
   
Tomelilla kommun 
Familjenämnden 
 
  Ledamöter kallas 
  Ersättare underrättas 
 
 
Tid: Fredagen den 21 oktober 2022 kl. 08.30 
  
Plats: Brösarps skola, Magistervägen 9, Brösarp 
 

 
Kallelse med föredragningslista 

 
Ärenden 

Diarienr Sidnr 
1 Val av justerare och tidpunkt för justering   
2 Ändringar i föredragningslistan   
3 Närvarolista  2 
4 Dialoger och informationsärenden 2022-10-21 2022/2 3 - 4 
5 Familjecentral 2020/124 5 - 6 
6 Ekonomisk uppföljning per september 2022 2022/41 7 - 9 
7 Rapport - kö till förskolan hösten 2022  10 - 11 
8 Svar på återremiss gällande motion - Naturskola i 

Tomelilla kommun 
2022/58 12 - 18 

9 Elever i gymnasieskolan 2022/78 19 - 28 
10 Nulägeskarta Barn och utbildning 2022 2022/79 29 - 120 
11 Delegeringsbeslut september - oktober 2022 2022/4 121 - 

122 
12 Anmälningsärenden 2022-10-21 2022/3 123 - 

135 
 
 
 
 
 
 
Charlotte Rosdala (C) Therese Stendahl 
Ordförande Sekreterare 
 
 
Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. 
Telefon 0737-019145 Therese Stendahl 
E-post: kommun@tomelilla.se 

1



 

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL 
 
 
För Familjenämnden   (2019-2022) 
 
Sammanträdesdag:   Antal närvarande ledamöter:  
 
 
                     1                               2 
 
Nr    Namn Parti Närv Ja Nej Av-

står 
Ja Nej Av-

står 
1     Charlotte Rosdala, ordf. C        
2     Anders Throbäck, 2:e v ordf. S        
3     Anna Sandegren SD        
4     Ewa Carnbrand, 1:e v ordf. M        
5     Linda Ekelund V        
6     Carina Persson L        
7     Per-Olof Örnsved SD        
 
ERSÄTTARE 
 
Nr    Namn Parti Närv Ja Nej Av-

står 
Ja Nej Av-

står 
1     Sven Gunnarsson C        
2 Roger Persson S        
3     Kent Gustafsson SD        
4     Chris Persson M        
5     Robert Buhre S        
6     Janet ten Have M        
7     Per Gustafsson SD        
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun, Familjenämnden centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Familjenämnden 

Handläggare: Therese Stendahl  
Titel: Nämndsekreterare 
E-post: therese.stendahl@tomelilla.se 
Telefon: 0737-019145 
Mobil:   
 

Diarienummer: FN 2022/2 
 
Datum 19 september 2022 

 

Dialoger och informationsärenden 2022-
10-21 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Skolchef Johan Holmqvist och biträdande skolchef Ulrika Ahrlin informerar om 
utbildningsverksamheten samt; 

 
Skolchef Johan Holmqvist går vidare till nytt uppdrag 
 
Rektor Ann-Kristin Montán informerar om Brösarps skola. 
 
Övrigt 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2022-09-19. 

 

Familjenämnden centralt/övergripande  
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Therese Stendahl 

Nämndsekreterare 

 

Beslutet skickas till:  

 

Skolchef Johan Holmqvist 

Socialchef Camilla Andersson 

 

4



 

 

   

tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun, Familjenämnden centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Familjenämnden 

Handläggare: Therese Stendahl  
Titel: Nämndsekreterare 
E-post: therese.stendahl@tomelilla.se 
Telefon: 0737-019145 
Mobil:   
 

Diarienummer: FN 2020/124 
 
Datum 19 september 2022 

 

Familjecentral 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redogör för ärendets utveckling.  

Uppföljning 
Vid varje sammanträde för familjenämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2022-09-19. 

 

Familjenämnden centralt/övergripande  

Therese Stendahl 

Nämndsekreterare 

 

Beslutet skickas till:  

 

Skolchef Johan Holmqvist  
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Socialchef Camilla Andersson  
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun, Familjenämnden centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Familjenämnden 

Handläggare: Therese Stendahl  
Titel: Nämndsekreterare 
E-post: therese.stendahl@tomelilla.se 
Telefon: 0737-019145 
Mobil:   
 

Diarienummer: FN 2022/41 
 
Datum 19 september 2022 

 

Ekonomisk uppföljning per september 
2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning per september 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2022-09-20. 

Budgetuppföljning per september 2022 - IFO, handlingsid: Fn 2022.2924. 

Budgetuppföljning per september 2022 - BoU, handlingsid: Fn 2022.2926. 

 

Familjenämnden centralt/övergripande  

 

 

Therese Stendahl 

Nämndsekreterare 
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Budgetuppföljning Jan – Sep 2022 ”Individ och familj” 
Ansvar Utfall Jan – Sep 

2022 Årsbudget Prognos Budgetavvikelse 

Individ och familj 43 835 67 476 65 476 2 000 

Ledning och politik 5 394 6 705 6 705 0  

Barn och unga 19 133 24 495 24 995 -500  

Arbete och försörjning 7 508 13 931 11 931 2 000  

Arbetsmarknadsenheten 4 363 6 376 6 376 0  

Kommunal Vuxenutbildning 940 6 050 6 050 0  

Resursenheten 6 497 9 919 9 419 500  

 

Individ och familj prognosisterar ett resultat med plus 2 miljoner vid årets slut.  

Överskottet beror på att försörjningsstödet har varit på en låg nivå under hela året. I prognosen har 
det tagits hänsyn till kostnaderna kan komma att öka till vintern på grund av inflationen. 

Kommunala vuxenutbildningen förväntas följa budget. Antalet deltagare har varit något lägre än 
budget under våren. Dock inte i SFI där det deltagarantalet följer det budgeterade antalet 65. 

Arbetsmarknadsenheten ser ut att hålla budget.    

Placeringskostnaderna för unga ser ut att gå minus 500 tkr med de placeringar vi haft under året och 
de vi har för tillfället. Samtidigt ser placeringskostnaderna för vuxna missbruk ut att gå plus 500 tkr. 

Behovet av inhyrd personal har under perioden varit lågt.   
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Barn och utbildning, per ansvar 
    

 
 
 
Ekonomi 
 
Barn- och utbildnings nettokostnader uppgår till 266,4 mnkr. Avvikelse mot budget för perioden januari 
till och med september är ett överskott med 3,7 mnkr.  

Gymnasiet har ett överskott under vårterminen på grund av färre elever än budgeterat men också på 
grund av lägre kostnader för transporter och skolkort.  

Avvikelsen inom Skolpeng/Barnpeng beror på fler barn och elever i fristående regi respektive i annan 
kommun än budgeterat.  

Elevhälsan har för tillfället ett överskott som beror dels på tidigare vakanta tjänster (sjukskrivningar och 
föräldraledigheter), vilka är besatta från och med hösten 2022, dels på att de ännu inte använt vissa bud-
getmedel som till exempel kurser och utbildningar. Elevhälsan har också inom sitt budgetutrymme kostna-
der för externa placeringar och tilläggsbelopp vilket gör utfallet budget/utfall kan svänga snabbt. 

Skola inkl. fritidshem och förskoleklass har ett underskott framför allt på grund av lägre elevvolymer än 
förväntat kopplat till de kostnadsanpassningar som då måste göras. Även kostnaderna för kost har ökat 
mycket och kostar betydligt mer än föregående år.  

Under ledning och administration ligger kostnader för särskoleplaceringar i annan kommun, skolskjutsar, 
hyror, vissa avskrivningar, licenser för olika system, lärarlönelyftet och karriärtjänster, barnomsorgsavgifter 
mm. Kostnaderna för särskoleplaceringar har ökat relativt mycket i år på grund av fler elever på grund-
särskolan och då framför allt för det som tidigare benämndes träningsskolan. Överskottet under ledning 
och administration beror på till stor del att barnomsorgsavgifterna ökat samt att medel avsatta för utbild-
ningar och konsulttjänster inte använts helt och hållet 2022. 

Ansvar Årsbudget 2022 Budget Jan - Sep Utfall Jan - Sep Budgetavvikelse Jan - Sep (tkr)
Summa 361 153 270 177 266 423 3 754
Gymnasieundervisning 79 168 58 764 55 354 3 410

Skolpeng/Barnpeng 202 444 150 938 154 013 -3 075 

Ledning/Administration 47 758 35 276 34 259 1 017

Elevhälsan 22 637 17 139 13 916 3 223

Skola, fritidshem och förskoleklass 7 821 6 792 7 690 -898 

Förskola 1 325 1 268 1 190 78

September UPPFÖLJNING BoU
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun, Barn och utbildning, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Familjenämnden 

Handläggare: Ulrika Ahrlin  
Titel: Biträdande skolchef 
E-post: ulrika.ahrlin@tomelilla.se 
Telefon: 0417-18487 
Mobil: 0709-958487 
 

    
 
Datum 12 oktober 2022 

 

Rapport - kö till förskolan hösten 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Den fristående förskolan Bonobo stänger den 31 december 2023 vilket innebär att 
det blir fler barn än vanligt att fördela på de andra förskolorna i kommunen. Mellan 
januari och mars kommer 35 barn behöva en placering. Barn och utbildning kommer 
att öppna en ny tillfällig förskoleavdelning på Dalgatan som fått namnet Videts 
förskola, detta görs under begränsad tid fram till juni 2023. En uteverksamhet 
kommer förmodligen också under begränsad tid startas. I ett längre perspektiv 
kommer det behövas ytterligare förskoleplatser i tätorten. 

Ekonomiska konsekvenser 
En mindre investering i lokalen på Dalgatan och inventarier till densamma kommer 
att krävas. Dock betyder Bonobos verksamhets avslutande att kommunen inte längre 
kommer att betala ut hyra för deras lokal vilket gör att detta i förlängningen inte bör 
innebära en större kostnad. 

Barnperspektivet 
Att kunna ta emot barnen i funktionella lokaler är av vikt. Själva flytten av barnen har 
Barn och utbildning liten möjlighet att påverka då vårdnadshavarnas önskemål till 
stor del styr.  
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Miljöperspektivet 
Förvaltningen ser inga konsekvenser utifrån miljöperspektivet. 

Uppföljning 
Kö till förskola följs upp två gånger om året. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, 2022-10-12. 

 

Barn och utbildning  

 

 

Ulrika Ahrlin 

Biträdande skolchef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Skolchef Johan Holmqvist 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
6 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnuu § 41 Dnr FN 2022/58 

Svar på återremiss gällande motion - 
Naturskola i Tomelilla kommun 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Familjenämnden har tidigare behandlat motion ”Naturskola i Tomelilla kommun”, 
handlingsid: Ks 2022.930 och föreslagit att denna ska anses besvarad, FN § 
102/2022. Motionen har återemitterats till familjenämnden med anledning ”av att 
Brösarpsskolans aktiviteter endast gäller dessa elever”, slutcitat. 

Kommunstyrelsens tolkning är inte i överenstämmelse med vad familjenämnden 
beskriver i sitt svar. Av familjenämndens svar framgår att ”Allt sedan tankarna om 
center för natur, miljö, odling och hållbarhet startade har möjligheten för övriga 
skolor att komma till Brösarp funnits med” vidare under Ekonomiska konsekvenser, 
”För att utnyttja, driva och sprida konceptet till flera skolor kommer det också att 
krävas utökade personella resurser.” 

Dessa två formuleringar från familjenämndens ursprungliga svar beskriver att 
satsningarna i Brösarp, påbörjade och pågående är menade att komma alla skolor i 
Tomelilla till gagn.  

Familjenämndens bedömning är att det som håller på att skapas i Brösarp, för 
Tomelilla skolor, mer än väl motsvarar de mervärde en naturskola skulle ge. 
Familjenämnden menar också att det är viktigt att vi håller kvar vid beslutade 
utvecklingsinitiativ och att hålla fokus på det som är påbörjat för att kunna få till 
reella kvalitetshöjningar och förflyttningar.  

 

Ekonomiska konsekvenser 
Investeringarna kopplade till uteklassrum, odlingsbäddar och växthus 
uppgår/kommer att uppgå till drygt en miljon kronor, vilket även innebär ökade  
driftskostnader framöver (kapitaltjänstkostnader). För att kunna utnyttja, driva och 
sprida konceptet till flera skolor kommer det också att krävas utökade personella 
resurser. 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
6 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 41 forts. 

Barnperspektivet 
En stimulerande lärmiljö med praktiska möjligheter till odling, undervisning ute och 
fördjupade kunskaper inom miljö och naturområdet är stimulerande och 
lustskapande för våra barn och elever. 

Miljöperspektivet 
Ett av projektets stora mål och syften hamnar inom ramen för att stärka kunskapen 
om hur vi på bästa sätt tar hand om vår miljö för kommande generationer.  

Uppföljning 
Följs upp i verksamhetsdialoger och skolans systematiska kvalitetsuppföljning 
(återrapporteras därigenom till familjenämnden). 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, skolchef Johan Holmqvist, handlingsid: Fn 2022.2804. 

Ksau § 141/2022 Svar på motion - Naturskola i Tomelilla kommun, handlingsid: Fn 
2022.2633. 

Tidigare behandling 
Ksau § 93/2022: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen och 
därefter till familjenämnden för yttrande. 

Fnuu § 35/2022: 

Familjenämndens utbildningsutskott beslutar att lämna ärendet till familjenämnden 
utan förslag till beslut. 

Fn § 102/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad. 

Ksau § 141/2022: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till familjenämnden 
med anledning av att Brösarpsskolans aktiviteter endast gäller dess elever, inte alla 
elever i kommunen i årskurs f-9 som - enligt motionen - ska ha möjlighet till 
naturskola. 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
6 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 41 forts. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ewa Carnbrand (M) och Per-Olof Örnsved (SD) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Kommunstyrelsen 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 141 Dnr KS 2022/53 

Svar på motion - Naturskola i Tomelilla 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till familjenämnden 
med anledning av att Brösarpsskolans aktiviteter endast gäller dess elever, inte alla 
elever i kommunen i årskurs f-9 som - enligt motionen - ska ha möjlighet till 
naturskola. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 maj 2022 (Ksau § 93/2022) 
att remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till 
familjenämnden för yttrande.  
Kristin Skoog (S) har den 4 april 2022 lämnat in en motion med följande 
lydelse:  
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga. Det visas inte minst av att allt fler barn 
och unga intresserar sig för miljö- och klimatfrågor. I Tomelilla kommun finns stora 
naturområden som på olika sätt skulle kunna användas i samband med undervisning. 
Däremot saknas en naturskola. Av skolans läroplan framgår att eleverna ska kunna 
koppla egna handlingar till effekter på miljön och klimatförändringarna. 

I Sverige finns det idag 90 naturskolor, två av dessa finns i Ystad och Simrishamn. Vi 
menar exempelvis att Fyledalen skulle kunna utgöra ett pedagogiskt bra område för 
en naturskola. Här finns vattendrag, våtmarker, ängs- och betesmark, skog av olika 
slag och ett gammalt tegelbruk. 

Socialdemokraterna i Tomelilla yrkar 

att  Tomelilla kommun tar initiativ till ett samarbete med 
Naturskoleföreningen och lokala naturföreningar för att starta en 
naturskola. 

Familjenämnden beslutade den 26 augusti 2022 (Fn § 102/2022) att anse 
motionen besvarad med nämndens yttrande enligt följande: 
 

Sedan ett antal år tillbaka arbetar Brösarps skola utifrån Ur och skurpedagogik (i 
samarbete med friluftsfrämjandet). Brösarps skola är den enda kommunala skolan i  
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 141 forts. 

landet som är en certifierad ” I Ur och skur skola”. 2018 planerades för ytterligare 
satsningar i linje med ”I Ur och Skur”, inriktning med miljö och natur som 
fokusområde och en projektplan för detta skrevs fram under 2018. De lokala 
förutsättningarna i Brösarp med en enastående natur direkt i anslutning till förskola 
och skola, aktiva och intresserade samarbetspartners i närområdet samt plattformen i 
form av medlemskap i ” I Ur och skurorganisationen” gör Brösarp till en mycket 
passande plats för satsningar gällande miljö och naturområden. Från det att 
projektplanen skrevs fram 2018 har investeringar gjorts av Tomelilla kommun för att 
förverkliga planen. Under 20/21 byggdes en paviljong för uteverksamheten 
(förskolan). Under 2022 investeras det i uteklassrum och odlingsbäddar. Slutligen så 
har familjenämnden framfört investeringsbehov gällande 2023 för ett växthus. När 
väl växthuset är på plats kommer samtliga investeringar som ingick i projektplanen 
från 2018 att vara på plats förutom ett utekök, vilket förhoppningsvis kommer att 
kunna finansieras i förlängningen. Det finns flera syften och mål med satsningen. 
Initialt när projektplanen togs fram handlade det till delar om att öka Brösarps 
attraktivitet för barnfamiljer samt att stärka samarbetet med externa lokala aktörer. 
Allt sedan tankarna om ett center för natur, miljö, odling och hållbarhet startade har 
möjligheten för övriga skolor att komma till Brösarp funnits med.  

Med ovanstående odlings-och naturcenter i Brösarp menar vi att det som kan ges i 
Brösarp framgent är av ett större mervärde än en naturskola. Utöver att förlägga 
undervisningen till naturområden (Brösarps backar och Vantalängan) kommer det 
ges tydliga och konkreta möjligheter för barnen/eleverna att se hur odling, hållbarhet 
och miljöhänsyn kan samverka.  

Ekonomiska konsekvenser 
Investeringarna kopplade till uteklassrum, odlingsbäddar och växthus 
uppgår/kommer att uppgå till drygt en miljon kronor, vilket även innebär ökade 
driftskostnader framöver (kapitaltjänstkostnader). För att kunna utnyttja, driva och 
sprida konceptet till flera skolor kommer det också att krävas utökade personella 
resurser. 

Barnperspektivet 
En stimulerande lärmiljö med praktiska möjligheter till odling, undervisning ute och 
fördjupade kunskaper inom miljö och naturområdet är stimulerande och 
lustskapande för våra barn och elever. 

Miljöperspektivet 
Ett av projektets stora mål och syften hamnar inom ramen för att stärka kunskapen 
om hur vi på bästa sätt tar hand om vår miljö för kommande generationer.  
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 141 forts. 

Uppföljning 
Följs upp i verksamhetsdialoger och skolans systematiska kvalitetsuppföljning 
(återrapporteras därigenom till familjenämnden). 

Familjenämndens förslag till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Fn § 102/2022, handlingsid: Ks 2022.2285. 

Motion  - Naturskola i Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2022.930. 

Utvecklingsplan växthusbygge och utekök, handlingsid: Ks 2022.2286. 

Tidigare behandling 
Ksau § 93/2022: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen och 
därefter till familjenämnden för yttrande. 

Fnuu § 35/2022: 

Familjenämndens utbildningsutskott beslutar att lämna ärendet till familjenämnden 
utan förslag till beslut. 

Fn § 102/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Sara Anheden (S) yrkar att ärendet återremitteras till familjenämnden med anledning 
av att Brösarpsskolans aktiviteter endast gäller dess elever, inte alla elever i 
kommunen i årskurs f-9 som - enligt motionen - ska ha möjlighet till naturskola. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt Sara Anhedens (S) yrkande. 

_________ 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

Beslutet skickas till: 

Familjenämnden 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
6 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnuu § 43 Dnr FN 2022/78 

Elever i gymnasieskolan 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Enligt familjenämndens årshjul ska elevernas gymnasieplaceringar redovisas för 
familjenämnden. 

Ekonomiska konsekvenser 
Att eleverna går på en gymnasieutbildning och genomför densamma är mycket 
viktigt både för den enskilde och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vidare 
påverkar ungdomarnas val av utbildning Tomelilla kommuns totala kostnader för 
densamma. 

Barnperspektivet 
 

Miljöperspektivet 
Inte aktuellt. 

Uppföljning 
Gymnasieplaceringar följs årligen upp (familjenämndens årshjul). 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till 
handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, skolchef Johan Holmqvist, handlingsid: Fn 2022.2806. 

Gyplaceringar åk 1 2022, handlingsid: Fn 2022.2801. 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
6 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 43 forts. 

Antagna elever kommun, skola och program 2022, handlingsid: Fn 2022.2802. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Skolchef Johan Holmqvist 
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Program Antal antagna Antagna på 1:a handsval

HT (Hotell och turism) 1 0

IMYVO (IM yrk Vård och omsorg) 1 0

IMYFT (IM yrk Fordon och transport) 1 0

IMVFT (IM Vent/fast) 1 0

IMVRL (IM Restaurang och livsmedel) 1 0

IB (International bacculerate) 1 1

GYSÄR 1 1

IMVVO (IM Vård och omsorg) 2 1

VF (Vent/fast) 2 2

IMS (IM språk) 2 2

IMYBA (IM yrk Bygg och anl) 2 2

IMVBA (IM Bygg och anl) 3 0

IMVHV (IM Hantverk) 3 0

NA (Naturvetenskap) 3 3

HV (Hantverk) 4 3

TE (Teknik) 4 4

BF (Barn-och fritid) 4 4

SA (Samhällsvetenskap) 5 4

RL (Restaurang och livsmedel) 5 4

NB (Naturbruk) 5 5

VO (Vård-och omsorg) 6 6

EK (Ekonomi) 7 5

ES (Estetiskt) 7 6

BA (Bygg och anläggning) 8 6

EE (El och energi) 9 6

IMA (Introduktionsprogram) 10 7

FT (Fordon och transport) 12 11

Total 110 83
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Enhet Sökt kommun Ansökningskod Antagna 
Bollerups Naturbruksgymnasium Tomelilla NBLAN-BOL-F (Naturbruksprogrammet - Lantbruk) 4 
Bollerups Naturbruksgymnasium Tomelilla Totalt 4 
Christian 4:s gymnasium Kristianstad ESBIL-C4-K (Estetiska programmet - Bild och formgivning) 2 
Christian 4:s gymnasium Kristianstad ESMUS-C4-K (Estetiska programmet - Musik) 1 
Christian 4:s gymnasium Kristianstad Totalt 3 
Cybergymnasiet Malmö Malmö NANAT-CYB-F (Naturvetenskapsprogrammet - Naturvetenskap) 1 
Cybergymnasiet Malmö Malmö Totalt 1 
Gymnasieskolan Spyken Lund Lund SA-SPY-K (Samhällsvetenskapsprogrammet) 1 
Gymnasieskolan Spyken Lund Lund Totalt 1 

Hörby Yrkesgymnasium Hörby IMVBA-G-HYG-F (Programinriktat val mot Bygg och anläggningsprogrammet) 1 
LBS Kreativa Gymnasiet Lund ESEST-LBS-F (Estetiska programmet - Estetik och media) 1 

LBS Kreativa Gymnasiet Lund Totalt 1 
Malenagymnasiet Sjöbo Sjöbo BA-MAG-K (Bygg- och anläggningsprogrammet) 2 
Malenagymnasiet Sjöbo Sjöbo FTTRA-MAG-K (Fordons- och transportprogrammet-Transport) 6 
Malenagymnasiet Sjöbo Sjöbo IMA-MAG-K (Individuellt alternativ) 1 
Malenagymnasiet Sjöbo Sjöbo IMVFT-MAG-K (Programinriktat val mot Fordons - och transportprogrammet) 1 
Malenagymnasiet Sjöbo Sjöbo Totalt 10 

Nils Holgerssongymnasiet Skurup Skurup FTTRA-NHG-K (Fordons- och transportprogrammet- Transport) 1 
Nils Holgerssongymnasiet Skurup Skurup Totalt 1 
Nova Gymnasium Simrishamn BF-NGY-K (Barn- och fritidsprogrammet) 1 
Nova Gymnasium Simrishamn IMA-E-NGY-K (Individuellt alternativ) 1 
Nova Gymnasium Simrishamn IMVRL-E-NGY-K (Programinriktat val mot Restaurang och livsmedel) 1 
Nova Gymnasium Simrishamn RL-NGY-K (Restaurang- och livsmedelsprogrammet) 1 
Nova Gymnasium Simrishamn SA-NGY-K (Samhällsvetenskapsprogrammet) 2 
Nova Gymnasium Simrishamn Totalt 6 

Österänggymnasiet Kristianstad TE-ÖS-K (Teknikprogrammet) 2 
Österänggymnasiet Kristianstad Totalt 2 
Polhemskolan Lund Lund NA-POL-K (Naturvetenskapsprogrammet) 1 
Polhemskolan Lund Lund Totalt 1 
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Praktiska Gymnasiet Ystad Ystad BA-PGY-F (Bygg- och anläggningsprogrammet) 3 
Praktiska Gymnasiet Ystad Ystad EE-PGY-F (El- och energiprogrammet) 3 
Praktiska Gymnasiet Ystad Ystad HVFRS-PGY-F (Hantverksprogrammet- Frisör, barberare och hår- och makeupstylist) 2 
Praktiska Gymnasiet Ystad Ystad IMVBA-PGY-F (Programinriktat val mot Bygg och anläggningsprogrammet) 2 
Praktiska Gymnasiet Ystad Ystad IMVHV-PGY-F (Programinriktat val mot Hantverksprogrammet) 3 
Praktiska Gymnasiet Ystad Ystad IMVVO-PGY-F (Programinriktat val mot Vård- och omsorgsprogrammet) 2 
Praktiska Gymnasiet Ystad Ystad IMYVO-PGY-F (Yrkesintroduktion mot Vård och omsorgsprogrammet) 1 
Praktiska Gymnasiet Ystad Ystad VF-PGY-F (VVS- och fastighetsprogrammet) 2 
Praktiska Gymnasiet Ystad Ystad Totalt 18 
Rytmus Malmö Malmö ESMUS-I-RYM-F (Estetiska programmet - Musik) 1 

Rytmus Malmö Malmö Totalt 1 
Söderportgymnasiet Kristianstad EK-ST-K (Ekonomiprogrammet) 1 
Söderportgymnasiet Kristianstad Totalt 1 
Sveriges Ridgymnasium i Svedala Svedala NBHAT-SRGS-F (Naturbruksprogrammet-Hästhållning) 1 
Sveriges Ridgymnasium i Svedala Svedala Totalt 1 
The international school of Helsingborg Helsingborg IB-ISHGY-K (International Baccalaureate) 1 
The international school of Helsingborg Helsingborg Totalt 1 
Thoren Innovation School Malmö Malmö EEDAT-TIS-F (El- och energiprogrammet - Dator- och kommunikationsteknik) 1 
Thoren Innovation School Malmö Malmö Totalt 1 
Ystad Fria Läroverk Ystad EKEKO-FLV-F (Ekonomiprogrammet) 3 
Ystad Fria Läroverk Ystad Totalt 3 
Ystad Gymnasium Ystad BA-YG-K (Bygg- och anläggningsprogrammet) 3 
Ystad Gymnasium Ystad BF-YG-K (Barn- och fritidsprogrammet) 3 
Ystad Gymnasium Ystad EE-YG-K (El- och energiprogrammet) 5 
Ystad Gymnasium Ystad EK-YG-K (Ekonomiprogrammet) 3 
Ystad Gymnasium Ystad ESMUS-YG-K (Estetiska programet- Musik) 2 
Ystad Gymnasium Ystad FT-YG-K (Fordons- och transportprogrammet) 5 
Ystad Gymnasium Ystad HRHOT-YG-K (Gymnasiesärskola- Hotell, restaurang och bageri) 1 
Ystad Gymnasium Ystad HTHOT0L-YG-K (Hotell- och turismprogrammet - lärling) 1 
Ystad Gymnasium Ystad HVFRS-F-YG-K (Hantverksprogrammet- Frisör, barberare och hår- och makeupstylist) 2 
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Ystad Gymnasium Ystad IMA-YG-K (Individuellt alternativ) 6 
Ystad Gymnasium Ystad IMAAUS-YG-K (Individuellt alternativ - Särskild undervisningsgrupp autismspektrm) 2 
Ystad Gymnasium Ystad IMS-YG-K (Språkintroduktion) 2 

Ystad Gymnasium Ystad IMYBA-YG-K (Yrkesintroduktion mot Bygg och anläggningsprogrammet - 
Fastighetsskötsel) 2 

Ystad Gymnasium Ystad IMYFT-YG-K (Yrkesintroduktion mot Fordon -och transport - Personbil) 1 
Ystad Gymnasium Ystad NA-YG-K (Naturvetenskapsprogrammet) 1 
Ystad Gymnasium Ystad RL-YG-K (Restaurang- och livsmedelsprogrammet) 4 
Ystad Gymnasium Ystad SA-YG-K (Samhällsvetenskapsprogrammet) 2 
Ystad Gymnasium Ystad TE-YG-K (Teknikprogrammet) 2 
Ystad Gymnasium Ystad VO-YG-K (Vård- och omsorgsprogrammet) 6 
Ystad Gymnasium Ystad Totalt 53 
Totalt     110 
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Fördelning 
gymnasieplaceringar
2022 Hösten
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2022-10-17 2

Skolor med minst fem Tomelillaungdomar
HT2021

HT2021
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2022-10-17 3

Fördelning NA och NB  HT 2021
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2022-10-17 4

Fördelning per program och typ av program
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
6 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnuu § 42 Dnr FN 2022/79 

Nulägeskarta Barn och utbildning 2022 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar lägga nulägeskartan, handlingsid: Fn 2022.2800, till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Nulägeskartan ska användas som en del av huvudmannens systematiska 
kvalitetsarbete och som diskussionsunderlag för målarbetet inför 2024. I 
nulägeskartan finns skolledningens analyserade behov som tar sitt ursprung i 
kvalitetsrapporterna kring de nationella målen för skolväsendet. 

Ekonomiska konsekvenser 
Några av analyserade utvecklingsområden kräver resurser, det är svårt att väga detta 
mot konsekvenserna att färre elever eventuellt inte skulle bli behöriga till gymnasiet 
och därmed ha svårare att bli självförsörjande. 

Barnperspektivet 
En god kvalitet på utbildning är väsentligt för Tomelillas barn och ungas 
framtidsutsikter. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen kan inte se några konsekvenser. 

Uppföljning 
Nulägeskartan används som underlag för att formulera mål och i budgetarbetet. 
Dessa följs upp i budgetprocessen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar lägga nulägeskartan, handlingsid: Fn 2022.2800, till 
handlingarna. 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
6 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 42 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2022.2805. 

Nulägesanalys Barn och utbildning, handlingsid: Fn 2022.2800. 

Framgångsfaktorer för skolans utveckling, SKR handlingsid: Fn 2022.2797. 

Att organisera för skolframgång, Maria Jarl handlingsid: Fn 2022.2798. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Skolchef Johan Holmqvist 
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Nulägesanalys Barn och utbildning  
Nulägesanalysen bygger på kvalitetsrapporterna till nämnden och 
skolledningens viktning och analys av de utvecklingsområdena 
som lyfts fram i kvalitetsrapporterna och som har sin grund i 
dialoger med skolledningen. Nulägesanalysen ska ligga till grund 
för nämndsmålen och det fortsatta arbetet framåt.  
Barn och utbildning har under de senaste åren haft en stabil skolledning, den senaste 
som tillträdde var 7-9-skolans ht 2021. På 7-9 skolan finns en administratör och de 
två tätortsskolorna delar på en intendent. Stabiliteten har gett förutsättningar för 
utveckling av skolorna där vi kan se en god utveckling för resultaten i åk 6 men som 
ännu inte nått åk 9. Skolinspektionens enkät som mäter elevernas nöjdhet i åk 5 och 
8 visar även dessa på förbättrade resultat.  

Barn och utbildning har en förhållandevis liten överbyggnad gällande centralt 
placerade funktioner, tre administratörer, en IKT/statistik/system- utvecklare samt 
två lärare med ansvar för mottagning av nyanlända samt utveckling av SvA. Vidare 
finns skolchef och biträdande skolchef med ansvar för det huvudmannens praktiska 
arbete, sammanhållande utveckling och det politiska samarbetet.  

Detta betyder i praktiken att fokus ligger på det verksamhetsnära arbetet och att de 
centrala funktionerna ska hjälpa rektorerna att hitta rätt i utvecklingsåtgärder utifrån 
analyserade behov så att de ligger i linje med forskning kring framgångsrika förskolor 
och skolor. Det finns ingen utvecklingsavdelning som har i uppgift att driva Barn och 
utbildnings utvecklingsarbete utan detta ansvar ligger på rektorerna och 
medarbetarna. Detta är ett medvetet val då risken med att lämna över utvecklingen 
till någon annan är att förändringar inte får fäste och att engagemanget minskar.  

Nedan listas de viktigaste åtgärderna som Barn och utbildning ser just nu, de är inte 
prioriterade i ordning. 

 

Behålla och om nödvändigt rekrytera 
rektorskompetens  
 

Kontinuitet i ledarskapet har gett effekt på förskolorna och skolorna men är även 
identifierat i forskning som en framgångsfaktor för skolutveckling. Tidigare 
rekryteringar har visat hur svårt det är att få rätt kompetens som både passar i 
ledningsgruppen och är en stark pedagogisk ledare som utmanar kollegiet och driver 
utvecklingen framåt. Därför är det av yttersta vikt att behålla den mycket goda 
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kompetens som rektorerna representerar i nuläget. Konkurrensmässiga löner är en 
viktig del, som kan förbättras, men även rimliga förutsättningar för att utföra och 
fokusera på det pedagogiska ledarskapet. Detta skulle till exempel kunna vara 
resurser för att anställa administrativ personal alternativt ge nedsättning i 
undervisning till förskollärare/lärare för att ta på sig något samordnande ansvar. 

 

Behov: resurser 

 

Arbetsro 
Förskolan och skolan har på olika sätt utmanats under senare år. Genomgripande 
förändringar i styrdokumenten, oro i omvärlden, bristande kontinuitet för elever då 
lärare i mycket högre grad byter arbetsplats för att få upp sin lön samt låga 
antagningspoäng till lärarhögskolorna. Den statliga styrningen med Skolinspektionen 
som granskat om skolan håller lagkraven men som samtidigt lett till att skolor hängs 
ut i media och vårdnadshavare som driver processer genom Skolinspektionen som 
inte leder någonvart förutom till rubriker. Detta sammanlagt har lett till att skolor 
getts mindre rörelserum och att en stor del av arbetet läggs på att ”göra rätt” och 
önskan om rutiner och handlingsplaner blivit viktigare och viktigare. Genom detta 
har pedagogernas professionella avvägningar kringskurits. Här har många kommuner 
låtit utvecklingsavdelningar eller annan förvaltningspersonal tagit över ansvaret för 
både dessa delar och utvecklingen av undervisningen. Vi har sett få lyckade och 
livskraftiga insatser av denna typ, även om vi själva tidigare initierat just sådana 
insatser.  I stället anser vi att professionen tillsammans med rektor är de viktigaste 
ingredienserna för att genomföra varaktiga förändringar. En tillit till att skickliga 
rektorer i dialog och uppföljningar med varandra och skolcheferna leder sin 
verksamhet framåt efter verksamhetens pedagogiska nuläge och de 
förutsättningar/resurser som ges politiskt krävs för att ge arbetsro och fokus på 
pedagogernas kompetensutveckling och barn och elevers utbildning. 

 

Behov: tillit 

Höjd barnpeng 
 

Förskolan har sedan förändringar gjorts i läroplanen fått ett tydligare uppdrag kring 
undervisning. Samtidigt har antalet barn per personal höjts, statsbidrag har minskat, 
barnens språkliga förmåga sjunkit och barnens vistelsetid på förskolan har ökat. 
Detta har betytt att den kontinuerliga planeringstiden varje vecka har minskat eller 
försvunnit och det gör i sin tur att det svårt att möta de höjda kraven från läroplanen. 

32



 

3 (5) 

Förskolorna har signalerat redan för några år sedan och detta har funnit med i 
kvalitetsrapporterna. Planeringstid är även något som förskollärare alltid frågar om 
vid rekrytering. 

 

Behov: resurser 

 

Normer, värden och jämställdhet 
 
Samtidigt skrivningar i styrdokumenten kring, sex, samtycke och relationer 
uppdateras finns det anledning att göra ett omtag kring hur vi säkerställer att barn 
och elever har möjlighet att vara fria i sina uttryck och livsval. Detta innebär 
uppmuntran, acceptans och trygghet att uttrycka sig på icke köns- eller 
kulturnormativa sätt. I Tomelilla kan normen ta sig uttryck i en accepterad mycket 
liberal alkoholkultur där vuxna bjuder och dricker tillsammans med/bland barn och 
ungdomar, en machokultur med snäva möjligheter att göra val utanför könsmönster 
eller en hederskultur med kontroll av sociala relationer. 

 

Behov: Kompetensutbildning, förebyggande arbete, ytterligare samarbete med IFO 
 

Digitalisering 
 
För att vara attraktiva arbetsgivare behöver våra digitala system vara funktionella och 
hänsyn måste tas från stödfunktioner som t.ex. HR gällande hur material skickas ut. I 
förskolan arbetar medarbetarna till största del i Ipads och att då skicka ut kurser eller 
information som inte är tillgänglig på ett bra sätt i det verktyget försvårar för 
verksamheterna. Det är bättre att stödfunktionen anpassar och gör på två sätt än att 
stora delar av våra medarbetare får svårigheter, detta handlar om effektivitet och 
tidsåtgång.  

Några vårdnadshavare är i behov av ytterligare hjälp med lärplattformarna för att det 
inte ska skapas ett utanförskap, man behöver hjälpa vårdnadshavarna och skapa en 
nära relation till dessa oavsett deras förutsättningar.  Kanske kan samarbete med IFO 
och familjecentralen ge effekt. 
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Behov: förändrat samarbete med stödfunktionerna, ytterligare samarbeten med IFO 
och familjecentralen 

 

Kunskap, utveckling, lärande och omsorg 
 

Förskolan och f-6 har under den senaste 8 årsperioden haft stora satsningar på att 
förändra lärmiljön för barn och elever, för att förändra undervisningen som ska ge ett 
mer generellt stöd till barn och elever och undervisa på sätt som inkluderar så många 
elever som möjligt. Satsningarna har skett tillsammans med de andra SÖSK-
kommunerna, projekten Tidiga insatser och Barn gör rätt om de kan har varit viktiga 
för kompetenshöjningen hos medarbetarna. 7-9-skolans tidigare skolledningar har 
valt att inte delta i dessa satsningar vilket har gjort att glappet mellan åk 6 och åk 7 
har ökat gällande metodik och undervisningsstrategier. Detta glapp har inte gynnat 
elevernas kunskapsutveckling och 7-9:s skolledning gör nu insatser för att ta 
motsvarande utvecklingssteg.  

Med Lgr 22 behöver skolan tid att anpassa sin undervisning för att leva upp till 
styrdokumenten. Här är skolorna på olika utvecklingssteg. Det finns ett behov av att 
koppla planering av undervisningen, undervisning, och bedömning i större 
utsträckning till varandra och även utöka metoder för eleverna att visa sina kunskaper 
på många olika sätt. Lärmiljön behöver göras tillgänglig för fler elever. Detta är ett 
tidskrävande arbete som skolorna behöver tid till.  

I både förskola och skola poängteras goda relationer, både med vårdnadshavare, barn 
och elever samt mellan dessa.  

 

Behov: förändrade arbetssätt 

 

Mer kvalitativa övergångar 
 

Här finns utvecklingsområden för att säkra processen så att inte bara information om 
individers behov, metoder och arbetssätt går vidare till nästa stadium utan även att 
barn och elever verkligen möts av liknande lärmiljö, metoder och arbetssätt i nästa 
steg. 

Själva processen kring informationsöverlämningen bör skruvas på ytterligare för att 
ge förutsättningar för medarbetarna att förbereda en sömlös övergång mellan 
verksamheterna eller stadierna. 
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Behov: förändrad process och arbetssätt 

 

Attraktiv arbetsgivare 
 

Ledningsgruppen bedömer att det ibland är svårt att rekrytera kompetent personal, 
det vill säga inte enbart behörig utan erkänt skicklig personal. Här skulle man genom 
att höja friskvårdsbidraget eller erbjuda gratis buss/tågkort till medarbetare kunna 
locka fler sökande till tjänsterna. Även goda förutsättningar för kompetensutveckling 
och att profilera oss som samarbetspartners med universitet, högskolor och 
innovationsinstitut hade kunnat locka fler sökande. 

 

Behov: resurser till lockbeten, ökade samarbeten med universitet och högskolor och 
samarbeten med innovationsinstitut för att profilera oss. 
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Framgångsfaktorer för skolans utveckling 1 
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Framgångsfaktorer för skolans utveckling 2 
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Framgångsfaktorer för skolans utveckling 4 

Vad krävs för att skolor ska bli 
framgångsrika? 

Kunskapen om vad som krävs för skolutveckling är idag bred och väl grundad i 

såväl svensk som internationell forskning. De studier som gjorts ger en sam-

stämmig bild av vilka faktorer och förutsättningar som krävs för att nå fram-

gång. Med andra ord vet vi vad som gör skillnad och har betydelse för skolans 

utveckling. I denna promemoria ges en översikt och sammanfattning av de 

huvudsakliga budskapen från aktuell skolforskning.  

SKL:s slutsatser bekräftas i senare års studier 

För tio år sedan, år 2009, presenterade Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL) en analys av vad som kännetecknar framgångsrika skolkommuner.  

När vi nu blickar tillbaka och jämför SKL:s slutsatser med dagens forsknings-

resultat om skolutveckling, ser vi att de framgångsfaktorer som vi identifierade 

då bekräftas i de studier som presenterats sedan dess.  

Kännetecken för framgångsrika skolkommuner (studie från 
2009): 

Har bra ledare Har fungerande relationer 

Lyfter fram skickliga lärare Har tydlig ansvarsfördelning 

Har höga förväntningar Fångar upp elever i behov av stöd 

Tar reda på hur det går Har enats om skolans mål 

 

I studien från 2009 var fokus på ledning och styrning på kommunnivå. I denna 

promemoria riktar vi även blicken mot vad som krävs på skolnivå och lyfter 

därmed fram vikten av utveckling av undervisning och arbetssätt i skolan.  

I den här promemorian sammanfattar vi de områden som lyfts fram i forskning 

och  andra studier i sju uppdaterade framgångsfaktorer.1 Illustrationen nedan ger 

en översiktlig bild av dessa rubriker, som omfattar både skol- och 

huvudmannanivå. Områdena hänger naturligtvis ihop och är ömsesidigt 

beroende av varandra.  

                                                      
1 Rubrikerna speglar sammanställningen av aktuell forskning skiljer sig delvis i formuleringarna 

jämfört med de framgångsfaktorer som SKL presenterade 2009. Innehållet och budskapet i SKL:s 

framgångsfaktorer stämmer dock överens.  
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Slutsatserna är tydliga. Det finns inga enkla, snabba lösningar – framgång 

kräver långsiktighet och helhetsperspektiv.  

 

 

1. Utveckling av undervisning i centrum 

All forskning visar att undervisningen behöver vara i centrum för att skolan ska 

lyckas med sitt uppdrag. Att utveckla undervisningen och skapa förutsättningar 

för elevernas lärande är centralt för såväl lärares och rektors som 

huvudmannens arbete. 

På framgångsrika skolor sker således en systematisk utveckling av undervisning 

och arbetssätt. Undervisningen synliggörs genom uppföljning och planeras och 

genomförs ofta tillsammans i ett kollegium. I framgångsrika skolor är lärarnas 

ledarskap i undervisningen påtagligt. Det innebär att det är tydligt för eleverna 

vad som förväntas av dem, att det finns en variation i undervisningen och att 

elevernas lärande följs upp på ett systematiskt sätt. Anpassningar och insatser 

för att hantera olika lärandesvårigheter sätts in och lärarna är drivande i detta 

arbete.  

Utveckling av undervisning och arbetssätt är en del av det systematiska 

kvalitetsarbetet. Ett ständigt pågående förbättringsarbete som byggs in i 

organisationen är därför ledord här.  
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Utvecklingen av undervisningen är nära kopplad till lärarnas professionella 

utveckling och lärande. De senaste årens forskning pekar tydligt på vikten av 

kollegialt lärande, där lärare genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap 

för att utveckla undervisningen. Det innebär  till exempel att gemensamt 

diskutera undervisningssituationer och didaktiska frågor, att lyfta problem och 

svårigheter och att kritiskt granska både sitt eget och andras arbete. Dessa 

former behöver finnas på varje skola, men även övergripande hos 

huvudmannen. 

Lärare utvecklas genom hela sitt yrkesliv. För att kompetensutveckling ska leda 

till en bättre undervisningspraktik krävs en kombination av fortbildning i det 

egna ämnet i samverkan med hur lärarens och skolans uppdrag och skolan 

förändras över tid. Här är det viktigt med en kontinuerlig samverkan med 

lärosätena för att stärka kopplingen mellan forskning och beprövad erfarenhet.  

2. Rektors pedagogiska ledarskap sätter prägel på skolan 

Rektor är chef och ledare och därmed central för den enskilda skolans 

utveckling. Därför är det inte så konstigt att det pedagogiska ledarskapet lyfts 

fram som en särskild framgångsfaktor. Det handlar om hur rektor leder 

utvecklingen av skolans arbete, med fokus på undervisningen och elevers 

lärande. Framgångsrika rektorer arbetar strategiskt både med övergripande 

frågor som t.ex. resursutnyttjande, mål och kompetensförsörjning, och med 

elevers och lärares lärande, återkoppling på undervisningen och ett eget 

engagemang i informellt och formellt kollegialt lärande.  

En stor del av rektorers pedagogiska ledarskap handlar att skapa förutsättningar 

för lärare att samarbeta med varandra. Forskningen visar att på framgångsrika 

skolor möts rektorer och lärare ofta för att diskutera frågor om undervisning och 

lärande. Lärare på dessa skolor får också tätare återkoppling och besök av 

rektor. I de framgångsrika skolorna finns ett medvetet arbete med hur 

kommunikationen ska gå till (till exempel genom tydlig agenda, planerad tid för 

återkoppling och klassrumsbesök), men också fokus på själva innehållet i 

kommunikationen, det vill säga riktat mot undervisning, lärande och resultat.  

Att fördela ledarskapet på andra medarbetare än bara rektorn kan bidra till 

framgång, snabbare utveckling och en kontinuitet på skolan, inte minst i 

samband med byte av rektor. Till exempel kan arbetsfördelning som ger ett 

extra ansvar för förstelärare ge positiv påverkan på den gemensamma 

professionella utvecklingen i kollegiet. Skolor som har mer akuta 

förändringsbehov behöver dock ett tydligt personligt ledarskap hos rektor för att 

främja det kollegiala lärandet och höja kompetensen hos alla lärare.  

Eftersom rektors ledarskap spelar en så viktig roll för en skolas utveckling, 

pekar forskning på att en framgångsrik strategi för huvudmännen borde vara att 

stödja professionell utveckling av skolledare i deras pedagogiska ledarskap. 

Detta sker både genom att huvudmannen skapar förutsättningar för rektorerna 

att kunna vara pedagogiska ledare och genom att skapa mötesplatser för 

rektorerna för erfarenhetsutbyte och lärande.   
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3. Koll på läget ger möjlighet till prioritering och utveckling 

Skolor och huvudmän ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Ett fram-

gångsrikt sådant inleds med en kartläggning av skolans nuläge och av verksam-

hetens styrkor och svagheter. Dessa styrkor och svagheter kommuniceras och 

diskuteras sedan med berörda aktörer för att utveckla en gemensam bild av 

verksamheten. Utifrån denna bild av nuläget på den lokala skolan sätts priorite-

rade mål och åtgärder, det vill säga en gemensam riktning tas fram. Dessa mål 

och åtgärder följs upp och revideras löpande på respektive nivå. De 

uppföljningar som görs återkopplas slutligen till både verksamhet och politik.   

Forskning visar att insamling av data kan leda till pedagogiska diskussioner om 

förbättringsområden och strategier för utveckling förutsatt att den data som 

samlas in är relevant. Framgångsrika skolor följer och analyserar till exempel 

elevers progression. 

När mål är satta spelar huvudmannanivån en viktig roll genom att backa upp 

skolor med en rad stödjande insatser för att målen ska kunna nås. Det kan vara 

kompetensutveckling, samarbete med lärosäten eller administrativt stöd på olika 

sätt. Huvudmannen har också en central funktion genom att identifiera och 

stötta de skolor som har problem på olika sätt, liksom sprida erfarenheter och 

exempel från de skolor som lyckas väl i olika avseenden.  

Framgångsrik skolutveckling handlar naturligtvis inte bara om vad man gör, 

utan också hur man gör det. Det handlar om att få till en ”intelligent implemen-

tering”2. Detta gäller såväl på den enskilda skolan som på kommunal och på 

nationell nivå.  

Intelligent implementering innebär att arbeta med ständiga förbättringar i den 

ordinarie verksamheten – att arbeta  långsiktigt istället för med de tomtebloss 

som enskilda projekt och satsningar kan vara. Ett ledord är kontinuerlig förbätt-

ring i vardagen på skolan och i kommunen. Forskarna är således eniga om att 

det inte finns  någon metod med stort M som ger framgång. Som huvudman och 

skola är det framgångsrikt att istället tänka och organisera för återkommande 

förbättringscykler. Utveckling sker inte linjärt med en start och en slutpunkt, 

utan kan istället ses som en cykel där slutet på den första utgör starten för nästa. 

Ständiga förbättringar handlar också om att inte uppfinna hjulet flera gånger 

utan bygga vidare på det arbete med gjort och det nuläge man befinner sig i. Att 

lärare, skolor och huvudmän lär av varandras erfarenheter ger resultat. På så sätt 

kan man successivt och gemensamt flytta fram positionerna. Här spelar 

naturligtvis huvudmännen och staten en viktig roll för att skapa arenor och 

strukturer, exempelvis genom FoU-samarbete med lärosäten.   

                                                      
2 Håkansson och Sundbergs begrepp, se ”Utmärkt skolutveckling – forskning om skolförbättring 

och måluppfyllelse” 
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4. En tillitsfull styrkedja med tydlig ansvarsfördelning   

Lärare, rektorer, förvaltning och politik bildar tillsammans skolans lokala styr-

kedja. Till detta kommer kopplingen mellan den lokala nivån och den nation-

ella. I en väl fungerande styrkedja samspelar alla delar med varandra. Här är 

samarbete, tillit och god kommunikation tre viktiga nyckelord. Ord som går 

som en röd tråd genom forskningen om framgångsrika skolor.  

Forskningen visar att framgångsrika skolor har ett bra samarbete inte bara inom 

skolan, utan också inom kommunen, med förvaltning och politik. En tydlig 

ansvarsfördelning med respekt för varandras roller och uppdrag underlättar 

många av de processer som krävs för att tillsammans skapa en bra verksamhet.   

I en väl fungerande styrkedja finns en balans mellan tillit och kontroll. Tillit 

främjas till exempel av forum för dialoger där aktörerna är öppna och har 

förmåga att ompröva tidigare ståndpunkter. I ett system med alltför stort fokus 

på kontroll – från huvudman eller från staten – skapas en rädsla hos lärare och 

rektorer för att göra fel och mycket tid går åt att se till att ha ryggen fri. Ett 

sådant system signalerar inte tillit till professionen. Samtidigt behöver 

exempelvis rektor och huvudman ha kunskap om verksamheten både för att 

kunna ge rätt stöd och förutsättningar och vidta åtgärder om något inte fungerar.  

Långsiktighet och stabilitet är andra faktorer för framgång. Även om den 

politiska majoriteten skiftar eller en rektor slutar står visionen och strategin fast. 

Satsningar på olika nivåer behöver dra åt samma håll. Verksamheten präglas av 

kontinuitet istället för ryckighet. 

5. Stöd till elever sätts in och följs upp 

Varje elev ska få lära och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina 

förutsättningar. Att ha rutiner för att tidigt upptäcka och sätta in åtgärder är 

faktorer för framgång. Men det räcker inte. De åtgärder som sätts in behöver 

också följas upp. 

Fler elever lyckas i en skola som  erbjuder inkluderande lärmiljöer med en 

tydlig struktur och flexibla arbetssätt för att möta elevers olika behov av stöd 

och anpassningar. De faktorer som beskrivs i avsnittet om undervisning, som till 

exempel lärares ledarskap, varierad undervisning och struktur, ger elever i 

behov av både stöd och extra utmaningar möjlighet att nå sin fulla potential.  

Samverkan mellan rektor, lärare och elevhälsans yrkesgrupper är en 

förutsättning för att ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. 

Det specialpedagogiska, medicinska, psykologiska och psykosociala 

perspektiven skapar ett tvärprofessionellt synsätt som bidrar till att stödja varje 

elevs utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsans organisation behöver 

utformas utifrån den lokala kontexten och de behov som finns i kommunen 

samt på den enskilda skolan. Det finns ingen organisationstyp som är mer 

framgångsrik än någon annan. 
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6. Samarbete bidrar till stabilitet och utveckling 

Ett väl fungerande samarbete inom skolor och inom kommunen är en tydlig 

faktor för framgång.   

På skolan handlar det om att få till ett bra samarbete såväl inom kollegiet som 

mellan olika yrkesgrupper. Forskningen visar att i framgångsrika skolor 

samarbetar lärarkollegiet utifrån ett gemensamt förhållningssätt att alla elever är 

allas ansvar. Det finns ett utrymme för kollegialt lärande såväl rörande 

utvecklingen i ett ämne som utvecklingen för enskilda elever. Samtidigt ger 

arbetsfördelning mellan lärare ett tydligare gemensamt ansvar för den egna 

professionens utveckling.  

Samarbetet på framgångsrika skolor handlar även om att ledarskapet utgörs av 

fler än rektor. Ledaransvaret vad gäller vissa arbetsuppgifter och funktioner 

delas alltså mellan flera medarbetare på skolan. Inom forskningen talar man om 

begreppet distribuerat ledarskap. Begreppet markerar att det handlar om ett 

ledarskap där inte rektorn som individ är i fokus. Snarare handlar det om hur 

rektorn samspelar med omgivningen, där också andra medarbetare (med 

ledaruppgifter) arbetar för att stärka förutsättningarna för undervisning och 

lärande. Studier av framgångsrika skolor har sett att distribuerat ledarskap 

bidrar till en stabilitet som blir särskilt viktigt exempelvis i en situation då 

rektor slutar på skolan. Lärares samarbete blir en garant för kontinuitet i 

verksamheten.  

Det är dock inte bara är själva samarbetet i sig som är viktigt. På framgångsrika 

skolor finns normer om att samarbete, att stödja varandra och dela erfarenheter 

är viktigt. Dessa normer omfattar inte bara samarbete mellan lärare utan också 

mellan rektorer, lärare och skolans huvudmän. På skolorna behöver det också 

finnas en tydlig struktur, rutiner och tid avsatt för samarbete. Vid 

förändringsarbete behöver dessa normer, strukturer och rutiner synliggöras.  

Samarbetet på skolan behöver alltså fungera både vertikalt  (mellan skolledning 

och personal) och horisontellt (lärare emellan och mellan lärare och andra 

yrkesgrupper i skolan). Detta perspektiv gäller även på kommunnivå. 

Samarbetet mellan den politiska nivån, förvaltningsnivån och skolor behöver 

präglas av god kommunikation, lyhördhet och ömsesidig tillit. Vi beskriver 

detta vidare under rubrikerna som handlar om styrkedjan samt förhållningssätt 

och värderingar.  

Förvaltningsnivån behöver också möjliggöra samarbete mellan skolor både i 

rektorskollegiet och genom nätverk för lärare.  Forskare som undersökt hur 

kommuner kan påverka elevers resultat har sett särskilt starka samband för att 

kommunala lärande nätverk har positiva effekter på lärarnas undervisning, och 

vidare på elevers lärande. Det har handlat om att stimulera utbytet av 

pedagogiska idéer, skapa tillfällen för skolledare och lärare att samarbeta och 

dela information och erfarenheter från skolor inom kommunen.   
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7. Kunskapsfokus, förväntningar och samsyn – 

förhållningssätt spelar roll 

De värderingar och förhållningssätt som genomsyrar en verksamhet är centrala 

då de påverkar hur organisationen fungerar och dess förmåga till 

förbättringsarbete. Forskning och studier lyfter ett antal förhållningssätt som har 

betydelse. 

På framgångsrika skolor är elevers kunskapsutveckling och lärande i fokus. 

Lärarna har tilltro till sin egen och kollegornas möjlighet att skapa goda 

förutsättningar för lärande. På framgångsrika skolor möts elever av höga och 

realistiska förväntningar som motiverar ansträngning. Detta innebär att eleverna 

vet vad som förväntas av dem, både i lärandesituationen och i sociala 

sammanhang. De möts av liknande undervisningsupplägg över årskurs- och 

ämnesgränserna.  

Flera förhållningssätt och värderingar som lyfts fram i forskningen är egentligen 

grundläggande för att kunna få övriga framgångsfaktorer på plats. Det handlar 

om att organisationen präglas av tillit och förtroende, samsyn och tydliga och 

gemensamma förväntningar på uppdrag och roller. Engagemang och samspel 

främjas av tydliga kanaler för kommunikation. Detta gäller både på skolor och 

hos huvudmannen.  

På huvudmannanivå – från politiken och förvaltningen – bör fokus vara på 

elevers kunskapsutveckling och lärande. Vilka förutsättningar finns och krävs? 

Vad behöver lärarna och andra yrkesgrupper för att stödja eleverna? Vad 

behöver rektorerna för att kunna stödja lärarna? I SKL:s studie från 2009 

formulerade vi det som ”tala om det som är viktigt”. Det handlar självklart om 

att det finns ett gemensamt fokus på läroplansuppdraget i hela styrkedjan, från 

politiken till lärarna.  

Avslutning 

Avslutningsvis, kan vi konstatera att för att nå framgång krävs att 

utvecklingsarbetet utgår från analyser av den enskilda skolans aktuella situation 

och behov. Dessutom måste man arbeta långsiktigt, ha ett helhetsperspektiv 

samt involvera hela styrkedjan.  

En tydlig slutsats är att det behövs en samsyn om skolans utveckling där 

innehåll väger tyngre än system. Ledarskapet för skolan på alla nivåer behöver 

inriktas mot att undervisningen ska ha så goda förutsättningar som möjligt att 

ständigt utvecklas.  
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Framgångsfaktorer för skolans 
utveckling 

Kunskapen om vad som krävs för skolutveckling är idag bred och väl grundad i 

såväl svensk som internationell forskning. De studier som gjorts ger en sam-

stämmig bild av vilka faktorer och förutsättningar som krävs för att nå fram-

gång. Med andra ord vet vi vad som gör skillnad och har betydelse för skolans 

utveckling. I denna promemoria ges en översikt och sammanfattning av de 

huvudsakliga budskapen från aktuell skolforskning.  
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Inledning 

• Idag är huvudsaken att berätta om vår studie om framgångsrika 
skolor

• Men jag avslutar med en reflektion kring resultaten som landar i 
en policyrekommendation ….

• … som i sin tur bryggar över till eftermiddagen med Elisabet 
Nihlfors
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Bakgrund till studien 

• Fallande kunskapsresultat och minskad likvärdighet

• Betydelsen av vilken skola eleven går på har ökat

• Orsaker och lösningar? 

• Forskningsprojekt med fokus på hur skolor organiserar sitt inre 
arbete 
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• Forskning om skolframgång (educational effectiveness) 

• Från fokus på eleverna själva till fokus på skolans betydelse 

• Två traditioner: skoleffektivitet och skolförbättring 

• Systematiska jämförelser saknas
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Vår studie  

• Skolor som lokala organisationer

• Jämförelser mellan framgångsrika och icke framgångsrika skolor 

• Hur har skolorna organiserat det inre arbetet? 

• Grundantagande: Att skolor utvecklar specifika institutionella 
profiler
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• Val av skolor mot bakgrund av deras resultatutveckling under 
perioden 1998-2011 (medelvärdesförändring i meritvärde)

• Hänsyn har tagits till elevens migrationsbakgrund och 
föräldrarnas utbildningsnivå

• Kompletterande information från Skolinspektionen, media, 
hemsidor för att validera data och identifiera ”jämförbara par av 
skolor”
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Storstadsområden Icke 
storstadsområden

Positiv 
resultatutveckling Aspskolan + 1,75

Bokskolan + 1,44 
Cikoriaskolan + 2,07

Daggrosskolan + 1,82 

Negativ 
resultatutveckling 

Ekskolan – 1,81
Fläderskolan – 1,16 

Granskolan – 1,46
Hasselskolan – 1,32
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• 119 intervjuer med rektorer och lärare samt 
förvaltningschefer/motsvarande

• Kartlagt den interna organisationen: ledningsfunktioner, lärares 
arbete, undervisningen 

• Identifierat kvaliteter som beskriver drag i organiseringen av 
verksamheten som vi tolkar som specifika för skolorna i den 
aktuella gruppen

• Analyserat skolornas institutionella profiler
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De framgångsrika skolorna

• Ledningen är målinriktad och tydlig och kollektiv, det vill säga 
den utövas av många i kollegiet, och sker i dialog med 
förvaltningsledningen  

• Rektor: … min uppgift är att hävda målen, att vara lite jobbig när 
man försöker ta hörnen lite snävt, det vill säga att vakta vårt 
uppdrag, att hävda vårt uppdrag. 

• Lärare: … en rektor som vill någonting eller som har en vision 
och som talar om vad skolans mål ska vara och hur vi ska jobba 
för att komma dit. 
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• Lärarnas arbete kännetecknas av samarbete och deltagande och 
av att man deltar i kritisk och öppen diskussion.

• Lärare: Det är ett oerhört öppet klimat i klassrummet, prestigelöst, 
man är öppen för att ta tankar och idéer från varandra.

• Lärare: Vi frågar så där, hur gör du med det här, hur skulle du göra om 
du fick in det här provat och det såg ut så här? Alltså vi frågar varandra 
väldigt mycket även om det inte är samma ämne men ändå liksom rent 
med praktiska saker, vi är rätt fram och ber om hjälp.
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• Undervisningen bedrivs utifrån höga förväntningarna på 
eleverna och anpassas efter vad man aktivt har tagit reda på om 
elevernas förutsättningar och tidigare resultat

• Lärare: Vi jagar dem och ger dem nya chanser och vi ringer hem 
och vi skickar hem sammanfattningar att det här ska du läsa, vi 
bestämmer att du ska komma hit på tisdag och skriva det.

• Bitr rektor: Eleverna vet precis vad som förväntas av dem, det är 
väldigt tydligt. Eleverna får höra samma sak från vare personal i 
vårt arbetslag. 
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• Sammanfattningsvis kännetecknas de framgångsrika skolorna 
av samordning och samförstånd

– gemensamma normer om samarbete och stöd mellan kollegor

– gemensamma föreställningar om att elevernas lärande och resultat står i 
fokus

– reglerna varierar (till omfattning och innehåll)
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De icke framgångsrika skolorna
• Ledningen är i ständig förändring med en stor omsättning på 

rektorer. Det saknas en välfungerande dialog med 
förvaltningsledningen.

• Lärare: Första året jag jobbade här hade vi fyra rektorer på ett 
år. 
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• Lärarna arbetar oftast ensamma men ibland tillsammans med 
några få kollegor eller tillsammans i mindre grupper. Lärarna tar 
ansvar för sitt klassrum. 

• Lärare: Det var väl tänkt att man skulle ha schemalagda möten 
och så men det har inte blivit av. … Man ses väldigt sporadiskt, 
om det är någon fråga man skulle behöva ta upp så försöker 
man hitta någon tid, men det är inte så att det är organiserat. 

• Rektor: Alla håller lite på sitt.
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• Det är mycket annat som tar fokus vid sidan av undervisningen
och elevernas resultatutveckling, och man lägger stort ansvar på 
eleverna själva för hur det går i skolan.

• Lärare: Var hittar vi tiden när vi ska göra så mycket annat? 

• Rektor: Det fanns inte en kultur bland lärarna där de tänkte sig 
att undervisningen kunde göra skillnad. 
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• Sammanfattningsvis kännetecknas de icke framgångsrika 
skolorna av intresseskillnader och särordning

– gemensamma normer om att ta ansvar för det egna klassrummet och sitt 
eget arbete 

– olika föreställningar om lärarnas och verksamhetens uppdrag 

– tydliga och bestående regler saknas
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Jämförelsen

• Tydliga skillnader i inre organisering mellan de två typerna av 
skolor under den studerade perioden 

• På de framgångsrika skolorna har rektorn (eller en grupp lärare) 
stakat ut en färdriktning: identifierat mål för verksamheten som 
har kunnat vara styrande för det dagliga arbetet
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Elevernas lärmiljö på framgångsrika skolor:

Eleverna möts av höga förväntningar, från lärare och rektorer. De 
vet vad som väntas av dem, såväl i lärandesituationen som i 
sociala sammanhang. De möts av liknande undervisningsupplägg 
över årskurs- och ämnesgränser. Elevernas utmaningar och 
möjligheter i lärandet är kända av fler i lärarkollektivet än dem de 
möter i klassrummet. Sammantaget skapar det en en stabilitet och 
kontinuitet i elevernas lärandemiljö som är gynnsam för lärandet. 
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Elevernas lärmiljö på icke framgångsrika skolor:

Eleverna möts av olika förväntningar från olika lärare. 
Undervisningsmiljöerna skiljer sig åt över stadie- och 
ämnesgränserna. De möts inte av samma höga förväntningar på 
vad de kan prestera och de kan inte vara förvissade om att deras 
utmaningar och möjligheter är kända av fler i personalen än dem 
de dagligen möter. De skapar en splittrad lärandemiljö där stort 
ansvar läggs på den enskilda eleven. 
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Efter studien … 

• Enorm vilja att utveckla och förbättra på enskilda skolor 

• Hur-frågan måste ni svara på! 

• Rektorn beslutar om skolans inre organisation men för att 
förbättra måste ni arbeta tillsammans

• Kunskapsuppdraget i fokus 
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Det finns ingen ”quick fix”. Det tar flera år att förändra en 
skolkultur. Men vi är på god väg. Mitt mål är att skolan ska vara 

som ett självspelande piano där alla tar ansvar. 

Marika Andersson, rektor Lövgärdesskolan

Chef & Ledarskap, 2016-08-26

68



Det som lyste starkast med sin frånvaro var viljan – viljan att 
förändra och var och ens personliga ansvarstagande.

De nyanställda lärarna fick redan vid intervjun veta vad som skulle 
krävas för att skolan skulle komma på fötter. Inga skönmålningar, 

och tydlighet i vad som förväntas, var vår devis.

Anna Kern, rektor Gårdstensskolan
Göteborgs-Posten, 2016-01-10
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Samarbete med fokus på kunskapsuppdraget –
varför så svårt?  
• Huvudmännens och skolornas ansvar för att följa upp och 

utvärdera verksamheten har betonats av staten sedan 1980-
talet

• Från input till output: i ett mål- och resultatstyrt system görs 
politiska prioriteringar mot bakgrund av verksamheters resultat

• Mäts fel saker? Är NPM bara av ondo? 
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• Forskning visar att samarbete är betydelsefullt för att skapa 
goda lärandemiljöer, men erfarenheten visar att det är svårt

• Varför har vi inte lärt oss mer om hur vi ska göra?

• Staten har givit huvudmän och skolans professionella ett stort 
lokalt ansvar, men är de redo att fullt ut ta ansvaret? 
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Utmaningarna är stora ...

• Lärarbrist och pedagogisk segregation 
• Ökad rörlighet bland rektorer

• Luckor i läraryrkets kunskapsbas 
• Stora skillnader i kapacitet och förutsättningar hos olika 

huvudmän

• Forskningen är svaren skyldiga
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• Varför ska staten ge lärarna makten över klassrummet när det 
finns lärare som inte har tilltro till den egna undervisningen och 
när forskningen inte kan förklara de fallande 
kunskapsresultaten? 
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... men det finns lösningar 

• Tillit byggs underifrån genom mer forskning om skola och 
utbildning

• Det är forskning som lärarkåren är med och producerar och som 
ger råg i ryggen att överväga och pröva olika lösningar i 
klassrummet 
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Tack!

maria.jarl@gu.se
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Kvalitetsrapport 
 
Normer och värden, jämställdhet och övergång och samverkan 

Det har genomförts kvalitetsdialoger med samtliga enheter inom Barn och utbildning 
kring temat. Dessa redovisas till nämnden genom denna kvalitetsrapport, som är en del 
av huvudmannens uppföljning av de nationella målen för förskola och grundskola inom 
ramen för kvalitetsarbetet och även som ett underlag inför nulägeskartan som används 
för det kommunala mål- och budgetarbetet. I rapportens början finns, eftersom frågor 
uppkommit, även en längre text med kommentarer om hur arbetet mot kränkande 
behandling ska genomföras som är hämtad från Skolverkets hemsida samt kommentarer 
i fetstil som gäller hur Tomelilla kommun hanterar detta.  

 

Normer och värden, jämställdhet 
Från Skolverkets hemsida: 

Kränkande behandling, mobbning och diskriminering 
Förskolor, skolor och övriga verksamheter som lyder under skollagen ska vara fria från 
kränkande behandling, mobbning och diskriminering. De måste arbeta aktivt med att 
förebygga och åtgärda kränkningar i samband med verksamheten. Här kan du läsa mer om 
denna skyldighet. 

Om begreppen kränkande behandling, mobbning och diskriminering 
Vad är kränkande behandling? 
Vad som är kränkande behandling måste avgöras i varje enskilt fall. 

I dagligt tal kan kränkande behandling omfatta många olika situationer, medan kränkande 
behandling i skollagens mening är ett snävare begrepp. I skollagen definieras kränkande 
behandling som ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt 
diskrimineringslagen, kränker ett barns eller en elevs värdighet. Både diskriminering och 
kränkande behandling är förbjudet i förskolor, skolor och andra verksamheter som lyder 
under skollagen. Skyldigheten att förebygga och åtgärda diskriminering och kränkande 
behandling regleras dock till stor del i olika lagar: diskrimineringslagen respektive skollagen. 

Kränkande behandling är ett beteende som är oönskat av den som blir utsatt. Det är barnet 
eller eleven som upplever sig vara utsatt för kränkande behandling som avgör vad som är 
oönskat. För att det ska vara fråga om kränkande behandling enligt skollagen måste 
kränkningen vara märkbar och tydlig. Den som kränker någon måste också förstå att 
uppträdandet upplevs som kränkande. I många situationer är det uppenbart att ett 
beteende är kränkande, men om det inte är det måste barnet eller eleven klargöra för den 
som kränker att beteendet är ovälkommet. Det är viktigt att komma ihåg att det kan vara 
svårt för ett barn eller en elev att förmedla sin känsla av att ha blivit kränkt. Särskilt yngre 
barn kan ha svårt att sätta ord på sina känslor på samma sätt som äldre barn och vuxna. 
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Barnet eller eleven kan därför behöva ta hjälp av personalen i verksamheten.  
 

Källor: 6 kapitlet 3 § skollagen och proposition 2005/06:38 Trygghet, respekt och ansvar – 
om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, sidan 
136- 137. 

Hur kan kränkande behandling ta sig uttryck? 
Kränkande behandling i skollagens mening kan utföras av en eller flera personer och även 
riktas mot en eller flera personer. Ett barn eller en elev kan till exempel bli utsatt för 
kränkande behandling av personal eller av ett eller flera andra barn eller elever i 
verksamheten. Kränkningarna kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och 
återkommande. De kan vara synliga och handfasta eller dolda och subtila. Kränkande 
behandling kan till exempel vara nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden eller 
fysiska handlingar som slag, sparkar och knuffar, men kan även bestå av utfrysning eller hot. 
Kränkande behandling kan också förekomma på internet, till exempel på sociala medier. 

Bedömningen av vad som är kränkande behandling behöver alltid göras utifrån 
omständigheterna i det enskilda fallet. Här är några exempel på sådant som 
Skolinspektionen eller Barn- och elevombudet i enskilda ärenden, utifrån de aktuella 
omständigheterna i dessa fall, har bedömt som kränkande behandling. Detta är alltså 
exempel på sådant som skulle kunna vara kränkande behandling. 

• Att skolpersonal fotograferar eller filmar en elev som är i affekt utan elevens 
samtycke (Skolinspektionens beslut 2020-10-20 med diarienummer SI 2020:3427 och 
2020-12-12 med diarienummer SI 2019:6258) 

• Oproportionerliga fysiska ingripanden av skolpersonal (Barn- och elevombudets 
beslut 2020-12-16 med diarienummer SI 2019:10119 och Skolinspektionens beslut 
2021-01-21 med diarienummer SI 2019:2587) 

• Sexårigt barn som slår och sparkar annat barn på förskolan (Skolinspektionens beslut 
2021-01-19 med diarienummer SI 2020:6465) 

• Nedsättande kommentarer och bilder på sociala medier (Barn- och elevombudets 
beslut 2019-07-09 med diarienummer SI 2019:2080 och Skolinspektionens beslut 
2020-02-27 med diarienummer 2019:4147) 

• Psykiska kränkningar genom utfrysning (Skolinspektionens beslut 2016-11-30 med 
diarienummer 41-2016:5970)  
 

Källor: 6 kapitlet 3 och 9 §§ skollagen och proposition 2005/06:38 Trygghet, respekt och 
ansvar – om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, 
sidan 137.  

Vad är mobbning?  
 
Begreppet mobbning finns inte i skollagen. I dagligt tal brukar man använda ordet mobbning 
om ett barn eller en elev blir utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella 
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trakasserier vid upprepade tillfällen. Kränkande behandling kan vara något som bara händer 
en gång. Kränkande behandling är alltså ett bredare begrepp, som kan innefatta mobbning 
men även andra kränkande beteenden. 

Källor: 6 kapitlet 3 § skollagen och proposition 2005/06:38 Trygghet, respekt och ansvar – 
om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, sidan 
102. 

Vad är diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier? 
Diskriminering regleras i diskrimineringslagen. Förenklat är diskriminering att någon 
missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha sin grund i någon av de sju 
diskrimineringsgrunderna: 

• kön 
• könsöverskridande identitet eller uttryck 
• etnisk tillhörighet 
• religion eller annan trosuppfattning 
• funktionsnedsättning 
• sexuell läggning 
• ålder. 

Det finns sex former av diskriminering. Två av dessa är trakasserier och sexuella trakasserier. 

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med 
någon av de sju diskrimineringsgrunderna. 

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. 

Om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier 
på sätt som avses i diskrimineringslagen gäller samma regler för skolpersonalens respektive 
rektorns anmälningsskyldighet som när det gäller upplevd kränkande behandling. 

Källor: 6 kapitlet 3 och 10 §§ skollagen och 1 kapitlet 4 § diskrimineringslagen. 

Kränkande behandling och diskriminering under coronapandemin 
Vad är viktigt att tänka på när det gäller kränkande behandling och diskriminering om skolan 
bedriver fjärr- eller distansundervisning? 
Om en skola bedriver fjärr- eller distansundervisning och elever sitter ensamma hemma 
med datorn eller mobilen kan utsattheten för kränkningar på nätet öka. Därför är det viktigt 
att skolan påminner och informerar eleverna om att samma regler för hur vi är mot 
varandra gäller på internet som i verkliga livet. Det kan också vara nödvändigt att prata med 
eleverna om att ha ett inkluderande förhållningssätt och att ingen ska hållas utanför, 
exempelvis från olika chattforum. 

Skolan måste precis som vanligt utreda när de får veta att en elev upplever att hen blivit 
kränkt i samband med skolans verksamhet. Skolan måste också vidta åtgärder för att få slut 
på kränkningar. För att lyckas med det är det av stor betydelse att skolans personal finns 
med i de forum för kommunikation som är kopplade till utbildningen och som skolan tagit 
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initiativ till, till exempel olika chattrådar. Skolans personal behöver också löpande förhöra 
sig om hur eleverna upplever sin vardag. 

Källor: 6 kapitlet 6-10 §§ skollagen. 

Vem ansvarar för vad i arbetet mot kränkande behandling? 
Det råder nolltolerans mot kränkande behandling i förskolan och skolan. För huvudmannen 
och personalen finns det ett förbud mot att utsätta ett barn eller en elev för kränkande 
behandling. 

I alla verksamheter som lyder under skollagen ska det bedrivas ett målinriktat arbete för att 
motverka kränkande behandling av barn och elever. Om ett barn eller en elev ändå blivit 
utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten måste huvudmannen vidta 
åtgärder för att få kränkningarna att upphöra och förhindra nya kränkningar. 

Vilket ansvar har personalen och rektorn vid kränkande behandling, trakasserier och sexuella 
trakasserier? 
Förskollärare, lärare och annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev 
anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten måste 
anmäla det till rektorn. Rektorn måste i sin tur anmäla händelsen vidare till huvudmannen. 
Personalens respektive rektorns skyldighet att anmäla gäller på samma sätt om ett barn 
eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som 
avses i diskrimineringslagen. Skyldigheten att anmäla gäller oberoende av hur personalen 
får reda på den upplevda kränkningen. Det kan till exempel handla om att ett barn eller en 
elev berättar om en kränkning för någon i personalen eller att hen själv ser eller hör något 
som kan vara en kränkning. 

Inom annan pedagogisk verksamhet och fritidshem som inte är integrerade med en 
skolenhet eller förskoleenhet ska huvudmannen utse vem personalen ska anmäla till. 

Personalens skyldighet att anmäla gäller alla situationer där ett barn eller en elev upplever 
sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier i 
samband med verksamheten. Personalen ska inte göra någon värdering av hur allvarlig en 
händelse är innan de gör anmälan till rektorn. Rektorn ska i sin tur inte göra någon värdering 
innan hen anmäler vidare till huvudmannen. Skolinspektionen har bedömt att skyldigheten 
att anmäla gäller även om vårdnadshavare, barn eller elever inte vill att händelsen ska 
anmälas till rektorn respektive huvudmannen. 

Detta görs i Tomelilla kommun i ett system som heter Prorenata, anmälningarna skickas 
från personal till rektor. Biträdande skolchef, representant för huvudmannen, meddelas 
genom systemet att kränkningsanmälan kommit in och rapporterar detta varje månad  
som anmälningsärende i familjenämnden. 

Källor: 6 kapitlet 6-10 §§ skollagen och Skolinspektionens beslut 2015-09-28 med 
diarienummer 41-2015:5666 samt Skolinspektionens beslut 2016-01-20 med diarienummer 
41-2015:6325.  
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Hur snabbt behöver personalen och rektorn anmäla upplevd kränkande behandling vidare? 
En rektor som får reda på att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling i samband med förskolans eller skolans verksamhet är skyldig att anmäla det till 
huvudmannen. Huvudmannen är sedan skyldig att skyndsamt utreda vad som hänt. Om 
utredningen konstaterar kränkande behandling måste huvudmannen vidta de åtgärder som 
skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 

Rektorns skyldighet att anmäla upplevd kränkande behandling till huvudmannen är direkt 
kopplad till huvudmannens skyldighet att skyndsamt utreda vad som hänt. Därför måste 
även personalens anmälan till rektorn och rektorns vidareanmälan till huvudmannen göras 
skyndsamt. 

Skolinspektionen har i ett beslut bedömt att en rutin som innebar att rektorn månadsvis 
rapporterade anmäld kränkande behandling till huvudmannen inte var tillräckligt 
skyndsamt, eftersom detta förfarande innebar att det kunde gå upp till en månad innan 
anmäld kränkande behandling kom till huvudmannens kännedom. 

I Tomelilla kommun finns rutin där rektor efter inkommen anmälan startar utredning på 
huvudmannens vägnar. 

Källor: 6 kapitlet 10 § skollagen och Skolinspektionens beslut 2018-10-10 med diarienummer 
42-2018:5136. 

 

Vilka skyldigheter har huvudmannen när det gäller kränkande behandling?  
Huvudmannen för en förskola, skola eller annan verksamhet som regleras i skollagen 
ansvarar för att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete 
för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Det innebär att huvudmannen 
ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever 
utsätts för kränkande behandling. Huvudmannen ska också se till att det varje år upprättas 
en plan mot kränkande behandling för varje verksamhet. 

 

Om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling är 
huvudmannen skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna 
kränkningarna. Om utredningen visar att kränkande behandling förekommit ska 
huvudmannen vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande 
behandling i framtiden. 

I Tomelilla kommun finns rutin där rektor vidtar åtgärder om utredningen visar att ett 
barn utsatts för kränkande behandling. 

Det är förbjudet för huvudmannen att utsätta ett barn eller en elev för kränkande 
behandling. Ett barn eller en elev får inte heller utsättas för repressalier på grund av att 
barnet eller eleven har medverkat i en utredning om uppgivna kränkningar eller för att hen 
anmält eller påtalat en upplevd kränkning. 
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En huvudman som åsidosatt sina skyldigheter kan bli skyldig att betala skadestånd till barnet 
eller eleven. 

Huvudmannen har också en skyldighet att utreda upplevda trakasserier eller sexuella 
trakasserier och i förekommande fall vidta skäliga åtgärder för att förhindra trakasserier i 
framtiden. Detta regleras inte i skollagen, utan i diskrimineringslagen. På 
Diskrimineringsombudsmannens webbplats finns mer information om detta. 

Källor: 6 kapitlet 6–12 §§ skollagen och 2 kapitlet 7 § diskrimineringslagen (2008:567).  

Hur snabbt ska huvudmannens utredning göras och vem ska genomföra utredningen?  
När en anmälan om kränkande behandling har gjorts ska huvudmannen skyndsamt utreda 
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna. Det är inte närmare reglerat vad 
”skyndsamt” innebär, hur själva utredningen ska gå till eller hur omfattande den behöver 
vara. I förarbetena till bestämmelsen anges att utredningen bör ske så skyndsamt som 
möjligt, men samtidigt med stor hänsyn till det barn eller den elev som utsatts för 
kränkningen. Hur man närmare bör går till väga beror på förhållandena i det enskilda fallet. I 
vissa situationer kan det vara tillräckligt att genom några få frågor få händelsen klarlagd. 
Men en så enkel utredning kan, enligt förarbetena, bara anses tillräcklig om det framgår att 
händelsen varit bagatellartad. I andra, mer komplicerade fall, kan det krävas en mer 
långtgående och omfattande utredning. 

Vem som ska genomföra utredningen anges inte skollagen. Huvudmannen ansvarar för att 
en utredning görs, men det finns inget som hindrar att huvudmannen delegerar till 
exempelvis rektor att sköta utredningen. 

Källor: 6 kapitlet 10 § skollagen, proposition 2005/06:38 Trygghet, respekt och ansvar – om 
förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, sidan 140-
141 och Skolinspektionens beslut 2015-09-28 med diarienummer 41-2015:5666. 

Vilket ansvar har förskolan eller skolan för att hantera kränkningar som inte sker i deras 
verksamhet, men i samband med den? Till exempel i sociala medier? 
Huvudmannen är skyldig att utreda alla situationer där ett barn eller en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling som huvudmannen får kännedom om, och som har 
samband med verksamheten. Om utredningen visar att kränkande behandling förekommit 
måste huvudmannen vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande 
behandling i framtiden. 

Skyldigheten att utreda och åtgärda kränkande behandling gäller även händelser som sker 
utanför förskolans eller skolans område eller utanför skoltid, om det finns en koppling till 
verksamheten i förskolan eller skolan. Det kan till exempel handla om sådant som händer på 
vägen till eller från verksamheten, eller om nätkränkningar som äger rum på fritiden men 
som får återverkningar på elevens skoltid. Om en kränkning har samband med 
verksamheten är något som behöver bedömas från fall till fall. 

Källor: 6 kapitlet 10 § skollagen och Skolinspektionens beslut 2019-05-14 med diarienummer 
41-2018:9310 samt Skolinspektionens beslut 2020-10-15 med diarienummer SI 2019:3461.  
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Ska skolan eller förskolan anmäla eller lämna information om kränkningar till andra 
myndigheter, till exempel polisen eller socialtjänsten? 
Om en elev, som exempelvis utsatt en annan elev för en kränkning, blir avstängd ska 
socialnämnden informeras om skolans beslut om den avstängda eleven är under 18 år. 

Personal i förskola och skola har också en viktig roll i att upptäcka när barn far illa eller när 
det finns risk för det. När det finns en misstanke om att ett barn far illa har huvudmannen 
och personalen i skolan eller förskolan en skyldighet att göra en anmälan till socialnämnden. 
Med barn avses här alla barn och elever under 18 år. 

Den enda situation när det utifrån skollagen finns en reglerad skyldighet för skolan att göra 
en polisanmälan är om skolan har omhändertagit stöldgods, narkotika, dopningsmedel, 
knivar och andra vapen eller hälsofarliga varor från en elev. Då ska rektorn snabbt anmäla 
detta till polisen. I andra fall om en elev gör något som skulle kunna vara ett brott är det upp 
till rektorn och annan skolpersonal att ta ställning till om en polisanmälan ska göras. 

Källor: 5 kapitlet 16 och 21-23 §§ samt 29 kapitlet 13 § skollagen. 

 
Vilken rätt till information har vårdnadshavare om deras barn har blivit utsatt för kränkande 
behandling?  
Ett barns vårdnadshavare har ansvar för barnets personliga förhållanden och för att barnet 
får sina behov tillgodosedda. Skolan behöver informera om sådant som vårdnadshavaren 
behöver veta för att kunna ta det ansvaret. 

Enligt skollagen ska vårdnadshavare fortlöpande få information om barnets eller elevens 
utveckling och skolgång. Det finns ingen bestämmelse i skollagen som reglerar exakt när 
eller på vilket sätt vårdnadshavare ska få information om deras barn har blivit utsatt för 
kränkande behandling, utan det är upp till förskolan eller skolan att ha rutiner för hur den 
informationen ges. Om en skola eller huvudman vidtar disciplinära åtgärder mot en elev 
som har utsatt en annan elev för kränkande behandling har vårdnadshavare till den eleven 
rätt till information enligt förvaltningslagens bestämmelser om myndighetsutövning mot 
enskilda. 

Källor: 6 kapitlet 2 § föräldrabalken samt 3 kapitlet 3 § och 29 kapitlet 10 § skollagen. 

Plan mot kränkande behandling 
Vad ska planen mot kränkande behandling innehålla och hur ofta ska den följas upp?  
Huvudmannen ska se till att det en gång per år, för varje särskild verksamhet, upprättas en 
plan mot kränkande behandling. Det övergripande syftet med planen är att förebygga och 
motverka kränkande behandling, och tanken är att planen ska vara ”levande” i den 
meningen att den ständigt ska vara aktuell i verksamhetens dagliga arbete. För att planen 
ska fungera på ett ändamålsenligt sätt är det, enligt förarbetena, viktigt att den utformas 
utifrån verksamhetens egna behov. 

Planen mot kränkande behandling ska dock alltid innehålla 
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• en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande 
behandling av barn och elever 

• en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som verksamheten planerar att påbörja 
eller genomföra under det kommande året 

• en redogörelse för hur åtgärderna i föregående års plan har genomförts. 

Enligt förarbetena bör planen vidare innehålla rutiner för både akuta situationer och 
uppföljande insatser, ansvarsfördelning samt hur händelser och åtgärder ska dokumenteras. 

Barn och elever ska medverka i arbetet med att upprätta, följa upp och se över 
verksamhetens plan mot kränkande behandling. Utformningen och omfattningen av 
barnens eller elevernas deltagande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Även 
vårdnadshavare bör, enligt uttalanden i förarbetena, göras delaktiga i detta arbete. 

Detta kontrolleras i kvalitetsdialogerna där rektor redogör för hur planen upprättats och 
vad den innehåller. Detta redovisas sedan till nämnden i denna kvalitetsrapport. 

Källor: 6 kapitlet 8 § skollagen, 2 § förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande 
i arbetet med en plan mot kränkande behandling och proposition 2005/06:38 Trygghet, 
respekt och ansvar – om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av 
barn och elever, sidorna 89 och 139. 

Från Skolverket hemsida 
Förskolans jämställdhetsuppdrag i läroplanen 
Utbildningen i förskolan ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

Som en del av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna ingår 
jämställhet. Alla som arbetar i förskolan ska därför arbeta aktivt för jämställdhet mellan kvinnor och 
män, flickor och pojkar. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsned-sättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har 
anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska förskolan motverka. 

Att arbeta aktivt med jämställdhet innebär att förskolan behöver organisera utbildningen så att alla 
barn får lika rättigheter och möjligheter. Hur förskolan organiserar utbildningen, hur blir barnen blir 
bemötta och vilka möjligheter miljöerna skapar för barnen är bland annat sådant som påverkar 
förskolans arbete med jämställdhet. 

 

Skolans jämställdhetsuppdrag i skollagen och läroplanerna 
I läroplanerna finns krav om att skolans verksamhet ska vila på demokratisk grund och att skolan ska 
gynna människors lika värde och motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och 
utveckling. Alla som arbetar i skolan ska bidra till att den präglas av jämställdhet och solidaritet 
mellan människor.  

Skolan och lärarna har i uppdrag att synliggöra olika uppfattningar om vad som är kvinnligt och 
manligt. Eleverna ska utveckla sin förmåga att kritiskt granska könsmönster och få en förståelse för 
hur de kan begränsa människors livsval och livsvillkor. Skolans mål är att alla som arbetar i skolan 
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bidrar till att skolan präglas av jämställdhet och att eleverna tar avstånd från att människor utsätts 
för diskriminering. 

Eftersom utbildningens organisation påverkar elevernas uppfattning om vad som är kvinnligt och 
manligt ska skolan enligt skrivningar i läroplanerna för de obligatoriska skolformerna organisera 
utbildningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans. Eleverna ska även få möjlighet att pröva 
och utveckla sina förmågor och intressen med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av 
könstillhörighet. 

Nuläge och bedömning 

Normer och värden 

Samtliga förskolor och skolor har uppdaterade planer mot kränkande behandling och rutin/process 
för att hantera uppkomna ärenden. I dessa ingår att analysera nuläget med eleverna och i någon 
mån vårdnadshavarna, vidta direkta åtgärder, men även främjande och förebyggande och följa upp 
dessa. På förskolorna förekommer kränkande behandling sällan, pedagogerna är nära barnen och 
vägleder dem under lek och aktiviteter. På de flesta skolorna fungerar arbetet väl men vid någon 
skola finns det delar av processen som inte dokumenteras i tillräcklig grad. Där finns dock ett stort 
förebyggande arbete. Det händer även att vårdnadshavare inte meddelas i den grad de önskar.  

De mönster som uppmärksammats är att elever med stora särskilda behov ibland genererar många 
kränkningsanmälningar. 

Någon skola har identifierat ett behov av kompetenshöjande åtgärder gällande HBTQI - 
homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och 
intersexpersoner för att säkerställa att inte någon diskrimineras eller blir kränkta. Någon 
skola har även uppmärksammat kränkningar på sociala medier som ett område de behöver 
arbeta med. 

 

Jämställdhet 

Förskola 

Förskolan upplever inte att det är svårt för barn att kunna vara sig själva och göra egna val. Att alla 
har en plats i gruppen trots olikheter i bakgrund, förmågor eller kön tränas dagligen. Ibland finns det 
motstånd hos vårdnadshavare kring barnens val.  

Skola 

I skolan syns en brist på jämställdhet bland annat i acceptansen av pojkars normbrytande beteende, 
flickors otrygghet och pojkars lägre skolresultat. Skolan upplever också att det finns en större 
acceptans för flickor som gör könsbrytande val än för pojkar. I samverkan mellan IFO och BoU har 
detta lyfts och kommer att arbetas vidare med för att nå vårdnadshavare. Skolorna har 
börjat uppmärksamma och diskutera skillnaden mellan flickors och pojkars resultat och vilka 
åtgärder som skulle kunna vara framgångsrika. I ett längre perspektiv finns det en risk för en 
kommun där pojkar misslyckas i skolan och stannar kvar och flickor tar sig vidare för att studera och 
flyttar. 
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Utvecklingsområden 

Förskolan fortsätter sitt arbete och bjuder in vårdnadshavare i detta.  Skolan fortsätter 
anpassa lärmiljön och arbetet med att skapa goda relationer mellan elev-lärare, samt elev-
elev för att minska kränkningarna som uppstår i samband med elever i behov av stor särskilt 
stöd.  Varje enhet har egna åtgärder som är unika för deras situation som finns med i planen 
mot kränkande behandling. På övergripande nivå tas steg för gemensamma insatser av IFO 
och skola för att långsiktigt komma tillrätta med skillnaderna mellan pojkar och flickor. 

 

  

Övergång och samverkan 
Nuläge och bedömning 

Barn- och elevhälsan har tillsammans med förskolan och skolan arbetat fram nya rutiner för 
överlämning mellan förskola och förskoleklass. Samtliga upplever att dessa fungerar väldigt väl. 
Övergången mellan åk 6 och 7 har fungerat sämre, även arbete med övergången åk 3 till 4 upplevs 
ibland problematisk, särskilt på de större skolorna. 

 

Utvecklingsområden 

Det finns ett behov av nya rutiner för övergången åk 6 till 7 i samarbete med Barn- och elevhälsan 
och åk 3 till 4 på de enheter som identifierat detta som ett bekymmer. På längre sikt finns behov att 
titta på övergången åk 9 till gymnasiet. 
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 2022-06-28 

Kvalitetsrapport Barn- och utbildning läsåret 2021/2022  

Kunskaper, utveckling, lärande och omsorg 

En gemensam temadialog har genomförts med samtliga rektorer och chefen för barn- 
och elevhälsan. Temadialogen redovisas till nämnden genom denna kvalitetsrapport, 
som är en del av huvudmannens uppföljning av de nationella målen för grundskola, 
grundsärskola, fritidshem och förskola och även ett underlag inför nulägeskartan som 
används för det kommunala målarbetet. Här redovisas kunskapsresultaten men även 
resultat från skolinspektionens enkät som genomförs vartannat år som handlar om 
elevernas syn på sin skola.  
 

Styrdokument   
Lpfö 18 kap 2 avsnitt 2  
 
“OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE - FÖRSKOLAN  
Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. 
Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas 
av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin 
utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av 
barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.   
 
Mål   
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla   

• sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin 
kroppsliga och personliga integritet, • självständighet och tillit till sin egen förmåga,   
• nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,   
• förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå 
rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,   
• förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera 
och ge uttryck för egna uppfattningar,   
• fantasi och föreställningsförmåga,   
• motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur 
viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,   
• förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att 
förstå sin omvärld,   
• förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar 
och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik 
och dans,   
• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, 
samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,   

86



 
 

• ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, 
uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika 
sammanhang och med skilda syften,   
• intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att 
förmedla budskap,   
• sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och 
förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för 
det lokala kulturlivet,   
• både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet 
tillhör en nationell minoritet,   
• både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål 
än svenska,   
• svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl 
har behov av teckenspråk,   
• förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika 
lösningar av egna och andras problemställningar,   
• förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, 
mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt 
om detta,   
• förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och 
samband mellan begrepp,   
• förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur 
människor, natur och samhälle påverkar varandra,   
• förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar 
utveckling,   
• förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska 
processer och fysikaliska fenomen,   
• förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och 
samtala om naturvetenskap och teknik,   
• förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och   
• förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och 
redskap.   
  
Förskollärare ska ansvara för att varje barn   
• upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,   
• får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och 
kunskaper,   
• får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att 
använda hela sin förmåga,   
• erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,   
• utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva 
utveckling,   
• får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i 
gruppen,  
• utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt 
matematik, naturvetenskap och teknik, och   
• får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.   
Arbetslaget ska   
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• verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och 
lärande,   
• inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som 
går utöver könsstereotypa val,   
• ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka 
barnets tillit till sin egen förmåga,   
• uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de 
barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,   
• utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för 
matematik, naturvetenskap och teknik,   
• skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, 
dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av 
olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,   
• skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka 
miljön och bidra till en hållbar utveckling, och   
• skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de 
samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala 
kulturlivet”  

  
Lgr 11 kap 2 avsnitt 2  
 
“2.2 KUNSKAPER - SKOLAN  
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för 
varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.  
Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska 
utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning 
under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen 
balansera och integrera kunskaper i sina olika former. För att elever i behov av stöd för att nå 
kunskapskraven i matematik, svenska och svenska som andraspråk i lågstadiet ska få det tidigt och 
anpassat efter sina behov finns det i 3 kap. skollagen (2010:800) bestämmelser om en garanti för 
tidiga stödinsatser i förskoleklassen och i lågstadiet. Kapitlet innehåller även bestämmelser om stöd 
för att eleverna ska ha möjlighet att nå kunskapskraven i alla ämnen och årskurser samt om 
elevernas utveckling mot utbildningens mål i övrigt.  
 
Mål  
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola  

• kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,  
• kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera 
på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,  
• kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,  
• kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, 
humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och 
vardagsliv,  
• kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,  
• kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, 
informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,  
• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter 
grundade på kunskaper och etiska överväganden,  
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• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna 
tillit till sin egen förmåga,  
• har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet 
samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,  
• har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, 
sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,  
• kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter 
i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,  
• har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och 
demokratiska värderingar i skolan och i samhället,  
• har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,  
• har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, 
miljön och samhället,  
• kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, 
drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och  
• kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.  

Riktlinjer  
Alla som arbetar i skolan ska  

• uppmärksamma och stödja elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd, 
och  
• samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.  

Läraren ska  
• ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 
tänkande,  
• stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,  
• ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,  
• stimulera, handleda och ge extra anpassningar eller särskilt stöd till elever som har 
svårigheter,  
• samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, och  
• organisera och genomföra arbetet så att eleven  
 

- utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin 
förmåga,  
- upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt,  
- får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling,  
- får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling,  
- successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar,  
- får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, och  
- får möjligheter att arbeta ämnesövergripande.”  
  
Nuläge 

Barn och utbildningsverksamheten har vid flera tillfällen återkommit till betydelsen av kontinuitet i 
ledarskapet. Förskolor och skolor som tillsammans med sin ledare bygger kapacitet och som tar sig 
längre i sin utvecklingsprocess kräver tid.  Det kan därför skilja mellan enheterna var man befinner 
sig, till exempel finns det i början av en utvecklingsresa ett större behov av att skapa trygghet 
gällande förväntningar, fungerande rutiner och riktlinjer.  Medan längre fram kan man tillsammans 
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fokusera på gemensamma visioner för undervisningen och samarbeten med universitet och 
näringsliv.   

Under läsåret 2021/2022 byttes en rektor i början av höstterminen, där biträdande rektor tog över 
och en ny biträdande rekryterades internt, övrig skolledning i kommunens förskolor och skolor var 
intakt. BoU:s ledningsgrupp upplevs som väl fungerande, där det är sker ett kollegialt lärande och 
samtliga bidrar både vid ledningsmöte, kvalitetsdialoger och temadialoger. Det finns ett fokus på 
barn och elevers bästa och en helhetssyn där man tar hänsyn till varje skolas situation. Rektorerna 
tar stort ansvar som pedagogiska ledare. 

Även en stabil personalgrupp bidrar till verksamhetens kvalitet. Rektorerna signalerar inte att 
rekryteringen är ett stort problem. Någon enstaka kompetens kan vara svårrekryterad. Det har varit 
svårt att få vikarier vid personalfrånvaro vilket ger närvarande personal ökade arbetsuppgifter, 
sedan några år tillbaka sköter rekryterings- och bemanningsenheten vikarieanskaffningen.  

 

 

Förskola 

Förskolan har under flera år målmedvetet arbetet med strukturerad undervisning och lärande lek. 
Flerspråkigheten har varit en utmaning men efter kompetensutveckling upplevs denna lättare att 
hantera. Att anpassa lärmiljöerna har blivit en självklarhet i de flesta fall, även utemiljö inkluderas i 
detta arbete. Lärande lek, där medarbetare fångar och deltar i barns spontana lek och tillför nya 
element för att öka lärandet är en viktig del för att förskolan ska kännas lustfylld och utmanande.  

Samarbetet med Barn- och elevhälsans specialpedagoger fungerar väl, vilket gör att barn får stöd i 
ett tidigt skede.  Förskolan gör ett stort arbete för att hjälpa vårdnadshavare att acceptera sina barns 
eventuella svårigheter och söka hjälp, för några vårdnadshavare är detta en svår och snårig väg som 
kan ta många år. Förskolan arbetar med alla delar i läroplanen men stort fokus ligger på 
språkutveckling och utvecklandet av sociala förmågor. Flera metoder används till exempel 
Bornholmsmodellen, Babblarna och Polyglutt (möjligheter att lyssna på texter på Ipad, även på 
andra språk) och Kompisböckerna, Stegvis eller Kungaskogen.  

Förskolans utmaningar upplevs numera vara att leva upp till de nya kraven i läroplanen på 
undervisning med samma förutsättningar för planering och dokumentation som tidigare. Även 
barnens vistelsetid har ökat vilket ger små möjligheter för planering som inte är schemalagd. Ökad 
vistelsetid som beror på att vårdnadshavarna är i studier eller arbete är i grunden positiv men ökar 
trycket på förskolan. En högre personaltäthet skulle ge barnen andra förutsättningar för lärande. 
Förskolan har en lärplattform, Tyra, där man dokumenterar barnens utveckling och kommunicerar 
med vårdnadshavarna, denna är man mycket nöjd med.  

Tomelilla har en hög inskrivningsgrad av barn i förskola, dock upplever vi ibland att barn som är i 
behov av stöd har många avbrott i sitt deltagande i förskolan. Familjenämndens mål för 2021 
gällande detta och mätningen av närvaro som ska göras till hösten blir därför extra intressant för 
förskolan då det tidigare varit svårt att mäta verklig tid för deltagande på grund av 
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systembegränsningar. Covid-19 har spelat roll för förskolans verksamhet både gällande kontinuitet i 
barns vistelsetid och personals närvaro. 

Rektorerna i förskolan har gått med i Skånes kommuners regionala rektorsnätverk för förskolan i 
ett led att komma närmare akademin vilket är ett av de långsiktiga målen för Barn- och utbildning. 

Skola 

I år redovisar vi skolinspektionens enkät, meritvärden, behörighet till gymnasiet åk 9, betyg åk 6 i 
eng, sv och ma och resultat på nationella prov i jämförelse med årskullens resultat i på HLO, Np åk 
3,6 och 9. Vi lämnar närvaron därhän då Covid- 19 påverkat denna i för stor utsträckning. Även här 
är det positivt att vi får en mätning av närvaron under hösten för att få ett gällande nuläge och 
arbeta vidare med frågan.  

Skolinspektionens enkät görs vartannat år och där får elever frågor om vad de anser om sin skola, 
både gällande trivsel och undervisning. Enkäten förändrades mellan 2020 och 2022 med nya lydelser 
av frågor samt en förändring av årskurser. Den görs fortfarande i åk 5 men årkurs 9 har nu ersatts av 
årskurs 8. I resultaten kan vi se att eleverna tydligt rört sig mot en ännu mer positiv bild av skolan. 
Elevernas upplevelse av skolan är en viktig parameter och den positiva utvecklingen är en god 
förutsättning för att kunskapsresultaten ska höjas ytterligare. Nedan finns resultaten på 
skolinspektionens enkät från 2018, 2020 och 2022.  
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Meritvärdets medelvärde totalt samt per kön vt åk 6  

 Totalt Flickor Pojkar 
2019 201,67 210,77 195,83 
2020 205,06 224,92 185,49 
2021 215,08 228,38 203,42 
2022 196,59 208,19 186,69 
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Meritvärdets medelvärde totalt samt per kön vt åk 7   
  Totalt  Flickor  Pojkar  
2019  182,46  196,01  169,36  
2020  181,9  191,58  173,44  
2021  171,74  180,52  163,23  
2022 163,48 175,64 154,62 
  
  
 
Meritvärdets medelvärde totalt samt per kön vt åk 8  
  Totalt  Flickor  Pojkar  
2019  186,36  198,01  170,16  
2020  176,66  197,27  158,07  
2021  164,68  178,06  153,56  
2022 179,34 188,52 179,34 
  
 
Meritvärdets medelvärde totalt samt per kön vt åk 9   
  Totalt  Flickor  Pojkar  
2019  180,29  206,62  151,85  
2020  189,7  204,64  169,68  
2021  193,80  221,41  169,31  
2022 179,89 195,29 167,01 
 

 

Trenden både för behörighet till gymnasiets yrkesprogram och elever med lägst betyget E i sv, ma 
och eng i årskurs 6 är försiktigt positiv. Det som identifierats av rektorerna är att bristande 
språkfärdigheter spelar stor roll för elevers måluppfyllelse, de skolor som identifierat detta har också 
vidtagit åtgärder, bland annat ett arbetssätt som heter Läsklart, detta kommer långsiktigt ge 
resultat. Det är viktigt att se trenden i måluppfyllelsen och inte enbart se varje årskulls resultat då 
detta kan variera på grund av det begränsade statistiska underlaget. Detta kan ses som att skolorna 
långsiktigt förändrar sitt sätt att arbeta för att möta eleverna i deras kunskapsutveckling och att 
skolornas utvecklingsarbete gör skillnad. Fortfarande har flickorna högre meritpoäng än pojkarna 
och detta kommer det fortsatt arbetas med. Skolorna arbetar strukturerat med att analysera 
undervisningen för att vidta träffsäkra åtgärder för just sina elevgrupper. 
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Här ser vi hur årskullen som gått ut åk 9:s resultat har utvecklats under åren i grundskolan. Det 
behövs påpekas att för att få ett godkänt resultat på Np åk 3 måste man ha alla delar godkända, 
detta behövs inte i åk 6 och 9 vilket gör att åk 3 resultaten är väsentligt lägre. Det vi kan se att 
eleverna höjer sig gradvis i sv och eng medan att de sänker sig i åk 7-9 i ma. Ett arbete kring 
matteundervisningen kommer att genomföras under läsåret 22/23 för att undervisningen ska bli mer 
likvärdig där vi använder förstelärarna som samordnare.  
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Detta är den nationella statistiken, nedan är Tomelillas åk 9 där vi enbart kan se de som är godkända 
i alla ämnen eller inte. 
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Under kvalitetsdialogerna har de nya rektorerna reflekterat över att ett antal elever i 7-9 har haft 
anpassad studiegång för att nå betygen i sv/svA, eng och ma och 5 andra ämnen för att nå 
gymnasiebehörighet. Anpassad studiegång ska bara användas i undantagsfall och detta förfarande 
har spelat in i medelmeritvärdet för Tomelilla kommun. Genom att ta bort vissa ämnen i stället för 
att anpassa undervisningen ges eleven ingen möjlighet att få ett betyg och därmed inga meritpoäng. 
När vi tittat på detta statistiskt kan man se att en större andel än nationellt inte har godkända betyg i 
alla ämnen i Tomelilla. Genom att anställa ytterligare specialpedagoger/lärare och en förstelärare 
gällande tillgänglig lärmiljö har rektorerna tagit steg för att förändra detta. 

 

Utvecklingsområden 

• Utökad kontinuerlig tid för planering i förskolan för att kunna ta sig an det utökade 
uppdraget.  

• Utveckla undervisningen i matematik för att möta eleverna och ge dem de anpassningar som 
det finns behov av.  

• Ytterligare anpassningar och särskilt stöd i stället för anpassad studiegång för att elever ska f 
möjlighet att utveckla sig i alla ämnen.  

• Uppföljning av närvaron i förskola och skola (kommer att ske under nästa läsår).   
• Utveckling av rutiner som stämmer överens med de nya styrdokumenten kring planering av 

undervisning, bedömning och betygsättning.  
• Under läsåret ska även de nya skrivningarna i läroplanen, Lgr22, börja användas och detta 

kommer var en stor del av skolornas arbete. 
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Kvalitetsrapport Barn- och utbildning läsåret 2021/2022  

Samverkan mellan förskola/skola och hem och 
barns/elevers ansvar och inflytande 

Skolledningen hade en temadialog kring samverkan mellan förskola/skola 
och hem samt barns/elevers ansvar och inflytande. Detta redovisas till 
nämnden genom denna kvalitetsrapport, som är en del av huvudmannens 
uppföljning av de nationella målen och även ett underlag inför nulägeskartan 
som används för det kommunala målarbetet. 
 

Texten under rubriken styrdokument kommer från läroplanerna eller skollag, Medan 
texterna under nuläge och bedömning samt utvecklingsområden är gäller Barn och 
utbildning Tomelilla. 

 

Samverkan mellan förskola/skola och hem 

Styrdokument 
Skollagen 4 kap 
Enhetsnivå 

4 §   Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska 
genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå. 

Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, 
förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och 
elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. 

Rektorn ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och 
andra styckena.  

 

Allmänt om vårdnadshavares inflytande över utbildningen i vissa skolformer och i 
fritidshemmet 

12 §   Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i förskoleklassen, 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet ska 
erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen. 

Forum för samråd 
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13 §   Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd 
med barnen, eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12 §. Där ska sådana frågor 
behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för 
barnen, eleverna och vårdnadshavarna. 

Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska barnen, 
eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som 
ska behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas. 

Rektorn ansvarar för att det finns forum för samråd enligt första stycket och för att 
informations- och samrådsskyldigheten enligt andra stycket fullgörs. 

 

Lpfö18 2.4 
För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt 
och 
mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med 
hemmen. 
Riktlinjer 
Förskollärare ska ansvara för att: 

• utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande 
överensstämmer med 

de nationella målen, och 
• vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av 

utbildningen. 
 
Arbetslaget ska: 

• ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen, 
• vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa 

förutsättningar 

för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande, 
• föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, 

utveckling 

och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och 
• hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för 

barnens integritet. 
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Lgr 11 2.4 
Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa 
de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. 

 
Riktlinjer 
Alla som arbetar i skolan ska: 

• samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla 
skolans innehåll och verksamhet. 

Läraren ska: 
• samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens 

skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, och 
• hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och iaktta 

respekt för elevens integritet. 

Nuläge och bedömning 
Samverkan med hemmen har förändrats sedan förra temadialogen. De digitala 
mötena har blivit betydligt fler och ger nya möjligheter och ibland hinder. Flera 
skolor och förskolor ser att deltagarantalet i möten är högre men även att 
interaktionen blir begränsad och att vissa värden som att lära känna varandra blir 
lidande. Att nå vårdnadshavare med annat modersmål under dessa möten är extra 
svårt. Dock finns det nya grepp där man till exempel lagt ut en film som kan vara 
tillgänglig under längre tid och detta går naturligtvis att utveckla. Flera påpekar även 
de positiva delarna, att det är lättare att få kontakt med de vårdnadshavare som 
känner sig obekväma i verksamterna och som inte kommer till möten på 
skola/förskolan. 

Skolan och förskolan använder idag sina lärplattformar för att informera om sitt 
dagliga arbete och därför ifrågasätts de tidigare formerna av föräldrasamverkan, det 
traditionella föräldramötet eller samverkansråden. Öppna hus, drop-in och andra 
informella möten där föräldrar är i verksamheterna tillsammans med barnen upplevs 
ge mer samverkan. Både skolorna och förskolorna har fungerande rutiner för 
utvecklingssamtal och olika samtal vid inskolning.  

Skolledningen pratar om at bygga relationer tidigt och kommunikation som ett 
arbetsredskap. Någon lyfter också att som personal vara professionell och man inte 
alltid kan förvänta sig att vårdnadshavare kan kommunicera på ett korrekt sätt, då är 
det vår skyldighet att vägleda dem för att få ett fungerande samtal. 
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Utvecklingsområden 
Metoder för att nå vårdnadshavare med annat modersmål bör utvecklas. Även andra 
mötesformer för samverkan bör tas fram och prövas. 

 

Elevers/barns inflytande och ansvar 

Styrdokument 
Skollagen 4 kap  
Allmänt om barnens och elevernas inflytande 

 

9 §   Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande 
stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas 
informerade i frågor som rör dem. 

Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter 
deras ålder och mognad. 

Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom 
ramen för deras inflytande över utbildningen. Elevernas och deras 
sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas och 
underlättas. 

I 6 kap. 17 och 18 §§ arbetsmiljölagen (1977:1160) finns bestämmelser om 
elevskyddsombud. 

Elevernas arbete med frågor av gemensamt intresse 

10 §   Elevföreträdare och övriga elever ska ges tillfälle att under skoltid behandla 
frågor av gemensamt intresse. 

Ledighet och kompensation för elevföreträdare 

11 §   Av 6 kap. 18 § arbetsmiljölagen (1977:1160) följer att en elev som har utsetts 
till elevskyddsombud ska få den ledighet från skolarbetet som behövs för uppdraget. 
Detsamma ska gälla en elev som har utsetts till elevrådsrepresentant eller som har 
annat uppdrag att företräda andra elever i frågor om utbildningen. 

Elevskyddsombud, elevrådsrepresentant och andra elevföreträdare ska erbjudas 
kompensation för den undervisning som de går miste om på grund av uppdraget. 
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Lpfö 18 2.3 
Barns delaktighet och inflytande 
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati 
är. 
Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina 
egna 
handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De 
behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund 
för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. 
 
Mål 
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

• intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka 
sin 
situation, 

• förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och 
• förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta 

beslut 
i enlighet med dem. 

 

Riktlinjer 
Förskollärare ska ansvara för att varje barn: 

• får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll. 
 

Arbetslaget ska 

• främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin 
utbildning, 

• respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer 
samt 

• säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till 
uttryck 
i utbildningen, 

• främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i 
barngruppen, 

• säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i 
utbildningen 
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oavsett könstillhörighet, och 

• förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och 
skyldigheter 
som gäller i ett demokratiskt samhälle. 

 

Lgr 11 2.3 

Elevernas ansvar och inflytande 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska 
omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande 
stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas 
informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas 
inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet 
att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över 
utbildningen. 

Mål 

Skolans mål är att varje elev: 

• genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar 
ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö, 

• visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en 
del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan, 

• successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre 
arbetet i skolan, och 

• har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i 
demokratiska former. 

Riktlinjer 

Alla som arbetar i skolan ska: 

• främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, 
kulturella och fysiska skolmiljön. 

Läraren ska: 

• utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och 
för sitt arbete i skolan, 
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• svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 
undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande 
ålder och mognad, 

• verka för att eleverna oberoende av könstillhörighet får ett lika stort 
inflytande över och utrymme i undervisningen, 

• svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer, 
• tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och 
• förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och 

skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle. 
 

Nuläge och bedömning 
I förskolan ser rektorerna att barnen har stort inflytande på verksamheten. Det är 
inte alltid det benämns i vardagen på det viset men rektorerna påpekar att det är 
viktigt att benämna det för pedagogerna när man ser det vid till exempel samlingar. 

Sedan i fjor har flera steg tagits för att ge elever inflytande över vilka extra 
anpassningar eller särskilt stöd de får. Detta ger mer av en kultur av att prova olika 
åtgärder och se vad som passar just mig, det betyder också att det är lättare att byta 
åtgärd om den inte fungerar. 

Det är fortfarande svårt att hitta fungerande sätt av elevengagemang, här känns 
fritidsråd, klassråd och elevråd till viss del förlegat.  

En rektor berättar om ett gott exempel av annan elevpåverkan där läraren 
sammanställer åsikter från utvecklingssamtalen och sedan tar med sig till rektor och 
där klassen sedan får återkoppling kring vad som sagts och man kan vidta åtgärder. 

Vidare pratar ledningsgruppen om att lärarna redan i sin planering av undervisningen 
ska ha med elevernas tankar för att ge dom inflytande över undervisningen. 
Upphandling av en ny lärplattform som snart är genomförd ger trygghet och 
kontinuitet i detta arbete. Arbetet med den nya läroplanen ger förutsättningar för 
förändringar. 

Utvecklingsområden 
Pröva andra former av elevengagemang och även ta tillvara elevers åsikter från de 
tillfällen som redan finns för dialog. Stärka processen planering, genomförande av 
undervisning och bedömning så att elevernas inflytande och åsikter tas tillvara i högre 
utsträckning. 
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Kvalitetsrapport Barn- och utbildning läsåret 2021/2022  

Skolan/förskolan och omvärlden, utbildningsval, 
betyg och bedömning, digitalisering                                                                                                                                  

Verksamhetsdialoger har genomförts med samtliga rektorer kring rubrikerna. 
Detta redovisas till nämnden genom denna kvalitetsrapport, som är en del av 
huvudmannens uppföljning av de nationella målen och även ett underlag inför 
nulägeskartan som används för det kommunala mål- och budgetarbetet. 
 

Texten under rubriken styrdokument kommer från läroplanerna eller skollag, Medan 
texterna under nuläge och bedömning samt utvecklingsområden är gäller Barn och 
utbildning Tomelilla. 

 

Förskola/skola, omvärlden och utbildningsval 
Styrdokument 
Skollagen kap 2  
”Studie- och yrkesvägledning 
29 §   Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till 
personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida 
utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en 
utbildning ska ha tillgång till vägledning. 

Behörighet 
30 §   För att få anställas utan tidsbegränsning för studie- och yrkesvägledning ska 
den sökande ha en utbildning avsedd för sådan verksamhet. 

Den som inte uppfyller kravet enligt första stycket får anställas för studie- och 
yrkesvägledning för högst ett år i sänder. 

Lgr 11 
2.6 Skolan och omvärlden 

Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för 
att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära 
samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det 
förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt. 
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Mål 
Skolans mål är att varje elev 

• kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna 
framtiden, 

• har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och 

• har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra 
länder. 

Riktlinjer 
Alla som arbetar i skolan ska 

• verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt 
andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö, 
och 

• bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av könstillhörighet 
eller av social eller kulturell bakgrund. 

Läraren ska 

• bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning, och 

• medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med 
organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans 
verksamhet och förankra den i det omgivande samhället. 

Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter, 
ska 

• informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och 
yrkesinriktningen och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med 
funktionsnedsättning, och 

• vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande 
insatser. 

 

2.6 Skolan och omvärlden 
Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för 
att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära 
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samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det 
förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt. 

Mål 
Skolans mål är att varje elev 

• kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna 
framtiden, 

• har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och 

• har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra 
länder. 

Riktlinjer 
Alla som arbetar i skolan ska 

• verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt 
andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö, 
och 

• bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av könstillhörighet 
eller av social eller kulturell bakgrund. 

Läraren ska 

• bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning, och 

• medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med 
organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans 
verksamhet och förankra den i det omgivande samhället. 

Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter, 
ska 

• informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och 
yrkesinriktningen och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med 
funktionsnedsättning, och 

• vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande 
insatser.” 
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Nuläge och bedömning 
Skolan och förskolan hade för ett par år sedan stort fokus på det breda syv-
uppdraget (studie- och yrkesvalsuppdraget) som samtliga verksamheter. En syv-plan 
gjordes upp för arbetet i Tomelilla och denna har sedan dess reviderats för att vara 
aktuell. Det gjordes även en enkät bland rektorer och personal kring hur aktiva man 
var i sitt syv-uppdrag. Enkäten visade en förbättring från år till år. Nu har fokus 
flyttats till andra delar av verksamheten och syv-arbetet fortsätter ute på enheterna. 
Det finns ett digitalt verktyg för pedagogerna som heter ”Hej, framtidsval” där det 
finns information angående syv-arbetet samt lektionsförslag för hur man integrerar 
arbetet i olika ämnen och årskurser.  

Förskolan har på grund av Covid-19 inte kunnat göra eller ta emot besök från 
omvärlden i samma utsträckning som tidigare, däremot har man pratat om yrken och 
utbildningar kopplade till dessa på förskolorna samt i sin lärmiljö visat på vissa yrken. 

Någon skola har tagit steg för samarbeten med företagarna i kommunen för att 
utveckla samarbetet. Tanken är att det bland annat ska finnas en katalog av vad 
företagarna kan erbjuda gällande studiebesök eller besök i klass av professionell. Det 
ska vara möjligt för lärarna att ringa Studie- och yrkesvägledaren på Kastanjeskolan 
och beställa det man behöver just till det område man arbetar med.  

Någon skola har även haft en kväll med Chalmers där elever kunnat delta. På 
fritidshemmen har det mer handlat att ta sig ut i omvärlden.  

Kastanjeskolan utförde prao under pandemin då man ansåg det mycket viktigt att ge 
eleverna en inblick i arbetslivet och möjligt trots restriktionerna. 

Utvecklingsområden 
Förskolorna och skolorna arbetar medvetet med frågan. Någon enhet har mer fokus 
på frågan, det börjar dyka upp goda exempel på enheterna som sedan kan spridas till 
övriga. Inget specifikt utvecklingsområde har identifierats. Arbetsmarknadsdagen 
som inte kunnat genomföras på grund av covid, kommer att genomföras vt-22. 

 

Betyg och bedömning 
Styrdokument 

2.7 Bedömning och betyg 
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”Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella 
kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns 
ämnesspecifika kunskapskrav för olika betygssteg. 

Mål 

Skolans mål är att varje elev: 

• utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och 
• utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras 

bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. 
Riktlinjer 
Läraren ska 

• genom utvecklingssamtal och den individuella utvecklingsplanen främja 
elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling, 

• utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, 
muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera 
rektorn, 

• med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och 
hem om studieresultat och utvecklingsbehov, och 

• vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper 
i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning 
av dessa kunskaper.” 

 

Nuläge och bedömning 

Förskolans systematiska kvalitetsarbete genomförs för att bedöma hur verksamheten 
lyckas i sitt uppdrag, fokus på undervisning har blivit större under senare år efter 
förändringar i styrdokumenten. Samtliga förskolor har ett fungerande systematiskt 
kvalitetsarbete där mål för verksamheterna tas fram.  

De ändrade läroplanerna och kursplanerna i grundskolan, grundsärskolan, 
sameskolan och specialskolan börjar att gälla höstterminen 2022. Skolorna har lagt 
och kommer fortsatt lägga stort fokus på att implementera de nya styrdokumenten. 
Samtidigt görs kompetensutvecklingsinsatser i planering av undervisning, 
genomförande av undervisning och bedömning av kunskaper. 
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Det här är nytt 
Det finns ändringar i alla kursplaner på grundskolenivå. Det har också kommit nya 
formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer och annat värdegrundsarbete i 
läroplanernas inledande delar. För lärare som sätter betyg införs också en ny princip 
för betygssättning i skollagen.  
 
Läroplanerna får nya förkortningar 
Eftersom läroplanerna har genomgått flera förändringar får de nya förkortningar. 

• Grundskolans läroplan: Lgr22 
• Grundsärskolans läroplan: Lgrsär22 
• Specialskolans läroplan: Lspec22 
• Sameskolans läroplan: Lsam22 

 

Bedömning och betygsättning 
I de kursplaner som börjar gälla hösten 2022 är kunskapskraven ändrade. De har bytt 
namn till betygskriterier och kriterier för bedömning av kunskaper och är mindre 
omfattande och detaljerade än tidigare. 

En ny princip för betygssättning införs också. Den innebär att kravgränserna för 
betygen D-A inte längre är lika skarpa. På så sätt får lärare som sätter betyg större 
möjligheter att göra en sammantagen bedömning och sätta det betyg som bäst 
motsvarar elevens kunskaper med hjälp av betygskriterierna. För betyget E behålls 
regeln om att elevens kunskaper måste motsvara samtliga betygskriterier. 

Nytt i läroplanernas inledande delar 
Det finns läroplansändringar i det kunskapsområde som i dag kallas sex och 
samlevnad. Det nya namnet blir sexualitet, samtycke och relationer. Syftet är att 
förbättra kvaliteten och stärka likvärdigheten i undervisningen. Det finns också nya 
formuleringar om annat värdegrundsarbete till exempel om att skolan ska motverka 
olika former av intolerans, våld och förtryck. 

De ändrade kursplanerna 
De ändrade kursplanerna ska vara ett bättre arbetsverktyg för lärarna. Ämnets syfte 
och centrala innehåll har fått ett tydligare fokus i undervisningen. Betygskriterierna 
och kriterierna för bedömning ska bli ett bättre stöd när lärarna skriver omdömen 
och sätter betyg. På så sätt vill Skolverket bidra till en högre kvalitet och likvärdighet i 
undervisningen och till att eleverna får mer tillförlitliga och rättvisande betyg. 
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Ändringarna varierar i omfattning mellan de olika kursplanerna eftersom behoven 
har sett olika ut i olika ämnen. Här är de huvudsakliga förändringarna: 

• Fakta och förståelse betonas mer för att visa att goda ämneskunskaper har ett 
värde i sig. 

• Ämnets karaktär har lyfts fram tydligare. 
• Omfattningen av det centrala innehållet har setts över i vissa kursplaner. 
• Skillnaden mellan stadierna i det centrala innehållet är tydligare. 

Grundläggande kunskaper har stärkts i de lägre årskurserna och mer 
komplexa sammanhang introduceras successivt. 

• Det som i dag kallas kunskapskrav i de ändrade kursplanerna i Lgr22, 
Lgrsär22, Lgrspec22 och Lgrsam22 byter namn till betygskriterier, men 
kommer att ha samma innehåll. I kursplanerna för lågstadiet och för 
ämnesområden i grundsärskolan och specialskolan byter kunskapskrav namn 
till kriterier för bedömning av kunskaper. 

• Betygskriterierna och kriterierna för bedömning av kunskaper är mindre 
omfattande och detaljerade och öppnar för varierade bedömningssituationer. 

• Kursplanerna i olika skolformer är samordnade med varandra samtidigt som 
det specifika med varje skolform är tydligare. 

• Ämnesinnehållet är tydligare i grundsärskolans ämnesområden, tidigare kallad 
träningsskola. 

 

Nationella minoriteter i kursplanerna 

I kursplanerna är innehållet om nationella minoriteter stärkt. Undervisningen 
koncentreras och förstärks eftersom kvaliteten bedöms bli högre om innehållet finns 
samlat. 
 

Utvecklingsområden 
Förskolan har inget specifikt utvecklingsområde, rektorerna förändrar och skruvar på 
sitt systematiska kvalitetsarbete kontinuerligt. Eftersom det finns nya styrdokument 
för grundskolan och grundsärskolan är detta ett utvecklingsområde. Skolan behöver 
lägga stort fokus på detta. Även fritidshemmens uppdrag är ett utvecklingsområde. 
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Digitalisering 
Styrdokumenten (urval) 

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till en adekvat digital kompetens hos 
barnen. Den fördjupas sedan i förskoleklassen och de skolformer som följer därefter. 
Begreppet adekvat digital kompetens, som används i läroplanen, kan uppfattas som 
abstrakt. Men läroplanstexten ska hålla länge, och vad som är digital kompetens 
förändras över tid i takt med att samhället, tekniken och olika digitala tjänster 
förändras. Det varierar också med barnets ålder. 

Fyra aspekter av digital kompetens 

De fyra aspekterna ger en bild av vad adekvat digital kompetens kan vara. De har 
många beröringspunkter och går in i varandra. 

De fyra aspekterna löper genom skolsystemet från förskolan till vuxenutbildningen 
men har olika karaktär beroende på ålder och kunskaper. Ett barn i förskolan kan 
förstås inte förstå hur man förhåller sig kritiskt och ansvarsfullt till medier och 
information på samma sätt som en gymnasieelev kan, men förskolan kan lägga 
grunden till det. 

Digitalisering 
Styrdokumenten (urval) 
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till en adekvat digital kompetens hos 
barnen. Den fördjupas sedan i förskoleklassen och de skolformer som följer därefter. 
Begreppet adekvat digital kompetens, som används i läroplanen, kan uppfattas som 
abstrakt. Men läroplanstexten ska hålla länge, och vad som är digital kompetens 
förändras över tid i takt med att samhället, tekniken och olika digitala tjänster 
förändras. Det varierar också med barnets ålder. 

Fyra aspekter av digital kompetens 

De fyra aspekterna ger en bild av vad adekvat digital kompetens kan vara. De har 
många beröringspunkter och går in i varandra. 

De fyra aspekterna löper genom skolsystemet från förskolan till vuxenutbildningen 
men har olika karaktär beroende på ålder och kunskaper. Ett barn i förskolan kan 
förstås inte förstå hur man förhåller sig kritiskt och ansvarsfullt till medier och 
information på samma sätt som en gymnasieelev kan, men förskolan kan lägga 
grunden till det. 
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Nuläge och bedömning 
Samtliga förskolor och grundskolor har digitala enheter enligt digitaliseringsplanen, 
några f-6 skolor har önskemål om en till en även på lågstadiet. På förskolan görs 
bland annat QR-koder, programmering av bee-botar och en språkapp, polyglutt, 
används där barnböcker finns på olika språk och där barn själva kan lyssna på sagor. 

I skolan finns digitala läromedel, lärare bloggar samt använder Google-education eller 
Infomentor för att planera och genomföra sin undervisning. Även delar av 
bedömningen sker i lärplattformen. Det finns stora skillnader mellan skolor och även 
mellan lärare på en skola kring hur mycket digitala hjälpmedel som används. Det 
finns flera kompensatoriska program för elever som är i behov av detta. Medie- och 
informationskunnigheten, MIK, behöver utvecklas generellt.  

 

Utvecklingsområden 
Skapa en likvärdighet gällande digitala baskunskaper och utveckla undervisningen 
gällande Medie- och informationskunnigheten, MIK. 
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Kvalitetsrapport Barn- och utbildning läsåret 2021/2022  

Rektors ansvar, synpunkter och klagomål samt skolinspektionsärenden 

Kvalitetsdialoger har genomförts med samtliga rektorer och chefen för barn- och 
elevhälsan. Dessa redovisas till nämnden genom denna kvalitetsrapport, som är en del av 
huvudmannens uppföljning av de nationella målen och även ett underlag inför 
nulägeskartan som används för det kommunala målarbetet. 
 

Texten under rubriken styrdokument kommer från läroplanerna eller skollag, Medan 
texterna under nuläge och bedömning samt utvecklingsområden gäller Barn och utbildning 
Tomelilla. 

 

Styrdokument  

Lpofö18 rev 20 kap 2.8 (förskola) 

Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal vid 
förskoleenheten har rektorn det övergripande ansvaret för att utbildningen som helhet 
inriktas mot de nationella målen. Rektorn har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, 
inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att 

– planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen systematiskt och kontinuerligt och 
därmed verka för ökad måluppfyllelse, 

– genomföra det systematiska kvalitetsarbetet under medverkan av förskollärare, 
barnskötare och övrig personal samt säkerställa att barnens vårdnadshavare ges möjlighet 
att delta i kvalitetsarbetet, 

– inkludera arbetet med jämställdhet i det systematiska kvalitetsarbetet, 

– förskolans arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling 
genomförs och dokumenteras fortlöpande, 

– förskollärare ges förutsättningar att ansvara för undervisningen, 

– varje barn tillsammans med vårdnadshavare får en god introduktion i förskolan, 

– förskolans arbetsformer utvecklas för att gynna barnens inflytande, 

– en god och tillgänglig miljö utformas, med tillgång till såväl digitala som andra lärverktyg, 
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– utbildningen utformas så att barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling får det stöd och 
de utmaningar de behöver, 

– utforma utbildningen och anpassa resursfördelningen så att alla barn får det stöd och de 
utmaningar de behöver för utveckling och lärande, 

– samarbetsformer utvecklas med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja 
barnens utveckling och lärande, 

– samverkan kommer till stånd med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att skapa 
förutsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete, 

– utveckla formerna för samarbete mellan förskolan och vårdnadshavare och informera dem 
om förskolans mål och sätt att arbeta, och 

– förskollärare, barnskötare och övrig personal får den kompetensutveckling som krävs för 
att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges möjligheter att 
dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för att utveckla utbildningen. 

 

Lgr 11 kap 2.8 (skola) 

Rektors ansvar  

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det 
övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. 
Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de 
nationella målen och kunskapskraven. Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, 
inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att 

• utbildningen och undervisningen organiseras så att eleverna möts och arbetar 
tillsammans oberoende av könstillhörighet, 

• skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas, 

• 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, 

• alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero, 

• undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får den ledning 
och stimulans, de extra anpassningar eller det särskilda stöd samt den hjälp de 
behöver, 

• kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och svårigheter för 
eleven i skolan, 

• resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas 
utveckling som lärare gör, 
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• undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet att 
uppfatta större kunskapsområden som en helhet, 

• i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, 
exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt 
riskerna med tobak, alkohol och andra droger, 

• samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att 
stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande, 

• samverkan kommer till stånd med förskolan för att skapa förutsättningar för en 
samsyn och ett förtroendefullt samarbete, 

• formerna för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas och att föräldrarna får 
information om skolans mål och sätt att arbeta och om olika valalternativ, 

• samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får 
konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning och 
yrkesinriktning, 

• den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att eleverna får 
vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och inför fortsatt utbildning, 

• personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska 
kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges möjligheter att dela med sig av sin 
kunskap och att lära av varandra för att utveckla utbildningen, 

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

• skolans internationella kontakter utvecklas, och 

• skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser som Sverige 
har förbundit sig att beakta i utbildningen. 

 

Nuläge 
De flesta delarna av rektors ansvar följs upp under de andra kvalitetsdialogerna och därför 
fokuserar denna kvalitetsdialog på ledarskapet i en vidare mening.  

Barn och utbildning påbörjade för cirka två år sedan en utvecklingsresa mot en tillitsbaserad 
styrning och ledning där varje beslutsinstans i större utsträckning ska stimulera samverkan 
och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer och säkerställa att medarbetare kan, vill 
och vågar hjälpa kommuninvånaren. Detta skulle även leda till minskad onödig kontroll och 
formalism, bättre ta tillvara medarbetarnas kompetens och genom detta skapa bättre 
kvalitet i tjänsterna till kommuninvånarna, i detta fall utbildning. 

 

Detta har för BoU inneburit en förändring av kvalitetsarbetet där tidigare analyser (nyckeltal) 
nu används som underlag för kvalitetsdialoger men att det är rektors/medarbetarnas analys 
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av behoven som är i fokus. Det finns en acceptans för att förskolorna, skolorna och Barn- och 
elevhälsan utifrån sin unika situation är på olika ställen i sin utvecklingsresa och att stöd och 
stimulans ska ta avstamp där. Målet är att varje enhet bygger sin kapacitet för att kunna nå 
nästa steg och utvecklas mot målen.  Det betyder att utvecklingsprojekt i mindre omfattning 
gäller för samtliga enheter. Upplevelsen från skolchef/bitr skolchef är att kvalitetsdialogerna 
ger en större insikt och förståelse för varje enhets behov och att detta gör att 
utvecklingsprojekt får mer långsiktiga effekter och får fäste på enheterna, det vill säga gör 
att utbildningen varaktigt förändras till det bättre.  Det upplevs också skapat ett större 
engagemang, ägarskap och ansvarstagande på enheterna än utvecklingsprojekt som 
initierats centralt. Delar av statsbidragen används för att ge ytterligare resurser för 
utvecklingsprojekten. 

Även måldialogen med nämnden upplevdes som präglad av enheternas egna analyserade 
behov. Det vi försöker uppnå kan skildras med följande illustration: 

 
 

Enheter där man bytt skolledning har mer fokus på organisation, arbetsmiljö och lärmiljöer 
än de enheter där det funnits en kontinuitet i ledarskapet. Där har man i större utsträckning 
startat utvecklingsprojekt som präglar hela enheten till exempel I Ur och Skur i Brösarp men 
även IBIS (Inkluderande Beteendestöd I Skolan) i Smedstorp och Odenslund som är en metod 
för att strategisk skapa positiva lärmiljöer som bland annat framhålls av Karolinska institutet 
som en vetenskapligt grundad metod.  

 

Bedömning och utvecklingsområden 
Rektorerna tar i nuläget ett stort ansvar för varje enhets utveckling. Att på enheterna hitta 
ett systematiskt kvalitetsarbete som i större utsträckning än idag når medarbetare och 
barn/elever/vårdnadshavare är ett utvecklingsområde. Genom innehåll i gemensamma 
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utvecklingsdagar för BoU:s ledningsgrupp och förbättringar av huvudmannens 
kvalitetsarbete med ny tidsplan och nya konstellationer av rektorer inför hösten stimulerar 
skolchef/bitr. skolchef utvecklingen. Att Barn och utbildnings kvalitetsarbete ska nå och 
skapa samverkan och långsiktig gemensam utveckling tillsammans med kommunens andra 
delar är även detta ett utvecklingsområde. 

 

Synpunkter och klagomål 
Det har inkommit 13 synpunkter och klagomål från maj 2021 till 10 maj 2022 genom e-
tjänsten. 7 av dessa gäller att Tomelilla inte tillhandahåller ungdomsbiljett för elever 
antingen i högstadiet (som valt att gå i annan kommun eller till gymnasieelever). De övrig är 
enskilda ärenden där vårdnadshavare varit missnöjd med beslut gällande Covidhantering, 
kränkande behandling, verksamhetens anmälan till socialtjänsten, tillsynsansvar eller sin 
avgift i barnomsorgen. 

I övrigt upplever rektorerna att ärenden som leder till missnöje ofta har sin upprinnelse i 
missförstånd eller att kommunikationen har brustit. Att pedagoger och annan personal är 
skickliga på att kommunicera med vårdnadshavare framhålls som en väsentlig förmåga.    

 

Skolinspektionsärenden, uppgifter om missförhållanden (tidigare anmälningar) 
Det har inkommit 4 uppgifter om missförhållanden till Skolinspektionen mellan 10 maj 2021 
till 10 maj 2022. Ett gällande tillsynsansvaret för elev, som lämnades över till Barn och 
utbildnings klagomålshantering samt ett gällande rätt till förskola som Skolinspektionen 
avskrev som sedan kom in som en ny anmälan men Skolinspektionen inte valde att ompröva. 
Även ett ärende gällande kränkande behandling har inkommit, Skolinspektionen avskrev 
ärendet efter att Tomelilla kommun redogjort för åtgärderna. 

 

Utifrån underlaget för klagomål och skolinspektionsärenden kan Barn och utbildning inte se 
att det finns några generella brister i verksamheten. 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun, Barn och utbildning, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Familjenämnden 

Handläggare: Therese Stendahl  
Titel: Nämndsekreterare 
E-post: therese.stendahl@tomelilla.se 
Telefon: 0737-019145 
Mobil:   
 

Diarienummer: FN 2022/4 
 
Datum 20 september 2022 

 

Delegeringsbeslut september-oktober 
2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna redovisningen av delegeringsbeslut och lägger 
densamma till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av delegeringsbeslut september-oktober 2022. 

När Vad  Vem 
2022-09-19 Beslut om 

inackorderingstillägg – 9 st 
Skolchef 

2022-10-07 Beslut om tilläggsbelopp Enhetschef centrala barn- 
och elevhälsan 

2022-10-07 Beslut om tilläggsbelopp Enhetschef centrala barn- 
och elevhälsan 

2022-10-07 Beslut om tilläggsbelopp Enhetschef centrala barn- 
och elevhälsan 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2022-09-20. 

 

Barn och utbildning  
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Therese Stendahl 

Nämndsekreterare 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun, Familjenämnden centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Familjenämnden 

Handläggare: Therese Stendahl  
Titel: Nämndsekreterare 
E-post: therese.stendahl@tomelilla.se 
Telefon: 0737-019145 
Mobil:   
 

Diarienummer: FN 2022/3 
 
Datum 21 september 2022 

 

Anmälningsärenden 2022-10-21 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till 
handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Anmälningsärenden till familjenämnden den 21 oktober 2022. 

• Anmälningsärenden enligt skollagen oktober 2022. 

• Rev § 50/2022 - Yttrande gällande granskning av samverkan kring barn som 
far illa eller är i riskzonen. 

• Kf § 89/2022 Svar på motion angående barnfattigdom. 

• Beslut om ställföreträdande rektor, 2022-09-28. 

• Protokoll från familjenämndens individ- och familjeutskott, 2022-10-03, §§ 
127-140. 

• Protokoll från familjenämndens utbildningsutskott, 2022-10-06, §§ 40-43. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2022-09-21. 

Anmälningsärenden enligt skollagen oktober 2022, handlingsid: Fn 2022.2922. 

Rev § 50/2022, handlingsid: Fn 2022.2707. 

Kf § 89/2022, handlingsid: Fn 2022.2727. 
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Beslut om ställföreträdande rektor, 2022-09-28, handlingsid: Fn 2022.2764. 

 

Familjenämnden centralt/övergripande  

 

 

Therese Stendahl 

Nämndsekreterare 
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Anmälningsärenden enligt skollagen oktober 2022 

Avstängning av elev Rektors beslut 
enligt skollagen 5 
kap 14-16§§ 

0  

Frånvaroutredning 
startad 

Rektors beslut 
enligt skollagen 7 
kap 19a§ 22§ 

2 

1 

1 

Kastanjeskolan 
Byavångsskolan 

Kunskapsskolan 
 

Anmälan kränkande 
behandling 

Rektors anmälan 
enligt skollagen 6 
kap 10 § 

Flickor 

3 

5 

7 

0 

 

Pojkar 

8 

9 

4 

4 

 

Byavångsskolan 

Kastanjeskolan 

Lindesborgsskolan 

Odenslundsskolan 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
20 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

Rev § 50 Dnr REV 2022/14 

Yttrande gällande granskning av 
samverkan kring barn som far illa eller är 
i riskzonen 

Revisorernas beslut 
Revisorerna beslutar att lägga familjenämndens yttrande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna beslutade den 17 maj 2022 (Rev § 2022/28)  att översända 
granskningsrapport samt missivskrivelse till familjenämnden för yttrande senast 
2022-09-09 samt till kommunfullmäktige för kännedom. 

Skriftligt yttrande från familjenämnden har inkommit och behandlas på dagens 
sammanträde. 

Förslag till beslut 
Revisorerna beslutar att lägga familjenämndens yttrande till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-09-09, handlingsid: Rev 
2022.241 

Fn § 103/2022 Yttrande - Revisionens granskning av samverkan kring barn som far 
illa eller är i riskzonen, handlingsid: Rev 2022.228 

  

126



 

 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
20 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 50 forts 

Tidigare behandling 
Revisorerna 2022-05-17, Rev § 28/2022 Granskning av samverkan kring barn 
som far illa eller är i riskzonen: 
Revisorerna beslutar godkänna granskningsrapport från KPMG AB avseende 
granskning av samverkan kring barn som far illa eller är i riskzonen, med handlingsid: 
Rev 2022.146, och översänder granskningsrapporten samt missivskrivelse, 
handlingsid: Rev 2022.158, till familjenämnden för yttrande senast 2022-09-09 samt 
till kommunfullmäktige för kännedom. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden för information 

Kommunfullmäktige för föredragning av granskning och yttrande 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

Kf § 89 Dnr KS 2022/32 

Svar på motion angående barnfattigdom 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar besvara första och tredje att-satserna samt bifalla andra 
att-satsen. 

Reservation 
Den socialdemokratiska partigruppen (Sara Anheden, Torgny Larsson, Ida 
Bornlykke, Kristin Skoog, Tina Berström-Darrell, Anders Throbäck, Inger Åbonde, 
Peter Boström, Anne-Maj Råberg och Helén Bladh) reserverar sig till förmån för Ida 
Bornlykkes (S) och Anders Throbäcks (S) yrkande. 

Ärendebeskrivning 
Sara Anheden och Anders Throbäck (S) har lämnat in motion angående 
handlingsplan för barnfattigdom med följande lydelse: 
En rapport från SCB strax innan jul visade att 25 % av barnen i Tomelilla kommun 
lever i fattigdom. Samtidigt visade statistik från Kronofogden att 39 barn vräkts 
mellan 2011 och 2020, vilket är flest i kommunerna i sydöstra Skåne. Barn kan aldrig 
lastas för den verklighet de växer upp i. Däremot har kommunen ett ansvar att jämna 
ut skillnaderna så att alla barn ges samma möjlighet att lyckas i skolan och delta i 
samhället i övrigt.  
Rädda Barnen har tagit fram en lista med rekommendationer till kommuner för att 
stötta barn i ekonomisk utsatthet.  
Utifrån det yrkar Socialdemokraterna  

- att Tomelilla Kommun gör en kartläggning över situationen med barn i 
ekonomisk utsatthet  

- att Tomelilla Kommun tar fram en handlingsplan med mål att inga barn ska 
diskrimineras på grund av sin ekonomiska situation  

- att Tomelilla Kommun arbetar förebyggande så att inga barn vräks från sina 
bostäder 

 

Förvaltningen avger, genom socialchef Camilla Andersson, följande yttrande: 

Barnfattigdom i Sverige handlar sällan om att barn får gå hungriga och frysa för att 
deras föräldrar inte har råd att köpa mat och kläder. Ofta handlar det i stället om att 
barn i familjer som lever i ekonomisk utsatthet är mindre delaktiga i samhället,  
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 89 forts. 

tenderar att ha sämre betyg i skolan, oftare lever under osäkra boendeförhållande och 
saknar en känsla av att kunna förverkliga sina drömmar. Att växa upp i fattigdom har 
en starkt negativ inverkan på barns möjligheter att tillgodogöra sig sina rättigheter 
och till goda livschanser. (Källa: www.raddabarnen.se). 
Nedan visas grafen över antal hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd januari 
månad 2019-2022 i Tomelilla kommun. I februari månad 2022 är det 95 hushåll som 
beviljats ekonomiskt bistånd. I dessa hushåll fanns totalt 131 vuxna individer samt 83 
barn under 18 år.  

 

 
 

2016 fanns det totalt 2562 barn i Tomelilla kommun, varav 209 (8,2%) av dessa levde 
i hushåll med låg inkomst eller uppbar försörjningsstöd.  
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

År 2019 fanns det totalt 2678 barn i Tomelilla kommun, varav 247 (9,2%) levde i 
hushåll med låg inkomst eller uppbar försörjningsstöd. 

 
§ xx forts. 

(Källa: Rädda barnen) 
 

Insatser och förebyggande arbete i Tomelilla 

Under åren 2011 – 2021 har totalt 18 barn varit berörda av verkställd avhysning i 
Tomelilla kommun (Källa: www.kronofogden.se) 
I Tomelilla kommun finns tillgång till skuld- och budgetrådgivning. Hit kan de med 
behov av råd och stöd av ekonomiska frågor vända sig. I de fall det finns barn i 
hushållen arbetar denne aktivt med att ge föräldrarna stöd i hur man kan hantera att 
ekonomiska resurser saknas. När skuld- och budgetrådgivaren får kännedom om 
avhysning skickar Tomelilla direkt alltid ett informationsbrev ut till berörd familj med 
information vart man kan vända sig för att få hjälp och stöd. 

Ekonomiskt bistånd har i alla utredningar ett avsnitt för att beakta barnperspektivet. 
I arbetet med försörjningsstöd är det viktigt att utifrån barnperspektivet särskilt 
stödja föräldrarna i att bli självförsörjande. 

Under förutsättning att sökande får bo kvar om en hyresskuld regleras kan skulden 
efter särskild prövning bifallas i vissa fall. Ett av kriterierna man tittar på är om de 
sociala konsekvenserna för barnen i en familj skulle bli för stora vid eventuell 
avhysning.  

I de fall hyresskuld beviljas för att undvika avhysning uppmanas den enskilde alltid 
att ta en kontakt med skuld och budgetrådgivaren för att undvika att de hamnar 
liknande situation igen.  
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 89 forts. 

I samband med att det kommer till Socialtjänstens kännedom att en barnfamilj ska 
avhysas görs alltid en aktualisering på barn och familj. Under denna aktualisering tas 
en kontakt med familjen för att se över om de är i behov av stöd och hjälp på något 
vis.  

I samband med att man har ett socialt bostadskontrakt görs kontinuerliga 
uppföljningar med den enskilde avseende om hyra betalas i tid, samt om lägenhet 
sköts enligt avtal. Här ges möjlighet för boendesamordnaren att träda in och stötta 
upp om man ser att det förekommer obetald hyra. På så vis har vi möjlighet att 
förebygga obetalda hyror som kan leda till avhysning utifrån de som uppbär socialt 
bostadskontrakt. I dagsläget har vi totalt 19 sociala bostadskontrakt varav det finns 
barn under 18 år i 9 av hushållen.   

På arbetsmarknadsenheten arbetar de aktivt med att erbjuda arbetsmarknadspolitiska 
insatser som stärker den enskildes möjligheter att få ett arbete, och därmed bli 
självförsörjande.  

De arbetar också aktivt med att motivera personer med låg utbildningsnivå till 
studier, och på så vis öka möjligheten att bli självförsörjande och därmed kunna 
betala för sitt boende och sörja för sin familj. 

Barn- och utbildning stänger inte av barn från förskola eller fritidshem om 
vårdnadshavarna inte betalt sin faktura, vilket ger barnen samma möjligheter även 
om vårdnadshavare hamnat i ekonomiska svårigheter.  

Familjenämnden har även antagit rutiner och riktlinjer för avgiftsfri förskola, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem och på så vis förstärkt 
skrivningarna i skollagen. Utbildningen i kommunens förskolor och skolor ska vara 
avgiftsfri. Barn/elever ska utan kostnad ha tillgång till böcker, skrivmaterial, verktyg 
och andra hjälpmedel som de behöver för sin utbildning.  

För att fortfarande kunna genomföra vissa aktiviteter utanför skolan, som till 
exempel studiebesök, utflykter, lägerskolor och friluftsdagar får förskolan/skolan 
själv stå för kostnaden eller använda medel från projekt eller annan extern 
finansiering. Detta innebär att alla barn och elever ska kunna delta på lika villkor. 

Ekonomiska konsekvenser 
Att ta fram en handlingsplan för barnfattigdom medför inga kostnader för 
familjenämnden. 

Barnperspektivet 
Barnperspektivet tillgodoses i svaret på motionen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 89 forts. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön. 

Uppföljning 
Handlingsplanen för barnfattigdom bereds i förvaltningen och beslutas om i 
familjenämnden under 2023. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar besvara första och tredje att-satserna samt bifalla andra 
att-satsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 100/2022, handlingsid: Ks 2022.2255. 

Tidigare behandling 
Kf § 15/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

 

Ksau § 61/2022: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för 
beredning och därefter till familjenämnden för yttrande. 

 

Fn § 78/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar besvara första och tredje att-satserna samt bifalla andra 
att-satsen. 

 

Ksau § 131/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar besvara första och tredje att-satserna samt bifalla andra 
att-satsen. 
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Justerandes sign    

 

 

§ 89 forts. 

 

Ks § 100/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar besvara första och tredje att-satserna samt bifalla andra 
att-satsen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Sara Anheden (S) och Anders Throbäck (S) yrkar bifall till motionen. 

Leif Sandberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Votering begärs och ska verkställas. 

Följande beslutsgång fastställs: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Nej-röst för Sara Anhedens (S) och Anders Throbäcks (S) yrkande. 

Omröstning 
Med 28 ja-röster mot 13 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra (M), 
Marianne Åkerblad (M), Bertil Fredlund (M), Emil Ekstrand (M), Kenneth 
Strömbeck (M), Alexander Verweij Svensson (M), Leif Sandberg (C), Maria 
Mickelåker (C), Bengt Högborg (C), Charlotte Rosdala (C), Lena Eriksson (C), 
Anette Thoresson (C), Anders Larsson (C), Gunvor Olsson (C), Carina Persson (L), 
Bo Herou (KD), Per Gustafsson (SD), Paul Lennartsson (SD), Per-Olof Örnsved 
(SD), Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Zofia Prokopczyk (SD), Jan 
Gustafsson (SD), Thony Blomgren (SD), Kent Gustafsson (SD) och Birger 
Hörberger (SD). 

Nej-röster: Sara Anheden (S), Torgny Larsson (S), Ida Bornlykke (S), Kristin Skoog 
(S), Tina Bergström-Darrell (S), Anders Throbäck (S), Inger Åbonde (S), Peter 
Boström (S), Anne-Maj Råberg (S), Helén Bladh (S), Mona Nihlén (V), Linda 
Ekelund (V) och Jerry Bergström (MP). 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 89 forts. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Sara Anheden (S) 

Anders Throbäck (S) 

Familjenämnden 

Socialchef Camilla Andersson 
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Tomelilla kommun

Beslut om ställföreträdande rektor

Under perioden då ordinarie rektor, Anna Strive, har semester, V 40 2022

(3/ 10—9/ 10) är Anneli Hård ställföreträdande rektor. Anneli fullgör

rektorsuppdraget under perioden ovan i enlighet med skollagen 2 kap 9 §

samt är beslutsfattare i de frågor där endast rektor kan fatta beslut, se

skollagen.

%%
johan Holmq st

Skolchef

Xl

1 (1)
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