62 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolverket får endast fördela statsbidrag till kommuner men kommunerna kan 
använda bidraget för insatser både inom kommunala och fristående förskolor. 
Fristående förskolor kan inte söka bidraget.  
 
Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse Statsbidrag till fristående förskolor daterad 22-02-22  
 
 
Ärendeberedning 
Älmhults kommun har tilldelats en bidragsram på 4 065 797 kr i statsbidrag för 
kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan 2022. Statsbidraget får användas till: 

• att möjliggöra att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med 
Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan. Skolverkets 
riktmärke är: 

o 1-3 år: 6 till 12 barn per barngrupp 
o 4-5 år: 9-15 per barngrupp 

• att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan 

• kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i 
barngrupper i förskolan. 

 För att få en likvärdighet för alla kommunens barn så delas bidraget upp på de   
1021 barn som är prognostiserade för 2022 i hela kommunen. Bidragets summa är 
på 4 065 797 tkr. Det innebär att varje barn genererar 3 982 kr per barn. Bidraget 
kommer att betalas ut till de fristående enheterna i juni och december för det antal 
barn som förskolan har haft i snitt under våren respektive hösten.  
Information finns om en preliminär utökning av statsbidraget. Den eventuella 
utökningen fördelas mellan kommunala och fristående enheter inom Älmhults 
kommun enligt samma princip som ovan. 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-02-22  2(3) 

 

 

Kommunen behöver redovisa hur mycket av statsbidraget som ska användas inom 
de tre olika delarna; kostnader för att möjliggöra för mindre barngrupper, 
kostnader för att bibehålla eller rekrytera personal och kostnader för 
kompetensutveckling för personal som jobbar i förskolan. Har man inte använt 
pengarna rätt blir man återbetalningsskyldig. Samma förutsättningar gäller för de 
fristående förskolorna som redovisar in till utbildningsförvaltningen på 
motsvarande sätt.  
Till Skolverket ska begäran om utbetalning ske senast 15 mars 2022 och senast 3 
april 2023 ska det redovisas hur bidraget använts.  
Redovisning för de fristående enheterna till utbildningsförvaltningen ska ske 
senast enligt nedan: 

• 10 mars 2022 - Hur bidraget planeras att användas. 
• 22 mars 2023 - Hur bidraget har använts. 

 
 
 
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden beslutar att de fristående förskolorna får del av 

statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder med utbetalning en gång per 
termin enligt princip beskriven i tjänsteskrivelse. Fördelningen gäller under 
förutsättning att Skolverkets krav uppfylls. Godkänns inte redovisningen av 
Skolverket blir den aktuella förskolan återbetalningsskyldig. 

 
Jenni Karlsson Underskrift 
Verksamhetschef förskola Titel 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Verksamhetschef förskola 
Camilla Åström 
Oliver Öst Långström  
Kunskapsförskolan 
Virestad friskoleförening 
 
 
 
 

 
 
Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-02-22  3(3) 

 

 

 
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: det blir en likvärdighet för samtliga barn i kommunen då 
även de fristående förskolorna får ta del av statsbidraget. 

 

Om ja, fortsätt med frågorna 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
Se svar ovan. 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter 
 
 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? 
 
Ja ☐            Nej ☒ 
 
Förklara oavsett svar: Barnens ålder gör att de blir svårt att kunna ha en åsikt. 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-02-24  1(2) 

 

 

Utbildningsförvaltningen  
Anna Rix Grönvall   
anna.rix-gronvall@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Slutrapport utredning obligatoriskt skolval och rätt 
till skolskjuts 
Ärendenummer UN 2020/54 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden gav i januari 2021 ett uppdrag till utbildningsförvaltningen 
att utreda skolskjuts till valfri skola i Älmhults kommun. Uppdraget innebar 
även en utredning av obligatoriskt fritt skolval inför F-klass, åk 4 och åk 7. 
Utredningen av fritt skolval redovisades i en delrapport i december 2021. I 
slutrapporten redovisas en utredning av kostnader för olika sätt att erbjuda 
skolskjuts på. 
 
Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 
Beslutsunderlag 

• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-24 

• Utbildningsförvaltningens delrapport, daterad 2021-11-26 

• Utbildningsförvaltningens slutrapport 
 
 
Ärendeberedning 
Utbildningsförvaltningens slutrapport innebär en utredning av skolskjuts. För att 
få ett väl genomarbetat underlag har ett externt företag tagit fram olika 
simuleringar med kostnadsberäkningar av olika sätt att erbjuda skolskjuts på. 
Även fritidsskjutsarnas kostnader och konsekvenser lyfts fram i 
skolskjutsutredningen.  
 
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens slutrapport. 
 
 
 
Anna Rix Grönvall Underskrift 
Grundskolechef Titel 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-02-24  2(2) 

 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Grundskolerektorer 
Skolskjutshandläggare 
Administrativ chef 
 
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: 

Beslutet som tas är enbart ett beslut om att godkänna en redovisning.  

 

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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 Obligatoriskt skolval och rätt till skolskjuts  

 2021-11-26  1(5) 

 

 
 
 

Utbildningsförvaltningen     
 

 

Anna Rix Grönvall 
 
 
 

Utredning 
 

Delrapport  
Obligatoriskt skolval och rätt till 
skolskjuts 
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 Obligatoriskt skolval och rätt till skolskjuts  

 2021-11-26  3(5) 

 

 
 
 

 
Bakgrund 
 
Utbildningsnämnden gav 27 januari 2021 i uppdrag till utbildningsförvaltningen 
att utreda möjligheten att utföra obligatoriskt fritt skolval för elever inför start F-
klass, åk 4 och åk 7. Utredningen bör belysa både praktiska och teoretiska 
möjligheter och utmaningar. Utredningen ska beröra möjligheten att införa fri 
skolskjuts oavsett vald skola inom kommunen för att möjliggöra att valet blir 
fritt för alla elever i kommunen. Utredningen ska återredovisas senast december 
2021. Förtydligande ges av utredningsuppdraget:   
1. Beskrivning av hur skolvalet till F-klass och åk 7 fungerar idag samt vad det 
skulle innebära med val till åk 4.  
2. Kostnadsberäkning och konsekvenser av att ge alla elever skolskjuts till valfri 
skola, såväl kommunal som fristående.   

 
Obligatoriskt val av grundskola  
 
Nulägesbeskrivning 
Rätt att välja skola enligt skollagen 
Vårdnadshavare har enligt skollagen rätt att välja skola för sitt barn. Kommunen 
ska i första hand utgå från vårdnadshavarens önskemål när ett barn får en 
skolplacering. Placeringen får dock inte gå ut över ett annat barns rätt till 
placering vid en skola nära hemmet. Turordningsregler tillämpas vid samtliga 
skolval om det finns fler sökande än tillgängliga platser. En elev som har blivit 
placerad vid en viss skola har rätt att gå kvar i den skolan, om det inte innebär 
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Ibland 
ändras de förhållanden som låg till grund för mottagandet i en kommunal skola 
under läsåret, till exempel genom att eleven flyttar till en annan kommun. Men 
en elev som börjat i förskoleklassen, grundskolan eller grundsärskolan ett visst 
läsår har rätt att gå kvar hela läsåret i alla fall. 
 
Obligatoriskt skolval för barn som börjar F-klass 
I januari skickas brev med information om skolvalet till F-klass till 
vårdnadshavare för barn som börjar F-klass kommande höst. Elever som bor 
utanför centralorten tillhör ett upptagningsområde och är garanterade plats i den 
skola som är hänvisningsskola för området. Om man önskar en annan skola görs 
val i kommunens e-tjänst. Vårdnadshavare måste då själva stå för eventuell 
skolskjuts om det inte är möjligt att åka med befintliga turer.  
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 Obligatoriskt skolval och rätt till skolskjuts  

 2021-11-26  4(5) 

 

 
 
 

Elever som bor i centralorten väljer skola i kommunens e-tjänst. I första hand 
erbjuds vald skola, men om det skulle vara fullt på en skola är det den relativa 
närheten som avgör placeringen.  
 
Obligatoriskt skolval för elever som börjar åk 7 
Inför åk 7 gör alla elever som bor i Älmhults kommun ett skolval i kommunens 
e-tjänst. Om man önskar plats i fristående skola tar vårdnadshavare kontakt med 
berörd skola. Om det innebär ett byte av skola meddelar vårdnadshavare sedan 
sitt val till kommunen enligt rutin för byte av skola. Skolskjutsberättigade elever 
erbjuds skolskjuts till kommunal skola. 
 
Obligatoriskt skolval för elever som börjar åk 4 
Utbildningsnämnden föreslår att aktivt val av skola ska ske även inför årskurs 4. 
Rätten att välja skola finns idag enligt skollagen. Det är dock bara möjligt om 
det finns platser på den önskade skolan. Idag uppmanas vårdnadshavare inte 
heller att byta skola för sitt barn. Det finns olika skäl som talar för och emot ett 
sådant förfarande.  
Fördelar skulle kunna vara att vårdnadshavare blir uppmärksamma på att det 
finns möjlighet att byta skola och att eleven ges möjlighet att lära känna nya 
klasskamrater. Nackdelar skulle kunna vara en risk för bristande kontinuitet i 
utbildningen och osäkerhet i vad ett sådant val innebär dvs oro för att förlora sin 
grupptillhörighet. Om många elever väljer att byta skola samtidigt krävs det en 
organisation för hur man bildar nya klasser på ett tryggt sätt för att eleverna ska 
få en positiv upplevelse av förändringen.  
Just övergångar mellan stadier har uppmärksammats i det systematiska 
kvalitetsarbetet av samtliga skolor. Lärare och rektorer ser att det är en stor 
förändring för en elev att byta stadie och överlämningen av elever mellan lärarna 
är ett utvecklingsområde som det arbetas med kommunövergripande.  
Brister som finns idag är svårigheter i att förbereda eleverna på rätt sätt för 
kommande stadie såväl som att möta eleverna på rätt nivå när de flyttar upp till 
nästa stadie. Bristerna leder till att eleverna har svårt att tillgodogöra sig 
undervisningen. Analyserna visar att dessa brister delvis uppstår för att det tar tid 
för den nya läraren att lära känna nya elever. Forskning visar att gruppen pojkar 
har svårare för att anpassa sig till lärares olika sätt att undervisa och förklara. De 
är i högre grad beroende av att läraren förklarar på ett sätt som passar för deras 
individuella sätt att lära sig. Analyserna pekar också på att det tar tid för vissa 
elever att komma till rätta i en ny miljö och att de får lägga stor del av sin energi 
på att klara den omställningen och att det därför under en övergångsperiod finns 
mindre kraft att lägga på att ta in undervisningens innehåll. 
Förvaltningen har satt in åtgärder för att förbättra dessa övergångar genom att 
organisera för kommunövergripande träffar mellan lärarna i olika stadier där 
svårigheterna diskuteras och man försöker hitta kontinuiteten och progressionen 
i ämnena mellan årskurserna.  I anteckningar från dessa träffar kan man bl a läsa 
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om att lärarna anser att övergångarna blir lättare att hantera om elevens 
avlämnande lärare och mottagande lärare har en fysisk närhet till varandra för att 
kunna ha ett utbyte av erfarenheter om eleverna under en längre period av 
övergången. Möjligheten till detta erfarenhetsutbyte skulle minska om eleverna 
uppmanas att byta skola. 
 
  

 
Möjlighet till skolskjuts till valfri skola i Älmhults 
kommun 
 
Nulägesbeskrivning 
Idag garanteras inte elever skolskjuts till friskolor och inte heller till Montessori 
och Internationella skolan. Där det är geografiskt möjligt erbjuds eleverna att 
åka med i befintliga turer, vilket också förekommer.  
Elever inom Älmhults tätort får ingen skolskjuts. 
 
Kostnad för skolskjutsar till valfri skola i Älmhults kommun 
Utbildningsnämnden har lämnat uppdrag till förvaltningen att utreda 
kostnadsberäkning och konsekvenser av att ge alla elever skolskjuts till valfri 
skola, såväl kommunal som fristående. För att få en realistisk och professionell 
beräkning har förvaltningen diskuterat möjligheten att lämna uppdraget vidare 
till ett företag. De erbjuder skolskjutsrelaterad konsulting i form av 
kapacitetsoptimeringar, nulägesanalyser samt konsulttjänster inom 
verksamhetsutveckling och beräkning av skolskjutskapacitet.  
Uppdraget skulle innebära att utföra s.k. optimering av skolskjutsrutterna i 
Älmhults kommun, en optimering med nuvarande regler med hänvisningsskola 
och en optimering utan hänvisningsskola, dvs helt fri skolskjuts för alla. Den 
senare beräkningen är enligt företaget dock inte möjlig att utföra. Företagets 
erfarenhet säger att kostnaderna blir okontrollerbara och inte går att beräkna. 
Företaget har påbörjat ett arbete med att optimera nuvarande rutter samt vad det 
skulle kosta att erbjuda skolskjuts till fristående skolor. Det uppdraget kommer 
att redovisas i januari 2022. Optimering innebär justering av ramtider, turernas 
sträckning med hänsyn till vägnät, antal bussar samt storlek på dessa och 
kostnader per buss och km. Dessa parametrar ställs i förhållande till Älmhults 
kommuns nuvarande skolskjutsregler. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 157 Obligatoriskt fritt skolval-återrapportering 
delredovisning 
Ärendenummer UN 2020/54 
 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens delrapport och 

förväntar en slutrapport 2 mars. 
 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden  
 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden gav i januari 2021 ett uppdrag till utbildningsförvaltningen 
att utreda obligatoriskt fritt skolval inför F-klass, åk 4 och åk 7. Uppdraget 
innebär även en utredning av skolskjuts till valfri skola i Älmhults kommun. 
 

Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-07 

• Utbildningsförvaltningens delrapport 2021-11-26 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Grundskolerektorer 
Skolskjutshandläggare 
Administrativ chef 
 

94



 Tjänsteskrivelse   

 2022-02-24  1(1) 

 

 

Utbildningsförvaltning 
Camilla Åström   
camilla.astrom@almhult.se 
 

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 2022-02-24 

• Rapport delegeringsbeslut daterad 2022-02-24 
 
Förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut. 

 
Camilla Åström  Roger Johansson 
Verksamhetscontroller Utbildningschef 
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Camilla Åström2022-02-24

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden

Sekretess: Visas ej

2022-03-02

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

115272 Beviljande av skolskjuts 10.13 Beviljande av 
skolskjuts §8/2022

2022-02-15 Christina Woxter

UN 2021/295 Skolskjuts lå 21-22, F-klass - åk 9 10.13 Beviljande av 
skolskjuts

Christina Woxter

2022.39 Anställningsavtal lärare 3.13 Anställning §10/2022

2022-01-11 Andreas Burander

UN 2022/6 Anställningsavtal Linnéskolan 2022 3.13 Anställning

Rebecka Dahlberg

2022.42 Anställningsavtal Utbildad lärare 3.13 Anställning §11/2022

2021-11-15 Maria Haglund Maria Haglund

UN 2022/8 Anställningsavtal lärare ISÄ 3.13 Anställning

Julianne Lindner

2022.44 Anställningsavtal lärarassistent nystartsjobb 3.13 Anställning §12/2022

2022-01-13 Andreas Burander

UN 2022/6 Anställningsavtal Linnéskolan 2022 3.13 Anställning

Rebecka Dahlberg

2022.45 Beslut om tilläggsbelopp 11.33 Beslut om 
tilläggsbelopp §1/2022

2022-01-13 Charlotte Ingvarsson

UN 2021/135 Tilläggsbelopp för elev i behov av extraordinära 
stödinsatser

11.33 Beslut om 
tilläggsbelopp

Charlotte Ingvarsson

2022.46 Ansökan om tilläggsbelopp 11.33 Beslut om 
tilläggsbelopp §2/2022

2022-01-13 Charlotte Ingvarsson

UN 2021/134 Tilläggsbelopp för elev i behov av extraordinära 
stödinsatser

11.33 Beslut om 
tilläggsbelopp

Charlotte Ingvarsson

2022.50 Anställningsavtal outbildad lärare 3.13 Anställning §13/2022

Sidan  1 av 10
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2022-01-12 Maria Haglund Emelie Jönsson

UN 2022/8 Anställningsavtal lärare ISÄ 3.13 Anställning

Julianne Lindner

2022.51 Anställningsavtal Lärare i fritidshem 3.13 Anställning §14/2022

2022-01-18 Emil Svensson

UN 2022/12 Anställningar Elmeskolan 2022 3.13 Anställning

Vedran Misic

2022.52 Beslut om distansundervisning på Gemöskolan 10.31 Undervisning på 
distans §1/2022

2022-01-18 Anna Wilhelmsson Hallum

UN 2022/13 Undervisning på distans Gemöskolan 10.31 Undervisning på 
distans

Charlotte Ramberg 
Petersson

2022.54 Stängning av grundsärskola, Klöxhult  17-18  januari 
2022 med ev förlängning. Beslut samt 
riksbedömning.

11.34 Undervisning på 
distans, särskola §1/2022

2022-01-17 Annika Bardh

UN 2022/11 Grundsärskola, stängning 11.34 Undervisning på 
distans, särskola

Camilla Åström

2022.70 Anställningsavtal Gemöskolan elevresurs 3.13 Anställning §15/2022

2022-01-19 Anna Wilhelmsson Hallum

UN 2022/15 Anställningsavtal Gemöskolan 2022 3.13 Anställning

Charlotte Ramberg 
Petersson

2022.71 Anställning Kurator/Resurs 3.13 Anställning §16/2022

2022-01-19 Eva-Lena Brafield

UN 2022/12 Anställningar Elmeskolan 2022 3.13 Anställning

Vedran Misic

2022.77 Anställningsavtal Elevresurs 3.13 Anställning §17/2022

2022-01-20 Elisabeth Lindén

UN 2022/20 Anställningsavtal Klöxhultsskolan 64312 - 2022 3.13 Anställning

Mikaela Svensson

2022.78 Anställningsavtal Resurspedagog 3.13 Anställning §18/2022

2022-01-20 Elisabeth Lindén

UN 2022/20 Anställningsavtal Klöxhultsskolan 64312 - 2022 3.13 Anställning

Mikaela Svensson

2022.79 Anställning Lärarassistent 3.13 Anställning §19/2022

2022-01-20 Fredrik Ljung

UN 2022/19 Anställningsavtal Klöxhultsskolan 64311 - 2022 3.13 Anställning

Mikaela Svensson

Sidan  2 av 10
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2022.80 Anställning Elevresurs 3.13 Anställning §20/2022

2022-01-20 Elisabeth Lindén

UN 2022/24 Anställningsavtal Montessoriskolan - 2022 3.13 Anställning

Mikaela Svensson

2022.82 Anställning Elevresurs 3.13 Anställning §21/2022

2022-01-20 Annika Bardh

UN 2022/23 Anställningsavtal Grundsärskolan - 2022 3.13 Anställning

Mikaela Svensson

2022.86 Anställningsavtal elevassistent 3.13 Anställning §22/2022

2021-12-21 Lena Andersson

UN 2022/25 Anställningar Diö skola 2022 3.13 Anställning

Linda Steckel

2022.87 Beslut om distansstudier Gemöskolan 10.31 Undervisning på 
distans §2/2022

2022-01-24 Anna Wilhelmsson Hallum

UN 2022/13 Undervisning på distans Gemöskolan 10.31 Undervisning på 
distans

Charlotte Ramberg 
Petersson

2022.89 Anställningsavtal förskollärare 3.13 Anställning §23/2022

2022-01-24 Marita Hallgren

UN 2022/26 Anställningar 2022 - Utbildningsförvaltningen 
VIKARIEPOOLEN 2022 

3.13 Anställning

Anneli Jama

2022.90 Anställningsavtal timlärare 3.13 Anställning §24/2022

2022-01-24 Marita Hallgren

UN 2022/26 Anställningar 2022 - Utbildningsförvaltningen 
VIKARIEPOOLEN 2022 

3.13 Anställning

Anneli Jama

2022.92 Anställning Studiehandledare 3.13 Anställning §25/2022

2022-01-25 Emil Svensson

UN 2022/27 Anställningar Modersmål/Studiehandledning 2022 3.13 Anställning

Vedran Misic

2022.93 Anställningsavtal outbildad lärare 3.13 Anställning §26/2022

2022-01-19 Maria Haglund Emelie Jönsson

UN 2022/8 Anställningsavtal lärare ISÄ 3.13 Anställning

Julianne Lindner

2022.94 Avgiftsreducering 1.1 Brådskande karaktär 
§1/2022

2022-01-25 Thomas Harrysson

UN 2019/179 Regler för förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem

1.1 Brådskande karaktär

Sidan  3 av 10
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

Jenni Karlsson

2022.108 Anställningsavtal timanställd lärarvikaire 3.13 Anställning §27/2022

2022-01-26 Anna Wilhelmsson Hallum

UN 2022/15 Anställningsavtal Gemöskolan 2022 3.13 Anställning

Charlotte Ramberg 
Petersson

2022.121 Personuppgiftsavtal  Natur och kultur 2022-01-28 1.13 
Personuppgiftsbiträdesavtal 
§1/2022

2022-01-28 Natur och kultur Peter Lundström

UN 2022/29 Natur och kultur - personuppgiftsbiträdesavtal 1.13 
Personuppgiftsbiträdesavtal

Camilla Åström

2022.122 Anställningsavtal timlärare 3.13 Anställning §28/2022

2022-01-31 Marita Hallgren

UN 2022/26 Anställningar 2022 - Utbildningsförvaltningen 
VIKARIEPOOLEN 2022 

3.13 Anställning

Anneli Jama

2022.130 Anställningsavtal lärare gymnasieskola allmänna 
ämne 

3.13 Anställning §29/2022

2022-02-01 Johan Månsson

UN 2021/324 Anställningsavtal 3.13 Anställning

Nataliia Karpiuk

2022.131 Anställningsavtal lärare gymnasieskola allmänna 
ämne 

3.13 Anställning §30/2022

2022-02-01 Johan Månsson

UN 2021/324 Anställningsavtal 3.13 Anställning

Nataliia Karpiuk

2022.132 Anställningsavtal Skoladministratör/Schemaläggare 3.13 Anställning §31/2022

2022-02-01 Elisabeth Roos-Jonsson

UN 2021/324 Anställningsavtal 3.13 Anställning

Nataliia Karpiuk

2022.133 Anställningsavtal Säkerhetssamordnare 3.13 Anställning §32/2022

2022-02-01 Elisabeth Roos-Jonsson

UN 2021/324 Anställningsavtal 3.13 Anställning

Nataliia Karpiuk

2022.134 Anställningsavtal lärarassistent 3.13 Anställning §33/2022

2022-02-01 Elisabeth Roos-Jonsson

UN 2021/324 Anställningsavtal 3.13 Anställning

Nataliia Karpiuk

2022.135 Anställningsavtal lärare 3.13 Anställning §34/2022

2022-02-01 Elisabeth Roos-Jonsson

Sidan  4 av 10
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

UN 2021/324 Anställningsavtal 3.13 Anställning

Nataliia Karpiuk

2022.136 Anställningsavtal SFI lärare 3.13 Anställning §35/2022

2022-02-01 Johan Månsson

UN 2021/324 Anställningsavtal 3.13 Anställning

Nataliia Karpiuk

2022.137 Anställningsavtal lärare gymnasieskola allmänna 
ämne

3.13 Anställning §36/2022

2022-02-01 Johan Månsson

UN 2021/324 Anställningsavtal 3.13 Anställning

Nataliia Karpiuk

2022.138 Anställningsavtal lärare Yrkesämnen 3.13 Anställning §37/2022

2022-02-01 Johan Månsson

UN 2021/324 Anställningsavtal 3.13 Anställning

Nataliia Karpiuk

2022.139 Anställningsavtal lärare gymnasieskola allmänna 
ämne 

3.13 Anställning §38/2022

2022-02-01 Johan Månsson

UN 2021/324 Anställningsavtal 3.13 Anställning

Nataliia Karpiuk

2022.140 Anställningsavtal SFI lärare 3.13 Anställning §39/2022

2022-02-01 Johan Månsson

UN 2021/324 Anställningsavtal 3.13 Anställning

Nataliia Karpiuk

2022.141 Anställningsavtal lärare 3.13 Anställning §40/2022

2022-02-01 Johan Månsson

UN 2021/324 Anställningsavtal 3.13 Anställning

Nataliia Karpiuk

2022.142 Anställningsavtal lärare gymnasieskola allmänna 
ämne 

3.13 Anställning §41/2022

2022-02-01 Johan Månsson

UN 2021/324 Anställningsavtal 3.13 Anställning

Nataliia Karpiuk

2022.144 Stängning av gymnasiesärskola , individuella 
programmet inklusive riskbedömning. 2-3 februari 
2022

13.36 Undervisning på 
distans §1/2022

2022-02-01 Annika Bardh

UN 2022/32 Stängning av gymnasiesärskola, individuella 
programmet 

13.36 Undervisning på 
distans

Camilla Åström

2022.149 Anställningsavtal out förskollärare 3.13 Anställning §42/2022

2022-02-03 Monica Malm

Sidan  5 av 10
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

UN 2022/1 Anställningsavtal förskolan 3.13 Anställning

Kerstin Sörensen

2022.150 Anställningsavtal out förskollärare 3.13 Anställning §43/2022

2022-02-03 Martina Emanuelsson

UN 2022/1 Anställningsavtal förskolan 3.13 Anställning

Kerstin Sörensen

2022.151 Anställningsavtal barnskötare 3.13 Anställning §44/2022

2022-02-03 Lisbeth Lindström

UN 2022/1 Anställningsavtal förskolan 3.13 Anställning

Kerstin Sörensen

2022.152 Anställningsavtal barnskötare 3.13 Anställning §45/2022

2022-02-03 Lisbeth Lindström

UN 2022/1 Anställningsavtal förskolan 3.13 Anställning

Kerstin Sörensen

2022.153 Anställningsavtal out förskollärare 3.13 Anställning §46/2022

2022-02-03 Lisbeth Lindström

UN 2022/1 Anställningsavtal förskolan 3.13 Anställning

Kerstin Sörensen

2022.154 Anställningsavtal barnskötare 3.13 Anställning §47/2022

2022-02-03 Marita Hallgren

UN 2022/1 Anställningsavtal förskolan 3.13 Anställning

Kerstin Sörensen

2022.155 Anställningsavtal barnskötare 3.13 Anställning §48/2022

2022-02-03 Marita Hallgren

UN 2022/1 Anställningsavtal förskolan 3.13 Anställning

Kerstin Sörensen

2022.156 Anställningsavtal barnskötare 3.13 Anställning §49/2022

2022-02-03 Martina Emanuelsson

UN 2022/1 Anställningsavtal förskolan 3.13 Anställning

Kerstin Sörensen

2022.157 Anställningsavtal barnskötare 3.13 Anställning §50/2022

2022-02-03 Maria Johnsson

UN 2022/1 Anställningsavtal förskolan 3.13 Anställning

Kerstin Sörensen

2022.158 Anställningsavtal barnskötare 3.13 Anställning §51/2022

2022-02-03 Maria Johnsson

UN 2022/1 Anställningsavtal förskolan 3.13 Anställning

Kerstin Sörensen

Sidan  6 av 10
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2022.159 Anställningsavtal utbildad lärare 3.13 Anställning §52/2022

2022-01-31 Maria Haglund Alesi Bete

UN 2022/8 Anställningsavtal lärare ISÄ 3.13 Anställning

Julianne Lindner

2022.160 Anställningsavtal out förskollärare 3.13 Anställning §53/2022

2022-02-03 Monica Malm

UN 2022/1 Anställningsavtal förskolan 3.13 Anställning

Kerstin Sörensen

2022.161 Anställningsavtal förskollärare 3.13 Anställning §54/2022

2022-02-03 Annie Schönbeck

UN 2022/1 Anställningsavtal förskolan 3.13 Anställning

Kerstin Sörensen

2022.162 Utökad vistelsetid 6.6 Utökad vistelsetid, ej 
avgift §1/2022

2022-02-03 Maria Johnsson

UN 2022/35 Utökad vistelsetid 6.6 Utökad vistelsetid, ej 
avgift

Kerstin Sörensen

2022.163 Plan mot diskriminering o kränkande behandlig 5.6 Plan mot kränkande 
behandling §1/2022

2022-02-03 Monica Malm

UN 2022/36 Plan mot diskriminering o kränkande behandlig 5.6 Plan mot kränkande 
behandling

Kerstin Sörensen

2022.164 Utökad vistelsetid 6.5 Utökad vistelsetid, avgift 
§1/2022

2022-02-03 Martina Emanuelsson

UN 2022/37 Utökad vistelsetid 6.5 Utökad vistelsetid, avgift

Kerstin Sörensen

2022.165 Utökad vistelsetid 6.5 Utökad vistelsetid, avgift 
§2/2022

2022-02-03 Martina Emanuelsson

UN 2022/38 Utökad vistelsetid 6.5 Utökad vistelsetid, avgift

Kerstin Sörensen

2022.166 Utökad vistelsetid 6.6 Utökad vistelsetid, ej 
avgift §2/2022

2022-02-03 Martina Emanuelsson

UN 2022/38 Utökad vistelsetid 6.6 Utökad vistelsetid, ej 
avgift

Kerstin Sörensen

2022.168 Utökad vistelsetid 6.6 Utökad vistelsetid, ej 
avgift §2/2022

2022-02-03 Martina Emanuelsson

Sidan  7 av 10
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

UN 2022/39 Utökad vistelsetid 6.6 Utökad vistelsetid, ej 
avgift

Kerstin Sörensen

2022.169 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 5.6 Plan mot kränkande 
behandling §2/2022

2022-02-03 Monica Malm

UN 2022/40 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 5.6 Plan mot kränkande 
behandling

Kerstin Sörensen

2022.184 Undervisning på distans, Diö skola 10.31 Undervisning på 
distans §3/2022

2022-01-26 Lena Andersson

UN 2022/47 Undervisning på distans, Diö skola 10.31 Undervisning på 
distans

Linda Steckel

2022.189 Anställningsavtal lärare Gemöskolan 3.13 Anställning §58/2022

2022-02-09 Anna Wilhelmsson Hallum

UN 2022/15 Anställningsavtal Gemöskolan 2022 3.13 Anställning

Charlotte Ramberg 
Petersson

2022.190 Anställningsavtal förskollärare 3.13 Anställning §59/2022

2022-02-09 Marita Hallgren

UN 2022/26 Anställningar 2022 - Utbildningsförvaltningen 
VIKARIEPOOLEN 2022 

3.13 Anställning

Anneli Jama

2022.191 Anställningsavtal timlärare 3.13 Anställning §60/2022

2022-02-09 Marita Hallgren

UN 2022/26 Anställningar 2022 - Utbildningsförvaltningen 
VIKARIEPOOLEN 2022 

3.13 Anställning

Anneli Jama

2022.192 Anställningsavtal timlärare 3.13 Anställning §61/2022

2022-02-09 Marita Hallgren

UN 2022/26 Anställningar 2022 - Utbildningsförvaltningen 
VIKARIEPOOLEN 2022 

3.13 Anställning

Anneli Jama

2022.194 Utökad vistelsetid 6.6 Utökad vistelsetid, ej 
avgift §3/2022

2022-02-10 Maria Johnsson

UN 2022/48 Utökad vistelsetid 6.6 Utökad vistelsetid, ej 
avgift

Kerstin Sörensen

2022.195 Utökad vistelsetid 6.6 Utökad vistelsetid, ej 
avgift §4/2022

2022-02-10 Monica Malm

Sidan  8 av 10
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

UN 2022/49 Utökad vistelsetid 6.6 Utökad vistelsetid, ej 
avgift

Kerstin Sörensen

2022.196 Utökad vistelsetid 6.6 Utökad vistelsetid, ej 
avgift §5/2022

2022-02-10 Monica Malm

UN 2022/50 Utökad vistelsetid 6.6 Utökad vistelsetid, ej 
avgift

Kerstin Sörensen

2022.197 Anställningsavtal förskollärare 3.13 Anställning §62/2022

2022-02-10 Martina Emanuelsson

UN 2022/1 Anställningsavtal förskolan 3.13 Anställning

Kerstin Sörensen

2022.198 Anställningsavtal förskollärare 3.13 Anställning §63/2022

2022-02-10 Lisbeth Lindström

UN 2022/1 Anställningsavtal förskolan 3.13 Anställning

Kerstin Sörensen

2022.199 Anställningsavtal förskollärare 3.13 Anställning §64/2022

2022-02-10 Maria Johnsson

UN 2022/1 Anställningsavtal förskolan 3.13 Anställning

Kerstin Sörensen

2022.224 Anställningsavtal outbildad lärare 3.13 Anställning §65/2022

2022-02-04 Eva Da Silva Eva Mosqueira Alves 
Moreira Da Silva

UN 2022/2 Anställningsavtal lärare EYP (ISÄ) 3.13 Anställning

Julianne Lindner

2022.226 Beviljande av skolskjuts 10.13 Beviljande av 
skolskjuts §7/2022

2022-02-15 Christina Woxter

UN 2021/295 Skolskjuts lå 21-22, F-klass - åk 9 10.13 Beviljande av 
skolskjuts

Eva-Marie Andersson

2022.229 Anställning speciallärare 3.13 Anställning §66/2022

2022-02-16 Eva-Lena Brafield

UN 2022/12 Anställningar Elmeskolan 2022 3.13 Anställning

Vedran Misic

2022.231 Anställningsavtal förskollärare 3.13 Anställning §67/2022

2022-02-17 Annie Schönbeck

UN 2022/1 Anställningsavtal förskolan 3.13 Anställning

Kerstin Sörensen

2022.236 Anställningsavtal förskollärare 3.13 Anställning §68/2022

Sidan  9 av 10
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2022-02-17 Malin Turesson

UN 2022/1 Anställningsavtal förskolan 3.13 Anställning

Kerstin Sörensen

2022.237 Anställningsavtal Fritidsledare 3.13 Anställning §69/2022

2022-02-18 Emil Svensson

UN 2022/12 Anställningar Elmeskolan 2022 3.13 Anställning

Vedran Misic

2022.238 Anställningsavtal Fritidsledare 3.13 Anställning §70/2022

2022-02-18 Emil Svensson

UN 2022/12 Anställningar Elmeskolan 2022 3.13 Anställning

Vedran Misic

Sidan  10 av 10
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