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1 Utbildningsnämndens mål 

Utbildningsnämnden fattar årligen beslut om mål som gäller för utbildningen i Alvesta kommun, vilka 
framgår nedan. Dessa mål har också beslutats av kommunfullmäktige, vilket betyder att det är mål som 
också följs upp i delårsrapporter och årsrapporter på nämnds- och fullmäktigenivå. Målen ska också ses 
i ljuset av Agenda 2030 och de förväntningar som finns på kommunen utifrån dessa mål.  

En god utbildning för alla handlar och att varje barn och elev har rätt till en inkluderande och likvärdig 
utbildning av god kvalitet. Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. I vårt utbildningssystem 
möter vi barn och ungdomar under många år. Redan i förskolan läggs en viktigt grund som ska följa med 
barnet genom förskola, till förskoleklass och fritidshem och fram till dess att de slutar årskurs 9 – och 
senare genom hela livet. Vi ska också ha en bra utbildning för de elever som har någon form av 
funktionsvariation som gör att de har behov av en god och likvärdig utbildning inom särskolan – och då 
också för de elever som väljer att gå gymnasiesärskola hos oss.  

Utbildning är på många sätt viktigt för att arbeta för ett jämställt samhälle där flickor och pojkar har lika 
rättigheter, villkor och möjligheter samt makt att själva forma sina liv. Det kan till exempel handla om 
att möta sociala normer i skolan för att utjämna skillnader mellan flickors och pojkars villkor. 
Utbildningen har också ett ansvar att minska klyftorna i samhället och att arbeta för jämlikhet och allas 
lika rättigheter utifrån diskrimineringsgrunderna.  

Så även om det första målet nedan kan kännas avlägset för de som arbetar med de yngre barnen så är 
det där den viktiga grunden läggs. För att lyckas är kompetenta och engagerade medarbetare viktiga för 
att kunna uppnå de mål i läroplanen som handlar om normer och värden samt inflytande, delaktighet 
och ansvar.  

Utbildningsnämndens mål: 

- Andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka
- I Alvesta utbildas barn och elever av kompetenta och engagerade medarbetare i barn- och

elevgrupper som i storlek närmar sig snittet för riket.

Ovanstående mål upp i delårsrapport, årsrapport samt systematiska kvalitetsarbetet del A. 
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2 Enkäter 
2.1 Förskolan 
I förskolan omarbetades enkätunderlaget till vårdnadshavare inför enkätomgången våren 2022. Därav 
finns inte några direkt jämförbara resultat från tidigare år. Enkäten bedöms dock fånga de frågor som 
är relevanta ur verksamhetens synvinkel.  

Våren 2021 genomfördes inte någon enkät i förskolan. 

2.2 Grundskolan 
I grundskolan har utbildningsförvaltningen sedan ett antal år tillbaka använt sig av Skolinspektionens 
skolenkät till samtliga elever i åk 4 – 6 respektive 7 – 9. Skolinspektionen gjorde inför omgången 2022 
om sina enkäter och valde att gå från påståendeform till frågeform i enkäterna. Tillsammans med 
rektorerna beslutades då att även utbildningsförvaltningens enkät skulle ändras så att den är samma 
som Skolinspektionens enkät även fortsättningsvis.  

För årskurs 1 – 3 samt fritidshem formuleras egna frågor. Även dessa gjordes om till frågeform inför den 
här enkätomgången.  

2.3 Skolinspektionens skolenkät 
Vartannat år genomför Skolinspektionen skolenkäten i kommunens årskurs 5 och årskurs 8. Den 
genomfördes under våren 2022 och de resultaten återfinns i sin helhet här:  

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-rapporter-och-beslut-fran-
skolinspektionen?sok=SokSE&termin=VT2022&kommun=0764&run=1.  

Årskurs 5 och årskurs 8 återfinns inte i kommunens egna sammanställningar i år då eleverna inte gör 
samma enkät två gånger.  

I Skolinspektionens enkät återfinns även resultat från pedagogisk personal och vårdnadshavare. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-rapporter-och-beslut-fran-skolinspektionen?sok=SokSE&termin=VT2022&kommun=0764&run=1
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-rapporter-och-beslut-fran-skolinspektionen?sok=SokSE&termin=VT2022&kommun=0764&run=1
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3 Kränkande behandling, trakasserier och diskriminering i förskola och 
skola 

3.1 Bakgrund 
I skollagens 6 kapitel, Åtgärder mot kränkande behandling, återfinns de lagar som reglerar förskolans 
och skolans ansvar att motverka kränkande behandling och barn och elever. Bestämmelser om förbud 
med mera mot diskriminering i samband med verksamhet återfinns i diskrimineringslagen1.  

Förskolor, skolor och fritidshem ska vara fria från kränkande behandling och diskriminering. Förskolor 
och skolor måste aktivt arbeta med att förebygga och åtgärda kränkande behandling i samband med 
verksamheten. Vad som är kränkande behandling måste avgöras i varje enskilt fall. I förskolan kan det 
vara extra svårt att bedöma om det är en kränkning eller ej eftersom barnets ålder och mognad påverkar 
om barnet överhuvudtaget kan ha en kränkande avsikt. Som exempel har Skolinspektionen gjort en 
bedömning att barn som biter andra, liksom knuffar och liknande, kan förklaras som ett åldersadekvat 
beteende eller som en utvecklingsfas. 

I förskolan, eller för yngre barn i skolan, kan det också vara svårt att tolka hur ett barn upplever en 
händelse. Det är då viktigt att ha en god och nära kommunikation med vårdnadshavare och ta deras 
signaler på allvar. Om det framkommer via vårdnadshavare att ett litet barn uppfattar en kränkning ska 
det utredas som en sådan. 

3.2 Förskola 
3.2.1 Resultat 
Anmälningar om kränkande behandling 
I förskolan har det under läsåret gjorts 14 anmälningar om kränkande behandling, vilket kan jämföras 
med föregående år då det gjordes 8 anmälningar2. Övervägande del, 75 procent, bedömdes inte vara 
en kränkning. Det är fler flickor än pojkar som både utsätts och är utsättare i förskolan.  

Samtliga förskolor upprättar en plan för likabehandling. 

Enkät 
I vårdnadshavarenkäten som var tillgänglig för vårdnadshavare att besvara under tidig vår svarade 

- 78,8 procent av vårdnadshavarna att de vet vem de ska vända sig till på förskolan om något
barn blivit illa behandlat vilket är en minskning med ca 10 procent sedan förra mätningen 2020.

3.3 Skola 
3.3.1 Resultat 
Anmälningar om kränkande behandling 
Under läsåret har det upprättats 803 anmälningar3 om kränkande behandling i grundskolan, vilket är 
färre än samma period föregående år då 8704 anmälningar gjordes. Av dessa händelser bedömdes cirka 
90 procent som en kränkning. Ärenden handläggs ofta det som en så kallad snabbutredning, dvs att 
händelsen är av den karaktären att personal kan utreda direkt på plats. I statistiken går att utläsa att det 
är främst pojkar (knappt 80 procent) som utsätter andra elever och det är i högre grad pojkar som också 

1 (Diskrimineringslag (2008:567), u.d.) 
2 Perioden 2020-08-01—2021-06-15 
3 2021-08-01—2022-06-15 
4 2020-08-01—2021-06-15 
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blir utsatta (ca 65 procent). Övervägande delen av händelserna är av antingen fysiskt eller verbal 
karaktär.  

För Capellaskolans del upprättades 13 anmälningar under läsåret och motsvarande värde från 
föregående år var 19.  

Samtliga skolor upprättar plan för likabehandling. 

Elevenkäter 
Tycker du att de vuxna i skolan gör tillräckligt om en elev blir illa behandlad? 

- 95 procent av eleverna i fritidshemmet svarar alltid eller ofta på frågan
- 80,6 procent av eleverna i åk 1 – 3 svarar alltid på frågan
- 62 procent av eleverna i åk 4 och 6 tycker svarar alltid eller ofta på frågan
- 58,7 procent av eleverna i åk 7 och 9 svarar alltid eller ofta på frågan

Frågan ställdes något annorlunda i tidigare års enkäter, men samtliga stadier svarar i högre grad positivt 
på den här frågan än vad de gjort tidigare.  

Tycker du att de vuxna i skolan har koll på vad som händer på rasterna? 
- 56,7 procent av eleverna i åk 1 – 3 svarar alltid på frågan
- 45,5 procent av eleverna i åk 4 och 6 tycker svarar alltid eller ofta på frågan
- 30 procent av eleverna i åk 7 och 9 tycker svarar alltid eller ofta på frågan.

I Skolinspektionens enkät når området förhindra kränkningar ett indexvärde5 på 7,0 för årskurs 5 och 
5,7 för årskurs 8. Elever i Alvesta kommun är alltså något nöjdare än samtliga skolor som deltagit i 
skolenkäten vårterminen 2022.  

3.4 Nulägesbeskrivning 
Det görs få anmälningar om kränkande behandling i förskolan, även om de ökat något från föregående 
år. Det är som beskrivits tidigare i texten inte alltid enkelt att avgöra om ett litet barn kränker – eller för 
den delen känner sig kränkt – eller om en händelse kan rymmas inom ramen för ett ålderadekvat 
beteende. Dock är det viktigt att ha förståelse för att det inte är själva anmälan som avgör om händelsen 
ska betraktas som en kränkning, det är utredningen som ska påvisa det.  

Rektorerna i förskolan behöver tillsammans med personal på förskolorna fundera över och stämma av 
med vårdnadshavare vad det är som gör att vårdnadshavare inte vet vem de ska vända sig till om något 
barn har blivit illa behandlat. Detta har sedan tidigare varit ett område som förskolorna ha satt fokus på 
och haft insatser för, så den borde kanske inte blivit sämre.  

Anmälningar om kränkande behandling görs och utreds i hög grad av skolorna. Skolorna använder även 
i hög grad anmälningar i Draftit för att följa upp händelser både på individnivå och i förebyggande syfte. 

En del skolor gör fördjupade uppföljningar på veckobasis, andra på månadsbasis men i stort kan utläsas 
att statistik från verktyget används för att gå igenom händelser och ärenden.  

Eleverna upplevs i högre grad än tidigare år tycka att skolan gör tillräckligt om en elev blir illa behandlad, 
även om frågan till viss del ställdes annorlunda föregående år, vilket är positivt.  

5 I Skolinspektionens rapport anges resultaten med hjälp av ett indexvärde (0 – 10) där ett högt indexvärde 
indikerar på en positiv uppfattning. 
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4 Normer och värden 
4.1 Bakgrund 
Läroplanen för förskolan anger att förskolan aktivt och medvetet ska påverka och stimulera barn och 
elever att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i vardaglig 
handling.  

Förskola och skola har i uppdrag att förmedla både kunskaper och värden. För alla som arbetar i förskola 
och skola är arbetet med värdegrunden ett övergripande uppdrag som ska genomsyra hela 
verksamheten – organisation, undervisning, alla olika möten och aktiviteter6.  

I skolans uppdrag ingår att de som arbetar i skolan aktivt och medvetet ska påverka och stimulera 
eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk 
och vardaglig handling i olika sammanhang. I målen för utbildningen uttrycks bland annat att eleven ska 
kunna göra och uttrycka etiska ställningstaganden, att de ska respektera andra människors egenvärde 
liksom att ta avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande 
särbehandling7.  

4.2 Förskolan 
4.2.1 Utvecklingsområden från föregående läsår 
Vid föregående års uppföljning lyftes följande delar upp som utvecklingsområden för förskolan 

- Specialpedagogik för lärande
- Samverkan för bästa skola (förskoleområde norr samt Skogsbackens och Ängagårdens

förskolor)
- Utveckla lärmiljöerna

Resultaten för dessa områden framgår under texterna nedan. 

4.2.2 Resultat förskola 
I vårdnadshavarenkäten som var tillgänglig för vårdnadshavare att besvara under tidig vår svarade 

- 91,5 procent att de upplevde att deras barn till stor del eller helt och hållet var trygga i förskolan,
vilket är en minskning med ca 3 procent

- 84,9 procent att deras barn aldrig eller sällan kände rädsla för andra barn i förskolan, vilket är
en ökning med ca 10 procent från år 2020

- 92,2 procent att deras barn aldrig eller sällan kände rädsla för personal på förskolan, vilket är
en ökning med drygt 7 procent från år 2020

4.2.3 Nulägesbeskrivning förskola 
Normer och värden är ett område som är ett viktigt och ständigt pågående område för förskolorna att 
arbeta med. Hur man gör och tar sig fram inom området kan både vara likt och olikt varandra. Det är ett 
område där arbetet aldrig kan betecknas som klart.  

6 Ur: Förskolans och skolans värdegrund, Skolverket, 2013:5 
7 (Skolverket, 2011) 
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Specialpedagogik för lärande har genomförts under året av de förskolor som inte varit med i Samverkan 
för bästa skola8. Utbildningens fokus är på grundläggande specialpedagogiskt perspektiv och har varit 
ett särskilt utvecklingsområde under året. Utbildningen handlar bland annat om barns delaktighet, hur 
pedagogen kan skapa engagemang och vilket stöd barnet kan ges i lärmiljön.  

Lärmiljöerna har varit ett annat utvecklingsområde på samtliga förskolor under året och där uttrycker 
man under senare år att förändringar har skett i personalgruppen för att skapa ett lärande för barnen 
utifrån deras intressen. Lärmiljöerna är ett viktigt verktyg för att barnen ska ges möjlighet till samspel 
och möten och tillfällen att utveckla den sociala samvaron.  

Arbetet med lärmiljöerna samspelar alltså med Specialpedagogik för lärande och insatserna har gett 
liknande effekter. Ytterligare en framgångsfaktor som lyfts och som till viss del hänger ihop med 
ovanstående är att man i större utsträckning delar grupperna i mindre grupper vilket gör att barnen 
lättare får komma till tals.  

Rektorer menar också att pedagoger är med aktivt i det barnen vill göra och hjälper till att sätta ord på 
saker i leken för att ge barnen verktyg att utveckla sina förmågor. Det leder till en ökad trygghet för 
barnen och de vågar berätta hur de känner och mår i olika situationer – självkänslan stärks.  

4.3 Grundskola och särskola inklusive förskoleklass och fritidshem 
4.3.1 Resultat grundskola 
Tycker du att lärarna behandlar alla elever lika oavsett om de är flickor, pojkar eller har en annan 
könsidentitet? 

- 75,4 procent av eleverna i åk 4 och 6 svarar helt och hållet eller till stor del
- 61,9 procent av eleverna i åk 7 och 9 svarar helt och hållet eller till stor del

Motsvarande frågor har ställts till högstadiet tidigare år och resultatet är i stort sett detsamma. Elever 
från mellanstadiet upplever i högre grad att lärare behandlar elever lika.  

4.3.2 Nulägesbeskrivning skola 
Skolorna beskriver i hög grad att arbete med normer och värden är en ständigt pågående verksamhet, 
såväl i vardagen direkt med elever som i skolornas elevhälsoteam/elevhälsomöten. Precis som skrivits 
om i tidigare rapporter är det ett område där skolorna lägger mycket tid.  

Utifrån de rapporter som lämnas in från skolenheterna våren 2022 kan utläsas att skolorna har fortsatta 
insatser för att nå trygghet och studiero i skolan samt att läroplanens delar avseende normer och värden 
upprätthålls. Förutom att man i det vardagliga arbetet hanterar värdegrundsfrågor både kollegialt och 
tillsammans med elever, kan följande exempel på specifika insatser ges:  

- Handledningstillfällen för personalen i regi av psykolog från centrala barn- och elevhälsan
(Vislandaskolan)

- Föreläsning om motivationsskapande undervisning och lärmiljö, Martin Hugo (Prästängsskolan)
- Samverkan med föreningsliv och kyrkan för att nå eleverna utanför skoltid för att bidra till en

positiv social samvaro på skolan (Grönkullaskolan)
- Kollegialt lärande med utgångspunkt i litteratur; Meningsfullt lärande: demokrati och samtal i

skolan, Niclas Fohlin och Jennie Wilson (Hjortsbergaskolan)

8 Förskolor som deltagit i Specialpedagogik för lärande: förskoleområde Öster och Söder, Lekbackens förskola, 
Grönkullens förskola samt Sjölyckans förskola 
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Vid studiedagarna i augusti 2022 kommer samtlig personal i skolan att få delta i en föreläsning med 
Fredrik Zimmerman, Så får vi fler pojkar att lyckas i skolan, i syfte att föreläsningen ska gagna både 
flickors och pojkars prestationer i skolan. Detta är också en del som skrivits fram i huvudmannens 
åtgärdsplan inom ramen för Samverkan för bästa skola – hur man bemöter och motiverar alla elever i 
skolan. Detta i syfte att nå en högre måluppfyllelse i skolan.  
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5 Delaktighet, inflytande och ansvar 
5.1 Bakgrund 
I förskolan ska grunden läggas för barns förståelse för vad demokrati är. Barns sociala utveckling 
förutsätter att de utifrån sin förmåga får ett allt större ansvar för sina handlingar och för miljön i 
förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande och deras behov och intressen ska ligga till grund 
för utformning av miljö och planering av utbildningen.  

Alla elever i skolan ska kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga enligt de demokratiska principerna. 
Eleverna ska ges inflytande över utbildningen, efter ålder och mognad. Skolans mål är bland annat att 
eleverna utifrån sina förutsättningar tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö 
och visar respekt och hänsyn både mot skolans personal och mot andra elever. Eleverna ska också ges 
kunskap om de demokratiska principerna och ges möjlighet att utveckla sina förmågor att arbeta i 
demokratiska former.  

5.2 Förskolan 
5.2.1 Nulägesbeskrivning förskola 
För att barn i förskolan ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande arbetar man bland annat med 
TAKK9, bildstöd och kroppsspråk. Självklart finns också närvarande pedagoger som stöttar barn vid 
behov och arbete med lärmiljöerna gör att barnen kan göra val och vara självständiga. Det ger effekter 
på grupperna som till exempel att barn vågar komma till tals, att deras självkänsla ökar och att de vågar 
vara mer självständiga. I förskolan arbetar man med demokratibegreppet och lär tidigt barnen om att 
förstå innebörden av gemensamma beslut. Att arbeta med bildstöd och TAKK ger barnen fler verktyg 
att uttrycka sig med vilket leder till färre konflikter/missförstånd barn emellan.  

Att ha möjlighet att dela barnen i mindre grupper är av betydelse för att ge barnen möjlighet att uttrycka 
tankar, idéer och att stötta dem i deras funderingar och tankar. Möjligheten att påverka och utöva 
inflytande är enklare i den mindre gruppen.  

Förskoleområde Öster ger exempel på att man har använt boken Demokrati för förskolebarn (Heimer & 
Pihlgren) samt filmklipp av Martina Lundström för att mötas kring frågor om demokrati i förskolan.  

I förskolan använder man sig också av böckerna Kompisar (Palm) med tillhörande handdockor. 
Kompisböcker är en serie med tio små berättelser om Kanin och Igelkott med fokus på värdegrunden 
och barnkonventionen. Utgångspunkten är i situationer som de flesta barn förväntas känna igen sig.  

I förskolan arbetar man även med ett mer formellt inflytande som t ex barnråd och/eller matråd. 
Förskolorna genomför också trygghetsvandringar tillsammans med barnen för att öka tryggheten på 
förskolorna.  

5.3 Grundskola och särskola inklusive förskoleklass och fritidshem 
5.3.1 Resultat 
Hur mycket tycker du att ni elever får vara med och påverka hur ni ska arbeta på lektionerna? 

- 76,5 procent av eleverna på fritidshemmet tycker att de väldigt mycket eller ganska mycket får
vara med och påverka vilka aktiviteter de ska göra på fritidshemmet

- 60,5 procent av eleverna i åk 4 och 6 tycker att de väldigt mycket eller ganska mycket får vara
med och påverka på lektionerna
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- 47,6 procent av eleverna tycker att de väldigt mycket eller ganska mycket får vara med och
påverka på lektionerna

Hur mycket tycker du att de vuxna lyssnar på förslag från eleverna till exempel från klassråd eller elevråd? 
- 68,9 procent av eleverna i åk 4 och 6 tycker att de vuxna lyssnar på dem väldigt eller ganska

mycket
- 60,2 procent av eleverna i åk 7 och 9 tycker att de vuxna lyssnar på dem väldigt eller ganska

mycket

I Skolinspektionens enkät når elevinflytande ett indexvärde10 på 6,5 för åk 5 och 5,1 för åk 9. Det kan 
jämföras med samtliga svarande skolor i landet som hamnar på 6,0 respektive 4,7. Pedagogers 
bedömning av elevinflytande hamnar på 6,3.  

5.3.2 Nulägesbeskrivning skola 
Eleverna i Alvesta kommun bedömer i något högre grad än samtliga deltagande skolor i 
Skolinspektionens skolenkät att de har inflytande över sin utbildning. Pedagogerna bedömer i högre 
grad att eleverna har inflytande än vad eleverna själva tycker. Det är också tydligt i elevernas svar att 
deras upplevelse av inflytande minskar ju längre upp i årskurserna de kommer när det i praktiken – med 
ålder och mognad – borde öka. Det är dock oklart vad detta står för så det är svårt att dra några 
slutsatser av det utifrån tillgängligt underlag.  

Skolorna har i hög grad ett formellt inflytande för eleverna i form av fritidsråd, klassråd och elevråd. 

Nedan följer ett urval av goda exempel från skolorna:  

- Capellaskolan har beskrivit i sina senaste rapporter hur de har utvecklat arbetet med
elevinflytande i samtliga klasser för att eleverna ska kunna påverka sin situation och vara
delaktiga i sitt lärande, såväl på individ- och gruppnivå som på skolnivå. Inom ramen för
verksamheten på Capellaskolan behöver processen med inflytande anpassas med tydliggörande
information och processen till beslut behöver få ta tid, vilket personalen har kompetens för att
säkerställa.

- Grönkullaskolan beskriver hur de arbetar med fokusintervjuer tillsammans med eleverna efter
genomförda temaperioder. Eleverna har kloka och bra synpunkter som återkopplas till skolans
personal, t ex kring lärarens tydlighet att kommunicera betygskriterier kopplat till
bedömningsunderlag.

- Skol IF på Vislandaskolan bidrar till goda förutsättningar till att låta elever växa genom ansvar
och erbjuda en meningsfull fritid.

10 I Skolinspektionens rapport anges resultaten med hjälp av ett indexvärde (0 – 10) där ett högt indexvärde 
indikerar på en positiv uppfattning. 
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6 Trygghet och studiero 
6.1 Bakgrund 
I skollagens 5 kapitel 3 § anges att utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö 
som präglas av trygghet och studiero11. Trygghet och studiero är viktigt för hur eleverna kommer att 
lyckas med att nå målen för utbildningen. Exempel på förutsättningar för att det ska lyckas är 
strukturerad och varierad undervisning, tillitsfulla relationer mellan elever och lärare samt ett aktivt 
värdegrundsarbete.  

6.1.1 Utvecklingsområden från föregående läsår 
Rektorerna har genomfört elevintervjuer kring trygghet, studiero, jämställdhet och arbete mot 
kränkande behandling, enligt föregående års uppdrag. Dessa redogörs för nedan under resultat och 
nulägesbeskrivning.  

6.2 Resultat 
Känner du dig trygg i skolan? 

- 97,2 procent av eleverna på fritidshemmet svarar helt och hållet alternativt till stor del
- 79,8 procent av eleverna på lågstadiet anger att de alltid känner sig trygga på skolan12

- 89,1 procent av eleverna på mellanstadiet svarar helt och hållet alternativt till stor del
- 82,2 procent av eleverna på högstadiet svarar helt och hållet alternativt till stor del

I jämförelse med tidigare år upplever elever på fritidshemmet och högstadiet en högre trygghet och 
lågstadieeleverna en lägre trygghet. Mellanstadiet har ökat något mot föregående år.  

I sammanfattningen för resultaten visar indexvärdet avseende trygghet för kommunens elever i åk 5 på 
indexvärde 8,5 och åk 8 på indexvärde 8,3. Det kan jämföras 8,5 för samtliga medverkande skolenheter 
(årkurs 5 och årskurs 8).  

Personalens indexvärde i samma enkät ger ett värde på 7,4, vilket innebär att personalens bild av 
trygghet är lägre än elevernas uppfattning om trygghet.  

Hur ofta är det arbetsro på lektionerna och hur ofta är det så stökigt på lektionerna att du har svårt att 
koncentrera dig på arbetet? 

- 84,5 procent av eleverna i årskurs 1 – 3 tycker att det alltid eller ibland är studiero på lektionerna
- 33,8 procent av eleverna i årskurs 4 och 6 tycker att det alltid eller ofta är arbetsro på

lektionerna, 42,8 procent tycker att det är det ibland. 26 procent av eleverna tycker att det ofta
eller alltid är så stökigt på lektionerna att de har svårt att koncentrera sig.

- 52,6 procent av eleverna i årskurs 7 och 9 tycker att det alltid eller ofta är arbetsro på
lektionerna, 35,2 procent tycker att det är det ibland. 16 procent av eleverna tycker att det ofta
eller alltid är så stökigt på lektionerna att de har svårt att koncentrera sig.

I Skolinspektionens rapport når indexvärdet13 för studiero hos eleverna i åk 5 på 5,4 och i åk 8 ett värde 
på 6,0. Det kan jämföras med samtliga medverkande skolenheter som når ett värde på 5,6 respektive 

11 (Skollag (2010:800), 2010) 
12 Detta värde är lägre än föregående år men det beror troligen på att svarsalternativen inte är dessa.  
13 I Skolinspektionens rapport anges resultaten med hjälp av ett indexvärde (0 – 10) där ett högt indexvärde 
indikerar på en positiv uppfattning. 
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5,7. Personalens indexvärde i samma enkät ger ett värde på 6,9, vilket innebär att personalens bild av 
studiero är högre än elevernas uppfattning om studiero.  

6.2.1 Nulägesbeskrivning skola 
Utifrån elevenkäterna kan slutsatsen dras att de flesta eleverna känner sig trygga i skolan men att det 
är viktigt att uppmärksamma att det finns de som uttrycker att de känner sig otrygga. Det är färre elever 
som upplever att det är studiero på lektionerna och personalens bild av studiero är högre än elevernas. 

Under hösten 2021 återrapporterade skolorna vilka åtgärder man som rektor gör på skolan för att 
komma framåt i arbetet kring trygghet och studiero. Utgångspunkten i återrapporteringen var att man 
skulle intervjua grupper av elever och återrapportera tänkta åtgärder. Skolorna beskrev ett antal 
åtgärder vilka man arbetade med, vilka till bland annat var nolltolerans mot skojbråk, samtal kring 
trygghet och studiero vid klassråd, värdegrundsdagar och värdegrundsarbete i praktiken samt 
förebyggande arbete kring bemötande och hur olika situationer kan hanteras.  
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7 Sammanfattande analys förskola 
Enkäten i förskolan visar på att vårdnadshavare generellt är nöjda med förskolorna i kommunen och 
medelvärdet för nöjdheten når drygt 8 på en skala mellan 0 och 10 (redovisas inte tidigare i rapporten 
men framgår av enkäten). Rektorerna beskriver också ett i stort väl fungerande arbete för de områden 
som avhandlas inom ramen för SKA del C.  

Att prata om och belysa normer och värden i förskolan är viktigt och förskolorna ser Barnkonventionen 
som ett verktyg för att nå framåt i den här frågan liksom de utvecklingsområden som har pågått under 
året i form av Specialpedagogik för lärande, Samverkan för bästa skola och utveckling av lärmiljöerna.  

Det kan märkas över tid i både rapporter och dialoger att personalen i förskolorna blir allt bättre på att 
arbeta med möjligheten för barns inflytande och delaktighet och att personalen i förskolan ser att till 
exempel lärmiljön är ett viktigt redskap. Att arbeta med olika metoder och verktyg för att barnen ska 
ges möjlighet till inflytande, där kommunicera och göra sin röst hörd är viktigt, har förskolorna generellt 
kommit en bra bit på väg. Rektorer tillsammans med personal vittnar om att genom att utgå från barns 
intressen och barninflytande i t ex samlingar blir barnen mer självständiga och säkra vilket också leder 
till en högre grad av trygghet hos barnen. Förskolorna beskriver det som barn som vet att de kan påverka 
och att de vågar göra det, barn som vill utforska, lära och utvecklas, lugnare barn, barn som vill stanna 
kvar längre i en aktivitet och att barnen förstår att den pedagogiska miljön är föränderlig och att de kan 
påverka.  

Rektorerna i förskolan behöver som beskrivits tidigare ta reda på varför vårdnadshavare inte upplever 
att man vet vart man ska vända sig när något barn blivit illa behandlat. Beror det på att man faktiskt inte 
vet eller beror ett negativt svar på att man inte har haft behov att ta reda på det eller lägga den 
informationen på minnet? 

Att fortsätta arbeta aktivt med lärmiljöerna under kommande läsår liksom att aktivt komma i gång med 
lärmiljöobservationer på alla förskolor är en god utveckling framåt för att nå en god och likvärdig 
utbildning för alla barn i förskolorna i Alvesta kommun. För även om det går att vittna om framsteg de 
senare åren finns ändå mer att göra, vilket också förskolorna tillsammans med rektor både vill göra och 
gör.  

8 Sammanfattande analys skola inklusive förskoleklass och fritidshem 
Bedömningen är att skolorna i ganska hög grad arbetar på ett systematiskt sätt med uppföljning av 
kränkande behandling genom att använda Draftit som ett verktyg. Skolornas egen elevhälsa har ett 
viktigt uppdrag i att stötta med uppföljningar, analyser och insatser inom det här området för att arbeta 
förebyggande och på sikt minska antalet anmälningar. Draftit med anmälningar både av misstänkta 
kränkningar och den del där man anmäler tillbud har blivit ett effektivt verktyg för verksamheterna.  

Skolorna har på olika sätt regelbundna aktiviteter med värdegrundsarbete på lektionstid men det är i 
vardagen som det allra viktigaste arbetet genomförs t ex i möten och i samtal med elever när frågor 
aktualiseras och händelser uppstår. Det är ett arbete som aldrig blir klart och som hela tiden behöver 
vara aktuellt.  

Eleverna i kommunens skolor upplevs i stort vara trygga, vilket är positivt. Det innebär dock inte att 
skolorna kan vila i det utan hela tiden försöka identifiera eventuella elever som kan uppleva någon form 
av otrygghet och möta dem i det. Skolorna behöver fundera över arbetsron/studieron i klassrummen 
och identifiera vad det står för att eleverna svarar i så låg grad att de har arbetsro. Hur kan läraren 
tillsammans med eleverna bygga på delaktighet och inflytande för att tillskapa studiero för alla elever? 
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Skolorna arbetar i hög grad med möjlighet till formellt inflytande så som matråd, klassråd, elevråd, 
fritidsråd med mera. Eleverna upplever dock att de får mindre inflytande över undervisningen ju längre 
upp de kommer i de olika årskurserna. Skolorna behöver därför fundera över elevernas upplevelse av 
inflytande över utbildningen och om detta också till exempel skulle kunna ha samband med motivation 
och måluppfyllelse på skolan. Finns behov av att komma överens om, inte minst i lärarkollegiet, vad 
delaktighet och inflytande faktiskt betyder. Och för att ta ansvar – behöver eleverna ges möjlighet till 
delaktighet och inflytande? 

Till kommande läsår kommer de dialoger som genomförs på skolorna också att inbegripa samtal med 
elevrepresentanter, vilket möjligen kan ge en förtydligande bild av ovanstående.  
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Redovisning av statsbidrag 2022 
Nedan redovisas de bidrag som finns att söka för våra verksamheter. Samtliga statsbidrag är förenade med redovisningskrav vilka kan resultera i att hela 
beloppet beviljas eller att återkrav begärs om man inte levt upp till kraven för statsbidragen.  

Statsbidrag Söks Verksamhet Belopp Användning 
Bättre 
språkutveckling i 
förskolan 2022 

Ja, hela 
bidragsramen 

Förskolan Sökt och 
beviljat: 
705 833 kr 

Bidraget ska gå till att stärka språkutvecklingen i förskolan, särskilt för barn som har 
annat dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska. Detta kan t ex vara insatser för 
att öka deltagandet, särskilda språkutvecklande insatser, kompetensutveckling. 

Omsorg på kvällar, 
nätter och helger 
2022 

Nej Förskola 
Fritidshem 

Bidraget ska användas till omsorg under kvällar, nätter och helger. Erbjuds inte i 
kommunen.  

Papperslösa barn 
2022 

Ja Förskoleklass 
Grundskola 
Grundsärskola 
Gymnasiesärskola 

Beviljat 
Vt: 245 062 kr 
Ht: Sökt 

Bidraget söka av kommuner som inom sitt område har barn som visats i landet utan 
tillstånd och har kostnader för barnens utbildning. Barn som vistas i landet utan 
tillstånd har i huvudsak samma rätt till utbildning som andra barn som bor i Sverige. 
Bidraget fördelas proportionerligt till de kommuner som har asylsökande barn och 
som söker bidrag. Fördelningstal utifrån Migrationsverkets statistik. 

Läxhjälp till 
huvudman 2022 

Ja Grundskola 
Grundsärskola 

Sökt och 
beviljat 
1 193 000kr 

Bidraget ska användas för att anordna frivillig läxhjälp till elever utanför ordinarie 
skoltid. Bidragsbeloppet är högst 1000 kr per elev.  
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Statsbidrag Söks Verksamhet Belopp Användning 
Elevhälsa 2022 Ja Förskoleklass 

Grundskola 
Grundsärskola 
Gymnasieskola 
Gymnasiesärskola 

Sökt och 
beviljat 
1 709 000 kr 

Bidraget ska göra det möjligt att anställa eller ge uppdrag till personal inom 
elevhälsan och för specialpedagogiska insatser. Det ska leda till att den 
genomsnittliga personaltätheten inom elevhälsan eller specialpedagogiska insatser 
ökar.  

Sökt elevhälsa: behålla en skolpsykolog samt personalförstärkning skolläkare, 
skolsköterska och skolkurator. 
Sökt specialpedagogiska insatser: speciallärare 

Specialpedagogik 
för lärande 
2022/23 

Ja Grundskola 
Förskola 

Sökt och 
beviljat 
1 167 900 kr 

Bidraget används för att utveckla lärares specialpedagogiska kompetens.  
Bidraget ska användas till att frigöra tid för lärare att handleda kollegor inom 
kompetensutvecklingsinsatsen.  

Under läsåret genomförs utbildningsinsatsen på samtliga förskolor utom de som är 
med i samverkan för bästa skola.  

Lärarlyftet 2022 Nej Statsbidraget ska underlätta för lärare att komplettera sin behörighet och 
kompetens med kurser inom lärarlyftet.  

Läraren måste ha påbörjat studier vid högskola eller universitet. 
Läslyftet i skolan 
21/22 

Nej Bidraget ska användas till att frigöra tid för att handleda kollegor inom 
kompetensutvecklingsinsatsen. 

Likvärdig skola 
2022 

Ja, hela 
bidragsramen 

Förskoleklass 
Grundskola 

Bidragsram 
17 026 985 kr 

Statsbidraget ska gå till att utöka huvudmannens resurser för att stärka 
likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass, grundskola och fritidshem. 
Bidraget kan användas till att utöka pågående insatser eller utföra nya insatser.  

Extra skolmiljard Ingen ansökan Bidragsram 
2 177 414 kr 

Bidraget syftar till att öka förutsättningen för alla barn och elever att få den 
utbildning de har rätt till, trots pandemin. Bidraget ska även fördelas till enskilda 
huvudmän enligt samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av 
resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.  
Varje kommun väljer sedan själv hur pengarna ska användas för att trygga barnens 
och elevernas rätt till utbildning.  

Utlandssvenska 
elever 2022 

Nej Statsbidraget ska ersätta kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige. 
Vi har inga elever för närvarande som faller inom den här kategorin.  
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Statsbidrag Söks Verksamhet Belopp Användning 
Kvalitetshöjande 
åtgärder i förskolan 
2022 

Ja Förskola Sökt och 
beviljat: 
4 377 024 kr + 
1 013 200 kr 

Statsbidraget ska gå till insatser som syftar till kvalitetshöjande åtgärder i förskolan. 
Utifrån Bidragsram 1 får statsbidraget användas till 

• att sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med
Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan

• att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan
• kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i

barngrupper i förskolan.
Utifrån Bidragsram 2 får statsbidraget användas till 

• att sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med
Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan.

Karriärtjänster 
läsåret 2021–22 

Ja Förskoleklass 
Grundskola 
Grundsärskola 
Gymnasiesärskola 
Gymnasieskola 
Vuxenutbildning 

Ht21: 
1 778 625 kr 
Vt22: 
1 693 625 kr 

Bidraget används till löner för karriärtjänsterna förstelärare och lektorer 
Utrymme att söka läsåret 2021–22: pott 1 á 5000 kr 24 karriärtjänster, pott 2 á 
10 000 kr 9 karriärtjänster. Skolverket beslutar om vilka skolor som ska ta del av pott 
2 och läsåret 2021/22 är det Grönkullaskolan och Allbo lärcenter (gymnasiet).  

Lärarassistenter 
2022 

Ja Förskola 
Grundskola 
Grundsärskola 
Gymnasiesärskola 
Gymnasieskola 

Sökt och 
beviljat vt22: 
426 765 kr 

Bidraget ska användas till att anställa fler lärarassistenter i skolan för att ge lärare 
ökad möjlighet att fokusera på undervisning.  

Total bidragsram för kommunen 2021 är 805 632 kr. 

Ska fördelas även till Allbo lärcenter.  
Lovskola 2022 Ja Grundskola 6–9 Söks senast 15 

september för 
de som 
genomfört 
lovskola (vt22) 

Bidraget ska gå till undervisning under skollov för elever som inte uppnått eller 
riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E och för lovsimskola.  
Statsbidraget avser endast frivilligt anordnad lovskola.  
Att notera: obligatorisk lovskola för elever i årskurs 8 och årskurs 9 ingår inte i detta 
statsbidrag, det finansieras inom ramen för ordinarie budget.  

För bidragsomgången 2022 gäller tillfälliga bestämmelser som innebär att ingen 
ansökan görs för sport-, påsk- och sommarlov. Endast rekvirering i efterhand. 
Rekvirerat hittills för sport-, påsk och sommarlov. Återstår höstlov.  

Barn som inte är 
folkbokförda i 
Sverige vt 2022 

Ja Förskola 
Grundskola 
Grundsärskola 
Gymnasiesärskola 

Sökt och 
beviljat vt 22: 
117 838 kr 

Vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige har rätt till kostnadsfri 
utbildning. Hemkommunen där barnet bor kan söka bidrag för att täcka 
utbildningskostnaden. 
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Statsbidrag Söks Verksamhet Belopp Användning 
Lärarlönelyftet 
2021/22 

Ja Förskola 
Grundskola 
Grundsärskola 
Gymnasiesärskola 

Ht21: 
2 229 631 kr 
Vt22: 
2 315 959 kr 

Bidraget ska gå till höjda löner för särskilt kvalificerade lärare och förskollärare. Den 
genomsnittliga löneökningen ska vara mellan 2 500 kr och 3 500 kr. 

Högskolestudier 
sva/sfi (ht) 

Nej Grundskola 
Grundsärskola 
Gymnasiesärskola 
Gymnasie 
Vuxenutbildning

Det här statsbidraget ska användas för att ge lärare kunskaper i att undervisa i 
svenska som andraspråk, sva, eller kommunal vuxenutbildning i svenska för 
invandrare, sfi. 

Högskolestudier i 
specialpedagogik 
vt22 

Ja Förskoleklass 
Grundskola 
Grundsärskola 

Ht 21: 
Sökt 279 188 
kr, 
återbetalning 
9 361 kr 

Bidraget ska användas för att göra det möjligt för lärare och förskollärare att utbilda 
sig för att ta speciallärar- eller specialpedagogexamen.  
Bidraget används för att lärare ska kunna delta i utbildning under arbetstid. 

Kommande:  

September: Högskolestudier sva/sfi, Högskolestudier specialpedagogik, Lärarlyftet, Papperslösa barn, Fortbildning förskollärare, Lovskola 

Oktober: Barn som inte är folkbokförda i Sverige, Karriärtjänster, Lärarlönelyftet 

November: Lovskola, Lärarassistenter 



Uppföljning med helårsprognos 2022 - utbildningsnämnden

Sammanställning avvikelse från budgeterat anslag - uppföljning med helårsprognos maj

Fg uppf Uppföljn Fg uppf Uppföljn Fg uppf Uppföljn Fg uppf Uppföljn Fg uppf Uppföljn Fg uppf Uppföljn Fg uppf Uppföljn

UN Gemensamt Förskola Grundskola Särskola Summa 

avvikelse

Summa 

avvikelse

Nettobudget / 

ansvar

11 11 40 40 41 41 42 42 43 43 45 45

610 Förvaltn.chef 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 722

611 Lokaler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 283

616 Köp utbildning 0 0 810 752 -725 -1 127 75 395 -160 -20 0 0 49 920

612 Vht-chef förskola 0 0 0 0 0 0 0 0 -18 051

613 Skolskjuts -500 -559 0 -91 -500 -650 17 680

614 Vht-chef elevhälsa -57 -32 -27 -109 383 741 300 600 16 034

615 Modersmål 0 0 0 0 1 728

617 Vht-chef grundskola 0 0 0 0 0 0 2 534

618 Resursenheten 0 0 0 0 0

619 Kostorganisation 0 281 0 0 0 -281 0 0 28 330

623 Fsk-omr väster 0 0 0 0 29 743

626 Fsk-omr öster 0 0 0 0 27 509

627 Fsk-omr norr 0 0 0 0 16 967

629 Fsk-omr söder 0 0 0 0 26 396

632 Mohedaskolan 527 533 -527 -533 0 0 30 054

633 Hjortsberga/Sjölyckan 0 0 -16 8 16 -8 0 0 12 078

635 Capellaskolan 253 378 -253 -378 0 0 16 420

636 Prästängsskolan -1 209 -1 218 809 818 -400 -400 28 935

637 Vislandaskolan -47 -159 47 159 0 0 30 554

638 Skatelövskolan -167 -238 167 238 0 0 12 421

644 Grönkullaskolan -294 -90 294 90 0 0 31 145

645 Hagaskolan 0 0 0 0 30 779

0 0 -57 -32 783 924 -1 678 -1 913 764 1 060 -413 -489 -600 -450 478 181

UN Gemensamt Förskola Skolbarnsomsorg Grundskola Särskola Summa 

Nettobudget/verksamhet 1 273 26 105 0 27 111 30 764 0 85 253

Kolumn "Fg uppf" innehåller uppgifter om prognostiserad avvikelse föregående månad

Kolumn "Uppföljn" innehåller uppgift angående förväntad avvikelse gentemot budgeterat anslag för aktuell budgetuppföljningsrapport med helårsprognos

Längst ner efter kolumnerna finns uppgift om total budget för aktuell verksamhet

Längst bort till höger i raderna finns uppgift om total budget för aktuell enhet

Fritidshem
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Datum 

2022-09-09 
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Tjänsteskrivelse om lokalförsörjningsplan för 
utbildningsförvaltningen 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att anta förslaget på lokalförsörjningsplan för 
utbildningsförvaltningen.  

Bakgrund 

I Underlag för lokalförsörjningsplan för utbildningsnämndens verksamheter 2022 – 
2031 (bifogas denna handling), redovisas förvaltningens behov avseende lokaler. 
Underlagen, som utgör grund för behovsbedömningarna, utgörs av kommunens 
prognoser för antal barn – och elever, planerad utbyggnad av bostäder samt 
byggnadernas skick. Underlaget ska bidra till nämndens och förvaltningens 
verksamhetsspecifika planerings- och lokalförsörjningsfrågor men också ge en input 
till hela kommunkoncernen angående den största nämndens lokalbehov.  

Utbildningsförvaltningens verksamheter står inför ett stort behov av lokaler, bland 
annat med anledning av ett ökat bostadsbyggande främst i östra delarna av Alvesta 
tätort. Det finns också ett visst renoveringsbehov, främst i köken.  

Lokalbehovet kan tillgodoses genom investeringar i form av till- eller ombyggnader i 
de fastigheter som förvaltningen hyr av Allbohus. Det kan även tillgodoses genom 
förhyrning av paviljonger av en extern leverantör. Ibland är en hel ny byggnation av 
en skola eller förskola nödvändig.  

Då lokalkostnaderna utgör en betydande post i nämndens budget är det väsentligt 
att lokalerna används på ett effektivt sätt och att inte hyreskostnaderna ökar för 
mycket. Målet är att nämndens verksamheter ska erbjudas ändamålsenliga lokaler i 
kombination med en effektiv resursanvändning. Samverkan med Allbohus och 
andra förvaltningar och nämnder är central för att uppnå detta mål för hela 
kommunen.  

Underlag för lokalförsörjningsplan för utbildningsnämndens verksamheter 2022 – 
2031 bör uppdateras årligen och därefter revideras eventuellt Prioriteringsunderlag 
av lokalförsörjningsplanen för utbildningsförvaltningens verksamheter 2022 - 2031.  

Planen kan ligga till grund för kommunstyrelsens beslut om 
planeringsförutsättningar inför budgetarbetet inför kommande år.  

Prioritering och tidplan 

1. Om- och tillbyggnad av Skatelövsskolan och Grimsgården i Grimslöv.
Behovsanalys är framtagen och ritningar för om – och tillbyggnad är klara
höstterminen 2022. Begäran om anbud under hösten 2022. Beslut om
investeringen i kommunfullmäktige HT 2022. Detaljprojektering och byggstart
planeras under 2023. Byggnationen är färdig inför höstterminen 2025.
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2. Nybyggnation av förskola på Aringsåsområdet. Ritningar tas fram under
höstterminen 2022. Detaljprojektering VT 2023. Byggstart snarast.  Färdigställande
under 2025.

3. 
a.Om- eller tillbyggnad av Prästängskolan alternativt nybyggnation av skola på
fastigheten Aringsås 14:4. Detaljplan klar våren 2023. Behovsanalys,
kravspecifikation och ritningar klara vårterminen 2023. Projektering höstterminen
2023. Byggstart våren 2024. Byggnaderna klara inför höstterminen 2026.

b.Tillbyggnad av Hagaskolan. Behovsanalys och ritningar klara höstterminen 2022.
Detaljprojektering vårterminen 2023. Byggstart hösten 2023 eller våren 2024.
Byggnationen färdigställd senast 2026.

4. Renovering av Grönkullskolans kök. Kan påbörjas först under höstterminen 2024
då Hagaskolans tillagningskök blir tillgängligt och renoverat.

Byggprojekt med start efter 2024 

5. Bygg till Vislandaskolan. I ett initialt skede prioriteras att bygga ut kök och matsal.
Ljudisolering matsal och högstadiets undervisningslokaler samt utbyggnad av
klassrum sker i steg två. Grupprum, personalutrymmen mm behövs också.
Projektering tidigast under 2024. Byggstart tidigast 2025. Klar under 2027–2028.

6. Bygg ändamålsenliga förskolelokaler i Hjortsberga. Ordna med skolbibliotek.
Projektering 2025. Byggstart 2026. Klart 2027–2028.

7. Efter 2024 se över förskolebeståndet för Västra sidans förskolelokaler och
planera för att rationalisera bort lokaler som inte är helt ändamålsenliga och
sammanföra dem till en större enhet.

8. Utemiljön på Mohedaskolan åtgärdas successivt redan fr.om. 2024 om
investeringsbudgeten på förvaltningen tillåter. Högstadiets ytor; fler grupprum,
bättre ljudmiljö i klassrummen samt större elevuppehållsytor behöver projekteras
efter 2025.

9. Grönkullaskolans aula restaureras. Detta kan möjligen tas som underhåll och
påverkar då hyran. Tidplan oklar.

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse - Lokalförsörjningsplan för utbildningsförvaltningen

- Underlag för lokalförsörjningsplan för utbildningsnämndens verksamheter
2022 - 2031

Marit Persson 
Förvaltningschef 

Beslutet skickas till 

- Kommunchefen (Lokalstrateg)

- Kommunstyrelsen

- AllboHus (vd)
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Underlag för lokalförsörjningsplan för 
utbildningsnämndens verksamheter 

2022–2030 
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Organisering av förskolor och skolor i Alvesta kommun 

I Alvesta kommun finns det fyra förskoleområden med tillhörande förskolor: 

 Norra förskoleområdet

o Långagårds förskola

o Vegbybackens förskola

o Slätthögs förskola

 Södra förskoleområdet

o Backens förskola

o Grimsgårdens förskola

o Regnbågens förskola

o Kullebo förskola

o Kvarngårdens förskola

o Tallbackens förskola

 Östra förskoleområdet

o Aringsås förskola

o Blommagårds förskola

o Lunnagårds förskola

 Västra förskoleområdet

o Lekbackens förskola

o Grönkullens förskola

o Ängagårdens förskola

o Skogsbackens förskola

 Sjölyckans förskola vid Hjortsbergaskolan

I kommunen finns sju grundskolor samt en grundsär- och gymnasiesärskola: 

 Capellaskolan (grundsärskola åk 1 – 9 samt gymnasiesärskola)

 Grönkullaskolan (årskurs F – 6)

 Hagaskolan (årskurs 7 – 9)

 Hjortsbergaskolan (årskurs F – 6)

 Mohedaskolan (årskurs F – 9)

 Prästängsskolan (årskurs F – 6)

 Skatelövskolan (årskurs F – 6)

 Vislandaskolan (årskurs F – 9)
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Befolkningsutveckling i Alvesta kommun 

Bilden nedan ger en överblick av befolkningsutvecklingen i Alvesta kommuns olika skolområden. Enligt 

prognosperioden 2022 – 2031 framgår att   

- Skolområde Prästängen och skolområde Hagaskolan ökar med ca 70 barn/elever för förskola,

låg- och mellanstadiet respektive högstadiet.

- Skolområde Grönkullaskolan ökar med ca 15 barn i förskola och minska något i grundskolan.

- Mohedaskolan ser ut att minska med ca 60 elever i låg- och mellanstadiet och med ca 20

elever på högstadiet, vilket ger en minskning på ca 82 elever under perioden. Förskolan ökar

något under perioden.

- Vislandaskolan ser ut att minska under perioden med ca 20 elever på låg- och mellanstadiet

men ökar med ca 14 elever på högstadiet. Förskolan i Vislanda minskar med ett tiotal barn.

- Skatelövsskolan ser ut att öka med tio elever under perioden medan förskolan i området

minskar med ett tjugotal barn. Värt att notera är att Skatelövsskolan under perioden kommer

att ha ett elevtal på runt 225 elever runt 2025 innan elevtalen minskar igen.

Befolkningsökningen per ålderskategori (prognos) mellan 2022 – 2031 ser ut enligt följande: 

Skolområde 
Grönkulla 

Skolområde 
Prästängen 

Skolområde 
Hjortsberga 

Skolområde 
Haga 

Skolområde 
Moheda 

Skolområde 
Vislanda 

Skolområde 
Skatelöv 

Förskolan 

1 – 5 
år 

+ 16 +68 -5 +8 -9 -19

Låg- och mellanstadiet 

6 – 9 
år 

-21 +27 -7 -43 -8 -11

10 – 
12 år 

+13 +44 -5 -16 -11 +21

Totalt låg- och mellanstadiet 

Totalt 
F - 6 

-8 +71 -12 -60 -19 +10

Högstadiet 

13 – 
15 år 

(+29) (+33) (+7) +69
(29+33+7) 

-23 +15
Inkl. Skatelöv

(+6) 

För andra tabeller hänvisas till Delområdesprognos 2022–2031 Alvesta kommun Skolområden. 
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Norra kommundelen 

I norra kommundelen planeras inga större kommunala bostadsbyggnadsprojekt. 

Förskolan 
I norra förskoleområdet finns tre kommunala förskolor.  Per augusti 2022 är ca 150 barn placerade vid 

förskolorna i norra kommundelen. 

 Vegbybacken (paviljonger)

 Långagårds förskola

 Slätthögs förskola

 Det finns inga fristående förskoleaktörer i norra kommundelen.

Nuläge 

 Befolkningsprognosen visar en minskning av antalet förskolebarn under planperioden

 Vegbybackens och Långagårds förskolor skall sammanfogas i en ny förskola - Moheda förskola

med 10 avdelningar. Den beräknas vara klar hösten 2023. Förskolan ska kunna inrymma drygt

180 barn, vilket bedöms vara tillräcklig kapacitet för de närmsta tio åren.

 Inga barn i området går i fristående förskola, några få barn går i annan kommun

 I förskoleområdet finns ingen större efterfrågan om plats från vårdnadshavare i andra delar av

kommunen

 Långagårds förskola avvecklas/avyttras när den nya förskolan står klar

Identifierade behov för norra förskoleområdet 

 Behoven är tillfredsställda i och med byggnationen av en ny förskola som dessutom har extra
platser sett till prognosen

Mohedaskolan 
 Skolan är en F-9-skola med ca 470 elever.

 Ca 8 % av eleverna i upptagningsområdet går på fristående grundskola (främst friskolan

Kronobergshed) eller i annan kommun (främst Växjö eller Värnamo kommun)

 I området finns en fristående skola, Kronobergshed

 Befolkningsprognosen visar i dagsläget inte på någon ökning av antalet elever under

planperioden

Nuläge 

 Skolan har nyligen renoverats och byggts till i låg- och mellanstadiedelarna samt kök, matsal

och sporthall

Identifierade behov för Mohedaskolan 

 Högstadiet har lokalbrist, framförallt vad gäller grupprum och uppehållsrum.

 Det finns problem med lyhördhet mellan klassrummen på högstadiet

 Behov av minst ett klassrum på låg - och mellanstadiet som löses genom att ett konferensrum

skapas i den gamla idrottshallens lokaler HT 2022.

 Upprustning av utemiljön

 Översyn av ventilation då det blir höga temperaturer inomhus när det är varmt ute
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Hjortsberga 

Det byggs en del nya enfamiljshus i Hjortsberga med omnejd, men det planeras inte för någon annan 

byggnation i området.  

Förskola 

 I Hjortsberga finns en kommunal förskola, Sjölyckans förskola

 Per den 15 augusti 2022 är det 47 barn inskrivna vid förskolan.

 Det finns en fristående förskola i området, Helgas ungar, som har 18 platser

 Ca 22 procent av barnen i området går i fristående förskola, företrädesvis Helgas ungar

Nuläge 

 Sjölyckans förskola delar lokaler med skolan som inte är byggd för att husera förskola

 Behovet av förskoleplatser i Hjortsberga har ökat de senaste fem åren

 En paviljong ställdes på skolans tomt under 2021 för att lösa lokalbristen

 Befolkningsprognosen visar på en liten minskning av antalet förskolebarn under planperioden,

men från en hög nivå utifrån förskolans kapacitet

 Tillfällig vistelse för barn i en källarlokal organiserades bort inför läsåret 2022–2023

Identifierade behov för Sjölyckans förskola 

 Förskolan har brist på lokaler vilket har krävt en paviljonglösning, detta behöver åtgärdas på

sikt p.g.a. tidsbegränsat bygglov

 Tillagningsköket som förser både förskola och skola med skolmåltider är i behov av

renovering. Köket klarar nuvarande behov men kan inte öka sin produktion nämnvärt.

Hjortsbergaskolan 

 Hjortsbergaskolan är en F-6-skola.

 Höstterminen 2022 börjar 103 elever på skolan, vilket är en ökning med drygt tio elever sett

till de senaste fem åren.

Nuläge 

 Skolan delar lokaler med förskolan men är inte byggd för att husera förskola

 Ca 8 procent av eleverna i upptagningsområdet går på fristående grundskola, företrädesvis på

Thorén framtid

 Befolkningsprognosen visar i dagsläget inte på någon ökning av antalet elever under

planperioden

 En mycket fin utemiljö

Identifierade behov för Hjortsbergaskolan 

 Möjligheter för ett ändamålsenligt skolbibliotek (inryms idag i korridor)

 Tillgång till grupprum

 Tillagningsköket som förser både förskola och skola med skolmåltider är i behov av

renovering. Köket klarar nuvarande behov nu kapaciteten men kan inte ökas nämnvärt.
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Södra kommundelen 

Det finns inga kommunala planer på större nybyggnationer av bostäder i det södra kommundelarna. 

Ett seniorboende planeras i Grimslöv som möjligen kan leda till ett generationsskifte i villakvarteren. 

Förskolan 

 I södra förskoleområdet finns sex förskolor.

o Tallbacken, Vislanda

o Kvarngården, Vislanda

o Kullebo, Grimslöv

o Grimsgården, Grimslöv

o Regnbågen, Lönashult

o Backen, Torsås by

 Per den 15 augusti är det totalt 226 barn placerade i förskoleområdet varav 112 barn i

Vislanda tätort och 114 barn i Skatelöv med omnejd

 I Vislanda tätort finns en fristående förskola, Lyktan, som har ca 22 barn i sin verksamhet, ett

tiotal barn går på förskola i annan kommun

 Befolkningsprognosen visar på en viss minskning av antalet förskolebarn fram till 2031 (-19 för

Skatelöv med omnejd och -9 för Vislanda)

Nuläge 

 Inriktningsbeslut finns att bygga om eller bygga ny förskola i centrala Grimslöv så att

Grimsgården och Kullebo kan inrymmas i en gemensam lokal (Kullebo förskola avvecklas)

 Kvarngården utnyttjas inte optimalt i nuläget

 Regnbågens och Backens förskolor är mindre förskolor som inte är resurseffektiva var för sig

 Rekrytering och vikarieanskaffning till förskoleköken i söder är komplicerad på grund av

enmanskök

Identifierade behov för södra förskoleområdet 

 Köket på Kullebo är inte ändamålsenligt och Grimsgårdens kök är ett mottagningskök i behov

av renovering (löser sig vid en ev. nybyggation)

Skatelövskolan 

 Skatelövskolan är en F-6-skola belägen i Grimslöv.

 På skolan går 169 elever per den 17 augusti 2022.

 Skatelövsskolan kommer att öka sitt elevtal till ca 225 elever (år 2025) innan elevtalen minskar

igen för att hamna runt 200 elever

Nuläge 

 Ca 15 % av eleverna i upptagningsområdet går på fristående grundskola eller i annan

kommun. De flesta går på Virestad friskola, men även i skolor belägna i Tingsryd och i Växjö

kommun.

 Inriktningsbeslut finns att bygga om och till skolan i centrala Grimslöv
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Identifierade behov för Skatelövsskolan 

 Skolan är gammal och delvis i behov av upprustning och tillbyggnad. Ritningar är framtagna i

ett samarbete mellan förvaltningen och en arkitekt.

 Behov av grupprum

 Den planerade tillbyggnaden inrymmer bibliotek (kombinerat skol- och folkbibliotek), nytt kök

och matsal, (gemensamt för skola och förskola) personalutrymmen och nya klassrum och

grupprum.

 Köket behöver åtgärdas snarast om inte inriktningsbeslut för om- och tillbyggnad verkställs

 Utemiljön inrymmer en uppskattad kulle och önskar framöver möjlighet till undervisning

utomhus.

Vislandaskolan 

 Vislandaskolan är en F – 9-skola belägen i Vislanda tätort

 Skolan tar emot elever från Skatelövsskolan till högstadiet

 Per den 17 augusti 2022 går det 430 elever på skolan

 Ca 2 % av eleverna i upptagningsområdet går på fristående grundskola eller i annan kommun

 Skolans elevtal ser enligt prognosen ut att vara på en jämn nivå, med en liten variation mellan

stadierna

Nuläge 

 En inventering av skolans lokalbehov är påbörjad och vissa förbättringsåtgärder har

genomförts under åren 2020–2022.

 Skolan är om- och tillbyggd flera gånger. Två klassrum är inhysta i paviljonger med god

funktionalitet.

 Sommaren 2021 ljudisolerades mellanstadiets lokaler

 Bullernivån i matsalen upplevs som hög

 Inomhusklimatet i glashuset upplevs som ojämnt.

 Det kommer att göras ombyggnader i café och fritidsgård i glashuset för att få mer

ändamålsenliga ytor

Identifierade behov för Vislandaskolan: 

 Arbetsplatser för personal

 Grupprum för elever

 Kapaciteten för skolkök (inklusive hantering av specialkost) och matsal är för liten. Avsaknad

av lugnare rum för barn i behov av anpassad måltidsmiljö

 Det behövs en översyn av utemiljön på den del av skolgården som är avsedd för mellan- och

högstadiet. Det upplevs att det finns för få aktivitetsmöjligheter att tillgå.

 Anpassning av bullernivån i matsalen

 Anpassning av ljudmiljön i flera klassrum på högstadiet

 Bristfälliga personalutrymmen i idrottshall samt omklädning/dusch till elever

 Konferensrum saknas

 En översyn av inomhusklimatet i det s.k. Glashuset är önskvärd
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Östra delen Alvesta tätort 

Det byggs både parhus, villor, flerfamiljshus i bland annat Spåningslandaområdet och i ett nytt område 

planeras i Aringsås med omfattande småhusbyggnationer, ca ett 80-tal. Området förväntas växa med 

ett sjuttiotal barn i förskola respektive grundskola under planperioden.  

En separat rapport för östra delen av Alvesta finns tillgänglig vid sidan av den här planen. 

Förskolan 

 På östra förskoleområdet finns tre förskolor

o Aringsås

o Blommagård

o Lunnagård

 Per den 15 augusti 2022 går det 244 barn i förskolan i området.

 I området finns en fristående förskola, Bullerbyn i Lekaryd, som har 13 barn i sin verksamhet

per den 17 augusti

 Ca 5 procent av barnen i området går i fristående förskola1

Nuläge 

 Det finns en ökad efterfrågan på barnomsorg i området med anledning av bebyggelsen i

området

 I väntan på ny förskola och skola i området måste platsbristen avhjälpas med paviljong/-er.

Det kan bli aktuellt med ett tidsbegränsat bygglov i området alternativt att en lokal kan

frigöras till minst en avdelning till

 En ny förskolelokal för minst en avdelning behövs vid årsskiftet 2022–2023

 Blommagårds förskola är en liten enhet som på sikt förväntas avvecklas ur ett resursperspektiv

 Aringsås förskola är nyligen utökad från åtta till elva avdelningar och har nått sitt kapacitetstak

både utomhus och inomhus

 Förskolegården har upprustats och utvecklats våren 2022

Identifierade behov för östra förskoleområdet 

 En ny förskola i området

 Ny avdelning behövs från årskiftet 2022–2023, ryms ej inom befintliga lokaler

 Lunnagård och Blommagårds förskolekök har nått sitt produktionstak av måltider, både till sin

maskinpark och utrymme i kylar, frysar samt förråd.

Prästängskolan 

 Prästängsskolan är en F – 6-skola med ca 445 elever per den 15 augusti 2022

 Ca 6 % av eleverna i upptagningsområdet går på fristående grundskolor

 Elevtalet vid skolan kommer enligt prognos att öka markant fram till år 2031

1 Barn på Bullerbyns förskolan kan också vara barn från andra förskoleområden i Alvesta kommun. 
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Nuläge 

 Skolan är byggd för två paralleller per årskurs men är vanligtvis tre paralleller, i förskoleklass

höstterminen 2022 till och med fyra

 Tillfälligt bygglov inlämnat för 2 paviljonger, för att motverka den platsbrist som uppstått i

samband med förskoleklassens storlek läsåret 22/23

 Efter syn av hus A och B har man konstaterat följande: husen är LCC- mässigt2 inte bra.

Energivärden, energiåtgång samt tjocklekar på väggar och tak är tunt. Konstruktionen är

gammal och går ej att bygga vidare på.

 Lokalerna är ur pedagogiskt och verksamhetsmässigt perspektiv omoderna

o Saknar musiksal. Inryms idag i aulan, vilket gör att större samlingsrum saknas

o En av bildsalarna upplevs som liten

o Sporthall och E-hus är utrymmen och byggnader i bäst kondition

o Fuktskador i klassrum, korridorer och entréer (åtgärdat sommaren 2022)

o Matsal utan tillräcklig kapacitet och produktionsköket är inte tillräckligt dimensionerat

för elevtalsökning.

o Kylar, frysar och köksväggar är fuktskadade.

o Avsaknad av möjlighet till lugnare matsalsmiljö för elever i behov av det.

o Fritidshemsavdelning är belägen i hall/café

 Skolan har lägst yta per elev i jämförelse med andra skolor i kommunen.

 Översyn av detaljplan för skolans område pågår för att möjliggöra om – och eventuell

tillbyggnad av fastigheten.

Identifierade behov för Prästängsskolan 

 Det finns omfattande behov av om – och eventuell tillbyggnad av fastigheten, se ovan

 A-, och B-byggnaderna är i dåligt skick och bör vid om- eller tillbyggnad rivas

 Översyn av utemiljön – förslag kring innehåll på friytor, byggnader, parkering och stråk

kommunicerade till planeringsarkitekt på samhällsbyggnadsförvaltningen.

2 Lifecyclecosts 
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Västra delen av centrala Alvesta 

Det finns inga kommunala planer på nybyggnationer av bostäder i upptagningsområdet. 

Förskola 

 På västra förskoleområdet finns fyra kommunala förskolor

o Lekbacken

o Ängagården

o Grönkullen

o Skogsbacken

 Per den 15 augusti går det 265 barn på förskolorna.

 Det finns en fristående förskola i området, förskolan Änglagård vilken per den 15 augusti

har 64 barn

 Området ökar enligt prognos med ett femtontal barn fram till 2031

Nuläge 

 Av de fyra förskolorna i områdetär Ängagården i störst behov av renovering och upprustning -

interiört och materialmässigt.

 Köket vid Ängagårdens förskola har nått sitt produktionstak och är inte arbetsmiljömässigt

ändamålsenlig

 Skogsbacken är ursprungligen ett lågstadium och har inte ändamålsenliga lokaler3

 Skogsbackens mottagningskök är ett före detta klassrum vilket inte uppfyller lagar och regler

ur arbetsmiljö-, miljö- och hälsosynpunkt

 Grönkullen är ursprungligen i lägenheter som slagits ihop till en förskola (se rekommendation

att använda Virda som förskola istället)

 Lekbacken har haft återkommande fuktproblem som åtgärdats av Allbohus

 Avdelningen Ballongen (Lekbacken) gjordes som en akutlösning när trycket på barn var stort.

Denna bör avvecklas, då den inte har en närliggande hall, rinnande vatten eller toalett i

anslutning till avdelningen.

Identifierade behov för västra förskoleområdet: 

 Vid eventuellt sporthallsbygge kommer Ängagårdens förskolegård att minska, vilket behöver

ersättas med andra ytor. En plan för detta håller på att tas fram i samarbete med

Samhällsbyggnadskontoret.

 Förskolegården vid Skogsbackens förskola behöver förbättras för att fungera ändamålsenligt

för förskolebarn. Vissa förbättringsarbeten planeras under innevarande år.

 Antalet små förskolor är stort på västra sidan. En större enhet som ersätter dessa ekonomiskt

ineffektiva enheter vore önskvärd på sikt.

3 Ett bättre alternativ vore att kunna använda Virda (tidigare förskola) som idag används till korttidsboende. 
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Grönkullaskolan 

 Grönkullaskolan är en F-6-skola med ca 445 elever per den 17 augusti 2022

 Skolbyggnaden rymmer även Capellaskolans verksamhet.

 Ca 25 procent av eleverna i upptagningsområdet går på fristående grundskola, främst Växjö

islamiska skola och Kronobergshed

Nuläge 

 Skolan har inte behov av utökning av undervisningslokaler

 Skolans lokaler har till och från haft problem med inomhusluft p.g.a. fuktproblem. Det har

också läckt vatten från taken. Under våren torkas två klassrum och två grupprum i en flygel.

 En av hemkunskapssalarna används av Hagaskolan

Identifierade behov för Grönkullaskolan 

 Användningen av aulan borde ses över

 Renoveringsbehov finns för aulan, exempelvis är fönsterkarmarna i dåligt skick

 Utemiljön skulle kunna upprustas

 Grunden bör undersökas så att dräneringen fungerar

 Kök och matsal har omfattande renoveringsbehov. Grönkullaskolan är

utbildningsförvaltningens största produktionskök med tillagning till över 1000 personer per

dag. Har akuta problem med avlopp, ytskikt samt fukt i kylar och frysar. Vid en renovering

kommer köket att vara stängt ca 6 månader. För att lösa situationen behöver vi kunna

använda Hagaskolans kök istället. Detta är dock uthyrt till en extern aktör och kommer inte att

vara i UF:s drift förrän tidigast VT 2024.
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Capellaskolan 

 Capellaskolan är Alvesta kommuns grund- och gymnasiesärskola

 Läsåret 2022 – 23 går det 51 elever i grundsärskolan, vilket innebär att grundsärskolans

verksamhet har mer än dubblerats de senaste fem åren

 Läsåret 2022 – 23 går det 5 elever i gymnasiesärskolan

 Ett antal elever i gymnasiesärskola i Växjö kommun

Nuläge 

 Entré och utemiljö på framsidan av skolan renoverades under 2021

Identifierade behov för Capellaskolan 

 En tidigare slöjdsal håller på att färdigställas för att tillgodose särskolans behov av

undervisningslokaler

 Ytterligare ett klassrum i närheten kommer att upplåtas för Capellaskolans elever
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Hagaskolan 

 Hagaskolan är Alvesta centralorts enda högstadium

 Hagaskolan har 6 - 7 klasser per årskurs

 Läsåret 2022–23 går det ca 460 elever på skolan, vilket är en ökning med ca 100 elever de

senaste fem åren

 Hagaskolan tar främst emot elever från Grönkullaskolan, Prästängsskolan och

Hjortsbergaskolan samt Växjö islamiska skola och Friskolan Kronobergshed

 Ca 4 % av eleverna i upptagningsområdet går på fristående grundskola eller i annan kommun.

9 elever går på Nordic international och 7 elever på Thorén framtid.

 Befolkningsprognosen visar i dagsläget på en stor ökning av antalet elever under planperioden

främst beroende på inflyttning i Alvestas östra delar

Identifierade behov för Hagaskolan 

Samverkan med arkitekt är inledd under våren 2022 för skolans räkning, bland annat kring 

nedanstående behov.  

 Fler grupprum och fler klassrum för att kunna möta ett ökat elevunderlag, vilket inte ryms

inom befintlig byggnad l

 Specialsalar som hemkunskapssal/ar, tekniksal och slöjdsal (hemkunskapsundervisning bedrivs

idag på Grönkullaskolan)

 Arbetsplatser för personal liksom andra personalutrymmen som konferensrum saknas

 Fler toaletter då de är för få i förhållande till antalet elever och personal

 Uppehållsytor för eleverna behöver utvecklas
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Inledning 
Alvesta tätort växer österut vilket innebär att en översyn av hur strukturen av förskolan och skolan ska se ut på det området är central. Denna rapport visar på 
ett antal scenarier där hänsyn tagits till olika faktorer. Situationen inom förskola och skola är att antalet förskoleplatser i området börjar ta slut vid årsskiftet 
2022–2023 och att Prästängskolan är fullbelagd. Tillfälliga lösningar i form av paviljonger och hyrda lokaler löser problematiken tills nybyggnation har skett.  

Rapporten har tagits fram i samverkan mellan förvaltningschef, verksamhetschefer, utvecklingsstrateg, lokalsamordnare och kommunens lokalstrateg. 
Rektorer för verksamheterna i östra Alvesta har konsulterats för rapportens framtagande.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit en tomt på östra sidan av Alvesta som är stor nog att rymma både förskola och skola. En detaljplan för 
ändamålet håller på att utarbetas. Samverkan har skett med denna förvaltning i framtagandet av detaljplaner - dels för Prästängskolans befintliga tomt, dels 
för ny placering av förskola och skola.  



Utbildningsförvaltningen 

Bakgrund 
Befolkningstillväxt 
Den senaste befolkningsprognosen (mars 2022) visar att östra Alvesta kommer att öka under prognosperioden som sträcker sig fram till 2031.  Ökningen 
innebär: 

• ca 70 barn i åldrarna 1 – 5 år
• ca 30 barn i åldrarna 6 – 9 år
• ca 45 barn i åldrarna 10 – 12 år.

Området kommer att alltså att ha behov av ytterligare ca 70 förskoleplatser och platsbehov i årskurs F-6 för ytterligare ca 75 elever enligt prognosen för 2022 
– 2031. Det finns idag en platsbrist på förskolorna i området och skolan med tillhörande fritidshem år trångbodd. Skolan är byggd för två paralleller per
årskurs, idag är det tre paralleller i flertalet årskurser. Förskoleklassen höstterminen 2022 har fyra paralleller och för att rymma alla elever har två paviljonger
satts upp på skolans tomt.

Under prognosperioden kommer det att finnas ca 510 elever i skolområde Prästängen (enligt befintlig befolkningsprognos) vilket kan jämföras med ca 440 
elever 2022.  

Förskoleområdets befintliga lokaler 
Förskolan i östra Alvesta består idag av tre förskolor: 

• Aringsås förskola - nyligen utökad från åtta till tio avdelningar och rymmer inte fler barn
• Blommagårds förskola – liten förskola med endast två avdelningar vilket innebär att den är driftsmässigt ineffektiv
• Lunnagårds förskola med fyra avdelningar

Köken vid Lunnagårds och Blommagårds förskola har i princip nått sitt produktionstak av måltider.  

Slutsatsen är att det snarast behövs en ny förskola i området och en utökning av matlagnings-kapaciteten. 
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Prästängsskolans befintliga lokaler 
Allbohus har vid en översyn av lokalerna konstaterat att A- och B-husen inte är LCC-mässigt1 bra. Energiåtgången är hög och tjocklekar på väggar och tak är 
tunna. Konstruktionen går ej att bygga vidare på. De är ur en pedagogisk och verksamhetsmässig synvinkel omoderna och det saknas bland annat grupprum 
och lokaler för att möta elever i behov av särskilt stöd. 
Det så kallade E-huset, som byggdes senare liksom sporthallen är i gott skick.  

1 LifeCycleCosts 
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Skolstorlekens betydelse 
Vid val av framtida alternativ för utbyggnad av förskola och skola i östra Alvesta finns ett par olika vägval att göra. Dessa framgår vid respektive scenario nedan 
i rapporten.  

Sveriges kommuner och regioner (SKR) gjorde 2019 en studie av skolstorlekens betydelse för resultaten i årskurs 6 och årskurs 92. Rapporten “Om sambandet 
mellan skolstorlek och utbildningsresultat” visar att större skolor överlag har bättre studieresultat än mindre skolor, bortsett från kontrollfaktorer som kön, 
föräldrars utbildningsbakgrund eller inkomst. Studier visar att det är särskilt elever från socioekonomiskt svaga grupper som gynnas av mindre skolor3. 
Upptagningsområdet för Prästängsskolan visar i dagsläget inte på någon missgynnsam socioekonomisk struktur vilket betyder att en större skola inte bör 
påverka elevernas resultat negativt utifrån den aspekten.  

I rapporten framkommer att byte av skola är något som skulle kunna påverka studieresultat negativt4, vilket kan kopplas till kamrateffekter och eventuella nya 
anknytningar som behöver göras till personal och kamrater om skolbyte innebär nya grupperingar.  

Det finns uppenbara stordriftsfördelar med en större skola kontra flera mindre som till exempel att det är lättare att utnyttja lokaler och kompetens vilket 
leder till högre effektivitet5 och större möjlighet till en flexibel lokalanvändning. Det finns skäl att anta att detsamma även gäller för förskolor.  

Ytterligare aspekter som är av betydelse att ta hänsyn till är att en större skola skulle innebära att skolbibliotek och specialsalar som hemkunskapssal, 
idrottshall, musiksal och slöjdsalar skulle begränsas till en skola och inte behöva uppföras på fler ställen. En annan stordriftsfördel är att en stor skola endast 
behöver ett skolkök och en matsal. Behov av flera olika specialsalar är kostnadsdrivande vid nybyggnation.  

2 https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/omsambandetmellanskolstorlekochutbildningsresultat.28958.html 

3 Mall Inlaga, PC - Linnéuniversitetet (diva-portal.org) 
4 https://skr.se/download/18.7c1c4ddb17e3d28cf9ba687f/1643196854985/7164-706-1.pdf (s. 26) 
5 https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/omsambandetmellanskolstorlekochutbildningsresultat.28958.html (s. 20) 

https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/omsambandetmellanskolstorlekochutbildningsresultat.28958.html
http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:712915/FULLTEXT02.pdf
https://skr.se/download/18.7c1c4ddb17e3d28cf9ba687f/1643196854985/7164-706-1.pdf
https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/omsambandetmellanskolstorlekochutbildningsresultat.28958.html
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Kompetenskrav 
Något som har betydelse för elevers resultat är lärares behörighet och kompetens för ämnet. Vid en större skola ges större möjlighet till attraktiva tjänster i 
ämnen som har låg undervisningstid som till exempel hemkunskap och moderna språk. Om man eventuellt skulle bygga en F – 3-skola skulle det också finnas 
utmaningar med att bygga specialsalar och tillsätta attraktiva tjänster i fler ämnen, exempelvis slöjd.  

Rimliga resvägar och säkra skolvägar 

Östra Alvesta utveckla och byggs ut på många sätt och utbildningsförvaltningen utgår från att det i 
detaljplaneringen för området planeras för säkra skolvägar och andra goda trafiklösningar för elever och 
vårdnadshavare i området.Förskolan 
Scenario 1 
En ny förskola med 8 avdelningar byggs (ev förberett för fler) och befintlig verksamhet på Blommagårds förskola läggs ned (2 avdelningar). 

Fördelar Nackdelar 

Pedagogiskt (barn 
och kvalitet) 

Lättare att organisera kring barn i behov av särskilt stöd, då kompetens 
finns samlad på samma ställe. 

Större lokaler ger större möjligheter till varierade miljöer som kan 
förändras över tid och utifrån barnens lärprocesser. Man kan ha olika 
miljöer i olika delar av huset. 

Lättare att tillgodose att det finns tillgänglig förskollärare för alla barn, 
med tanke på att förskollärare kan ta barn från flera avdelningar för att 
bedriva undervisning. 

Ökade möjligheter till kollegialt lärande med ett större kollegium som ger 
ett bättre utbyte av idéer 

Större personalgrupp gör att barn och vårdnadshavare inte känner all 
personal och personalen känner inte alla vårdnadshavare. 
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Ökade möjligheter till bättre kvalitet och utveckling med en större 
personalgrupp i köket. 

Organisatoriskt 
(personal) 

Färre antal förskolor per rektor möjliggör mer närvarande chefer. 

Effektivisering och optimering av organisationen genom större möjlighet 
till samverkan. Öppningar, stängningar, raster, planeringstid mm kan 
samordnas på ett bättre sätt och möjliggör att den tiden finns. 

Utökade rekryteringsmöjligheter, det är mer attraktivt med en större 
förskola då exempelvis förskollärare har fler förskollärarkollegor att 
kunna arbeta i team i det vardagliga arbetet. 

Det blir en större attraktivitet till tjänsterna i köket när man får kollegor 
och slipper ensamarbete. 

Minskad sårbarhet vid sjukdom då det finns flera i köket som kan 
rutinerna och arbetet. 

Ekonomiskt Stor förskola ger ökade möjligheter till samordning vid tex sjukdom. Det 
borgar för minskade vikariekostnader. 

Inköp av material till en förskola istället för två. 

Möjlighet till effektivare organisation och schemaläggning ger mer 
utrymme i budgeten. 

Kostnadseffektivt med ett kök istället för två. 

Minskade transportkostnader då varutransporterna bara behöver gå till 
ett ställe. 



Utbildningsförvaltningen 

Minskade avgifter till organisationer och myndigheter då de tar ut avgift 
per enhet. 

Scenario 2 
En ny förskola med 6 avdelningar och behåll befintlig verksamhet på Blommagårds förskola (2 avdelningar) 

Fördelar Nackdelar 

Pedagogiskt (barn 
och kvalitet) 

En mindre verksamhet gör att barn och vårdnadshavare känner fler 
personal och vice versa. 

Organisatoriskt 
(personal) 

Alla känner varandra och det är lättare att få till ett naturligt 
samarbete, man tar ett gemensamt ansvar för barnen. Ofta en hög 
ansvarskänsla i en liten organisation då man vet att det är ett 
gemensamt ansvar att lösa uppkomna problem. 

Liten förskola gör att schemaläggning är svårare att få ihop då man ska 
ha öppet 6–18 alla dagar i veckan. Det kräver en väsentligt högre 
personaltäthet på en liten förskola kontra en större enhet. 

Det innebär mer ensamarbete för personalen att vara på en liten enhet 
då man ofta får öppna och stänga helt själv. 
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Känsligare med vilka medarbetare man har. Risken för personalkonflikter 
är större på en liten förskola då kollegiet är litet, det ger fler 
arbetsmiljöproblem på de små enheterna. 

Ensamarbete i köket är inte attraktivt ur rekryteringssynpunkt. 

Svårt att utveckla verksamheten när man är ensam i köket och inte har 
utbyte av kollegor. 

Sårbart med bara en i köket då det inte finns någon annan med samma 
kompetens vid tex sjukdom eller semester. 

Svårighet att rekrytera kompetenta vikarier då det är ensamarbete som 
kräver mycket kunskap om verksamheten och att du klarar av arbetet 
helt själv.  

Ekonomiskt Liten förskola kräver högre bemanning för att kunna ha öppet kl 6–18 
vilket medför högre personalkostnader än på en stor. 

Blommagård är i behov av underhåll och renovering då det är en äldre 
byggnad. 

Underhåll av två kök medför ökade kostnader på sikt. 

Personal till två kök ger högre personalkostnader då det är mindre 
effektivt. 

Svårighet att rekrytera kompetenta vikarier då det är ensamarbete som 
kräver mycket kunskap om verksamheten och att du klarar av arbetet 
helt själv. Högre vikariekostnader då vikarien behöver ha en högre 
kompetens (kock). 
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Grundskolan6 
Scenario 1 
Två F – 6-skolor i östra Alvesta: Prästängsskolan kvarstår för ca 250 - 300 elever. Behov: riva A- och B-delen och bygga nytt. Ny F – 6-skola vid Aringsås för ca 
250 - 300 elever. 

6 Notera att prognosen per mars 2022 visar på en ökning upp till 510 elever i området. 

Fördelar Nackdelar 
Pedagogisk 
verksamhet 
(elever och kvalitet) 

En mindre skola kan göra det lättare för eleven att bli sedd En mindre skola ger större utmaningar att erbjuda attraktiva tjänster i 
praktiskt/estetiska ämnen med lägre undervisningstid (ex. slöjd, 
hemkunskap, musik, språk). Kan leda till kompetensbrist på skolan. 

Större utmaningar vid personalfrånvaro, färre personal som kan dela 
uppdraget 

Organisation Utökad skolledning/elevhälsa och administration. En mindre skola gör att det blir svårt att skapa heltidstjänster – risken för 
att vi får obehöriga lärare alternativt att personal får arbeta vid två skolor, 
vilket inte ses som attraktivt 

Ekonomi Två skolor medför en större administrativ utbyggnad som t ex 
• Skolledning
• Skoladministration
• Elevhälsa (skolsköterska, kurator)

Ur ett ekonomiskt resursutnyttjande perspektiv medför två skolor 
• ytterligare skolkök och matsal,
• ytterligare en idrottshall
• ytterligare specialsalar för musik, slöjd, hemkunskapssal
• ytterligare ett skolbibliotek

Övrigt Avlastar trafiksituationen vid Prästängsskolan 
Närhet till skolan för fler elever 

Närheten till järnvägen. 
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Scenario 2 
Prästängsskolan kvarstår och byggs ut för att rymma ca 550 - 600 elever - förutsätter att ny detaljplan beslutas. Behov: riva A- och B-delen och bygga nytt. 

Fördelar Nackdelar 
Pedagogisk 
verksamhet 
(elever och kvalitet) 

Större möjlighet till samlad lärarkompetens. Skolgården behöver utnyttjas kreativt och effektivt för att vara tillräcklig 
och kunna erbjuda meningsfull rekreation och möjlighet till undervisning 

Organisation Bättre rekryteringsmöjligheter då attraktiva tjänster kan tillskapas 
även för ämnen med lägre undervisningsgrad.  
Större möjlighet till avlastande yrkesroller 

Ekonomi Färre barn som behöver skolskjuts då skolan ligger centralt. 
Behövs inget nytt kök för skolan. 
Organisationsfördelar vid öppning och stängning av fritids. (Kräver 
färre personal) 
En välfungerande idrottshall som klarar de behov som finns. 
Ur ett ekonomiskt resursutnyttjande perspektiv medför en skola en 
större effektivitet kostnadsmässigt med  

• ett skolkök och en matsal,
• en idrottshall
• specialsalar för musik, slöjd, hemkunskapssal
• ett skolbibliotek
• en skolledning
• en elevhälsa

Köket behöver byggas om och göra det möjligt att laga fler portioner. Även 
matsalen behöver utökas. 

Övrigt Ligger strategiskt mer rätt, när det gäller integrationsmöjligheter. Trafiksituationen 
Ombyggnadsproblematik - var ska eleverna vara vid en ombyggnad? 
Närheten till järnvägen. 
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Scenario 3 
En skola för ca 550 - 600 elever på Aringsås. Behov: en helt ny skola, inklusive idrottshall, andra specialsalar, skolbibliotek och skolkök. 

Fördelar Nackdelar 
Pedagogisk verksamhet 
(elever och kvalitet) 

Ökad möjlighet till samlad lärarkompetens. 
Anpassade skollokaler 

Organisation Bättre rekryteringsmöjligheter då attraktiva tjänster kan 
tillskapas även för ämnen med lägre undervisningsgrad. 
Större möjlighet till avlastande yrkesroller 

Ekonomi Organisationsfördelar vid öppning och stängning av fritids. 
(Kräver färre personal) 

Ur ett ekonomiskt resursutnyttjande perspektiv medför en 
skola en större effektivitet kostnadsmässigt med  

• ett skolkök och en matsal,
• en idrottshall
• specialsalar för musik, slöjd, hemkunskapssal
• ett skolbibliotek
• en skolledning
• en elevhälsa

Ny idrottshall & nytt kök och matsal krävs 

Behovet av skolskjuts för de yngsta barnen ökar troligen. (Långt 
till skolan) 

Vad händer med Prästängsskolans tomma lokaler (såväl skola som 
idrottshall)? 

Övrigt Kan öka segregationen då det blir svårare för elever från västra 
Alvesta att söka sig till skolan på grund av avståndet. 
En skola kan medföra att det blir längre för vissa av eleverna att ta 
sig till skolan. 
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Scenario 4 
Två skolor i östra Alvesta; en ny F – 3-skola på Aringsås för ca 250 - 300 elever samt att Prästängsskolan kvarstår som 4 – 6-skola för ca 250 - 300 elever. 
Behov: riva A- och B-delen och bygga nytt.  

Fördelar Nackdelar 
Pedagogisk 
verksamhet 
(elever och kvalitet) 

En mindre skola kan göra det lättare för eleven att bli sedd Byte av skola kan påverka studieresultaten negativt, om det blir nya 
gruppkonstellationer  
Fler & mer skolskjuts för de minsta barnen. (Långt till skolan) 

Organisation En mindre skola gör att det blir svårt att skapa heltidstjänster – risken för 
att vi får obehöriga lärare alternativt att personal får arbeta vid två skolor, 
vilket inte ses som attraktivt 

Sämre arbetsmiljö - färre kollegor, kollegialt lärande missgynnas. 

Behov av ett litet fritidshem på 4 – 6-skolan  

Behov av slöjdsalar även på F – 3-skolan 
Ekonomi Två skolor medför en större administrativ utbyggnad som t ex 

• Skolledning
• Skoladministration
• Elevhälsa (skolsköterska, kurator)

Ur ett ekonomiskt resursutnyttjande perspektiv medför två skolor 
• ytterligare skolkök och matsal,
• ytterligare en idrottshall
• ytterligare specialsalar för musik, slöjd, hemkunskapssal
• ytterligare ett skolbibliotek

Övrigt Avlastar trafiksituationen vid Prästängsskolan. 
Större utomhusytor med elever på två skolor 

Vårdnadshavare kan behöva lämna sina barn på två skolor. 
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Utbildningsnämndens svar på PwC rapport - Granskning 
av arbetet med barn och unga som riskerar att fara illa 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden översänder svaret till revisorerna. 

Sammanfattning 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Alvesta kommun 
genomfört en granskning av arbetet med barn och unga som riskerar att fara illa. 
Granskningens syfte är att bedöma om Nämnden för arbete och lärande samt 
Utbildningsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning och en tillräcklig intern 
kontroll på området. Utifrån genomförd granskning är den samlade bedömning att 
Nämnden för arbete och lärande samt Utbildningsnämnden inte helt säkerställt en 
ändamålsenlig styrning och en tillräcklig intern kontroll avseende arbetet med barn 
och unga som riskerar att fara illa.  

Revisorerna beslutade vid sitt sammanträde den 7 juni 2022 att överlämna 
rapporten till Utbildningsnämnden och Nämnden för arbete och lärande. 
Revisorerna vill ha svar från nämnderna för vad de avser att göra för att åtgärda de 
påpekanden som görs i revisionen.   

Utbildningsnämndens svar 

Utbildningsnämnden har tagit del av granskningen och de rekommendationer som 
förespråkas nämnden. 

Utbildningsnämnden avser fortsätta bedriva implementeringsarbetet för 
Kronobarnsmodellen som ett gemensamt arbetssätt.  

Utbildningsnämnden avser göra en översyn av dokumentationen för 
återkommande ärenden i nämnden för att säkerställa att nämnden regelbundet 
informeras och bereds kännedom om behoven hos kommunens barn och unga. 

Utbildningsnämnden avser göra en översyn av dokumentationen för 
uppföljning/återrapportering till nämnden avseende ärenden och uppdrag till 
förvaltningen, i syfte att anpassa och utveckla verksamheten.  

Utbildningsnämnden avser genomföra en översyn av rutindokumentet avseende 
orosanmälan i syfte att säkerställa aktualiteten. 

Utbildningsnämnden avser vidareutveckla metoder och arbetssätt för förebyggande 
arbete och tidig upptäckt inom bland annat ramen för Barnens Bästa gäller i 
Alvesta! 

Utbildningsnämnden fortsätter utvecklandet av närvaroteamet med arbetet med 
Skutan som, med start höstterminen 2023, startar undervisningsverksamhet för 
enskilda elever med stor skolfrånvaroproblematik. 
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Alvesta kommun genomfört en
granskning av arbetet kring barn och unga som riskerar att fara illa. Granskningens syfte
är att bedöma om nämnden för arbete och lärande samt utbildningsnämnden säkerställt
en ändamålsenlig styrning och en tillräcklig intern kontroll på området.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att nämnden för arbetet och
lärande samt utbildningsnämnden inte helt säkerställt en ändamålsenlig styrning och en
tillräcklig intern kontroll avseende arbetet med barn och unga som riskerar att fara illa.

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se
respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet “Sammanfattande
bedömningar utifrån revisionsfrågor”.

Revisionsfrågor Bedömning

Finns det tillräckliga strukturer och rutiner för samverkan i
kommunen kring barn och ungdomar som riskerar att fara
illa?

Delvis

Finns det tillräckliga rutiner för hantering av orosanmälningar
inom kommunen?

Ja

Finns det en tydlig ansvarsfördelning mellan de olika
nämnderna och mellan de berörda verksamheterna?

Delvis

Finns det metoder och arbetssätt för förebyggande arbete och
tidig upptäckt?

Delvis

Finns ändamålsenliga insatser till barn och unga som riskerar
att fara illa?

Delvis

Får nämnderna tillräcklig information om utvecklingen av barn
och ungas uppväxtvillkor?

Ja

Vidtar nämnderna aktiva åtgärder för att förbättra barn och
ungas uppväxtvillkor?

Delvis

Rekommendationer
Mot bakgrund av granskningsresultaten vill vi lämna följa rekommendationer:

● Att nämnderna fortsätter det arbete som pågår med implementering av
Kronobarnsmodellen.

● Att nämnderna genomför en översyn av rutindokumentet avseende orosanmälan i
syfte att säkerställa aktualiteten, då dokumentet är daterat år 2017.
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● Att nämnderna säkerställer kännedom om behoven hos kommunens barn och unga
samt följer upp och utvärderar resultatet av befintliga insatser, i syfte att anpassa
och utveckla verksamheterna. Detta då både skollagen och socialtjänstlagen
innehåller bestämmelser om förebyggande arbete och de förslag som på nationell
nivå finns vad gäller förändringar i socialtjänstlagen betonar än mer socialtjänstens
ansvar för förebyggande och tidiga insatser.

● Att nämnden för arbete och lärande överväger dialogdagar eller motsvarande, där
politik och förvaltning och kan mötas för att diskutera exempelvis utmaningar och
förutsättningar vad gäller barn och ungas uppväxtvillkor.
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Inledning
Bakgrund
Att inte upptäcka barn och unga som riskerar att fara illa orsakar mycket lidande och kan
komma att bli väldigt kostsamt.

För att lyckas med tidiga insatser riktade till barn och unga som riskerar att fara illa krävs
ett nära samarbete mellan skolan och socialtjänsten. Dessa behöver ha uppbyggda
kontaktvägar till andra väsentliga aktörer såsom exempelvis regionens verksamheter
som riktar sig till målgruppen.

Myndigheter har en allmän lagstadgad skyldighet att samverka enligt 8 §
förvaltningslagen. När det gäller frågor som rör barn och unga som far illa eller riskerar
att fara illa finns även en särskild skyldighet att samverka. Detta regleras i lagstiftning för
polis, förskola och skola (skollag), socialtjänst (socialtjänstlag) samt hälso- och sjukvård.
Lag om samverkan gäller även enskilt bedriven sjukvård, förskola, skola och
skolbarnomsorg.

I en fungerande samverkan är det bland annat av stor vikt att det i kommunen finns
fungerande rutiner för anmälan av oro till socialtjänsten, rutiner för utredning av barn
som misstänks fara illa och tillgång till insatser för att möta barn, unga och familjer i
behov av stöd. En framgångsrik samverkan kräver struktur i form av tydlig
arbetsfördelning och rutiner för samverkan.

Revisorerna har utifrån en bedömning av risk och väsentlighet beslutat att göra en
fördjupad granskning av kommunens arbete kring barn och ungdomar som riskerar att
fara illa.

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om nämnden för arbete och lärande och
utbildningsnämnden har säkerställt en ändamålsenlig styrning och en tillräcklig intern
kontroll avseende arbetet med barn och unga som riskerar att fara illa.

Revisionsfrågor:

● Finns det tillräckliga strukturer och rutiner för samverkan i kommunen kring barn och
ungdomar som riskerar att fara illa?

● Finns det tillräckliga rutiner för hantering av orosanmälningar inom kommunen?

● Finns det en tydlig ansvarsfördelning mellan de olika nämnderna och mellan de
berörda verksamheterna?

● Finns det metoder och arbetssätt för förebyggande arbete och tidig upptäckt?

● Finns ändamålsenliga insatser till barn och unga som riskerar att fara illa?
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● Får nämnderna tillräcklig information om utvecklingen av barn och ungas
uppväxtvillkor?

● Vidtar nämnderna aktiva åtgärder för att förbättra barn och ungas uppväxtvillkor?

Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens
analyser och bedömningar.

● 8 § förvaltningslagen (2017:900)
● 5 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453)
● 29 kap. 13 § skollagen (2010:800)
● Lokala styrdokument

Avgränsning
Granskningen har avgränsats till att i huvudsak omfatta den socialtjänst samt förskole-
och grundskoleverksamhet som bedrivs i kommunen. I tid har granskningen avgränsats
till att framförallt omfatta år 2022.

Metod
● Granskning av rutiner och riktlinjer som rör samverkan på övergripande nivå samt på

individnivå.
● Intervjuer har genomförts med följande funktioner:

○ Verksamhetschef förskola
○ Verksamhetschef grundskola
○ Verksamhetschef gemensamma centrala funktioner (däribland elevhälsan)
○ Två rektorer förskola
○ Två rektorer rektorer skola
○ Psykolog elevhälsan
○ Kurator elevhälsan
○ Arbetsterapeut elevhälsan
○ Samordnade Barnens bästa gäller
○ Avdelningschef barn och vuxen
○ Enhetschef barn

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten.
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Tidigare granskningar
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Alvesta kommun genomförde PwC år
2015 en granskning avseende samverkan mellan utbildningsnämnden och dåvarande
nämnden för individ- och familjeomsorg kring barn och unga i behov av särskilt stöd. I
granskningen konstaterades att samverkan inte var ändamålsenlig. År 2017
genomfördes en uppföljning av granskningen från år 2015. Uppföljningen visade på en
positiv utveckling avseende samverkan mellan nämnderna, främst på chefsnivå.
Bedömningen gjordes att samverkan i större utsträckning även behöver utvecklas på
operativ nivå.

Organisation
Nämnden för arbete och lärande ansvarar bland annat för all socialtjänstverksamhet i
kommunen. Detta innefattar bland annat hantering av inkomna orosanmälningar,
utredning av och insatser till barn, unga och de familjer som är i behov av detta.

För- och grundskoleverksamheten återfinns inom utbildningsnämndens ansvarsområde.
I kommunen finns totalt 17  förskolor, belägna i åtta orter. Det finns åtta grundskolor,
varav en är särskola för elever med intellektuell funktionsnedsättning. På varje skolenhet
finns kurator, skolsköterska och specialpedagog. All elevhälsopersonal är anställd i den
centrala elevhälsan med en gemensam elevhälsochef. I hur stor omfattning kurator,
skolsköterska och specialpedagog finns styrs av enhetens storlek och sammansättning.
Resursfördelningen styrs av dels elevantal, dels aspekter som exempelvis
socioekonomi.

Granskningsresultat

Strukturer och rutiner för samverkan
Revisionsfråga 1: Finns det tillräckliga strukturer och rutiner för samverkan i kommunen
kring barn och ungdomar som riskerar att fara illa?

I 5 kap. 1 § socialtjänstlagen regleras socialnämndens ansvar att verka för att barn och
unga växer upp under trygga och goda förhållanden. I socialnämndens ansvar ligger
bland annat att bedriva ett förebyggande arbete för att förhindra att barn och unga far
illa. Tillsammans med andra samhällsorgan ska socialnämnden uppmärksamma och
verka för att barn och unga inte vistas i miljöer som är skadliga för dem. I 29 kap. 13 §
skollagen regleras att huvudmannen, på socialnämndens initiativ, ska samverka med
andra samhällsorgan, organisationer etc. i frågor som rör barn som far eller riskerar att
fara illa.

Iakttagelser
Intervjuade ger uttryck för att samverkan mellan förskola/skola och socialtjänst i Alvesta
kommun utvecklats positivt under de senaste åren. Bland annat beskrivs en

7



“förskjutning” i synsätt vad gäller insatser till barn och unga, från att tidigare i högre grad
ha utgått från vilka insatser som finns tillgängliga och kan tänkas passa barnet, till att
idag i större utsträckning utgå från barnets individuella behov och anpassa insatser
utifrån dessa.

Barnens bästa gäller/Kronobarnsmodellen

Barnens bästa gäller! i Kronoberg är namnet på den övergripande process som man
inom Kronobergs län arbetar med att ta fram och implementera för ett förbättrat
arbetssätt kring barn och unga. Det arbetssättet kallas Krononbarnsmodellen, och
bygger på att barn och unga i Kronoberg ska få likvärdiga och jämlika förutsättningar för
en god uppväxt. 2019 togs beslut om att alla kommuner ska ha en lokal organisering för
Barnens bästa.

Kommunstyrelsen i Alvesta kommun fattade 2021-11-09 § 158 beslut om att anta
Kronobarnsmodellen som ett gemensamt arbetssätt i frågor som rör barn i Kronobergs
län. Styrelsen uppdrog samtidigt till utbildningsnämnden, nämnden för lärande och
arbete samt kultur- och fritidsnämnden att ta fram en plan för hur modellen ska
implementeras i Alvesta kommun, samt planera för de resurser som bör allokeras inom
organisationen för att säkerställa ett införande och i vilken takt införandet ska ske.

I Alvesta kommun har man valt att kalla det samlade arbetet för att stärka barn och
ungas situation för Barnens bästa gäller! i Alvesta kommun. Arbetet inom ramen för
Barnens bästa gäller beskrivs ha pågått på lokal nivå redan innan fullmäktige antog
Kronobarnsmodellen. Bland annat fattade nämnden för arbete och lärande,
utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden under hösten 2020 beslut om att
anta en handlingsplan för Barnens bästa gäller! i Alvesta”, samt att ge sina förvaltningar
i uppdrag att två gånger per år (april och december) återrapportera arbetet till de
berörda nämnderna.

I både styrdokument och intervjuer betonas vikten av samverkan över nämnd- och
förvaltningsgränserna samt med externa parter som exempelvis polis vara av vikt för att
kunna ha individen i fokus. I kommunens mål- och budgetdokument för år 2022 framgår
att:

“Genom samarbete mellan olika parter ska tidiga insatser prioriteras. Detta sker genom
arbetet med ”Barnens bästa gäller! – i Alvesta kommun”. Styrgruppen har
representanter från fyra förvaltningar och även från polisen och kommunens
vårdcentraler. Målet är att åstadkomma bättre samverkan för att utveckla arbetet med
att ta hand om barn och ungdomar.”

En särskild tjänst som samordnare för Barnets bästa gäller och arbetet utifrån
Kronobarnsmodellen har inrättats från och med 2021-10-01, för att skapa ökade
förutsättningar för implementeringen av arbetssättet i kommunens verksamheter.
Intervjuade beskriver att arbetet med att implementera modellen i kommunens
verksamheter har påbörjats och att gemensamma workshops mellan
utbildningsförvaltningen och förvaltningen för arbete och lärande har genomförts under
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vintern 2021/2022. Uppföljande workshops uppges ha genomförts under våren 2022,
utifrån syftet att lära sig och tillsammans diskutera de olika verktygen som ingår i
Kronobarnsmodellen samt öka medvetenheten om varandras uppdrag. Vid dessa
workshops har rektorer, elevhälsopersonal, socialsekreterare, familjebehandlare,
LSS-handläggare, fältare, barnavårdscentralen och familjecentralen, verksamhetschefer
med flera deltagit. Enligt uppgift är planen att fortsätta med gemensamma workshops
även under hösten 2022, då även regionala enheter såsom barn- och
ungdomspsykiatrin, habiliteringen, familjehälsan etc. kommer att ges möjlighet att delta.

En del i kommunens arbete på individnivå utifrån Kronobarnsmodellen är Barnets plan,
som utgör det samverkansdokument som tas fram av de aktuella aktörerna i samverkan
med vårdnadshavare och barnet. En sådan plan upprättas när ett barn är i behov av
stöd från exempelvis både skola, socialtjänst och regionen, för att tydliggöra
målsättningar och ansvarsfördelning mellan parterna.

Intervjuade framhåller att arbetet utifrån Kronobarnsmodellen i huvudsak mottagits
positivt av medarbetare inom berörda verksamheter men att det kommer att ta tid innan
implementeringen kan anses ha genomförts. Det beskrivs i dagsläget finnas en viss
osäkerhet i exempelvis vad skillnaden mellan barnets plan och SIP är.1

Enligt uppgift i granskningen träffas förvaltningschefer och verksamhetschefer
tillsammans med representant från kommunledningskontoret en gång per månad för att
strukturera och komma framåt i arbetet med Barnens bästa gäller! i Alvesta kommun.
Utöver detta sammanhang träffas även verksamhetscheferna i mer operativa möten
utifrån den inriktning som tas i det större mötet.

Närvaroteamet

I Alvesta kommun används ett digitalt system för frånvarorapportering, vilket beskrivs
kunna ge tidiga signaler vad gäller oroväckande skolfrånvaro. För elever med
problematisk skolfrånvaro finns det så kallade närvaroteamet, som inom ramen för
Barnens bästa gäller - i Alvesta kommun! arbetar för stärkt skolnärvaro. Teamets
uppdrag är “att vara operativa och arbeta med insatser direkt kopplade till att hjälpa
elever med en problematisk skolfrånvaro till en mer fungerande undervisning.”

Närvaroteamet beskrivs ha startat i projektform år 2017 men bedrivs sedan 2019 som
en permanent verksamhet. I teamet ingår tre medarbetare från utbildningsförvaltningen
och tre medarbetare från förvaltningen för arbete och lärande (arbetsterapeut,
familjebehandlare, lärare, psykolog samt kurator). Vid granskningstillfället är dock en
tjänst vakant och enligt uppgift är en medarbetare rekryterad och kommer att ansluta i
augusti 2022. Denne medarbetare kommer att arbeta 100 % i närvaroteamet. Övriga
teammedarbetares uppdrag är på deltid.

1 Samordnad individuell plan; en plan som upprättas tillsammans med den enskilde, om insatser
från både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas
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Målgruppen för närvaroteamet är elever i åldern 6-16 år med problematisk skolfrånvaro.
I närvaroteamets uppdragsbeskrivning (senast reviderad 2021-05-31) framgår att
teamet arbetar med följande:

● Kartlägga, identifiera och ge förslag på insatser för eleven och elevens (och
familjens) hela situation

● Genomföra insatser

● Arbeta förebyggande tillsammans med skolorna i deras arbete kring att främja
skolnärvaro

● Ansvara för att information kring närvaroteamets insatser förs över till mottagande
gymnasium

● Följa upp elever som börjat gymnasiet som haft insatser av närvaroteamet

● Arbeta för att skapa en samsyn kring vad som är bäst för elevens utveckling

Intervjuade framhåller att arbetet i praktiken främst är koncentrerat till operativt arbete i
enskilda ärenden och att möjligheterna till förebyggande arbete för att främja
skolnärvaro hittills varit begränsat.

Intervjuade beskriver att närvaroteamets arbete utvärderas årligen. Vi har inom ramen
för granskningen tagit del av närvaroteamets sammanfattning för läsåret 2020/2021. I
sammanfattningen beskrivs bland annat de utmaningar som covid-19-pandemin
medfört, att fokus till stor del har legat på samverkan med externa instanser som
exempelvis specialistpsykiatrin för barn och unga, att samarbetet med studie- och
yrkesvägledare utökats etc. Vidare framgår de lärdomar som gjorts ditintills och vilka
åtgärder som bedöms behöva vidtas. Bland annat lyfts vikten av att tydliggöra att
närvaroteamets insatser är frivilliga, då skolorna haft en större förväntan på
myndighetsutövande i teamets operativa insatser i hemmiljön.

Familjecentrum

Ytterligare en del i arbetet utifrån Barnens bästa gäller är Familjecentrum, som bedrivs i
samverkan mellan utbildningsnämnden, nämnden för arbete och lärande samt Region
Kronoberg. På familjecentrum finns bland annat två socialrådgivare som arbetar med
föräldrastöd och rådgivning i relationer inom familjen. Utbildningsförvaltningen är
representerad av en pedagog vars roll är att främja samspelet mellan barn och föräldrar
ur ett pedagogiskt lärande perspektiv.

Samverkansavtal Barnahus Kronobergs län

Det finns ett samverkansavtal mellan polismyndigheten, åklagarmyndigheten, Region
Kronoberg samt kommunerna i Kronobergs län rörande Barnahus. Målet för samverkan2

på Barnahus är att tillförsäkra barn som misstänks vara utsatta för brott skydd,

2 Alvesta, Växjö, Ljungby, Markaryd, Älmhult, Tingsryd, Lessebo samt Uppvidinge kommun
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rättstrygghet, gott bemötande och stöd samt vid behov kris- och behandlingsinsatser.
avtalet framgår att barnets bästa ska vara i fokus under processen. Likaså framgår att
det berörda barnet ska få information om åtgärder som berör honom eller henne samt få
uttrycka sin uppfattning och åsikt i den utsträckning och på det sätt som hans eller
hennes mognad medger. Kontakten med Barnahus sker via polisen eller socialtjänsten i
respektive kommun.

Inom ramen för samverkan finns en regional ledningsgrupp bestående av chefer från
hälso- och sjukvård, socialtjänst, Polismyndigheten samt Åklagarmyndigheten. Gruppen
beslutar om verksamhetsplan och frågor av övergripande karaktär. Därutöver finns en
styrgrupp, som är en mindre sammansättning av representanter för
samverkansparterna. Styrgruppen beslutar och ansvarar för de övergripande målen i
praktiken. Alvesta kommun representeras i styrgruppen av avdelningschef för barn- och
vuxenverksamheten. Vidare finns en arbetsgrupp som består av representanter från alla
samverkansparter. Arbetsgruppen svarar för rutinfrågor och metoddiskussioner i
verksamheten, framtagande av verksamhetsplan, underlag för verksamhetsuppföljning
samt att samverkan sker nära mellan parterna inom ramen för utvecklingsarbetet i
Barnahus. I arbetsgruppen representeras Alvesta kommun av enhetschef för barn och
familj.

Samverkansöverenskommelse om personer med psykisk funktionsnedsättning,
psykisk ohälsa i Kronobergs län

I Kronobergs län finns sedan 2011 en regional samverkans- och stödstruktur för
socialtjänst och hälso- och sjukvårdsfrågor. Denna överenskommelse rör alla åldrar,
dvs. inte enbart barn och unga. Strukturen består av en ledningsgrupp för samordning
av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst där högre tjänstemän från kommunerna
samt hälso- och sjukvården ingår. Denna ledningsgrupp har även kontinuerliga träffar
med nätverket för länets skolchefer. Tre tvärgrupper är knutna till ledningsgruppen,
varav barn och unga utgör en sådan (de övriga två är vuxna respektive äldre).
Tvärgrupperna representeras av tjänstemän från olika delar av hälso- och sjukvården
samt kommunerna. Alvesta kommun representeras i tvärgrupp barn och unga av
avdelningschef. Även verksamhetschef gemensamma centrala funktioner finns med och
leder tvärgrupp barn, tillsammans med representant för regionen. Syftet med samverkan
är att åstadkomma förbättringar för målgrupperna som omfattas av överenskommelsen.
I en bilaga till samverkansavtalet anges att:

“Region och kommun har en samverkansskyldighet när barn far illa eller riskerar att fara
illa. Båda huvudmännen har också en skyldighet att anmäla till socialtjänsten vid
misstanke om att ett barn far illa.

Regionens och kommunens verksamheter ska ses som delar av ett gemensamt system.
För barnet/ungdomen/familjen är det oftast mindre viktigt vem som ansvarar för
insatserna. Det viktigaste är att insatserna ges och att dessa är samordnade och ges ur
ett helhetsperspektiv, utifrån ”Barnens bästa gäller! i Kronoberg””

11



Vad gäller samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) framhålls av intervjuade
att det många gånger finns utmaningar. Enligt intervjuade arbetar BUP med barn med
stabila familjeförhållanden, och synen på vad som menas med “stabilt hemma”
uppfattas kunna skilja sig åt mellan socialtjänsten och BUP.

Övriga samverkansforum

Utöver det som ovan beskrivits finns även olika samverkansforum för förskola/skola och
socialtjänst:

● Förskoleteam

Ett forum som består av specialpedagog, psykolog samt språk- och
motorikpedagog. Förskoleteamets uppdrag är i första hand handledning, rådgivning
och fortbildning. Förskoleteamet träffas en gång per vecka.

● Skolteam

Ett forum som består av psykolog, arbetsterapeut och logoped. Skolteamets
uppdrag är att stödja skolorna i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för
barnens bästa. Teamet träffas en gång per vecka för att gå igenom uppdrag och
prioritera samt fördelar dessa.

● Träffar mellan kuratorer och socialtjänst

Ett forum där skolkuratorer och socialsekreterare träffas en gång per termin för att
diskutera kring varandras respektive uppdrag och gemensamma målsättningar och
utmaningar.

● Träffar mellan verksamhetschef och avdelningschef

Verksamhetschef gemensamma centrala funktioner (utbildningsförvaltningen) samt
avdelningschef barn och vuxen (förvaltningen för arbete och lärande) träffas en gång
per månad för att samverka och stämma av gemensamma frågor.

● Mottagningsenhetens medverkan vid elevhälsoteamens möten

Representanter från socialtjänstens mottagningsenhet deltar regelbundet vid
skolenheternas elevhälsoteams möten för att diskutera gemensamma ärenden samt
övergripande frågor. Det varierar mellan skolorna hur ofta dessa träffar sker. Vid de
två skolor som intervjuats inom ramen för granskningen sker sådana träffar varje
respektive var tredje vecka.

Bedömning
Finns det tillräckliga strukturer och rutiner för samverkan i kommunen kring barn och
ungdomar som riskerar att fara illa?

Delvis.
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Utifrån genomförd granskning är vår uppfattning att flertalet samverkansformer finns och
att arbetet kring barn och unga som riskerar att fara illa har förstärkts sedan de tidigare
granskningarna genomfördes. Vi ser positivt på att närvaroteamets verksamhet
utvärderats och analyserats med avseende på förbättringsmöjligheter. Det finns även
dokumenterade samverkansavtal mellan kommunen och externa parter i Kronobergs
län, där bland annat ansvarsfördelningen mellan kommun och region tydliggörs.

Även om kommunstyrelsen relativt nyligen beslutade om att anta Kronobarnsmodellen
som ett gemensamt arbetssätt, har arbetet utifrån Barnens bästa gäller! i Alvesta
kommun utvecklats under flera år. Utifrån genomförd granskning är vår uppfattning att
det fortsatt kvarstår ett implementeringsarbete avseende Kronobarnsmodellen och vi
rekommenderar därför nämnden för arbete och lärande och utbildningsnämnden att
fortsätta detta arbete.

Rutiner för hantering av orosanmälningar
Revisionsfråga 2: Finns det tillräckliga rutiner för hantering av orosanmälningar inom
kommunen?

I 14 kap. 1 § socialtjänstlagen regleras vilka myndigheter och yrkesverksamma som har
en lagstadgad skyldighet att göra en orosanmälan till socialtjänsten vid kännedom eller
misstanke om att ett barn far illa. Rektorer, lärare och elevhälsopersonal utgör exempel
på sådana yrkeskategorier som omfattas av lagkravet.

I 3 kap 3 § socialtjänstlagen anges att det för utförande av uppgifter inom socialtjänsten
ska finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. I 3 a § regleras vidare att
socialnämnden ska använda handläggare som har avlagt svensk socionomexamen eller
annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan för utförande av sådana
uppgifter inom socialtjänsten rörande barn och unga som innefattar:

1. bedömning av om utredning ska inledas,
2. utredning och bedömning av behovet av insatser eller andra åtgärder, eller
3. uppföljning av beslutade insatser.

Socialnämnden ansvarar för att den handläggare som självständigt utför de
arbetsuppgifter som avses ovan har tillräcklig erfarenhet för uppgiften.

Iakttagelser
Genomförande av orosanmälningar

Vi har inom ramen för granskningen tagit del av Rutiner vid orosanmälan (daterade
2017-05-30). I rutindokumentet återfinns bland annat en steg-för-steg-beskrivning för
tillvägagångssättet vid genomförande av en orosanmälan. Det framgår exempelvis att
förskolan/skolan i de flesta fall ska informera vårdnadshavare samt barn över 15 år om
att en orosanmälan har gjort eller kommer att göras, samt att socialtjänsten inom 24
timmar efter inkommen anmälan gör en bedömning av behovet av omedelbart skydd.
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Socialtjänsten har därefter ansvaret för att se till att ett så kallat anmälningsmöte
genomförs inom en vecka. Enligt uppgift i granskningen har rutindokumentet tagits fram
av utbildningsförvaltningen och socialtjänsten gemensamt. I syfte att få en djupare
förankring och få fram ett hållbart rutindokument var detta ute på remiss i
rektorsgruppen innan det fastställdes.

Genomförda intervjuer visar på variationer vad gäller uppfattningen om huruvida det
finns gemensamma rutiner för genomförande av orosanmälningar eller inte, även om
kännedomen om anmälningsplikten framhålls som god. Det råder dock samstämmighet
bland de intervjuade i att det finns en gemensam blankett som används när en
orosanmälan görs (vilken vi också tagit del av inom ramen för granskningen). I praktiken
uppges det vara vanligt att rektor undertecknar anmälan, även det är en enskild lärare
som upplever oro för barnet. Vid behov kan även elevhälsan utgöra ett stöd i
anmälningsförfarandet. Skolkuratorerna uppges ha en god kontakt med socialtjänsten
överlag och det finns möjlighet för både elevhälsa och övrig skolpersonal att kontakta
socialtjänstens mottagningsverksamhet för avidentifierad konsultation. Vid intervjuer ges
uttryck för att det i vissa fall förekommer att skolpersonal “likställer” deltagande i
närvaroteamet med att ha gjort en form av orosanmälan, eftersom även socialtjänsten är
representerade i närvaroteamet. Enligt uppgift har representanter från socialtjänsten
varit ute i skolenheterna och informerat både skolpersonal, föräldrar och elever (i äldre
årskurser) om anmälningsplikten och socialtjänstens roll.

Enligt intervjuade är det förhållandevis vanligt att ett trepartsmöte där både skola,
socialtjänst och familjen deltar genomförs när icke-akut oro föreligger. Dessa möten
syftar blanda annat till att utröna om en orosanmälan behöver göras samt informera
familjen om vilket stöd som finns att få. Att få information om socialtjänstens insatser
framhålls också leda till att familjer i vissa fall själva ansöker om stöd.

Mottagande och hantering av orosanmälningar

Ansökningar om stöd från socialtjänsten och anmälningar vid oro för barn och unga går i
Alvesta kommun i huvudsak genom den så kallade mottagningen.
Personalomsättningen inom mottagningen beskrivs ha varit låg under de senaste åren
och samtliga medarbetare har arbetat minst cirka fem år. Enligt intervjuade har alla
berörda medarbetare de kvalifikationer som socialtjänstlagen kräver för att utföra
uppgifter rörande barn och unga. Bedömningar avseende barnets omedelbara behov av
skydd samt bedömning av huruvida det finns skäl att inleda utredning eller inte beskrivs
kunna  genomföras inom lagstadgade tidsgränser. I de fall som utredning inleds lämnas
ärendet vidare från mottagningen till utredande socialsekreterare. Om det barn som
anmälan rör redan har en pågående utredning, kopplas den inkomna orosanmälan till
den pågående utredningen. Då har i regel den ansvariga socialsekreteraren att se till att
de efterföljande stegen i handläggningsprocessen sker i enlighet med gällande
bestämmelser. Enligt intervjuade finns en god efterlevnad till lagens krav på att en
utredning ska vara slutförd inom fyra månader.
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Anmälningar som inkommer utanför kontorstid tas omhand av Alvesta kommuns
beredskap, som gör en bedömning av huruvida akut hjälp behövs.

I nämnden för arbete och lärandes delegationsordning regleras vem som är delegat för
vilken typ av frågor. Det framgår bland annat att delegationen avseende beslut om att
inleda utredning ligger på socialsekreterare, medan beslut om att utredning inte ska
inledas ligger på enhetschef.

Aktuell lagstiftning gör gällande att den som har en anmälningsskyldighet enligt lag har
möjlighet att få återkoppling i form av information om huruvida utredning har inletts eller
inte (eller redan pågår). Blanketten för orosanmälan innehåller en ruta som kan kryssas i
om sådan återkoppling på anmälan önskas. Intervjuade uppger att återkopplingen i
regel fungerar väl men att det förekommit tillfällen då den uteblivit.

Bedömning
Finns det tillräckliga rutiner för hantering av orosanmälningar inom kommunen?

Ja.

Det finns en dokumenterad rutin för orosanmälan till socialtjänsten. Utifrån genomförd
granskning är vår uppfattning att det inom skolenheterna finns kännedom om den
anmälningsplikt som föreligger enligt lag. Det finns även kontaktvägar för samråd inför
en eventuell anmälan, i form av exempelvis konsultation per telefon och trepartsmöten.
Genomförda intervjuer visar att kännedomen om rutindokumentet varierar, även om
tillvägagångssättet i praktiken i hög grad överensstämmer med vad som framgår i
dokumenterad rutin. I rutindokumentet framgår bland annat vad som åligger
förskolan/skolan och vad som åligger socialtjänsten i samband med att en orosanmälan
görs/tas emot. Mot bakgrund av att rutindokumentet avseende orosanmälan är från år
2017 rekommenderar vi en översyn av detta i syfte att säkerställa aktualiteten.

Nämnden för arbete och lärande har  en delegationsordning som reglerar vem som har
rätt att fatta beslut om exempelvis att inleda eller inte inleda utredning utifrån inkommen
orosanmälan. Samtliga medarbetare uppges också ha den formella kompetens som
krävs enligt socialtjänstlagen.

Ansvarsfördelning mellan nämnderna
Revisionsfråga 3: Finns det en tydlig ansvarsfördelning mellan de olika nämnderna och
mellan de berörda verksamheterna?

Iakttagelser
Ansvarsfördelningen mellan de två nämnderna och förvaltningarna beskrivs ha
tydliggjorts i och med det strukturerade arbetet inom ramen för Barnens bästa gäller! i
Alvesta kommun.

Som tidigare nämnts har bland annat workshops kring Kronobarnsmodellen genomförts
i syfte att samtlig medarbetare inom de två förvaltningarna ska lära sig arbetssättet.
Intervjuade framhåller detta som något positivt, inte minst utifrån att detta ökat den
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ömsesidiga kännedomen om varandras uppdrag som förskola/skola respektive
socialtjänst.

Så som beskrivs i ett tidigare kapitel utgör Barnets plan det samverkansdokument som
tas fram av de aktuella aktörerna i samverkan med vårdnadshavare och barnet, i de fall
som ett barn är i behov av stöd från exempelvis både skola, socialtjänst och regionen.
Syftet med en sådan plan är att tydliggöra målsättningar och ansvarsfördelning mellan
parterna. I sammanhanget nämns att även om samverkan och ansvarsfördelningen
tydliggjorts under de senaste åren, återstår fortsatt ett arbete med implementering och
förståelse för vad Kronobarnsmodellen innebär och att omsätta arbetet i praktiken. I
detta avseende framhålls exempelvis att det är av vikt att komma ihåg att samtliga
aktuella aktörer har lika stor beslutanderätt och att alla också behöver ta ett adekvat
ansvar utifrån sin respektive roll.

Bedömning
Finns det en tydlig ansvarsfördelning mellan de olika nämnderna och mellan de berörda
verksamheterna?

Delvis.

Utifrån genomförd granskning är vår uppfattning att det arbete som pågått under de
senaste åren vad gäller strukturering av samverkan kring barn och unga som riskerar att
fara illa har bidragit till en ökad tydlighet i ansvarsfördelningen mellan förskola/skola och
socialtjänst.

Vi ser positivt på det implementeringsarbete som pågår avseende Kronobarnsmodellen,
då detta kan medföra ökad kännedom om varandras uppdrag och således också bidra
till ömsesidiga förväntningar på varandra.

Metoder och arbetssätt för förebyggande arbete och tidig upptäckt
Revisionsfråga 4: Finns det metoder och arbetssätt för förebyggande arbete och tidig
upptäckt?

Iakttagelser
I syfte att i ett tidigt skede kunna fånga upp barn som riskerar att fara illa, deltar
representant från Familjecentrum vid barnavårdscentralens hembesök som görs i
samband med nyföddhet och att barnet blir åtta månader gammalt. Detta ger en
möjlighet dels för de professionella att uppmärksamma eventuella brister/svårigheter i
familjen, dels att informera om vilket stöd som finns att tillgå om familjen själva önskar
detta.

Vad gäller de lite äldre barnen/ungdomarna framgår i protokoll från nämnden för arbete
och lärandes sammanträde 2021-05-20 att fältverksamheten arbetar främjande,
förebyggande och uppsökande genom att möta ungdomar i deras egen miljö. Syftet är
bland annat att skapa trygghet och säkerställa vuxennärvaro i ungdomsmiljöer samt att
uppmärksamma kulturer och tendenser. Insatserna framhålls ske både på samhälls-,
grupp- och individnivå. En av kuratorerna vid enheten arbetar också vid
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ungdomsmottagningen vid två tillfällen per vecka, vilket ses som en hälsofrämjande och
förebyggande insats.

I Alvesta kommuns övergripande mål- och budgetdokument för år 2022 framgår bland
annat följande avseende kunskapsresultaten och skolmiljön:

“Kunskapsresultaten ska höjas så att en högre andel av eleverna når behörighet till
gymnasiet och därmed ges möjlighet att göra medvetna val inför framtiden. En god och
väl utvecklad elevhälsa är en förutsättning för att ge alla barn och elever möjlighet att nå
kunskapsmålen men också för att motverka utanförskap och psykisk ohälsa. Att barn
och unga trivs, känner trygghet och stöttas när så behövs är viktigt för att kunna ta till sig
undervisningen. Elevhälsan är även en viktig del i arbetet med en ökad jämställdhet och
trygghet för våra barn och unga.”

I utbildningsnämndens skolstrategi 2020-2022 framgår bland annat att verksamheterna
använder digitala verktyg för att hantera och följa upp kränkande behandling,
trakasserier, diskriminering samt tillbud och olycksfall. Uppföljningar och åtgärder sker
både på enhetsnivå och huvudmannanivå. Skolor och förskolor upprättar årligen en plan
mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering och utbildningsförvaltningen
har en plan för trygghet och studiero. På Alvesta kommuns hemsida framgår att det
skolteam som beskrivs i ett tidigare kapitel har som målsättning att utifrån ett
tvärprofessionellt samarbete stödja skolorna i deras hälsofrämjande och förebyggande
arbete för barnens bästa.

Intervjuade beskriver att skolsköterska genomför hälsosamtal med samtliga elever i
förskoleklass, årskurs 2, årskurs 4 samt årskurs 8. Därutöver genomförs även så kallade
temadagar. Ett exempel som nämns är en värdegrundsdag med temat “lika men unika”,
där eleverna på olika sätt diskuterade och arbetade kring dessa frågor.

Det finns en samordnare för kommunens samtliga skolsköterskor och en samordnare för
samtliga kuratorer, som bland annat har i uppdrag att samordna det gemensamma
förebyggande och främjande arbetet i hela kommunen utifrån sina professioner. Som
exempel på aktiviteter som genomförts nämns vid intervjuer att årskurs 7 haft
regelbundna informations- och samtalstillfällen med bland annat polis och
fältsekreterare.

Som tidigare nämnts finns det så kallade närvaroteamet som arbetar med elever som
har problematisk skolfrånvaro. I närvaroteamets uppdragsbeskrivning framgår att teamet
bland annat ska arbeta förebyggande mot skolfrånvaro. Intervjuade menar dock att
möjligheterna till detta hittills varit begränsat och att arbetet främst är koncentrerat till
operativt arbete i individärenden.

Inom ramen för Barnens bästa gäller! i Alvesta kommun pågår vid granskningstillfället
ett arbete med att starta upp så kallade områdesgrupper. Områdesgrupperna beskrivs
syfta till att skapa lokala plattformar för de olika geografiska områden i kommunen. Vid
granskningens genomförande finns en arbetsgrupp med representanter från skola,
socialtjänst och kultur- och fritidsförvaltningen som arbetar med att utveckla formerna för
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områdesgrupperna. I sammanhanget nämns vikten av samverkan både mellan
kommunala aktörer men också med externa aktörer som exempelvis polisen, i syfte att
stärka det förebyggande arbetet. Linnéuniversitetet bistår med aktuell forskning kring
samverkan.

Bedömning
Finns det metoder och arbetssätt för förebyggande arbete och tidig upptäckt?

Delvis.

Både skollagen och socialtjänstlagen innehåller bestämmelser om förebyggande arbete.
Vår bedömning är att det finns ett flertal arbetssätt som stödjer ett förebyggande arbete
och tidig upptäckt, men att det finns utvecklingspotential. Genomförd granskning visar
exempelvis att den delen av närvaroteamets uppdrag som innebär ett förebyggande
arbete mot skolfrånvaro i praktiken är begränsat, då behovet av operativa insatser är
uppfattas vara omfattande.

Insatser till barn och unga som riskerar att fara illa
Revisionsfråga 5: Finns ändamålsenliga insatser till barn och unga som riskerar att fara
illa?

Iakttagelser
I Länsgemensam analys och handlingsplan psykisk hälsa beskrivs bland annat
länsgemensamma insatser för alla åldersgrupper samt länsgemensamma insatser för
barn och unga. Följande länsgemensamma insatser för barn och unga framgår i
handlingsplanen:

● Erbjuda länets högstadieskolor ett skolbaserat program för att främja psykisk hälsa;
Youth Aware of Mental Health.

● Utveckla konceptet Barnens bästa gäller! i Kronobergs län.
● Stimulera insatser i länet rörande problematisk skolfrånvaro.
● Samordna kommunala aktivitetsansvarigas (KAA) arbete för unga som varken

arbetar eller studerar .3

● Samordna satsningen ”Dans för hälsa”.

En liknande länsgemensam analys och handlingsplan har tagits fram för
suicidprevention avseende åren 2021-2023. Även i denna redogörs för
länsgemensamma insatser för alla åldersgrupper. De gemensamma insatser som listas
för barn och unga är följande:

● Erbjuda länets högstadieskolor ett suicidpreventivt program; Youth Aware of Mental
Health.

● Utveckla samverkan mellan kommun, primärvård, Familjehälsan, barn- och
ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatri (unga vuxna), brukarorganisationer och andra
ideella aktörer.

3 Avser ungdomar under 20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller genomför någon motsvarande utbildning
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På kommunnivå finns i Alvesta kommun ett flertal olika insatser som riktar sig till barn
och unga som riskerar att fara illa. Inom förvaltningen för arbete och lärande finns den
så kallade stöd- och behandlingsenheten, som erbjuder råd, stöd och behandling till
bland annat barn, unga och familjer. Detta sker antingen i form av individuella samtal
eller familjesamtal, utifrån behov och förutsättningar. För att få del av stöd- och
behandlingenhetens insatser krävs ett biståndsbeslut.

I denna rapport har närvaroteamet nämnts ett flertal gånger. I protokoll från nämnden för
arbete och lärandes sammanträde 2021-04-21 beskrivs närvaroteamets arbete och
insatser bland annat på följande sätt:

“[...] Närvaroteamets arbetsmetod har spridits inom skolans verksamhet och har kommit
fler barn och ungdomar till gagn. Primärt fokuserar Närvaroteamet på barn och
ungdomar vid högstadiet men det planeras även för att utvidga än mer mot
mellanstadiet. Verksamheten inom kommunens aktivitetsansvar, KAA, och
fältverksamheten samverkar i nära kontakt med Närvaroteamet. På uppdrag av
utvecklingschefen i Alvesta kommun har insatsen Ungdomskontoret startat. Insatsen är
ett led i att förebygga arbetslöshet med anledning av pågående pandemi bland unga
vuxna i kommunen. I dagsläget erbjuds insatsen digitalt. Fokus inom insatsen är att
genom olika påkopplade verksamheter, såsom ungdomscoacher, KAA, studie- och
yrkesvägledare samt fältassistenter, lägga upp en plan för att ungdomarna ska uppfylla
det mål de själva har för sysselsättning”

Som tidigare nämnts finns också Familjecentrum, där bland annat två socialrådgivare
arbetar med föräldrastöd och rådgivning i familjerelationer. Så som beskrivits i tidigare
kapitel deltar dessa även vid de hembesök som barnavårdscentralen genomför i
samband med ett barns födelse samt när barnet blivit åtta månader gammalt, för att
informera om det stöd som socialtjänsten kan erbjuda. Det krävs inte något
biståndsbeslut för att få del av Familjecentrums insatser. Enligt intervjuade är en
tumregel att familjer kan erbjudas cirka 3-5 samtal utan att behöva ansöka och få ett
formellt beslut. De två socialrådgivartjänsterna på Familjecentrum beskrivs inte vara
någon satsning med extra medel, utan en intern omfördelning inom förvaltningen där
tjänsterna flyttats från utredningsverksamheten.

Utöver Alvesta kommuns Familjecentrum finns även Familjefrid Kronoberg (beläget i
Växjö), som arbetar med att förhindra våld i relationer där förövare och offer står
varandra nära. Familjefrid Kronoberg erbjuder både individuella samtal och
gruppverksamhet och det krävs inget biståndsbeslut för att få stöd.

Intervjuade beskriver att behovet av stöd till barn och unga är stort och inflödet till
socialtjänstens verksamheten befaras komma att öka. I detta avseende betonas vikten
av tidiga och förebyggande insatser för att i möjligaste mån undvika mer komplex
problematik i framtiden.

Bedömning
Finns ändamålsenliga insatser till barn och unga som riskerar att fara illa?
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Delvis.

Det finns ett flertal insatser som riktar sig till barn och unga som riskerar att fara illa,
både på länsgemensam nivå och på kommunnivå. Utifrån genomförda intervjuer är vår
uppfattning att behovet av stöd är stort och att inflödet till de olika insatserna som
kommunen har att erbjuda upplevs öka. Som tidigare nämnts innehåller både skollagen
och socialtjänstlagen bestämmelser om förebyggande arbete och de förslag som på
nationell nivå finns vad gäller förändringar i socialtjänstlagen betonar än mer
socialtjänstens ansvar för förebyggande och tidiga insatser. Mot bakgrund av detta
bedömer vi det vara väsentligt att nämnderna säkerställer kännedom om behoven hos
kommunens barn och unga samt följer upp och utvärderar resultatet av befintliga
insatser, i syfte att anpassa och utveckla verksamheterna.

Nämndernas uppföljning

I detta kapitel hanteras två revisionsfrågor:

Revisionsfråga 6: Får nämnderna tillräcklig information om utvecklingen av barn och
ungas uppväxtvillkor?

Revisionsfråga 7: Vidtar nämnderna aktiva åtgärder för att förbättra barn och ungas
uppväxtvillkor?

Iakttagelser
Intervjuade framhåller att tidigare revisionsgranskningar visat på brister inom området
samverkan kring barn och unga men att nämndernas arbete utvecklats positivt under de
senaste åren. Detta framförallt inom ramen för Barnens bästa gäller! i Alvesta kommun.

Vid intervjuer förmedlas uppfattningen att nämnden för arbete och lärande erhåller
rapportering på området men att de aktiva ställningstagandena/besluten är begränsade i
omfattning. Vår genomgång av nämndens protokoll visar att nämnden i huvudsak
noterar informationen till protokollet, även om vissa beslut också fattas (se mer i
nedanstående sammanställning). Intervjuade beskriver att utbildningsnämnden
regelbundet har dialogdagar där både politik och representanter från tjänstemannasidan
träffas gemensamt för att diskutera förutsättningar och utmaningar. Detta är något som
intervjuade representanter från arbete och lärande framhåller som önskvärt.

I granskningen betonas personaltätheten inom förskola och skola som viktig. Detta är
något som framhålls dels av intervjuade men också i utbildningsnämndens budget för år
2022.

Nedan framgår en sammanfattning av de ärenden/beslut som har bäring på
granskningsområdet, som hanterats av de berörda nämnderna under perioden 2021 till
och med april 2022.

Tabell 1. Nämnden för arbete och lärande
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Sammanträdes-
datum

Ärende/beslut

2021-04-21 § 19
Återrapportering av handlingsplan Barnens bästa gäller!

Nämnden beslutade 2020-11-11 att anta handlingsplan för ”Barnens Bästa
Gäller! I Alvesta”. Nämnden beslutade även att ge förvaltningen i uppdrag
att två gånger per år, i april och december, återrapportera till nämnden för
arbete och lärande om de pågående insatserna och åtgärderna som finns
specificerade i handlingsplanen; vilka insatser som har gjorts för att
uppfylla syftet med handlingsplanen och hur utfallet varit. Samma beslut
fattade även utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Under sammanträdet lämnas återrapportering utifrån de insatser och
åtgärder som finns specificerade i handlingsplanen samt även information
om arbetet utifrån Barnens Bästa Gäller! på regional nivå, det vill säga
samverkan utifrån barnens bästa mellan Alvesta kommun och externa
aktörer inom området.

Arbetet inom Närvaroteamet pågår och fungerar väl. Vid tidpunkten för
arbetsutskottets sammanträde är cirka 20 ungdomar aktuella inom
verksamheten.

Utvecklingsarbete gällande Familjecentrum pågår och det planeras för att
Familjecentral ska vara igång under sommaren 2022. Samverkansavtal
ska upprättas mellan berörda parter och arbete pågår med att
sammanställa krav och önskemål för en lämplig lokal.

2021-05-20 § 31
Nämnden noterar information och statistik avseende insatser riktade till
barn, ungdomar och familjer till protokollet.

2021-06-17 § 40
Nämnden noterar information om uppföljning gällande organisation för
fältverksamheten i Alvesta kommun till protokollet.

§ 46
Nämnden antar handlingsplan för arbete mot våld i nära relationer och
beslutar att uppföljning av de förbättringsområden och mål som anges i
handlingsplanen följs upp och redovisas nämnden årligen. Syftet med
handlingsplanen är att säkerställa kvaliteten för nämndens stöd och hjälp
till vuxna och barn som utsätts för, eller utsätter andra för, våld i nära
relationer och/eller bevittnat våld av eller mot en närstående.

§ 52 Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning
gällande insatserna vid Familjecentrum utifrån ett integrationsperspektiv.
Utredningen ska redovisas vid sammanträdet 2021-09-29, vilket också
sker (2021-09-29 § 71).

2021-09-29 § 72
Nämnden noterar information om delrapport av projekt Hemmamamma för
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barnets bästa § 37a-medel till protokollet.

Förvaltningen har beviljats 390 290 kr från Länsstyrelsen för Projektet
Hemmamamma för barnets bästa (projekttid 2020-09-01 till 2022-04-30).
Ersättningen är beviljad inom ramen för 37a § Förordning om statlig
ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och
familjekontakter. Projektets syfte är bland annat att genom tidiga insatser
för målgruppen (nyanlända kvinnor med små barn eller kvinnor som väntar
barn) medvetandegöra dem, och männen, om vikten av att delta i
etableringsprogrammet. Genom projektet erbjuds en introduktion i det nya
språket, tillsammans med ett socialt sammanhang utanför hemmet. Den
30 juni 2021 skickades en delrapport för projektet in till Länsstyrelsen.

2021-12-17 § 108
Nämnden beslutar att följa nyckeltal enligt förvaltningens framtagna modell
för nyckeltalsrapportering samt att fördjupad statistik och information från
bland annat avdelning Barn och Vuxen presenteras för nämnden vid två
tillfällen under år 2022.

§ 111
Nämnden godkänner återrapportering avseende handlingsplan Barnens
bästa gäller!

2022-02-23 § 6
Nämnden godkänner årsrapport 2021 och påtalar bland annat att det
faktum att myndighetsutövningen för både barn och vuxna samt att
utförarverksamheten/verkställighet ligger inom samma avdelning,
avdelning Barn och Vuxen, har skapat ökade möjligheter och forum för
utökad arbete och samarbete kring tidig upptäckt och arbete med
förebyggande och tidiga insatser för målgruppen.

§ 11
Nämnden noterar information och statistik från avdelning Barn och Vuxen
till protokollet.

Nämnden får information om bland annat familjeorienterat boendestöd
(FOBS), statistik över placeringar och placeringskostnader, statistik över
antal aktualiseringar, ansökningar och anmälningar, arbetet med
Kronobarnsmodellen, arbetet att utveckla hemnära stöd för ökat
vardagsfungerande, pågående anpassningar till nya socialtjänstlagen med
mera. Nämnden får även information om att det har rekryterats en
pedagog till Familjecentrum och verksamheten nu uppfyller kraven för
Familjecentral. Lokal för verksamheten saknas dock, arbete med att
tillskapa lokal pågår.

Tabell 2. Utbildningsnämnden

Sammanträdes-
datum

Ärende/beslut
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2021-02-01 § 11
Förvaltningschefen informerar om att en ökad upplevd otrygghet har
uppmärksammats i Moheda. En tvärgrupp har startats upp för att diskutera
ungdomsfrågan i Moheda.

2021-03-01 § 20
Nämnden beslutar att:
1. Ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter och
förutsättningar för att starta resursavdelning/avdelningar på en enhet inom
förskolan.
2. Ärendet ska återrapporteras på utbildningsnämndens sammanträde den
27 september 2021.

Förvaltningen har sett ett ökat antal barn med funktionsvariationer och
barn i behov av särskilt stöd redan i förskolan. Av dessa stannar även ett
antal barn kvar ett år extra i förskolan varje år i väntan på utredningar och
inskrivning i särskolan, då det i dagsläget inte finns särskola för barn i
förskoleklass. På en resursavdelning skulle kommunen kunna erbjuda
bättre anpassade lokaler och lärmiljöer utifrån de barnens behov samt en
högre personaltäthet och specialkompetens kring barn i behov av särskilt
stöd.

§ 22
Förvaltningschefen informerar om att en “Mohedagrupp” har skapats i
syfte att minska otryggheten i samhället.

2021-05-17 § 34
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att titta vidare på
resursfördelningsmodellen inför budget 2022 utifrån att antalet nyanlända
elever minskat.

Inför budetåret 2021 gjortdes en översyn av den socioekonomiska
viktningen i resursfördelningen till förskola och skola.

§ 37
Nämnden beslutar att:
1. Föreslå utbildningsnämnden att Alvesta kommun från och med
höstterminen 2021 inrättar en resursenhet som heter Lyckegård. Denna
tar emot kommunala elever som behöver placeras i särskild
undervisningsgrupp samt elever från andra kommuner som befinner sig på
något av VoB:s boenden.
2. Alvesta resursskola upphör därmed att vara en egen skolenhet.

§ 38
Nämnden godkänner rapportering av skolpliktsbevakning vårterminen
2021.

§ 39
Verksamhetschef presenterar antalet anmälningar om uppstart av
utredning av hög skolfrånvaro. Informationen noteras till protokollet.

§ 40
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Nämnden noterar information om uppföljning av handlingsplan för Barnens
bästa gäller i Kronoberg till protokollet.

§ 42
Förvaltningschefen informerar om att arbetet med att upprätta en
familjecentral är påbörjad samt att utbildningsförvaltningen, förvaltningen
för arbete och lärande, kultur- och fritidsförvaltningen och
kommunledningsförvaltningen tillsammans kommer att anställa en
Barnens bästa-samordnare.

2021-06-14 § 48
Information om statistik avseende skolfrånvaro i kommunens grundskolor
läsåret 2020/2021 noteras till protokollet.

§ 49
Verksamhetschef presenterar antalet anmälningar om uppstart av
utredning av hög skolfrånvaro. Informationen noteras till protokollet.

§ 50
Nämnden noterar information om utfallet av djupintervjuer som
Närvaroteamet genomfört till protokollet.

§ 51
Ordförande informerar om att lokala Rädda Barnen under september
kommer att kontakta lågstadieskolorna för att informera om värdet av sin
egen kropp.

§ 52
Förvaltningschefen informerar om att förvaltningen tillsammans med
regionen och förvaltningen för arbete och lärande har inlett ett arbete med
att ta fram hur utbildningsförvaltningen kan delta i arbetet på
Familjecentrum inom ramen för processen Barnens bästa gäller.

2021-09-27 § 65
Rektor och biträdande rektor på Prästängsskolan redogör för skolans
arbete med trygghet och studiero.

2021-11-08 § 82
Verksamhetschef respektive processledare från Region Kronoberg
informerar om processen för Barnens bästa gäller! i Kronoberg och
Kronobarnsmodellen.

§ 83
Rektor och förstelärare på Hjortsbergaskolan redogör för skolans arbete
med trygghet och studiero.

§ 86
Nämnden godkänner rapportering av skolpliktsbevakning höstterminen
2021.

§ 91
Nämnden beslutar att:
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1. Inte starta upp en resursförskoleavdelning utifrån ett barnperspektiv.
Förslaget är därav istället att fokusera på att stärka möjligheterna till att ge
barn ett nära stöd i den verksamhet de befinner sig.
2. Föreslå utbildningsnämnden att lägga till ovanstående problematik kring
nära stöd till barn i stora behov av särskilt stöd som en insats i
handlingsplanen för Barnens Bästa gäller! i Alvesta.

§ 94
Verksamhetschef presenterar antalet anmälningar om uppstart av
utredning av hög skolfrånvaro. Anmälan godkänns av nämnden.

2021-12-06 § 101
Rektor och biträdande rektor på Vislandaskolan redogör för skolans arbete
med trygghet och studiero.

§ 116
Information om uppföljning av handlingsplan för Barnens bästa gäller i
Kronoberg noteras till protokollet.

§ 117
Verksamhetschef presenterar antalet anmälningar om uppstart av
utredning av hög skolfrånvaro höstterminen 2021. Anmälan godkänns av
nämnden.

§ 120
Information om statistik avseende skolfrånvaro i kommunens grundskolor
höstterminen 2021 noteras till protokollet.

2022-02-14 § 2
Rektor och biträdande rektor redogör för Hagaskolans arbete med
trygghet och studiero.

2022-04-04 § 14
Rektor och biträdande rektor redogör för Mohedaskolans arbete med
trygghet och studiero.

§ 18
Nämnden godkänner förslag om inriktning och utvecklingsmål för 2023.

I ärendet framgår att alla barn och elever i Alvesta kommun ska ges
förutsättningar att utvecklas och nå målen för utbildningen. Utbildning och
omsorg för barn och unga ska vara jämställd, likvärdig och
kompensatorisk så att alla barn och elever ges möjlighet att främjas i sitt
lärande, oavsett behov eller bakgrund.

§ 24
Nämnden antar föreslagen implementeringplan för Kronobarnsmodellen.

Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-09 att uppdra till
utbildningsnämnden, nämnden för arbete och lärande samt kultur- och
fritidsnämnden att ta fram en plan för hur Kronobarnsmodellen ska
implementeras i Alvesta kommun samt planera för de resurser som bör
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allokeras inom organisationen för att säkerställa ett införande och i vilken
takt införandet ska ske. Aktiviteterna i implementeringsplanen syftar till att
ge en god kunskap om Kronobarnsmodellen och praxismodellen, en ökad
kännedom om och förståelse för verksamheter och professioner i Alvesta
samt en god grund för samverkan mellan olika aktörer.

Bedömning
Får nämnderna tillräcklig information om utvecklingen av barn och ungas uppväxtvillkor?

Ja.

Vår bedömning är att båda nämnderna kontinuerligt erhåller information om det arbete
som bedrivs för att förbättra barn och ungas uppväxtvillkor. Vår uppfattning är att detta
idag i större utsträckning sker samlat utifrån ett samverkansperspektiv och inte lika
“stuprörsbetonat” som tidigare granskningar visat på. Det arbete som bedrivs sker till
stor del inom ramen för Barnens bästa gäller! i Alvesta kommun.

Vidtar nämnderna aktiva åtgärder för att förbättra barn och ungas uppväxtvillkor?

Delvis.

Utifrån genomförd granskning är vår bedömning att ett flertal aktiva åtgärder vidtagits för
att förbättra barn och ungas uppväxtvillkor. Några exempel är närvaroteamet,
tillsättandet av en samordnare för Barnens bästa gäller, Familjecentrum etc. Överlag
bedöms det i dagsläget finnas en tydligare struktur för samverkan mellan nämnden för
arbete och lärande samt utbildningsnämnden vad gäller barn och unga som riskerar att
fara illa, jämfört med vad tidigare granskningar visat.

Vår bedömning är att det är av vikt att nämnderna gör aktiva ställningstaganden kring
den rapportering som erhålls, i syfte att än tydligare kunna avgöra huruvida behov av att
vidta åtgärder föreligger.

Vi rekommenderar nämnden för arbete och lärande att överväga dialogdagar eller
motsvarande, där politik och förvaltning och kan mötas för att diskutera exempelvis
utmaningar och förutsättningar vad gäller barn och ungas uppväxtvillkor.
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Samlad bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Alvesta kommun genomfört en
granskning av arbetet kring barn och unga som riskerar att fara illa. Granskningens syfte
är att bedöma om nämnden för arbete och lärande samt utbildningsnämnden säkerställt
en ändamålsenlig styrning och en tillräcklig intern kontroll på området.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att nämnden för arbetet och
lärande samt utbildningsnämnden inte helt säkerställt en ändamålsenlig styrning och en
tillräcklig intern kontroll avseende arbetet med barn och unga som riskerar att fara illa.

Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

Revisionsfråga Bedömning

1. Finns det tillräckliga
strukturer och rutiner för
samverkan i kommunen
kring barn och ungdomar
som riskerar att fara illa?

Delvis
Det finns ett flertal samverkansformer
och arbetet kring barn och unga som
riskerar att fara illa har förstärkts sedan
de tidigare granskningarna genomfördes.
Vi ser positivt på att närvaroteamets
verksamhet utvärderats och analyserats
med avseende på förbättringsmöjligheter.
Det finns även dokumenterade
samverkansavtal mellan kommunen och
externa parter i Kronobergs län, där
bland annat ansvarsfördelningen mellan
kommun och region tydliggörs.
Även om kommunstyrelsen relativt
nyligen beslutade om att anta
Kronobarnsmodellen som ett gemensamt
arbetssätt, har arbetet utifrån Barnens
bästa gäller! i Alvesta kommun utvecklats
under flera år. Vår uppfattning är att det
fortsatt kvarstår ett
implementeringsarbete avseende
Kronobarnsmodellen.

2. Finns det tillräckliga
rutiner för hantering av
orosanmälningar inom
kommunen?

Ja
Det finns en dokumenterad rutin för
orosanmälan till socialtjänsten. Vår
uppfattning är att det inom skolenheterna
finns kännedom om den anmälningsplikt
som föreligger enligt lag. Det finns även
kontaktvägar för samråd inför en
eventuell anmälan. Kännedomen om
rutindokumentet varierar, även om
tillvägagångssättet i praktiken i hög grad
överensstämmer med vad som framgår i
dokumenterad rutin. I rutindokumentet
framgår bland annat vad som åligger
förskolan/skolan och vad som åligger
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socialtjänsten i samband med att en
orosanmälan görs/tas emot.

Nämnden för arbete och lärande har  en
delegationsordning som reglerar vem
som har rätt att fatta beslut om
exempelvis att inleda eller inte inleda
utredning utifrån inkommen
orosanmälan. Samtliga medarbetare
uppges också ha den formella
kompetens som krävs enligt
socialtjänstlagen.

3. Finns det en tydlig
ansvarsfördelning mellan
de olika nämnderna och
mellan de berörda
verksamheterna?

Delvis
Vår uppfattning är att det arbete som
pågått under de senaste åren vad gäller
strukturering av samverkan kring barn
och unga som riskerar att fara illa har
bidragit till en ökad tydlighet i
ansvarsfördelningen mellan
förskola/skola och socialtjänst. Vi ser
positivt på det implementeringsarbete
som pågår avseende
Kronobarnsmodellen, då detta kan
medföra ökad kännedom om varandras
uppdrag och således också bidra till
ömsesidiga förväntningar på varandra.

4. Finns det metoder och
arbetssätt för
förebyggande arbete och
tidig upptäckt?

Delvis
Vår bedömning är att det finns ett flertal
arbetssätt som stödjer ett förebyggande
arbete och tidig upptäckt, men att det
finns utvecklingspotential. Genomförd
granskning visar exempelvis att den
delen av närvaroteamets uppdrag som
innebär ett förebyggande arbete mot
skolfrånvaro i praktiken är begränsat, då
behovet av operativa insatser är
uppfattas vara omfattande.

5. Finns ändamålsenliga
insatser till barn och
unga som riskerar att
fara illa?

Delvis
Det finns ett flertal insatser som riktar sig
till barn och unga som riskerar att fara
illa, både på länsgemensam nivå och på
kommunnivå. Vår uppfattning är att
behovet av stöd är stort och att inflödet
till de olika insatserna som kommunen
har att erbjuda upplevs öka. Både
skollagen och socialtjänstlagen
innehåller bestämmelser om
förebyggande arbete och de förslag som
på nationell nivå finns vad gäller
förändringar i socialtjänstlagen betonar
än mer socialtjänstens ansvar för
förebyggande och tidiga insatser. Mot
bakgrund av detta  bedömer vi det vara
väsentligt att nämnderna säkerställer
kännedom om behoven hos kommunens
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barn och unga samt följer upp och
utvärderar resultatet av befintliga
insatser, i syfte att anpassa och utveckla
verksamheterna.

6. Får nämnderna
tillräcklig information om
utvecklingen av barn och
ungas uppväxtvillkor?

Ja
Vår bedömning är att båda nämnderna
kontinuerligt erhåller information om det
arbete som bedrivs för att förbättra barn
och ungas uppväxtvillkor. Vår uppfattning
är att detta idag i större utsträckning sker
samlat utifrån ett samverkansperspektiv
och inte lika “stuprörsbetonat” som
tidigare granskningar visat på. Det arbete
som bedrivs sker till stor del inom ramen
för Barnens bästa gäller! i Alvesta
kommun.

7. Vidtar nämnderna
aktiva åtgärder för att
förbättra barn och ungas
uppväxtvillkor?

Delvis
Vår bedömning är att ett flertal aktiva
åtgärder vidtagits för att förbättra barn
och ungas uppväxtvillkor. Några exempel
är närvaroteamet, tillsättandet av en
samordnare för Barnens bästa gäller,
Familjecentrum etc. Överlag bedöms det
i dagsläget finnas en tydligare struktur för
samverkan mellan nämnden för arbete
och lärande samt utbildningsnämnden
vad gäller barn och unga som riskerar att
fara illa, jämfört med vad tidigare
granskningar visat.

Vår bedömning är att det är av vikt att
nämnderna gör aktiva ställningstaganden
kring den rapportering som erhålls, i syfte
att än tydligare kunna avgöra huruvida
behov av att vidta åtgärder föreligger.
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2022-06-07

Rebecca Lindström Erika Brolin
___________________________ ___________________________

Uppdragsledare Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna i Alvesta kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
beslutad projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på
hela eller delar av denna rapport.
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Revisorerna

Till

Utbildningsnämnden

Nämnden  för  arbete  och  lärande

För  kännedom

Komrnunstyrelsen

Kornmunfullmäktiges  presidium

Granskning  av barn  och  unga  som  riskerar  att  fara  illa

Vi  revisorer  i Alvesta  kommun  har  genom  vårt  sakkunniga  biträde  genomfört  en granskning
av ovanstående.

Vi  beslutade  vid  vårt  sarnmanträde  den  7 juni  2022  att överlämna  rapporten  till
Utbildningsnämnden  och  Nämnden  för  arbete  och  lärande  samt  för  käru'iedom  till
kommunstyrelsen  och  kommunfullmäktiges  presidium.

I bifogad  rapport  redovisas  gjorda  iakttagelser  och  en revisionell  bedömning.

Vi  önskar  få ett  svar  från  Utbildningsnämnden  och  Nämnden  för  arbete  och  lärande  senast
den  7 september  2022  där  nämnderna  redogör  för  vad  de avser  att göra  för  att åtgärda  de
påpekanden  som  görs  i den  revisionella  bedömningen.

Kommunfullmäktiges  presidium  får  ta ställning  till  om  rapporten  ska  biläggas  fullmäktiges
handlingar.

Alvesta  den  7 juni  2022

$Åt  Lv'i4L
Fredrik  Reinholdsson
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Ordförandes förslag till beslut - Förslag om 
skolbibliotekarie 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut 
gällande en överflyttning av skolbibliotekarierna till utbildningsnämndens 
verksamhetsområde.  

Sammanfattning 

Skolbiblioteksverksamheten i Alvesta kommun 

Underlaget nedan stödjer sig dels på en av både Kultur- och fritidsnämnden och 
Utbildningsnämnden beställd rapport som 2021 genomfördes av Procurement 
Service – DiningDevelopment AB. Rapporten innehåller analys och förslag på 
organisation av skolbibliotek i Alvesta kommun. Syftet och huvuddragen i 
utredningen var att identifiera hur skolbiblioteksverksamheten kan organiseras på 
ett effektivt, likvärdig och hållbart sätt med hänsyn tagen till barnperspektivet. Dels 
stödjer sig utredningen också på ”Strategi för ett starkt biblioteksväsende 2022-
2025” antaget av regeringen april 2022 samt de delar ur skollagen som behandlar 
skolbibliotek. I ovan nämnda utredning konstateras att det idag inte finns en 
likvärdighet i skolbiblioteksverksamheten, att det finns en otydlighet i 
chefskap/ledning samt att resurser inte samordnas på ett kostnadseffektivt sätt – 
såväl materiellt som personellt. Även graden av samarbete mellan 
skolbiblioteksverksamheten och lärare ser olika ut i Alvestas skolor. 

 

Förslag till överföring 

Förslaget i rapporten innebär att ansvaret för skolbiblioteksverksamheten överförs 
från kultur- och fritidsnämnden till utbildningsnämnden. Likvärdig tillgång till 
skolbibliotekarier ska öka i Alvesta kommun oavsett skola. Fokus för 
skolbibliotekariernas uppdrag blir att vara en del av det pedagogiska arbetet. Detta 
med stöd i skollagen som anger att samtliga elever ska ha tillgång till skolbibliotek.  

Rektors ansvar är bland annat att se till att verksamheten i skolbiblioteket 
organiseras så att den möter alla elevers behov av språk-och kunskapsutveckling 
och är en del av skolans verksamhet. 

Efter utredningen presenterades har tjänstemän och politiker från båda 
förvaltningarna och nämnderna träffats i dialog kring möjligheten att överföra 
skolbiblioteksverksamheten till utbildningsförvaltningen. Förändringen förväntas ge 
bättre förutsättningar för skolbiblioteken att bli en tydligare av del av skolans 
arbete och tillsammans med pedagogerna verka för att fler elever når målen. 
Skolbibliotekarierna har då rollen att stödja elevernas inlärning, stimulera deras 
läslust och främja deras språkutveckling och även arbeta med medier och 
informationskunnighet. Det är när skolbibliotekens kvalitet, utbud och 
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skolbibliotekariernas kompetens möter pedagogens som skolbibliotekens betydelse 
kan bli särskilt betydelsefull för eleverna i undervisningen. 

 

Samverkan  
Både folkbibliotek och skolbibliotek ska i enlighet med bibliotekslagen bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Detta kräver omvärldsbevakning och 
ständig uppdatering. Det gäller inte minst biblioteksdatabasen BookIt, digitalisering 
och digitala medier. Dessa områden är ett av flera där behov av samverkan behövs 
mellan de olika bibliotekstyperna. Både Folkbiblioteken och skolbiblioteken ska 
också främja ett ökat läsande generellt samt stärka läslovet. Läsandet bör också 
främjas under andra skollov. Skolloven bjuder på tillfällen för många olika aktiviteter 
där läsning kan vara naturlig del, exempelvis på lovskola, fritidshemmet, 
fritidsgården eller på folkbiblioteket. Inom ramen för Barnens bästa gäller! i Alvesta 
kommun planeras för gemensamma insatser under lov och studiedagar där 
skolbibliotekarierna deltar.   

 

Beslutsunderlag 

- Barnkonsekvensanalys Skolbibliotekarier 
- SLUTRAPPORT 20 okt-21 Utredning skolbiblioteken Alvesta kommun (003) 
- Kompletterande utredning från Utbildningsförvaltningen 
- Tjänsteskrivelsemall - Kultur- och fritidsförvaltningen 
- Ordförandes förslag till beslut  
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1. Sammanfattning  
 

Procurement Service, nedan kallat PS, har under perioden augusti-oktober 

2021, på uppdrag av Alvesta kommun, genomfört en utredning av 

skolbiblioteksverksamheten i kommunen. 

 

Syfte och huvuddrag i utredningen har varit att identifiera hur 

skolbiblioteksverksamheten organiseras på ett effektivt, likvärdigt och 

hållbart sätt i Alvesta kommun, samt detta utifrån barnperspektivet.  

Målsättning för aktuell översyn av skolbiblioteksverksamheten inom Alvesta 

kommun är att skapa en hållbar organisation för likvärdig tillgång till 

skolbibliotek och skolbibliotekarieresurser för varje elev. 

 

Då skolbiblioteksfrågan parallellt varit under utredning på nationell nivå, har 

resultatet från denna utredning tagits i beaktande även här. 

 

I utredningsarbetet har PS analyserat en lösning där samtliga som arbetar 

inom skolbibliotek tillhör samma förvaltning, inte som idag att man tillhör 

olika förvaltningar. Utredningen föreslår därmed att kommunens 

skolbibliotekstjänster flyttas från Kultur- och fritidsnämnden, Kultur- och 

fritidsförvaltningen (KFF), till Utbildningsnämnden, Utbildningsförvaltningen 

(UF). I förslaget blir respektive rektor (på skolan) därmed ansvarig chef. 

Förslag är även att en skolbibliotekarie finns på varje skola, där ett 

skolbibliotek finns.  

Mer detaljerat om förslag och konsekvenser framgår i föreliggande 

slutrapports kapitel 4. 

 

 

2.  Introduktion 
 

Skolbiblioteksverksamheten i Alvesta drivs idag i kommunens regi, 

organiserad i två olika förvaltningar, Utbildningsförvaltningen (UF) och Kultur- 

och fritidsförvaltningen (KFF).  

 

I kommunen finns ett gymnasium och åtta grundskolor, där fyra integrerade 

folk-/skolbibliotek finns på Grimslövskolan, Hagaskolan, Mohedaskolan och 

Vislandaskolan.  

Följande tre skolor Grönkullaskolan, Prästängskolan och Skatelövsskolan har 

vardera ett skolbibliotek.  

Vid Hjortsbergaskolan och Alvesta gymnasieskola finns idag inte något 

bibliotek. I tabell 1 som följer framgår aktuella bibliotek med öppettider. 

 
Tabell 1: Skolbibliotek och öppettider 

 
Skolbibliotek 
 

Öppettider 

Hagaskolan 10.00-19.00 måndag-torsdag  
10.00-13.00 fredag  

Vislandaskolan 09.00-17.00 måndag, tisdag, torsdag  
10.00-15.00 onsdag  

09.00-13.00 fredag 

Prästängskolan Hela dagen 

Grönkullaskolan Hela dagen 

Mohedaskolan 20 timmar fördelat: tisdag–onsdag-torsdag 

Skatelövskolan 8.00-14.30 måndag (även på em under fritidstid) 
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Antalet bibliotekarietjänster i skolbiblioteksverksamheten och förvaltningarna 

ser olika ut. I Utbildningsförvaltningen finns på skolbiblioteken 1,00 tjänst 

idag, samt inom Kultur- och fritidsförvaltningen finns ca 2,25 tjänster där 

1,00 av dessa är delad 0,50 för Utbildningsförvaltningen respektive 0,50 för 

Kultur- och fritidsförvaltningen. 

 

När det gäller bibliotekens medietillgång som till exempel böcker, talböcker 

och digitala boklösningar, så är tillgången generellt god vid de integrerade 

biblioteken (Hagaskolan, Mohedaskolan, Vislandaskolan).  

Medietillgången vid skolbiblioteken skiljer sig något åt i jämförelse med de 

integrerade biblioteken ovan, då främsta fokus här ligger på elevmedia.  

 

Prästängskolan har ett skolbibliotek i världsklass 

Omnämnas bör att Prästängskolan tilldelats utmärkelsen Skolbibliotek i 

världsklass 2020 av DIK (dokumentation, information och kultur), facket för 

kultur, kommunikation och kreativ sektor.  

Att få utmärkelsen som Skolbibliotek i världsklass är betydande och visar att 

arbetet med skolbiblioteksverksamheten är en viktig del av skolans 

pedagogiska verksamhet. 

 

 

2.1 Uppdragets genomförande och projektorganisation 

I genomförandet har följande delområden utgjort bas för utredningsarbetet. 

 

• en kartläggning och nulägesbeskrivning 

• analys, framarbetning förslag till förändring  

 

  

 Övergripande om nuläget och förslagen i denna slutrapport har 

 kommunicerats med operativ projektägare: Suzanne Hammargren, 

 bibliotekschef. 

 

 

2.2 Projektorganisation och datainsamling 

 Bearbetning och analys tar utgångspunkt i nulägesbeskrivningen som i sin tur 

 baseras på dokumentstudier, intervjuer samt besök i ett urval 

 skolbiblioteksverksamheter-/lokaler. 

  

 Projektorganisationen har bestått av följande personer; 

- Projektägare: Louise Nygren, förvaltningschef 

- Operativ projektägare: Suzanne Hammargren, bibliotekschef 

- Projektledare: Peter Stiltjestrand, Procurement Service 

 

Utöver projektgruppen har personer som följer deltagit i slutredovisning 

 av utredningen med resultat och förslag: 

 

Lavinia Strömberg (S), Kultur- och fritidsnämnden, ordförande 

Frida Christensen (S), Utbildningsnämnden, ordförande 

Fredrik Wärn, Utbildningsförvaltningen, verksamhetschef 

 

PS har också tagit del av den nationella utredningen ”Skolbibliotek för 

bildning och utbildning” SOU 2021:3. Delbetänkande av utredningen om 

stärkta skolbibliotek och läromedel.  
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2.2.1 Intervjuer och besök vid integrerade bibliotek, skolbibliotek 

Intervjuer har via Teams genomförts med följande personer: 

 

• Sandra Sandgren, skolbibliotekarie (tjänstledig) 

• Louise Nygren, förvaltningschef KFF 

• Suzanne Hammargren, bibliotekschef  

• Sofie Olsson, skolbibliotekarie  

• Linda Holmér, rektor 

• Ingrid Källström Bengtsson bitr. rektor 

• Kenneth I Svensson, bitr. rektor 

• Rebecca Söderkvist, bitr. rektor 

 

 

 

 Besök integrerade bibliotek och skolbibliotek 

Besök på skolbibliotek har genomförts vid fem skolor under vecka 36, och där 

PS har tagit del av vad som sker på de aktuella skolbiblioteken.  

 

Skolbiblioteken som besökts är Grönkullaskolan och Prästängskolan samt de 

integrerade folk-/skolbiblioteken vid Vislandaskolan, Hagaskolan och 

Mohedaskolan. Hagaskolan är dessutom en del av huvudbiblioteket i Alvesta 

kommun. 

 

 Dokument- och referenskällor för övrigt som bistått utredningen framgår sist i 

 denna slutrapport. 

 

 

3. Nuläget  

 
I detta kapitel redogörs inledningsvis för resultatet av genomförda intervjuer 

med ett urval av befattningshavare kopplat till projektets innehåll och 

resultat. Härefter följer en beskrivning av nuläget med organisation samt 

status på skolbiblioteken.   

 

  

3.1 Sammanställning resultat genomförda intervjuer 

Det frågor som utgjort samtalsunderlag vid intervjuerna och som skickats till 

vardera intervjupersonen före intervjun är: 

  

1. Vad är ditt/ert helhetsintryck av det biblioteksutbud som idag erbjuds i 

Alvestas kommun?  

 

2. Finns det specifika förutsättningar eller utmaningar som du vill lyfta 

relaterat ett önskat framtida läge, när det gäller skolbibliotekens utbud? 

 

3.  Övrigt som du anser viktigt att få med i utredningsarbetet, när det 

gäller skolbiblioteken och det verksamhetsområde/frågor Du ansvarar för och 

företräder? 

  

En sammanfattning av vad personer vid avsnitt 2.2.1 uttryckt i samband med 

intervjuerna, följer med rubrik ”helhetsinryck” samt ”önskat framtida läge och 

skolbibliotekens utbud”. 

 

• Helhetsintryck 

När det gäller helhetsintrycket av det biblioteksutbud som idag erbjuds i 

Alvesta kommun, så uttrycks att ett bra utbud finns och detta även 

storleksmässigt motsvarande vad som erbjuds i Växjö kommun. 
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Ett Meröppet bibliotek finns i Moheda, på Mohedaskolan. Vidare finns en 

lyckad Bokbussatsning - ett rullande bibliotek. 

 

Alvesta kommun anser sig också vara ”superduktiga” på skolbibliotek, vilket 

bekräftas bland annat av att biblioteket vid Prästängskolan utnämnts till ett 

”Skolbibliotek i världsklass”, enligt DIK (dokumentation, information och 

kultur), facket för kultur, kommunikation och kreativ sektor. 

Parallellt framförs synpunkter om att det idag inte fungerar optimalt vid ett 

integrerat bibliotek, då folkbiblioteket och skolbiblioteket skiljer sig åt framför 

allt när det gäller medieutbudet. 

 

När det gäller skolbiblioteken så ser de till sin storlek olika ut, där en liten 

skola har ett mindre skolbibliotek och motsatt vid de större skolbiblioteken, 

mängden elever är ytterst det som avgör. Detta påverkar även anpassning av 

skolbibliotekarieresurser och där olika förutsättningar råder. 

Positivt är samtidigt att det finns ett intresse när det gäller sökande till de 

bibliotekstjänster som annonseras och läggs ut, framför allt vid skolan vilket 

ses som gynnsamt för den framtida skolbiblioteksverksamheten.  

 

I intervjuerna lyfts även frågan gällande organisatorisk tillhörighet där 

biblioteksverksamheten idag tillhör olika förvaltningar, här uttrycks önskemål 

om tillhörighet i en förvaltning, utbildningsförvaltningen och med rektorn som 

chef. Detta medverkar även till kortare beslutsvägar i jämförelse med 

nuvarande organisationslösning.  

Skolbibliotekarien och pedagoger arbetar tillsammans på olika sätt redan 

idag, skolbibliotekarien sitter även med vid föräldramöten.  

 

Vidare framförs att skolbibliotekens ”inre” är en viktig kugge och att alla 

elever ska nå sina mål, samtidigt med ökad kunskap om att källkritik är av 

stor vikt. 

 

Den utveckling som ses i intervjuerna är att viss nedgång just nu är ett 

faktum, när det gäller skolbiblioteken och detta på grund av att ekonomiskt 

stöd i lågstadiesatsningen har uteblivit.  

 

• Önskat framtida läge och skolbibliotekens utbud 

När det gäller hur skolbiblioteksverksamheten i kommunen fortsatt bör 

utvecklas, så uttrycks önskemål om ”fina” bibliotek med ekonomiskt goda 

förutsättningar samt bra medieanslag.  

Vidare önskas att det ska finnas ett skolbibliotek på varje skola som 

medverkar till att täcka elevens behov och att varenda elev når sina mål. Här 

ses även fördelar i mindre skolklasser och där respektive skola sköter sitt 

eget bibliotek, vilket skulle motiveras av att skolan behöver ”äga” sitt 

skolbibliotek. Därmed anses det naturligt att skolbiblioteksverksamheten 

organiseras i utbildningsförvaltningen och med gemensamma förutsättningar 

när det gäller tillgång till lämpliga mediekanaler samt likvärdig information till 

ansvariga på skolbiblioteken. 

 

Dessutom framförs vikten av att följa olika planer som till exempel läroplanen 

för varje skolbibliotekarie. Vederbörande bör även finnas med på 

föräldramöten som skolan anordnar.  

Gällande antal barn och skolbiblioteksresurser, så anses att 300 barn är vad 

en heltidsresurs 1,0 tjänst ska kunna omfatta. Främsta önskan är att kunna 

ha en egen skolbibliotekarie, motsvarande 1,0 heltidsresurs på varje skola. 

 

Betydande är att förutsättningar för likvärdighet till eleven ges som till 

exempel i form av; resurser, stöd och medietillgång då detta inte är fullt 
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fungerande som det är idag. Av stor vikt är också att 

skolbiblioteksverksamheten upplevs som trovärdig av eleven. 

3.2 Skolbibliotek – status lokaler och utrustning  

Vid PS besök i ett urval av skolbiblioteken så har följande iakttagits och 

bedömts;  

- Typ av bibliotek och byggår

- Total yta för biblioteksverksamheten

- Typ av lån – fysiska eller digitala

- Digitalisering – omfattning och programvaror

- Vilket datasystem används?

- RFID/chip och RFID-automat - digital återlämningslåda

- Wifi/trådlöst

- Är lokalen ändamålsenlig för den biblioteksverksamhet som bedrivs?

- Är befintlig utrustning ändamålsenlig för den skolbiblioteksverksamhet som

bedrivs?

- Vem har ansvar för drift som till exempel el samt underhåll

Nedan presenteras i tabell 2 de skolbibliotek som PS har besökt.  

Efter besöken har skolbiblioteken indelats i kategorier. Kategori 1 innebär att 

skolbiblioteken har mindre bra förutsättningar att kunna fungera som ett bra 

bibliotek, kategori 2 med bättre förutsättningar, samt bäst förutsättningar har 

biblioteket i kategori 3. 

Tabell 2: Skolbibliotekens status 

KATEGORI 1 – Skolbibliotek med mindre bra förutsättningar 
Grönkullaskolan, Prästängskolan 

Grönkullaskolan skolbibliotek, byggt på 80 talet, placerat mitt i byggnaden, ca. 80 
kvm. Allbohus står för driftansvar och underhåll, BOOK-IT och skolan står för Wifi. 

Prästängskolan skolbibliotek, ca. 90 kvm. Allbohus står för driftansvar och 
underhåll, BOOK-IT och skolan står för Wifi. Bibliotek för litet, behöver mer plats. 

KATEGORI 2 – Skolbibliotek m behov insatser och där potential finns: 
Vislandaskolan, Hagaskolan 

Vislanda integrerat folk-/skolbibliotek, byggt på 80-talet, tillbyggt år 2000, yta 313 
kvm. BOOK-system och Wifi-bibliotekets.  Allbohus står för driftansvar och 

underhåll. 

Hagaskolan ett integrerat folk-/skolbibliotek, byggt på 60-talet, huvudbibliotek, yta 
673 kvm. Allbohus står för driftansvar och underhåll. BOOK-IT system och Wifi – 
bibliotekets.  

Båda skolorna har automater och trolleys, återlämningslåda med digital 
återlämning. Hagaskolan är dessutom en del av huvudbiblioteket i Alvesta 
kommun. 

KATEGORI 3 – Skolbibliotek med de bästa fysiska förutsättningar: 
Mohedaskolan 

Ett integrerat folk-/skolbibliotek, renoverat sedan 2,5 år tillbaka, yta 430 kvm. 
Allbohus står för driftansvar och underhåll. BOOK-IT system och Wifi- bibliotekets. 
Automater och trolley, återlämningslåda med digital återlämning. 
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Sett utifrån lokalens förutsättningar, befintlig utrustning som till exempel 

RFID-automat, en Meröppetlösning samt ett Wifi, så har enligt PS 

Mohedaskolan bäst förutsättningar att kunna tillgodose kraven för ett 

tillfredsställande skolbibliotek. Mohedaskolan är också störst till ytan och 

lokalen är nyligen renoverad. Förbättringspotential finns dock via att 

verksamheten använder skolans Wifi, idag används bibliotekets eget Wifi. 

Grimslövskolan, Hagaskolan, Mohedaskolan och Vislandaskolan är som ovan 

nämnts integrerade folk-/skolbibliotek.  

Mohedaskolan har idag ett ”publict” nätverk som innebär att besökaren loggar 

in och sedan ”kör”, vilket PS förespråkar som den bästa lösningen. 

Vid flertalet övriga skolbibliotek ska idag besökaren lämna både en 

mailadress och en kod för att få tillgång till Wifi, detta anser PS vara en 

onödigt besvärlig lösning. Vidare så saknas även en Meröppetlösning. 

Prästängskolan och Grönkullaskolan har idag enligt PS bedömning trånga 

lokaler och inte helt ändamålsenliga för den skolbiblioteksverksamhet som 

bedrivs, därav har dessa inordnats i kategori 1 ovan. 

3.3 Organisation och chefskap  

Organisatoriskt är biblioteksverksamheten inordnad i två förvaltningar, 

Utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen. 

Som även ovan nämnts ser bemanningen av skolbibliotekarier olika ut då 

skolbibliotekarierna tillhör olika förvaltningar; en bibliotekarie tillhör 

Utbildningsförvaltningen på 1,00 tjänst, någon bibliotekarie tillhör båda 

förvaltningarna med delad tjänst på vardera förvaltningen, samt ytterligare 

några bibliotekarier tillhör Kultur- och fritidsförvaltningen på heltids- eller 

deltidstjänster. 

Enligt PS bedömning är fördelning av bibliotekarietjänsterna i flera 

förvaltningar ej lämpligt, då olika och varierande förutsättningar förekommer 

för skolbibliotekarierna. Till exempel är skolbibliotekarien underordnad 

”dubbelt” chefskap (rektor och bibliotekschef) samt olika förutsättningar 

råder vid ledighet och semester. 

4. Förslag framtida organisation för skolbiblioteken

Den analys som genomförts i utredningen visar på att det finns två icke 

likvärdiga sätt på hur skolbiblioteksverksamhet ska bedrivas. Dels handlar det 

om hur skolbibliotekarietjänster ska fördelas, dels att olika information ges till 

skolbibliotekarierna. Vidare är chefskapet varierande sett till att 

skolbibliotekarien får direktiv från två olika chefsfunktioner – 

rektor/biträdande rektor och bibliotekschef. 

Sett till kostnadseffektivitet så samordnas idag inte resurser såväl materiella 

som personella, vilket medför merkostnader för båda förvaltningarna 

Utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen.  

Fortsatt i detta kapitel beskrivs förslag till hur en samordnad organisation kan 

se ut för kommunens skolbibliotek. Inledningsvis vill PS ge sin syn på en 

effektiv verksamhetsstyrning, som genomsyras av stabilitet och som är 

avgörande för verksamhetens resultat, i detta fall skolbiblioteksverksamhet. 
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4.1    Organisation och styrning 

I bilden, figur 1 på nästkommande sida illustreras modellen för en stabil 

verksamhetsstyrning. Den kan ses ur olika tidsmässiga perspektiv och på 

såväl nämndnivå och förvaltningsnivå som verksamhetsnivå. Planering (fas 1) 

handlar om att bestämma förutsättningarna för verksamheten (mål, riktlinjer 

och restriktioner) som sedan ska följas i genomförandefasen (fas 2).  

 

Det är viktigt att genomförandet följs upp och analyseras (fas 3), för att på så 

sätt lära sig av sina erfarenheter och kan vidta åtgärder (korrigera 

planeringsförutsättningarna) om det behövs (fas 4). Utifrån detta läge kan 

man sedan skapa nya planer för verksamheten. 

  
 Figur 1: Verksamhetsstyrning 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljning av verksamheten är en förutsättning för att kunna bedöma om 

verksamheten 

 

• är ändamålsenlig och effektiv 

• följer lagstiftning, förordningar och gällande övriga regelverk 

• har en tillförlitlig redovisning och rapportering av verksamheten 

  

 Detta är vad som även brukar kallas intern kontroll. 

 

Fortsatt beskrivs mer detaljerat organisationsförslag och konsekvenser. 

 

PS föreslår att samtliga skolbibliotek inordnas i Utbildningsnämnden, 

Utbildningsförvaltningen.  

Detta innebär att Kultur- och fritidsnämnden, Kultur- och fritidsförvaltningen 

inte längre har ansvaret för kommunens skolbibliotekarier. Därmed 

rekommenderas att skolbibliotekarietjänsterna flyttas från Kultur- och 

fritidsförvaltningen till Utbildningsnämnden, Utbildningsförvaltningen. 

 

Varje skola i kommunen bör ha ett skolbibliotek och där en skolbibliotekarie 

är knuten till skolan, samt med rektor som närmaste chef. Rektor blir då även 

ansvarig för driften, både dagligen och på sikt. 

En samordningsfunktion bör även inordnas vid utbildningsförvaltningen, med 

ansvar för samtliga skolbibliotekarier. Detta är helt i linje även med den 

nationella utredningen ”Skolbibliotek för bildning och utbildning” SOU 2021:3.  

 

Förslag är också att en skolbibliotekarie finns på varje skola som har ett 

skolbibliotek. Som ovan nämnts bör 1,00 heltidsresurs som skolbibliotekarie 

omfatta cirka 300 elever under sitt ansvar. Ska varje elev bli sedd är detta ett 

riktmärke att beakta.  

I tabell 3 som följer på nästkommande sida framgår barn- och 

elevsammansättningen som var aktuell vid vardera skolan januari 2019. 
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Tabell 3: Antal elever aktuella skolor VT jan-2019 

Grundskola Antal elever VT 2019 
Hagaskolan +7–9 353 
Vislandaskolan +7–9 445 
Prästängskolan 432 
Grönkullaskolan 422 
Mohedaskolan +7–9 457 
Skatelövskolan 179 

Utifrån antal elever i tabellen ovan, så blir i förslaget därmed att 1,00 

heltidsresurs som skolbibliotekarie bör finnas på Hagaskolan, Vislandaskolan, 

Prästängskolan, Grönkullaskolan samt Mohedaskolan. 

För att optimera antalet heltidstjänster föreslås att skolbibliotekarierna också 

används i den undervisning som dagligen bedrivs. Detta har sin grund i PS 

erfarenhet, att en del skolbibliotekarier beroende av vilket lärosäte man har 

utbildat sig vid, därmed har viss del pedagogisk utbildning. 

En skolbibliotekarie bör dock inte vara placerad på mer än två skolor, om 

man väljer att sysselsätta med enbart biblioteksarbete.  

Det är av stor vikt att varje barn får den hjälp av en skolbibliotekarie som 

behövs, såväl som enskild individ som i grupp. Det ska inte heller spela 

någon roll om man är begränsad till lokalyta, eller har gott om plats. Varenda 

elev bör ha rätt till en skolbibliotekarie för att kunna nå sina mål. 

Det gäller att hitta en lösning som passar såväl eleven, som 

skolbibliotekarier. 

4.2 Bakgrund till förslagen 

Som grund och bakomliggande faktorer kring förslagen förutom vad som 

framkommit i analysen, så finns dels förutsättningar i den nationella 

utredningen SOU 2021:3, dels intervjuresultaten som delgivits ovan, samt PS 

mångåriga branschkunskap. 

Nedan följer ett utdrag från den nationella utredningen ”Skolbibliotek för 

bildning och utbildning” SOU 2021:3. Delbetänkande av utredningen om 

stärkta skolbibliotek och läromedel”, som ligger i linje med förslagen som 

presenterats.  

”Utredningens förslag och bedömningar (4.6) sid 177:  

I skollagen (2010:800) ska bestämmelser införas som anger: 

• Elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan,

sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till

skolbibliotek på den egna skolenheten.

Om det finns särskilda skäl, får skolbiblioteksverksamheten i stället

organiseras i samverkan med ett folkbibliotek eller med ett skolbibliotek på

en annan skolenhet.

De särskilda skälen ska vara att skolbiblioteket eller folkbiblioteket ligger i

skolans direkta närhet eller att elevantalet är så litet att det inte är rimligt att

bedriva skolbiblioteksverksamhet på den egna enheten.

• Skolbiblioteken ska vara bemannade.
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• Varje huvudman ska sträva efter att för skolbiblioteksverkesamheten 

anställa skolbibliotekarier som i första hand har en examen inom biblioteks- 

och informationsvetenskap eller i andra hand annan relevant examen. 

  

• Skolbibliotek ska främja elevernas läsande och medie- och 

informationskunnighet. Skolbibliotek ska utformas som en gemensam och 

ordnad resurs med ett utbud av digitala och analoga medier som ska präglas 

av allsidighet och kvalitet och som ställs till elevernas och lärarnas 

förfogande.  

 

• Varje skolhuvudman ska anta skolbiblioteksplaner för sin 

skolbiblioteksverksamhet. I läroplanerna ska bestämmelser införas som 

anger:  

 

• Rektor har ansvar för att skolbibliotekets verksamhet används som en del i 

undervisningen för att främja elevernas läsande och medie- och 

informationskunnighet och för att samarbetsformer utvecklas mellan 

skolbibliotekarier och lärare. 232 Läroplanerna för grundskolan, specialskolan, 

sameskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. 

SKOLFS 2010:37, SKOLFS 2010:250, SKOLFS 2010:251, SKOLFS 2010:255, 

SKOLFS 2011:144 och SKOLFS 2013:148. Erbjuda alla elever ändamålsenliga 

skolbibliotek SOU 2021:3 178 I förordningen (2018:66) om statsbidrag till 

folkbibliotek ska bestämmelser införas som anger följande:  

 

• En förutsättning för att kommuner ska få del av inköpsstöd från Kulturrådet 

ska vara att inte bara folkbibliotek utan även skolbibliotek belägna i 

kommunen får del av bidraget. Regeringen ska ge Skolverket i uppdrag att 

utarbeta allmänna råd om skolbibliotek och revidera allmänna råd om 

systematiskt kvalitetsarbete. Regeringen ska tillsätta en statlig utredning som 

ska utreda om krav på tillgång till bibliotek i förskolan och i den kommunala 

vuxenutbildningen bör införas. 

 

Skälen till utredningens förslag (sid 178). Utredningen föreslår att 

”tillgång till skolbibliotek” ska avse att eleverna i första hand har tillgång till 

ett skolbibliotek på den egna skolenheten. Anledningen till att skolbiblioteket i 

första hand bör vara placerat på den egna skolenheten är att detta stärker 

elevernas möjlighet att nyttja biblioteket dagligen. Dessutom kan 

skolbiblioteksverksamheten lättare användas i undervisningen när 

skolbiblioteket ligger nära klassrummen. När skolbiblioteket och skolenheten i 

övrigt delar lokaler, kan elever och lärare ha kontinuerlig kontakt med 

skolbibliotekarien och daglig tillgång till skolbibliotekets medier. 

Skolbiblioteket är också ett värdefullt rum på skolan, där elever kan studera, 

läsa och göra spontana besök under raster. Biblioteksrummet är dessutom ett 

konkret uttryck för skolans roll att främja bildning. Om det finns särskilda 

skäl, menar utredningen att skolbiblioteksverksamheten i stället kan 

organiseras genom att skolenheten samverkar med ett folkbibliotek eller med 

ett skolbibliotek på en annan skolenhet. De särskilda skälen ska enligt 

utredningen antingen vara att: 

• det finns ett skolbibliotek på en annan skolenhet som ligger i den egna 

skolenhetens direkta närhet,  

• det finns ett folkbibliotek som ligger i den egna skolenhetens direkta närhet, 

eller att 

• elevantalet är så litet att det inte är rimligt att bedriva 

skolbiblioteksverksamhet på den egna enheten. De värden som beskrivits 

med ett skolbibliotek på den egna skolan, exempelvis daglig tillgång till 

skolbibliotekets medier, kan även uppstå när skolbiblioteket samverkar med 

ett annat bibliotek som ligger i skolans direkta närhet. Med direkt närhet 
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avses i normalfallet samma adress. Det finns dock skolor där 

skolbyggnaderna har olika adresser, trots att de ligger mycket nära varandra, 

varför det är mer lämpligt att tala om närhet än adress i detta sammanhang. 

När det finns få elever på en skolenhet menar utredningen att det kan vara 

ekonomiskt utmanande att bedriva ett skolbibliotek som lever upp till de 

föreslagna kraven på skolbibliotek och dess utbud av medier. Detta är 

anledningen till att vi föreslår att skolor med färre elever ska undantas från 

kravet på ett eget skolbibliotek.  

Utredningen menar att det vore olämpligt att fastslå ett exakt antal elever 

som en skola minst ska ha för att behöva bedriva skolbiblioteksverksamhet 

på den egna skolenheten. Elevantalet kan växla från år till år och skolenheter 

skulle med en numerär gräns kunna hamna i ett läge där de orimligt snabbt 

behöver bygga upp en skolbiblioteksverksamhet utifrån ett plötsligt ökat 

elevantal. Viss flexibilitet för skolhuvudmännen är därför lämpligt. 

Utredningen föreslår att bestämmelserna om skolbibliotek ska gälla elever i 

förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Som nämnts i avsnitt 3.1.2 omfattar 

den nuvarande bestämmelsen i 2 kap. 36 § skollagen om tillgång till 

skolbibliotek inte elever i förskoleklassen, trots att även dessa elever sedan 

2018 omfattas av skolplikt.  

Vår utredning har visat att den etablerade praxisen är att elever i 

förskoleklass har tillgång till skolbibliotek på de skolor där biblioteket är 

bemannat. Dessutom gäller redan nu, som tidigare nämnts, reglerna om 

rektors ansvar för skolbibliotek i avsnitt 2.6 i läroplanerna för grundskolan, 

specialskolan och sameskolan även för förskoleklassen. Utred-  ningen anser 

därmed att det är ologiskt att skollagens regler om skolbibliotek inte gäller 

förskoleklassen. En statlig utredning undersöker för närvarande också hur en 

tioårig grundskola kan införas genom att förskoleklassen görs om till årskurs 

ett. Syftet med denna förändring är att förbättra kunskapsresultaten. Vårt 

förslag om att tydliggöra krav på tillgång till skolbibliotek för elever i 

förskoleklass verkar också i riktningen att eleverna redan under de tidiga 

skolåren ska få stärkta möjligheter att tillägna sig kunskaper. Som nämnts i 

avsnitt 4.1.1 har elever som får distansundervisning inte rätt till tillgång till 

skolbibliotek, även om inget hindrar att dessa elever ändå kan få det när så 

är möjligt. Någon ändring i detta avseende bedöms inte som lämplig”. 

4.3 Konsekvenser av förslagen 

Konsekvenser av förslagen blir att varje skola och elev har den kontaktyta 

som en skolbibliotekarie kan förmedla. På vissa skolor blir det tjänster 

motsvarande 1,00 tjänst, på andra skolor kan det handla om mellan 0,50 – 

0,80 helårstjänster. 

Det är av stor vikt att samtliga skolbibliotekarier får samma information, 

vilket härmed blir realitet i föreslaget med en samordningsfunktion på 

utbildningsförvaltningen. 

Fördelar är också att samtliga tjänster (skolbibliotekarier) tillhör en och 

samma nämnd och förvaltning Utbildningsnämnden, Utbildningsförvaltningen.  

Konsekvens är minskat antal förvaltningschefer och en tydliggjord struktur för 

såväl ledningsfunktioner som verksamheten och kommunens 

skolbibliotekarier.  

Rektorn är dessutom på skolan och kan planera in skolbibliotekariernas 

timmar. Härmed kan bibliotekschefen i detta förslag, fokusera mer på 
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folkbiblioteksverksamheten generellt i kommunen som till exempel digital 

utveckling och fortbildning. 

 

Med förslagen ovan möjliggörs kommunens mål om en effektiv, hållbar 

organisation för likvärdig tillgång till skolbibliotek och 

skolbibliotekarieresurser för varje elev. 

  
Likvärdighet 

PS definition av likvärdighet som uppnås i förslagen innebär: 

 

- tillgängliga öppettider dag och kvällstid,  

- flexibel mediatillgång - anpassad för varje barn/individ digital samt vid 

  biblioteket 

- användarvänliga programvaror 

- disponibla skolbibliotekarier 

 

 

5. Kortfattat om nästa steg efter projektutredningen 

  
• Beslut om organisationstillhörighet för skolbiblioteksverksamheten. 

• Förflyttning/övergång av tjänster/personer till aktuell förvaltning. 

• Uppföljning effekter av genomförd förändring. 
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Mall för barnkonsekvensanalys i samband med nämndsbeslut i Alvesta 
kommun 

Ärendenamn 
Omorganisation av skolbiblioteken i Alvesta 
kommun 

Datum för nämndens sammanträde 
26 september 2022, Utbildningsnämnden 
4 oktober 2022, Kultur- och fritidsnämnden 

Vilka barn berörs av nämndens beslut 
Samtliga barn i Alvesta kommuns grundskolor. 

I analysen tas särskild hänsyn till artiklarna 2, 3, 6, 12 och i Barnkonventionen. Dessa skall enligt 
UNICEF alltid ska beaktas i frågor som rör barn. Dessa är: alla barn har samma rättigheter och lika 
värde (2), barnets bästa skall beaktas i alla beslut som rör barn (3), alla barn har rätt till liv och 
utveckling (6) alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad (12) och rätt till 
utbildning (28).  

1. Konsekvensanalys utifrån artikel 12: Har barn varit delaktiga i framtagandet av underlaget
till beslutet? Vad har framkommit i så fall? Är beslutet relevant för barn ur deras
perspektiv?

Barn har inte varit delaktiga i framtagandet. 
Beslutet är relevant för barn gällande deras utbildning och möjligheter att på bästa sätt kunna 
tillgodogöra sig kunskap kopplat till läsning, litteratur, informationskunskap och källkritik. 

2. Konsekvensanalys utifrån artikel 2: Ger vi likvärdiga villkor för de barn som berörs av
beslutet? Kan vissa barn gynnas eller missgynnas?

Avsikten med beslutet är att likvärdiga villkor ges för alla barn som berörs av beslutet. 
För barn med särskilda behov görs särskilda satsningar. 

3. Konsekvensanalys utifrån artikel 3. På vilket sätt har vi tagit hänsyn till barnens bästa i
beslutet? Vad är bäst för barn enligt forskning, riktlinjer och praxis, vår beprövade
erfarenhet, enligt barn själva samt på kort och lång sikt?

Fler kompetenta vuxna i undervisningssituationen stärker barns möjligheter att få svar på sina 
frågor och utvecklas till goda läsare både för inlärning i skolan såväl som i ett livslång lärande. 

4. Konsekvensanalys utifrån artikel 6. Hur påverkar beslutet barnets rätt till goda
förutsättningar för en optimal utveckling? Har beslutet negativ påverkan på några barns
förutsättningar för optimal utveckling?

Biblioteket är en arena för barns utveckling genom läsning och att i böcker- och film kunna komma 
in i andra världar, få nya perspektiv och möjlighet att reflektera över sin egen situation. 
Med skolbibliotekarierna nära undervisningen stärks också möjligheterna att utvecklas i dialog kring 
sina läsupplevelser. 



5. Beskriv om någon av övriga artiklarna (se nedan) berör beslutet och hur de i så fall hur de
har beaktats.

- 

6. Sammanfattande slutsatser (dessa ska föras in i tjänsteskrivelsen i Ciceron)

Genom större närhet till skolbibliotekarier i undervisningen kan fler barn nå skolans mål och rustas 
att bli goda läsare med möjlighet att kritiskt kunna granska information. 
Barn och unga är en prioriterad målgrupp i Bibliotekslagen och i Alvesta kommuns biblioteksplan. 
Likvärdiga villkor ges för alla barn som berörs av beslutet. 
För barn med särskilda behov görs särskilda satsningar likaså för barn med annat modersmål än 
svenska. 
Ett varierat och lustfyllt mediebestånd samt relevant programverksamhet riktade mot barn under 
lov i samverkan med skolan, ger bästa förutsättningar för lärande och personlig utveckling. 

Övriga artiklar som kan beaktas: 

Rätt till bästa uppnåeliga hälsa, likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård (artikel 23, 24 och 39) 

Rätt till en trygg och säker uppväxt, skydd mot alla former av våld och övergrepp (art. 19, 32-40) 

Rätt till utbildning (artikel 28 och 29) 

Rätt till social trygghet och skälig levnadsstandard (artikel 26 och 27) 

Rätt till vila, lek, kultur och fritid (artikel 31) 

Rätt till information och demokratiska rättigheter (artikel 12, 13, 14, 15, 16 och 17) 

Rättigheter som rör föräldraskap och omhändertagande (artikel 5, 9, 18, 20, 21 och 25) 

Rättigheter kopplade till fungerande samhällsservice och samhällsplanering (artikel 12, 24, 26, 31 m.fl.) 

Rättigheter för barn från minoritetsgrupper, barn på flykt samt barn i asylprocessen (artikel 7, 8, 9, 10, 20, 
22 och 30) 



Utbildningsförvaltningen 
Fredrik Wärn 
Verksamhetschef 

Skrivelse 
Sida 

1(5) 

Datum 

2022-09-09 

Kompletterande utredning avseende skolbibliotek 

Bakgrund 
20 oktober, 2021 presenterade Procurement Service – DiningDevelopment AB en slutrapport med 
analys och förslag på organisation av skolbibliotek i Alvesta kommun. Syftet och huvuddragen i 
utredningen var att identifiera hur skolbiblioteksverksamheten kan organiseras på ett effektivt, 
likvärdig och hållbart sätt i Alvesta kommun, samt detta utifrån barnperspektivet. 

I utredningen konstateras att det idag inte finns en likvärdighet i skolbiblioteksverksamheten, att det 
finns en otydlighet i chefskap/ledning samt att resurser inte samordnas på ett kostnadseffektivt sätt – 
såväl materiellt som personellt. 

Rapportförfattaren föreslår att samtliga skolbibliotek inordnas i Utbildningsnämnden med 
Utbildningsförvaltningen som huvudman. Det föreslås vidare att rektor blir skolbibliotekaries närmaste 
chef och därtill ansvarig för driften, både dagligen och på sikt. Det föreslås även att det sker en 
omfattande utökning av skolbibliotekarie utifrån hur det ser ut idag. Detta med flera heltidstjänster. 

Utredning har presenterats för styrande tjänstemän samt nämndsordförande i respektive förvaltning 
och det har genomförts ett gemensamt dialogmöte utifrån rapporten. I detta dialogmöte framkom att 
utredningen behöver kompletteras ur ett pedagogiskt perspektiv med fokus på skolbibliotekets 
uppdrag ur ett styrdokumentsperspektiv. 

Styrdokument 

I skollagen1 står 
2 kap. 

Lokaler och utrustning och tillgång till skolbibliotek 

35 § För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att syftet med 
utbildningen ska kunna uppfyllas. 

36 § Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. 

Ovan hänvisar skollagen till utbildningens syfte. Detta finns beskrivet i läroplanerna samt i Skolverkets 
riktlinjer för organisering av skolbibliotek i undervisningen. 

I Läroplanen för grundskolan2 står 
2.8 Rektors ansvar 

 skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka och utveckla
kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och förutsättningar att använda läromedel
av god kvalitet samt andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och
digitala verktyg samt

 skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas
språkliga förmåga och digitala kompetens.

1 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-
2010-800 
2 https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-
lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet
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 Att organisera för skolbibliotek i undervisningen

I Skolverkets riktlinjer3 står 
Skolbiblioteket är en del av den pedagogiska verksamheten i skolan. Rektor kan organisera så att 
skolbibliotek på olika sätt stärker elevernas utbildning. Under rätt förutsättningar kan skolbiblioteket 
fungera både som ett nav och en motor, inte minst vad gäller läsning och medie- och 
informationskunnighet. Skolbiblioteket kan utöver att bidra till goda skolresultat, även verka för kultur, 
litteratur och bildning i större bemärkelse. 

Bemanning av skolbiblioteket 

Skolans storlek och elevunderlag har betydelse för graden av bemanning. Tjänsten bör vara så pass 
stor att skolbibliotekarien har tid att delta i skolans gemensamma planeringar och samarbeta med 
lärare och annan personal. 

Det finns skolor där man knyter flera kompetenser till biblioteket. Det gör man till exempel genom att 
organisera team som arbetar gemensamt med skolbiblioteket som utgångspunkt. Det kan röra sig om 
en IKT-pedagog eller motsvarande som utgår från skolbiblioteket tillsammans med skolbibliotekarien. 

På större skolbibliotek kan även en biblioteksassistent avlasta rutinarbetet. Då har skolbibliotekarien 
tid att planera tillsammans med lärare och vara med mer i klassrummet. På mindre skolor kan man 
eventuellt dela skolbibliotekariens tjänst med annan närliggande skola. Man kan också, genom 
överenskommelse, samverka med ett folkbibliotek. 

Stärkt samarbete mellan lärare och skolbibliotekarien 

Elevernas läsutveckling och källkritiska förmåga gynnas av ett regelbundet och strukturerat samarbete 
mellan lärare och bibliotekarie. Det är två yrkesgrupper med olika utbildning som kompletterar 
varandra på ett bra sätt. Samarbetet kan bli långsiktigt och framgångsrikt om det är förankrat hos 
rektor och om rektor har gett rätt förutsättningar för det. 

Lärarna har huvudansvaret för undervisningen. Skolbibliotekarien kan med sin expertkompetens 
fungera som en samarbetspartner till läraren och ett stöd för eleverna. Det handlar om bland annat 
läsfrämjande och medie- och informationskunnighet. Skolbibliotekarien kan driva eller vara delaktig i 
olika läsprojekt. Bibliotekarien kan också genomföra bokprat och övningar i informationssökning och 
källkritik. Allt detta görs i samverkan med lärare. 

Rektors och ledningens engagemang är viktigt för att tydliggöra skolbibliotekets roll på skolan. Många 
lärare har kanske inte så mycket kunskap eller erfarenhet av god skolbiblioteksverksamhet med sig 
från utbildning eller tidigare arbetsplatser. När rektor kommunicerar skolbibliotek eller nämner 
skolbiblioteket i olika sammanhang ger det en tyngd åt verksamheten. Det indikerar att rektor tycker 
att skolbiblioteket är en viktig del av skolan. 

Det finns olika sätt för rektor att stärka samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarier. Det behöver 
anpassas utifrån de lokala förutsättningarna. Det kan exempelvis handla om hur skolbibliotekets 
verksamhet är organiserad på skolan och i kommunen. 

Här är några exempel att inspireras av 

 Rektor ser till att lärare och skolbibliotekarie kan få gemensam kompetensutveckling. Det kan
till exempel ske genom att båda deltar i Läslyftet eller andra fortbildningar som är relevanta
för båda yrkesgrupper.

3https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/organisera-for-
skolbibliotek-i-undervisningen]. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/organisera-for-skolbibliotek-i-undervisningen
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/organisera-for-skolbibliotek-i-undervisningen
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 Rektor ansvarar för att skolans lärare använder skolbiblioteket i undervisningen och att de
bidrar i planering och utformning av verksamheten.

 Nyanställda lärare får en biblioteksintroduktion så att de redan från start vet vilka tjänster och
resurser som skolbiblioteket erbjuder.

 Rektor placerar skolbibliotekarien i arbetslag och bjuder vid behov in till ämneskonferenser
och liknande.

 Rektor ser skolbibliotekarien som en självklar samarbetspartner till lärarna i olika teman och
projekt. Det kan vara till exempel ämnesövergripande projekt, lässatsningar och samarbete
kring medie- och informationskunnighet.

 Rektor ger tid för lärare och skolbibliotekarie att samplanera olika projekt.

Kompensera för elevers olika förutsättningar 

Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning och en god skolmiljö. Eleverna ska få möjlighet att 
utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin 
förmåga. Verksamheten ska vara till för alla elever oavsett vilka behov de har eller vilka ämnen de 
läser för tillfället. Ansvaret för detta vilar på hela skolans personal, inklusive skolbiblioteket. 
Skolbibliotekets verksamhet har en kompensatorisk funktion men finns också där för de elever som 
behöver mer utmaning eller bara är nyfikna på mer. 

Rektor kan till exempel 

 Säkra att skolbiblioteket stödjer elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd.

 Se till att skolbibliotekets personal samarbetar med lärare och specialpedagog om sådan finns.

 Borga för att skolbiblioteket stödjer elever med läsnedsättningar. Det kan ske genom att ge
tillgång till anpassade medier. Det kan också ske genom stöd åt de elever som har rätt till egen
nedladdning av talböcker via den nationella tjänsten Legimus.

 Säkra att skolbiblioteket tillgodoser och främjar flerspråkiga elevers behov av läsning på
modersmålet.

 Se till att skolbiblioteket samarbetar med modersmålslärare om sådan finns.

 Trygga att skolbiblioteket erbjuder resurser på de nationella minoritetsspråken.

 Uppmuntra skolbibliotekarien att använda eventuella kommungemensamma resurser, göra
studiebesök och samarbeta med andra bibliotek.

 Skapa förutsättningar för elevinflytande i skolbiblioteket genom att upprätta exempelvis
biblioteksråd. Om någon ur skolans ledning kan delta blir det lättare att ta beslut i gruppen.

Systematiskt kvalitetsarbete 

Skolbiblioteket är en del av skolan och ingår därmed i skolans systematiska kvalitetsarbete. Syftet med 
det är att synliggöra vad vi gör, varför och vad det leder till. Ett fungerande kvalitetsarbete är 
avgörande för att kunna främja alla barns och elevers utveckling och lärande. 

Ansvar för skolbiblioteket 

Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Det är rektors ansvar att skolbibliotekets 
verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och 
digitala kompetens. 
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Rektors uppgift är att se till att verksamheten i skolbiblioteket organiseras så att 

 den möter alla elevers behov av språk- och kunskapsutveckling

 den är en del av skolans verksamhet

 bibliotekets personal och övrig pedagogisk personal har möjlighet att samarbeta

 det finns en lokal som gör det möjligt att använda skolbiblioteket i skolans alla ämnen. Om
skolan inte kan ha ett bibliotek i de egna lokalerna eller anställa en bibliotekarie, är samarbete
med närliggande skolor eller kommunens folkbibliotek en tänkbar lösning.

Fördjupning 
De senaste åren har det genomförts ett antal utredningar kring skolbiblioteken. 

2018 granskade4 Skolinspektionen skolbiblioteket som pedagogisk resurs. Där framkommer att de 
viktigaste iakttagelserna är 

 Det är stor variation mellan skolorna när det gäller beståndet av böcker och media.

 Det varierar mellan skolor vilken utbildning skolbibliotekarien har, hens anställningsgrad och
avsatt tid för arbete med skolbiblioteket.

 Skolbiblioteken är i låg utsträckning en integrerad del av skolornas pedagogiska arbete.
Skolbibliotekets verksamhet blir något som ligger utanför ordinarie verksamhet.

Vidare presenterades det under 2021 en statlig offentlig utredning5 om skolbibliotek för bildning och 
utbildning.  

Utredningen föreslår bland annat att 

 Skollagen ska definiera att skolbibliotek ska vara en gemensam och ordnad resurs med ett
utbud av digitala och analoga medier som ska präglas av allsidighet och kvalitet och ställas till
elevernas och lärarnas förfogande. Skolbibliotekets syfte ska vara att främja elevernas läsande
och medie- och informationskunnighet.

 Det ska framgå av skollagen att skolbibliotek ska vara bemannade. Huvudmannen ska sträva
efter att i första hand anställa personal som har en examen inom biblioteks- och
informationsvetenskap.

 Det ska tydliggöras i läroplanerna att rektor ska ansvara för att samarbetsformer utvecklas
mellan skolbibliotekarier och lärare.

 Skolbiblioteket i första hand ska finnas på den egna skolenheten. Om det finns särskilda skäl
kan skolbiblioteksverksamheten i stället organiseras genom att skolan samverkar med ett
folkbibliotek eller med ett skolbibliotek på en annan skolenhet. Det gäller om biblioteket ligger
i skolans direkta närhet eller om skolan har få elever.

Vidare beskrivs i utredningen att det idag inte finns närmare precisering i skollagen av vad som avses 
med ”tillgång till skolbibliotek” och det också saknas en tydlig definition av vad ett skolbibliotek är. 

4 https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-
statistik/publikationer/kvalitetsgranskning/2018/skolbiblioteket-som-pedagogisk-resurs/ 
5 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/01/sou-20213/ 

https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-statistik/publikationer/kvalitetsgranskning/2018/skolbiblioteket-som-pedagogisk-resurs/
https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-statistik/publikationer/kvalitetsgranskning/2018/skolbiblioteket-som-pedagogisk-resurs/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/01/sou-20213/
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Datum 

2022-09-09 

Vidare går det att läsa fördjupande i bilaga 1 där det finns sammanställt delar av en magisteruppsats 
gjord utifrån den SUO 2021:3 som nämns ovan. 

Slutsats 
Att organisera skolbiblioteken direkt under rektor, som utredaren föreslår, är en möjlighet för att 
stärka och knyta verksamheten närmare skolans pedagogiska uppdrag och något att sträva mot för att 
gå i samklang med de utredningar som gjorts nationellt i frågan. 

Men min bedömning är att vid ett eventuellt överförande av skolbiblioteksverksamheten inleda med 
att centralt organisera skolbiblioteken och dess personal under utbildningsförvaltningens stab för att 
längre fram utvärdera och eventuellt förändra till att organiseras direkt under rektor. Detta för att 

 Stärka samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen på organisationsnivå,

 bygga upp en samverkan kring sk delade tjänster med personer som arbetar i båda
organisationerna samt

 utreda möjligheten till att förstärka skolbiblioteksorganisationen för att bättre möta upp de
förväntningar som finns i våra styrdokument.

Skolbiblioteken har organiserats under Kultur- och fritidsförvaltningen de senaste åren och innan dess 
som en egen verksamhet inom Utbildningsförvaltningen. Kunskapen och kompetensen kring att driva 
och organisera för skolbibliotek i allmänhet och bibliotek i synnerhet finns idag inom Kultur- och 
fritidsförvaltningen.  

Min huvudslutsats efter genomgång av styrdokument är att det är av stor vikt att stärka och bygga upp 
en god samverkan med fokus på hur vi på individ-, grupp- och processnivå kan utveckla elevers läs- 
och skrivutveckling tillsammans.  

Vår gemensamma process ”Barnens bästa gäller! – i Alvesta” kan vara plattformen för denna 
samverkan.  

I tjänsten, 

Fredrik Wärn, Verksamhetschef Centrala gemensamma funktioner 
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Organisationsförändring skolbibliotekarierna i Alvesta 
kommun 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 
Utbildningsnämnden beslutar att: 
1. 2,25 skolbibliotekarietjänster flyttas över från Kultur- och fritidsnämnden
till Utbildningsnämnden från och med 1 januari 2023.
2. Föreslå kommunfullmäktige att besluta om en ramöverföring på 1 100.000
kr kronor från Kultur- och fritidsförvaltningen till Utbildningsförvaltningen
från och med 1 januari 2023.
3. Förvaltningarna ska upprätta ett avtal avseende överföringen av tjänster
samt samverkan inom Skolbiblioteksuppdraget kopplat till databasen Book-it
och inköp av medier.

Sammanfattning 

Skolbiblioteksverksamheten i Alvesta kommun 
Underlaget nedan stödjer sig dels på en av både Kultur- och fritidsnämnden 
och Utbildningsnämnden beställd rapport som 2021 genomfördes av 
Procurement Service – DiningDevelopment AB. Rapporten innehåller analys 
och förslag på organisation av skolbibliotek i Alvesta kommun. Syftet och 
huvuddragen i utredningen var att identifiera hur 
skolbiblioteksverksamheten kan organiseras på ett effektivt, likvärdig och 
hållbart sätt med hänsyn tagen till barnperspektivet. 
Dels på ”Strategi för ett starkt biblioteksväsende 2022-2025” antaget av 
regeringen april 2022 samt de delar ur  skollagen som behandlar 
skolbibliotek. 
I ovan nämnda utredning konstateras att det idag inte finns en likvärdighet i 
skolbiblioteksverksamheten, att det finns en otydlighet i chefskap/ledning 
samt att resurser inte samordnas på ett kostnadseffektivt sätt – såväl 
materiellt som personellt. Även graden av samarbete mellan 
skolbiblioteksverksamheten och lärare ser olika ut i Alvestas skolor. 

Förslag till överföring 
Förslaget i rapporten innebär att ansvar för skolbiblioteksverksamheten 
överförs från kultur- och fritidsnämnden och inordnas utbildningsnämnden. 
Likvärdig tillgång till skolbibliotekarier ska öka i Alvesta kommun oavsett 
skola. Fokus för skolbibliotekariernas uppdrag blir att vara en del av det 



Datum 

2022-09-07 
Referens 

KFN 2022-00058 880  
Sida 

2(3) 

pedagogiska arbetet. Detta med stöd i skollagen som anger att samtliga 
elever ska ha tillgång till skolbibliotek.  
Rektors ansvar är bland annat att se till att verksamheten i skolbiblioteket 
organiseras så att den möter alla elevers behov av språk-och 
kunskapsutveckling och är en del av skolans verksamhet. 
Efter utredningen presenterades har tjänstemän och politiker från båda 
förvaltningarna och nämnderna träffats i dialog kring möjligheten att 
överföra skolbiblioteksverksamheten till utbildningsförvaltningen. 
Förändringen förväntas ge bättre förutsättningar för skolbiblioteken att bli 
en tydligare av del av skolans arbete och tillsammans med pedagogerna 
verka för att fler elever når målen. Skolbibliotekarierna har då rollen att 
stödja elevernas inlärning, stimulera deras läslust och främja deras 
språkutveckling och även arbeta med medier och informationskunnighet. 
Det är när skolbibliotekens kvalitet, utbud och skolbibliotekariernas 
kompetens möter pedagogens som skolbibliotekens betydelse kan bli särskilt 
betydelsefull för eleverna i undervisningen. 

Samverkan  
Både folkbibliotek och skolbibliotek ska i enlighet med bibliotekslagen bidra 
till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Detta kräver 
omvärldsbevakning och ständig uppdatering.  Det gäller inte minst 
biblioteksdatabasen BookIt, digitalisering och digitala medier. Dessa 
områden är ett av flera där behov av samverkan behövs mellan de olika 
bibliotekstyperna. Både Folkbiblioteken och skolbiblioteken ska också främja 
ett ökat läsande generellt samt stärka läslovet. Läsandet bör också främjas 
under andra skollov. Skolloven bjuder på tillfällen för många olika aktiviteter 
där läsning kan vara naturlig del, exempelvis på lovskola, fritidshemmet, 
fritidsgården eller på folkbiblioteket. Inom ramen för Barnens bästa gäller! i 
Alvesta kommun planeras för gemensamma insatser under lov och 
studiedagar där skolbibliotekarierna deltar.  

Konsekvensanalys 

Upprättad barnkonsekvensanalys. 

Beslutsunderlag 

Slutrapport- Analys och förslag av Procurement service Dining Development AB 
Kompletterande utredning från Utbildningsförvaltningen  
Strategi för ett starkt biblioteksväsende 2022-2025 
Barnkonsekvensanalys Alvesta kommun 

Louise Nygren 
Förvaltningschef 

Marit Persson 
Förvaltningschef 
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Beslutet skickas till 

Utbildningsförvaltningen 

Kommunstyrelsen 
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Utbildningsnämndens yttrande på motion (M) - Alvesta 
behöver nya skollokaler för 1–13 åringar och fler 
lokaler till Hagaskolan!

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden översänder yttrandet till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Thomas Johnsson (M) har inkommit med motion om nya skolor i Alvesta kommun. 
Kommunfullmäktige har i §18/2022 beslutat att motionen får ställas och gett 
kommunstyrelsen i uppdrag att bereda upp ett svar på motionen inom sex 
månader. Motionen har den 6 april 2022 skickats för yttrande till 
utbildningsnämnden.  

I motionen från Moderaterna (M) har det framförts att de skolor och förskolor som 
idag finns i Alvesta är trångbodda och har fler elever/barn än vad de är byggda för. 
M vill därför att det omgående byggs en ny förskola på det projekterade 
nybyggnationsområdet Spåningslanda etapp 3 samt en ny förskola och skola åk 1-6 
på nya Aringsås-området.  

Moderaterna yrkar i motionen att: 

1. Alvesta kommun omedelbart tar mark i anspråk och bygger en ny förskola i
Spåningslandaområdet med minst 8 avdelningar.

2. kommunen planerar och reserverar väl tilltagna markområden på nya
Aringsåsområdet och projekterar för förskola, skola och idrottshall. Detta
för att klar behoven för kommande år.

3. kommunen omedelbart tar kontakt med Folketshusföreningen för att
undersöka möjligheten till att hyra, cirka 300 m2, på övervåningen i Alvesta
Folkets hus för Hagaskolans räkning, samt även de lokaler som finns lediga i
bottenvåningen.

Utbildningsnämndens yttrande över motionen 

Den tomt som nämns i yrkande ett i motionen, inom Spåningslanda etapp 3, har 
beslutats säljas till exploatör för byggnation av flerbostadshus och kan sålunda inte 
bli aktuell.  Det finns inga andra lämpliga tomter i området. 

Alvesta tätort växer, främst österut. Detta innebär att en översyn av hur strukturen 
av skolan och förskolan ska se ut på det området är central. Den senaste 
befolkningsprognosen (mars 2022) visar att östra Alvesta kommer att öka med:  

 Ca 80 barn i åldrarna 0 – 5 år

 Ca 30 barn i åldrarna 6 – 9 år

 Ca 45 barn i åldrarna 10 – 12 år.
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Utbildningsnämnden ska under hösten 2022 fatta beslut om en strategi för hur 
skola och förskola ska utformas på östra sidan – ett uppdrag som 
utbildningsnämnden givit förvaltningen. 

Det finns ett uppdrag från samhällsbyggnadsnämnden till sin förvaltning att 
upprätta och samråda en detaljplan för förskola och skola på Aringsås 14:4. Denna 
tomt kommer vara tillräckligt stor för att möjliggöra för byggnation av såväl 
förskola, skola som tillhörande lokaler. Denna tomt ligger strategiskt mellan 
befintliga bostadsområden och kommande bostadsområden på Aringsås. 

Med tanke på den prognosticerade befolkningstillväxten i Alvesta kommer även 
behov av ett ökat antal utbildningsplatser för elever i årskurs 7–9 att uppstå på sikt. 

Hagaskolans utformning och lokalbehov ingår i den lokalförsörjningsplan och 
strategi som utbildningsförvaltningen arbetar fram. Det har tagits kontakt med en 
arkitektfirma som håller på att titta på hur Hagaskolan kan byggas ut. Behövs lokaler 
kan lokaler i Folkets hus absolut vara intressant. I dagsläget klarar vi dock 
åtminstone ytterligare ett läsår med befintliga lokaler. 

Beslutsunderlag 

- Beslut-202200113-KS-§ 18

- Motion till kommunfullmäktige Alvesta behöver nya skollokaler för 1-13
åringar och fler lokaler till Hagaskolan!

- Utbildningsnämndens yttrande till kommunfullmäktige på motion (M) -
Alvesta behöver nya skollokaler för 1–13 åringar och fler lokaler till
Hagaskolan!

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 



Motion till kommunfullmäktige 

Alvesta behöver nya skollokaler för 

1-13 åringar och fler lokaler till Hagaskolan!

Alvesta växer mot Växjö i snabbare takt än vad kommunen kunnat förutspå. Därför behöver vi 

omedelbart agera och bygga ny förskola på Spåningslanda 3 och ny förskola och grundskola år 

1-6 i det nya Aringsås området. Antalet barn i förskole-och skolåldern ökar i allt snabbare takt,

beroende på inflyttningen och den positiva utvecklingen på Alvesta östra. De nuvarande

skolorna i området har idag långt mycket fler barn/elever än vad skolorna är byggda för. De två

skolutredningarna som gjorts de senaste åren har inte kunnat förutse det ökade behovet och är

inaktuella idag.

Bakgrund 

De senaste åren har området på Alvesta östra vuxit i allt snabbare takt.  Utbyggnaden av 

Spåningslandaområdet har överträffat all förväntan. Alvesta växer nu ordentligt i riktning mot 

Växjö. Ett helt nytt Alvesta håller på att växa fram på östra sidan. När moderaterna under 

mandatperioden 2010-2014 drog igång projekt ”Spåningslanda” var det många som var 

tveksamma –idag är det annorlunda. Efterfrågan på tomter i området är mycket hög, vilket 

ställer stora krav på den framtida kommunala servicen.  

Under de senaste åren har det byggts 45 lägenheter och 50 småhus/villor i Spåningslanda-

området. Fram till året 2030 kommer det att byggas inte mindre än 200 bostäder här. Detta 

kommer att sätta stora krav på barnomsorg och skolor. Dessutom kommer det ytterligare barn 

ifrån Lekarydsområdet, då vi kommer att ha drygt 50 bostäder i detta område år 2030. 

Förskolor och skolorna borde egentligen varit klara innan bostadsbyggandet satte igång. Nu har 

vi ett omvänt förhållande där förskola och skolor saknas i Spåningslandaområdet och de som 

finns på östra sidan är överbelagda. 

Fakta 

På Aringsås förskola finns idag 174 elever. På Lunnagårds förskola 69 st och Blommagårds- 

förskola 36 st totalt 279 förskolebarn. Prästängskolan har idag 425 elever. Skolan är byggd som 

tvåparallellig. Idag är den tre parallelig och till hösten en fyrparallellig F klass. En beräkning av  

kapacitetstalen för de maximala elvtalen i skolorna eller en kapacitetsanalys har inte gjorts i 

Alvesta kommun. En sådan beräkning hade gett svar på hur många elever som får vistas i våra 

skolor.  

Att erbjuda förskolebarn och skolbarn plats på Grönkullaskolan ser vi alltså inte heller som 

något hållbart alternativ. Visserligen skulle det få en positiv effekt på integrations-

problematiken, men detta är inte en hållbar lösning för barn eller föräldrar boende på östra 

Alvesta, beroende på avståndet. Invånare i Alvesta vill helt enkelt ha förskola och skola i det 

område man bor i. På Grönkullaskolan finns idag 442 elever och ca 50 st på Capellaskolan. 



Skolan är ursprungligen byggd som en högstadieskola. Idag finns inga lediga ytor eller 

undervisningssalar. 

Hagaskolan, som finns i centrum, är Alvestas enda högstadieskola. Denna skola är också 

fullbelagd med elever, beroende på att hela Alvesta växer och att skolan är väldigt populär. Här 

trängs lärare och elever i för få lokaler. Idag finns där 450 elever. Skolan är byggd som 

fyrparallellig, nu är den både sex- och sedan förra hösten en sjuparallellig klass. Detta i en skola 

som redan är trångbodd och där alla tillgängliga lokaler redan har tagits i anspråk. Detta är 

ingen bra arbetsmiljö, för varken lärare eller elever.  

Sammanlänkat med Hagaskolan ligger Folkets Hus, med en övervåning som praktiskt taget står 

tom. Cirka 300 m2 lokalyta finns till förfogande som mycket väl skulle kunna fungera som 

utmärkta skollokaler. Visserligen finns här två hyresgäster, Arbetsförmedlingen och ARCUS, 

men de utnyttjar idag en bråkdel av de lokaler de hyr. Det borde inte vara svårt att hitta en 

rimlig uppgörelse med dem, så att skolan får tillgång till dessa lokaler.   

Åtgärd 

Det är viktigt att vi som ansvarsfulla kommunpolitiker nu tar uppgiften på allvar och säkrar upp 

och detaljplanerar områdena, så att skolorna står klara innan området är fullt utbyggt. Samt att 

vi ser till att Hagaskolan får tillräckligt med lokaler för att klara framtida behov. 

Med bakgrund av ovanstående yrkar moderaterna att: 

- Att Alvesta kommun omedelbart tar mark i anspråk och bygger en ny förskola i

Spåningslandaområdet med minst 8 avdelningar.

- Att kommunen planerar och reserverar väl tilltagna markområden på nya

Aringsåsområdet och projekterar för förskola, skola och idrottshall. Detta för att klar

behoven för kommande år.

- Att kommunen omedelbart tar kontakt med Folketshusföreningen för att undersöka

möjligheten till att hyra, cirka 300 m2, på övervåningen i Alvesta Folkets hus för

Hagaskolans räkning, samt även de lokaler som finns lediga i bottenvåningen.

Alvesta den 7 mars 2022 

Oppositionsråd 

Thomas Johnsson (m) 
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Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

§ 18 Dnr 2022-00113 

anmälan av motion (M) om nya skolor 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att bereda upp ett svar på motionen inom sex månader.     

Reservation 

Sammanfattning 

Thomas Johnsson (M) har inkommit med en motion om nya skolor i Alvesta 
kommun.      

Beslutsunderlag 

Motion, 2022-03-07 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  



Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Storgatan 15A 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
utbildning@alvesta.se 

Utbildningsförvaltningen 
Alvesta Kommun 
Sara Ekholm 
Samordnare 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-08-22 
Referens 

NUT 2022-00084 

Utbildningsnämndens yttrande över motion (AA) om ny 
skola på öster i Alvesta 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden översänder yttrandet till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Lars-Olof Franzén (AA) har inkommit med en motion om behovet av en ny skola på 
öster i Alvesta. Kommunfullmäktige har i § 17/2022 beslutat att motionen får ställas 
och gett kommunstyrelsen i uppdrag att bereda upp ett svar på motionen inom sex 
månader. Motionen har skickats till utbildningsnämnden för yttrande. 

I motionen från Alvesta Alternativet (AA) framförs följande 

- Att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en detaljplan för en
förskola samt en F-6 skola i nästa del av planeringen av Spåningslanda 3. Lekevallen
vore ett lämpligt objekt för detta.

- Att Stenlyckeskolan återanpassas för i första hand F-6 verksamhet och i andra
hand blir ett komplement för Hagaskolans 7-9 verksamhet.

Utbildningsnämndens yttrande 

Detaljplanen för Spåningslanda etapp 3 del 3 (vilken berör Lekevallen) var under 
2022-02-12—2022-03-05 ute på samråd. Föreslagen användning i detaljplanen av 
det område som utgör Lekevallen är bostäder för flerbostadshus samt delvis 
naturområde. Det har i samrådet inte framförts några yrkanden gällande 
detaljplanens föreslagna användning och det finns ingen möjlighet att bygga en 
förskola på föreslaget område.  

Utbildningsnämnden anser sammanfattningsvis att en förskola på östra sidan bör 
ligga närmare den kommande utbyggnaden av bostäder i Aringsåsområdet och att 
Hagaskolans lokaler kompletteras i form av en ny modern tillbyggnad. 

Som en del i uppdraget gällande Hagaskolans om- och tillbyggnad har frågan getts 
till aktuell arkitektfirma om Stenlyckeskolans lokaler skulle kunna återanpassas till 
skolverksamhet. Arkitekterna har både besökt Stenlyckeskolan och studerat 
ritningarna. Det konstateras att modern undervisning bedrivs i lärarlag där torg och 
grupprum är en central del av det pedagogiska upplägget. På senare år har även 
kraven på säkerhet ökat i skolans värld och faktorer som överblickbarhet och 
kontroll har blivit allt viktigare. Stenlyckeskolan är byggd som en traditionell 
skolbyggnad med kapprum i korridorer och enkelsidiga klassrum. Det skulle krävas 
en större och kostsam ombyggnad för att anpassa den till såväl F-6-verksamhet som 
högstadieverksamhet. Resultatet riskerar att bli en kompromisslösning där skolans 
behov får stå tillbaka på grund av byggnadens begränsningar samtidigt som 
Stenlyckeskolans bevarandesvärda arkitektur förvanskas. Arkitektfirman förespråkar 
därför att Stenlyckeskolan används till verksamheter som passar i byggnaden som 
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den ser ut idag. Hagaskolans verksamhet bör samlas i en egen byggnad, vilket också 
skulle vara ett mer ekonomiskt fördelaktigt alternativ. 

Beslutsunderlag 

- Motion (AA) om ny skola på öster i Alvesta

- Beslut-202200038-KS-§ 17

- Utbildningsnämndens yttrande över motion (AA) om ny skola på öster i
Alvesta

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 



Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-22 

Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

§ 17 Dnr 2022-00038 611 

Anmälan av motion (AA) om ny skola på öster i Alvesta 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att bereda upp ett svar på motionen inom sex månader.       

Sammanfattning 

Lars-Olof Franzén (AA) har inkommit med en motion om behovet av en ny skola på 
öster i Alvesta.       

Beslutsunderlag 

Motion, 2022-01-13 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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Datum 

2022-08-22 
Referens 

NUT 2022-00085 

Utbildningsnämndens yttrande över motion (SD) 
angående Stenlyckesalen 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden översänder yttrandet till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Robin Berg (SD) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige har i § 16/2022 beslutat att motionen får ställas och gett 
kommunstyrelsen i uppdrag att bereda upp ett svar på motionen inom sex 
månader. Motionen har skickats till utbildningsnämnden för yttrande.  

Sverigedemokraterna framför i motionen yrkande enligt följande: 

 att det informella samarbetet sägs upp med Folkets hus gällande
Stenlyckesalen.

 att lokalbokningen på Alvesta kommun som har hand om bland annat
uthyrning av sporthallar och gymnastiksalar även har hand om uthyrningen
av Stenlyckesalen.

Utbildningsnämndens yttrande 

Det finns en muntlig överenskommelse mellan Folkets hus och Hagaskolan som går 
ut på att Folkets hus sköter Hagaskolans uthyrning av Stenlyckesalen, Hagaskolans 
matsal, mot att Hagaskolan får disponera Thalia vid behov.  

För att kunna hyra ut Stenlyckesalen krävs resurser till att ansvara för 
nyckelutlämning, översikt av att städet är utfört, kontakt med den som hyr m.m. 
Dessa resurser finns inte på Hagaskolan därav överenskommelsen med Folkets hus. 

Utbildningsnämnden anser att utlåningen av kommunens lokaler bör följa de 
policys och riktlinjer som finns för detta. Utbildningsförvaltningen kommer 
tillsammans med kultur – och fritidsförvaltningen se över möjligheterna till att även 
Stenlyckesalens uthyrning drivs av lokalbokningen inom Alvesta kommun i kultur – 
och fritidsförvaltningens regi. 

Beslutsunderlag 

- Beslut-202200059-KS-§ 16

- Motion angående Stenlyckesalen

- Utbildningsnämndens yttrande över motion till Alvesta kommunfullmäktige
angående Stenlyckesalen (SD)
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Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 



Motion lill Alvesto kommunfullmöklige ongöende Stenlyckesolen

Stenlyckesolen som onvönds till motsol under skolverksomhet,
kon under övrig tid bokos för oliko evenemong.
Stenlyckesolen hor byggts och underhöllils med kommunolo medel, det ör en
sol med plots för 220 siltonde och den ör myckel vockeri utformod.
Lokolen ögs ov Alveslo kommun och brukos ov skolförvoltningen nör skolon hor verksomhet.
Övrig tid ör mon utlömnod'tillenskild liönstemon om mon sko fö hyro eller inte. Vi i

Sverigedemokroterno fick nei ov bitrödonde reklor ott hyro lokolen kvöllslid. Ettov skolons viktigo
uppdrog ör demokrotiospekten, detto verkor vorken efterlevos eller fölios upp.

Det finns ett informellt ovtol mellon Folkets hus och Alvesto kommun som inle regleros vio skrivel
ovtol ulon mer ov typ hondslog. Avlolet gör ut pö ott Folkets hus hyr ut Slenlyckesolen mot ott
kommunen fÖr disponero Tholio, dör kommunen hor sino kommunfullmöktige-sommonlröden.
Del sitler oktivo Sverigedemokroter i det direktvoldo porlomentet men Folkets hus-foreningen
nekor desso ott hyro och onvöndo Slenlyckesolen.
Det ör onmörkningsvört ott Folkets hus i Alvesto gör en subiektiv bedömning ov ell demokroliskt
volt porlis vördegrund och dörmed diskrimineror detsommo.

Sverigedemokroterno i Alveslo yrkor

. Att det informello somorbetet sögs upp med Folkels hus göllonde Stenlyckesolen.

. Atl lokolbokningen pö Alvesto kommun som hor hond om blond onnot uthyrning ov
sporthollor och gymnostiksolor öven hor hond om uthyrningen ov Slenlyckesolen.

Antogen som gruppmotion 2022-0.l-20

t,),1^ Sr -

\
Robin Berg, g ruppledore, Sverigedemokroterno Alvesto
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§ 16 Dnr 2022-00059 291 

 

Anmälan av motion (SD) angående Stenlyckesalen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att bereda upp ett svar på motionen inom sex månader.     

Sammanfattning 

Robin Berg (SD) har inkommit med en motion angående uthyrningen av 
Stenlyckesalen.     

Beslutsunderlag 

Motion, 2022-03-13     

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  

 



  SAMMANSTÄLLNING BARN- OCH ELEVTAL  
Utbildningsnämnden  2022-08-24 
 
 
 

Sammanställning barn- och elevtal 
Augusti 2022 

Elever i Alvesta kommuns grundskolor, grundsärskola och gymnasiesärskola 
Inklusive elever med tillfälligt personnummer.  

 
 
Elevtalen i grundskolan har ökat med 59 elever sedan vårterminen. Barn födda 2016 är en stor kull 
vilket märks inte minst på Grönkullaskolan, Prästängsskolan och Hjortsbergaskolan. Det är också stora 
grupper med elever från Grönkullaskolan och Prästängsskolan som började årskurs 7 vid Hagaskolan, 
vilket ökade deras elevtal. Vislandaskolan har minskat i elevantal både för låg- och mellanstadiet och 
högstadiet.  
Capellaskolan har ökat med ytterligare ett par elever vilket innebär att skolan nästan dubblerat sitt 
elevantal de senaste åren.  

Grundskolor, fristående eller andra kommunala grundskolor 

 

Grundskola Juni Augusti SeptembeOktober NovembeDecembe
Grönkullaskolan 434 442
Hjortsbergaskolan 95 103
Mohedaskolan 316 322
Prästängskolan 426 448
Skatelövsskolan 164 175
Vislandaskolan 244 240

Capellaskolan grundsär 48 50
Capellaskolan gysär 6 5
Hagaskolan 7-9 451 468
Mohedaskolan 7-9 143 147
Vislandaskolan 7-9 195 186
Totalt 2522 2586 0 0 0 0

HT 2022VT 2022

Externa skolor Juni Augusti SeptembeOktober NovembeDecembe
Kronobergshed 52 42
Växjö Islamiska 102 101
Thorén Framtid 10 9
Kronobergs skola 12 12
Växjö Internationella grundskola 9 8
Nordic International School 9 11
Växjö Montessori 5 6
Övriga friskolor 5 4
Växjö kommun 16 12
Ö Övriga kommunala 15 14
Totalt 235 219 0 0 0 0

HT 2022VT 2022



  SAMMANSTÄLLNING BARN- OCH ELEVTAL  
Utbildningsnämnden  2022-08-24 
 
 
 
Antalet elever i fristående grundskolor eller andra kommunala grundskolor har minskat sedan förra 
terminen.  

Friskolan Kronobergshed har minskat med tio elever sedan vårterminen.  

Alvesta resursenhet 
Per dags datum är sex elever placerade vid Alvesta resursenhet från andra kommuner. Inga elever från 
kommunen går på resursenheten för närvarande.   
 

Asylsökande elever i grundskolan  
Det finns 59 elever i grundskolan/grundsärskolan med tillfälligt personnummer. Som tidigare är flest 
placerade vid Mohedaskolan men även Grönkullaskolan och Hagaskolan har ökat antalet elever med 
tillfälligt personnummer.  

Fritidshem 
Antalet barn på fritidshemmet har ökat markant sedan vårterminens avslut. Det här beror inte minst 
på stora förskoleklasser vid Grönkullaskolan och Prästängsskolan, men alla skolor har ökat sitt 
elevunderlag på fritidshemmet.  
 

 
 
  

Fr itidshem
Juni Aug Sep Okt Nov Dec

Grönkullaskolan 143 173
Hjortsbergaskolan 43 55
Prästängsskolan 171 233
Skatelövsskolan 78 96
Mohedaskolan 141 158
Vislandaskolan 109 122
Capellaskolan 15 15
Totalt 700 852 0 0 0 0

HT 2022VT 2022



  SAMMANSTÄLLNING BARN- OCH ELEVTAL  
Utbildningsnämnden  2022-08-24 
 
 
 
Barn i Alvesta kommuns förskolor 
Antalet barn i förskolan är som vid andra höstterminsstarter lägre än vad det är vid avslutning av 
vårterminen. Det är cirka 120 barn i kö till förskolan i dagsläget.  
 

 

Friförskolor, fristående eller andra kommunala förskolor 
Antalet barn på friförskolor har minskat med drygt 30 barn. Vid inledningen på höstterminen brukar 
dock barnantalet vara lägre i de fristående verksamheterna, precis som i våra egna.   
 

 
 
 

14- jan-22 15-feb-22 15-mar-22 15-apr-22 15-maj-22 15-jun-22 24-aug-22
Förskoleområde Norr 160 179 179 175 176 164 156
Långagård 1 74 81 81 80 81 73 71
Slätthög 23 29 30 30 30 29 26
Vegbybacken 63 69 68 65 65 62 59

Förskoleområde Väster 318 313 316 316 320 303 263
Skogsbacken 49 47 50 50 50 46 39
Ängagården 88 86 85 86 87 77 65
Lekbacken 138 139 142 143 143 141 121
Grönkullen 43 41 39 37 40 39 38

Förskoleområde Öster 276 280 283 284 284 277 245
Lunnagård 70 70 72 72 72 70 65
Blommagård 34 36 36 39 39 39 31
Aringsås 172 174 175 173 173 168 149

Sjölyckan, Hjortsberga 60 60 60 62 62 59 47

Förskoleområde Söder 262 266 270 273 274 264 228
Kvarngården 73 76 76 77 76 72 60
Tallbacken 57 59 61 64 65 63 54
Grimsgården 52 52 52 52 52 49 44
Kullebo 18 17 17 17 18 18 12
Backen, Torsåsby 31 31 32 30 30 29 30
Regnbågen, Lönashult 31 31 32 33 33 33 28

Total summa 1076 1098 1108 1110 1116 1067 939

Fr i förskolor
Juni Aug Sep Okt Nov Dec Januari

Bullerbyns förskola (koop) 17 13
Helgas Ungar (koop) 18 14
Änglagården 89 70
ÖF kommunala utanför Alvesta 13 11
ÖF fri utanför Alvesta 10 5
Lyktan 21 22
Totalt 168 135 0 0 0 0 0

HT 2021Vt 2022



Frisknärvaro rullande 12 månader

Antal personer som senaste 12 månaderna inte har någon sjukfrånvaro i procent %

Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli

UF 20,09 19,66 19,77 20,07 17,43 14,08 14,53 14,4 15,18 16,93 16,49 16,26

A. Kommun 25,82 25,6 25,95 26,02 24,38 21,6 20,59 19,79 20,76 21,83 21,09 20,55
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Sjukfrånvaro i Procent per förvaltning rullande 12 

Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli

UF 6,71 6,62 6,57 6,47 6,65 7,11 7,35 7,33 7,14 7,13 7,02 7,04

A. kommun 6,66 6,58 6,58 6,57 6,7 7,09 7,37 7,4 7,35 7,36 7,32 7,38
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Antal sjukdagar per snittanställd rullande 12 månader

Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli

UF 21,3 21,04 20,89 20,56 21,12 22,56 23,17 23,15 22,76 22,8 22,56 22,64

A. Kommun 22,4 22,16 22,13 22,07 22,38 23,5 24,42 24,51 24,53 24,6 24,45 24,64
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Antal sjukdagar per snittanställd månad för månad.(ej rullande 12 månader)

Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli

UF 1,24 1,82 1,85 1,95 2,29 3,24 2,3 1,87 1,72 1,97 1,22 0,98

A. Kommun 1,47 1,9 1,97 2,17 2,3 3,24 2,58 2,05 1,97 2,02 1,5 1,36
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Sjukfrånvaro i % per förvaltning månad för månad

Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli

UF 4,92 7,05 6,91 7,56 8,37 11,88 10,11 7,07 5,95 6,8 4,1 1,92

A. Kommun 5,31 7,15 7,16 8,05 8,28 11,78 10,56 7,34 6,75 6,96 5,1 4,05
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Andel sjukskrivna med 59 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro

Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli

UF 38,53 39,17 45,17 41,17 42,09 40,27 40,3 40,47 41,49 43,23 44,01 44

A kommun 44,77 46,606 46,87 48,36 49,09 47,37 46,81 47,55 48,27 49,45 49,77 49,92
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Antalet personer som har 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen senaste 12 månaderna 

Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli

UF 236 252 245 237 250 274 279 275 273 269 258 260
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