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Patientsäkerhetsberättelse 2021 - Elevhälsans Medicinska Insats 

(EMI)  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Som verksamhetschef åligger det mig att lämna en rapport en gång per år för att 
berätta om verksamhetens EMI:s arbete för att säkerställa en säker vård för att 
förebygga vårdskador. 
 
Kommunstyrelsen, är enligt 1 kap. 3 § Patientsäkerhetslagen vårdgivare avseende 
verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen. Som vårdgivare har 
kommunstyrelsen ansvaret för att planera, leda och kontrollera verksamheten så att 
kravet på god vård upprätthålls. 
 
Som verksamhetschef för EMI på skolorna inom Boxholms kommun åligger det mig 
att överlämna en rapport en gång per år (den 1 mars) till ansvarig vårdgivare. 
Rapporten tar upp förebyggande/främjande och även eventuella avvikelserapporter. 
Rapporten handlar om hur man har arbetat inom EMI under 2021 och dess resultat. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för skolhälsovården. Rapporten ska öka 
förståelsen för de olika aktörerna inom kommunen. 
 
 

Finansiering 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att fortsätta i samma regi. 
 
 

Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse, daterad 2022-02-24/2022-06-22 
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Läsåret 2020/2021 och 2021/2022 har präglats av 
Coronapandemi och påverkade Elevhälsans Medicinska Insats 
(EMI) arbetssätt. Folkhälsomyndighetens restriktioner påverkade 
mötet med de yngre eleverna där vårdnadshavare inte kunde 
medverka. Det resulterade i att många besök inte blev av 
2020/2021. När restriktionerna lättade under läsåret 2021/2022 
och personal var vaccinerade kunde arbetet fortlöpa. Årshjulet 
har varit ett flexibelt dokument under Coronapandemin och i 
december 2021 var allt i fas.  
 
Efter möte i augusti 2021 med Region Östergötlands 
vaccinationssamordnare för Covid-19 ställde sig skolsköterska i 
Boxholms kommun positiv till att vara behjälplig. Syftet var att 
säkerställa trygghet för eleverna och deras vårdnadshavare i de 
omfattande rekommendationerna att vaccinera barn i ålder 12-15 
år mot Covid-19. Det blev ökad arbetsbelastning för EMI men i 
och med att en ytterligare skolsköterska tillsattes på 20% har det 
lagstadgade åtgärderna för EMI i grundskolan klarats av.  
 
EMI i Boxholms kommun har ett Ledningssystem och aktuell 
metodbok som uppdateras kontinuerligt.  
 
Mål för läsåret 2022/2023 är att återgå till ordinarie årshjul och 
utveckla och förbättra förebyggande och hälsofrämjande 
åtgärder som ligger inom ramen för EMI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Struktur 
 
Övergripande mål och strategier  
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Elevhälsans Medicinska Insats (EMI) uppdrag är att arbeta 
förebyggande och hälsofrämjande och att stödja elevernas 
utveckling mot utbildningens mål. EMI arbetar fortlöpande för att 
upprätthålla en så hög grad av patientsäkerhet som möjligt.  
 
Målet är att bedriva en god och säker vård där risker elimineras 
genom tidig identifiering och förebyggande arbete. Samtliga 
elever i Boxholms kommun erbjuds ta del av det hälsofrämjande 
och förebyggande insatser genom hälsokontroll hos skolläkare, 
hälsosamtal och vaccinationer som utförs av skolsköterskor.  
 
För att minimera risken för vårdskada är det viktigt att personalen 
inom EMI har fullgod kompetens för att bedriva en säker vård. 
Arbetsmiljön måste vara tillfredsställande och det måste finnas 
tid för planering och kvalitetsarbete. De lokaler som används i 
verksamheten måste vara ändamålsenliga och uppfylla de 
grundläggande kraven på hygien och sekretess.  
 
Strategier för att uppnå dessa mål är att: 

 Uppdatering och genomgång av ledningssystem sker 
årligen i länssamverkan för EMI. Genom att delta aktivt i 
dessa möten säkerställs säker hantering av datajournaler, 
journaldokumentation, genomgång av arbetsrutiner, 
arbetsmiljö, kvalitetssäkring, samverkan med 
vårdnadshavare och andra aktörer kring eleven, 
genomgång av eventuella avvikelserapporter/händelser, 
klagomål och synpunkter.  

 Information om nyheter som berör verksamheten delges 
medarbetare inom EMI fortlöpande. 

 Personalen inom EMI har den kompetens som krävs och 
att det ges möjlighet till utbildning och 
kompetensutveckling. 

 Riktlinjer och rutiner följs genom systematisk egenkontroll.  
 Arbete med datajournalhantering (Prorenata) och tekniskt 

handhavande följs upp på regelbundna träffar med 
medarbetare inom Elevhälsan som är användare i 
systemet. 

 Vaccinationsdata förs över via Prorenata till Nationellt 
vaccinationsregister. 

 Årshjul för EMI är en del i elevhälsoteamets. Kontroll och 
bedömningar av årshjul görs i samråd med 
elevhälsoteamet och elevhälsans chef. 

 
Organisation och ansvar  
 
Vårdgivare 
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Kommunstyrelsen i Boxholms kommun är vårdgivare och ytterst 
ansvarig för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom 
elevhälsan. I ansvaret ingår att säkerställa att elevhälsans hälso- 
och sjukvård uppfyller krav enligt Patientsäkerhetslagen SFS 
2010:659,3 kap.1§ och 9§, SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p1 och för 
patientsäkerhetsberättelse för EMI. Till verksamheten räknas 
verksamhetschef, skolläkare och skolsköterskor som är anställda 
av barn- och ungdomsförvaltning. Skolsköterskor och skolläkare 
utgör den medicinska kompetensen i kommunens samlade 
elevhälsa. 
  
Verksamhetschefen 
Verksamhetschefen är utsedd av vårdgivaren och har samlat 
ledningsansvar för att organisera verksamheten så att den 
tillgodoser hög patientsäkerhet med god kvalitet av vården samt 
främjar kostnadseffektivitet. I arbetet ingår att säkerställa att 
insatser utförs enligt Socialstyrelsens Föreskrifter om 
ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och 
sjukvården SOSFS 2011:9.  Patientsäkerhetsberättelse ska 
verksamhetschefen skriva och redovisa årligen för vårdgivaren. 
Verksamhetschefen ansvarar för att utarbeta rutiner som ska 
säkerställa att hälso- och sjukvård bedrivs enligt författningar och 
riktlinjer. Ansvaret inkluderar rutin för avvikelsehantering samt 
anmälan enligt Föreskrift om anmälningsskyldighet enligt Lex 
Maria SOSFS 2005:28. Verksamhetschefen ansvarar för 
avvikelsehanteringen och vidtar åtgärder för att förhindra nya 
avvikelser och återför erfarenheter till verksamheten i ett lärande 
syfte.  
 
Medicinskt ledningsansvar (MLA) 
Formell kompetens för medicinskt ledningsansvar har Gunilla 
Ivarsson i sitt uppdrag som verksamhetschef. Som MLA gäller 
det att vara uppdaterad och väl förtrogen med gällande regelverk 
så god kvalitet och säkerhet uppnås i EMI. I ledningssystemet 
framgår arbetsuppgifterna beskrivna. Ansvar för att rutiner och 
egenkontroller upprättas och följs säkerställs av MLA. 
 
 
Skolläkare 
Skolläkaren arbetar utifrån ett helhetsperspektiv med ett 
förebyggande och hälsofrämjande synsätt där hälsans betydelse 
för lärandet är i fokus både på individ och organisationsnivå. Vid 
diagnoser konsulteras skolläkare där behov finns. Om det inom 
EMI inträffar en mer allvarliga avvikelse konsulteras skolläkare 
av verksamhetschef och bedömning av dess allvarlighetsgrad 
görs då tillsammans. Skolläkare ansvarar för generell ordination 
av akut- och basläkemedel. 
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Yrkesansvar 
All legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har ett eget 
yrkesansvar för att arbetet utförs i överensstämmelse med 
vetenskap och beprövad erfarenhet med skyldighet att bidra till 
att hög patientsäkerhet upprätthålls. Varje medarbetare ansvarar 
för att avvikelser och risker identifieras och rapporteras.   
 
 
Samverkan och förebyggande åtgärder 
Intern samverkan 

 Skolsköterska deltar, med det medicinska perspektivet, i 
Boxholms kommuns elevhälsoteam (EHT). Respektive 
rektor ansvarar för EHT på Åsbo skola, Stenbockskolan L 
och Stenbockskolan MH.   

 Skolsköterska deltar i Central Elevhälsa där förebyggande 
åtgärder planeras för generell nivå. 

 Skolsköterska medverkar i lärarkonferenser när behov av 
konsultation av medicinska frågor finns.  

 Skolsköterska deltar i ”Första Ledet” möte för 
Stenbockskolan MH. 
 

Extern samverkan 
 Remissrutiner finns för kontakt med Vårdcentralen i 

Boxholm. Region Östergötland H.K.H Kronprinsessan 
Viktorias barn- och ungdomssjukhus, Capio barn- och 
ungdomspsykiatri. Rehab väst Logoped, Ögonkliniken US 
och Optiker.  

 Kontaktvägar är framtagna med aktörer som nämns ovan. 
 Socialtjänsten i Boxholms kommun finns samverkan med 

då det gäller SIP möte kring elever.  
 
 
 
 
 
Patienters och närståendes delaktighet 
3 kap. 4 § Vårdgivaren skall ge patienten och närstående 
möjlighet att delta i SFS 2010:659 patientsäkerhetsarbetet.  
 
EMI bedriver frivillig vård och samtycke från elev och 
vårdnadshavare är en förutsättning för insatser. Elever har rätt 
att själva söka elevhälsans personal och kontakt tas med 
vårdnadshavare i de fall där det bedöms att det är lämpligt eller 
nödvändigt. Elever informeras om att skolsköterskor och 
skolläkare har tystnadsplikt och om vad det innebär samt att 
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tystnadsplikten kan brytas i vissa situationer som till exempel vid 
misstanke om att barn far illa. 
 
Information till och samverkan med elever och vårdnadshavare 
är en viktig del av EMI´s arbete. Informationen ska vara 
anpassad efter elevens behov, ålder, kunskap och situation och 
kan till exempel beröra flera områden: 

 Beskrivning av EMI, roll och uppdrag 
 Information om vaccinering och inhämtande av samtycke 
 Information inför hälsobesök och inför eventuell 

uppföljning av hälsobesök 
 Information om vidtagna åtgärder vid symtom eller skada 
 Samtycke inhämtas inför journalrekvisition från annan 

skola eller vårdgivare 
 
I de fall det kan vara svårigheter med informationsöverföringen 
används telefontolk.  
 
Hälso- och sjukvårdspersonalen rapporteringsskyldighet 
Det finns en utarbetad rutin för avvikelsehantering där EMI- 
personal ska rapportera risker för vårdskador eller händelser 
som medfört eller kunnat medföra en vårdskada. Inkomna 
rapporter analyseras och sammanställs av verksamhetschefen 
och diskuteras vidare med skolläkare för att besluta om åtgärder. 
Efter analys tas rapporten upp med personal inom EMI för att 
kvalitetssäkra och minimera risk att händelse åter uppstår.  
 
Klagomål och synpunkter 
EMI har rutin för hantering av klagomål och synpunkter.  
 
Egenkontroll 
Egenkontroll är systematisk uppföljning och utvärdering av den 
egna verksamheten samt kontroll av att de processer och rutiner 
som ingår i verksamhetens ledningssystem. I journalsystemet 
Prorenata finns checklista för att kontrollera att ingen elev 
missats gällande de åtgärder som finns i basprogrammet för 
EMI. 
  

 Inrapportering till vaccinationsregistret sker med 
automatisk överföring från journalsystemet Prorenata. 

 Sammanställning av antal elever som tackat ja/nej till 
hälsosamtal med skolsköterska respektive hälsokontroll 
hos skolläkare.  

 Journalgranskning sker en gång per år tillsammans med 
skolsköterska i Ydre kommun, för att få en oberoende 
bedömning av utomstående med samma sekretessgrad. 

 Avvikelser bedöms fortlöpande då de inkommer 

11



 

  
 
 
   
 

8 

 Egenkontroll av medicinteknisk utrustning görs en gång 
per år eller vid behov.  

 Kontroll av beställda apoteksvaror görs tillsammans med 
skolläkare en gång per termin via webbeställning på 
Apoteket.se 

 
 
 
Process- åtgärder som vidtagits för att öka 
patientsäkerheten. 
 
Riskhantering 
SOSFS: 2011:9, 5 kap.1§, 7 kap. 2 § p 4 
 
Det är allas ansvar inom EMI att identifiera risksituationer och 
rapportera dessa. Vid tvärfunktionell arbetsgrupp där EMI, 
rektorer och övrig elevhälsoteampersonal ingår, diskuteras och 
uppdateras rutiner som rör patientsäkerhet i skolan. Rutiner för 
patientsäkerhet inom EMI diskuteras vid samverkansmöten, som 
är övergripande i länet samt för vår länsdel. Regelbundna träffar 
planeras terminsvis. Gunilla Ivarsson medverkar som 
Verksamhetschef/Medicinskt ledningsansvarig samt för 
Prorenata administratörer.   
 
Informationssäkerhet 
Under våren 2021 upphandlades nytt journalsystem, Prorenata 
som är ett webbaserat dokumentationssystem. För att öka 
patientsäkerhet och sekretessnivå arbetar nu den samlade 
elevhälsan i samma system. Även speciallärare har tillgång till 
Prorenata och kan samverka med elevhälsan på ett mer säkert 
sätt än tidigare. Det finns yrkesspecifika dokumentationsmappar 
och en samlad elevakt som samtliga har tillgång till. Här blir 
översikten tydlig för elever med särskilda behov och 
anpassningar. Det finns även möjlighet att på ett säkert sätt 
anordna videomöte mellan elevhälsan, medarbetare och 
vårdnadshavare. Uppfyller kraven enligt GDPR. 
 
Händelser/åtgärder inom EMI 
Vårdgivaren har säkerställt att det finns skolsköterskor och 
skolläkare anställda inom EMI med relevant och uppdaterad 
kompetens för att tillhandahålla god och säker vård. Gunilla 
Ivarsson återanställdes som skolsköterska (80%) och 
verksamhetschef, MLA för EMI och systemadministratör för 
Prorenata (20%) i september 2021, då tidigare skolsköterska valt 
att sluta. Nyanställd skolsköterska tillkom i december 2021 med 
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tjänstgöring 20%. Skolläkare har ett fortlöpande kontrakt att 
arbeta en dag i månaden för EMI i Boxholms kommun.  
Verksamhetschef deltog under hösten i ”Utbildning av den 
medicinska ledningen inom EMI ”, en 2 dagars utbildning där 
fördjupad kunskap inhämtades. I diskussionsgrupp framkom 
många frågor om hur ett ledningssystem hålls uppdaterat på ett 
säkert sätt. Det föranledde grunden till en samverkansgrupp där 
ansvariga för ledningssystem i närliggande mindre kommuner 
kommer att träffas 1 gång per termin, för att fokusera på 
ledningssystemet och hålla det uppdaterat enligt de lagar och 
föreskrifter som styr EMI.  
 
Skolläkare har deltagit i länssamverkan för skolläkare som var 
planerat.   
 
Läsåret 2021/2022 har präglats av den pågående 
Coronapandemin och har påverkat EMI arbete på olika sätt. 
Basprogram har följts, men med vissa ändringar i ordning för att 
kunna träffa de yngsta barnen tillsammans med 
vårdhandshavare. Arbetet har anpassats utifrån de rådande 
restriktioner som varit.  
 
Samverkan med Region Östergötland har bedrivits på 
Stenbockskolan för att vaccinera barn 12-15 år mot Covid-19. 
Syftet med samverkan var att säkerställa trygghet för barnen och 
säkerställa elevers identitet då vårdnadshavare inte är 
närvarande. Vaccinatörer arbetade med Region Östergötland 
som vårdgivare, därmed låg vårdgivaransvaret hos dem. 
Skolpersonal hade ingen kännedom om vilka barn som 
vaccinerat sig eller inte. Eleverna erbjöds gå till skolsköterskans 
mottagning, vilket de som skulle ha vaccin gjorde och även de 
som inte skulle vaccineras. Här särskildes ingen åt, alla fick gå ut 
till gemensamhetsutrymme efteråt, där observationer gjordes 
utifall biverkningar skulle uppstå.  
  
De strategier som sattes upp i 2020 års patient- 
säkerhetsberättelse för att nå de mål för patientsäkerheten har 
lett till att: 
 

- Godkännande inkom gällande Ledningssystemet hösten 
2021, vilket gör att planering för utveckling och 
förbättringsarbete kan påbörjas.  

 
- Implementering av nytt journalsystem är genomfört.  
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- Coronapandemin har påverkat arbetsgången i årshjulet, 
men flexibilitet har lett till att EMI har kunnat slutföra sitt 
basprogram som är lagstadgat.  

 
- Vaccinationsprogram följs enligt de nya råden att även 

pojkar i årskurs 5 nu erbjuds vaccination mot Humant 
Papillonvirus. 

 
- Egenkontroller utförs via checklista i Prorenata och enligt 

de rutiner som finns beskrivna i ledningssystemet.  
 

- Kompetensutbildningar har utförts via web. Skolläkare har 
kontakt med skolläkargruppen i Östergötland och deltar på 
de träffar som är planerade. Skolsköterska ingår i 
Länssamverkan för skolsköterskor, verksamhetschefer, 
MLA, och som administratör för journalsystemet 
Prorenata.   

 
- EMI bidrar till skolans trygghetsarbete genom att redovisa 

synpunkter på elevernas arbetsmiljö som framkommer i 
hälsosamtalen. Olycksfallstillbud redovisas separat om det 
visar sig i sammanställningen från en termin att det finns 
riskområden i skolan för skador.  

 
- EMI deltar aktivt i centrala elevhälsans arbete där 

förebyggande och främjande arbete görs på generell nivå. 
 
 
 
 
 
 
Resultat och analys  
 
Egenkontroll 

- Vaccination: 100% av eleverna erbjuds vaccination enligt 
föreskrifter och endast enstaka elever avstår från att 
vaccineras. 

- Vaccinationstäckning: åk 1= 98,5%, åk 5 = 98% och åk 
9= 94,3%. 

- Hälsosamtal: 100 % av eleverna erbjuds hälsosamtal 
enligt Socialstyrelsens vägledning för Elevhälsa och 
endast någon enstaka avstår från hälsosamtal.  

- Täckning hälsosamtal: åk1 =98,5 %, åk 4 =96,5% 
åk7=98%. Samtligaelever som inte hade blivit erbjudna 
skolläkarbesök och hälsosamtal under läsåret 2020/2021 
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har fått erbjudande under höstterminen 2021, 20/21 kom. 
97% av årets förskoleklasselever har träffat skolläkare.  

- Journalgranskning: Har genomförts och visar att 
patientjournaler håller hög kvalitet med avseende på 
innehåll, form och säkerhet.  

- Medicinteknisk utrustning: Kontroll har utförts enligt 
rutin.  

- Läkemedelsbeställning: Kontroll har skett enligt rutin.  
 
 
Avvikelser, händelser och vårdskador 
Ingen avvikelserapportering från läsåret 2020/2021 ses enligt 
den rutin som finns.  
Slutsats är ändå att avvikelse gällande Coronapandemins 
påverkan av EMI´s lagstadgade arbete borde skrivits av tidigare 
skolsköterska. Vid egenkontroll enligt checklista hittades elever 
som inte blivit erbjudna skolläkarbesök (21 st) och hälsosamtal 
årskurs 4 (10st). Dessa har erbjudits under höstterminen 2021, 
så arbetet är i fas.  
 
 
Efter händelse i väntrum där ljudupptagning togs utanför kurators 
dörr har behov av annan dörr uppmärksammats i väntrum hos 
EMI, då lyhördhet är ett problem som funnits en längre tid och 
tidigare varit påtalad.  
Det saknas tydliga rutiner och information angående GDPR för 
EMI, det arbetet påbörjades hösten 2019 med GDPR ansvarig 
hos ITSAM, men det kom aldrig något åter efter sammanställning 
av frågor som skickats dit.  
 
 
Klagomål och synpunkter  
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap. 2 § p 6 
Klagomål om vaccination mot Covid-19 i skolan har inkommit till 
hela skolledningen och skolsköterska i Boxholms kommun. Mail 
har noterats i diariet av skolkontoret och skolsköterska 
vidarebefordrade det hela för ställningstagande av den som har 
vårdgivaransvaret för åtgärden.  
 
Klagomål inkom, 210921, efter skolläkarbesök där en medicinsk 
bedömning inför eventuellt mottagande i grundsärskola utfördes. 
Dokument innehåller frågor som har betydelse för bedömningen. 
Vårdnadshavare skulle varit närvarande och fick möjlighet att ta 
sig till skolan då hon inte hade så långt till skolan men valde själv 
att svara på frågor i telefon, eleven var i rummet hos skolläkare 
och skolsköterska. Vårdnadshavare ringde upp efteråt och var 
arg/besviken över vissa frågor. Skolsköterska förklarade att det 
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är rutinfrågor som ska ställas, samtliga frågor är underlag för den 
medicinska bedömningen. Vårdnadshavare erbjöds prata med 
skolläkare men avböjde.  
 
 
Elevhälsans Medicinska Insats  
Arbete med kvalitets- och utvecklingsarbete där metodutveckling, 
utvärdering och uppföljning ingår, pågår kontinuerligt.  
Verksamhetschefen har tar ansvar för ledningssystemet och för 
det systematiska kvalitetsarbete i vilket avvikelsehantering, 
upprättande av årshjul (verksamhetsplan/verksamhetsberättelse) 
och patientsäkerhetsberättelse ingår. Personal inom EMI deltar i 
den fortbildning inom verksamhetsområdet som anordnas 
regelbundet för skolsköterska/or och skolläkare.  Genom att delta 
i nätverksgrupper och arbetsmöten stimuleras och utvecklas 
skolsköterskor och skolläkaren i sitt arbete. Utvecklingen inom 
det medicinska området liksom aktuell forskning är hälso- och 
sjukvårdspersonal skyldig att bevaka. Enheten arbetar i syfte att 
verka för hög kvalitet samt för god samverkan och fungerande 
vårdkedjor. Samverkan sker med folkhälsoaktörer, barn- och 
ungdomsverksamheter inom Region Östergötland. 
Barnkonsekvensanalys genomsyrar arbetet inom EMI och 
efterlevs i mötet med eleverna i kommunens grundskola. Alla 
elever erbjuds en likvärdig hälsovård, det är av stor vikt för 
barnens utveckling av hälsosamma val och för att uppnå goda 
resultat i skolan.  
 
 
Måluppfyllelse 
EMI har under rådande Coronapandemi lyckats att upprätthålla 
god patientsäkerhet. Det lagstadgade basprogrammet för EMI är 
i fas och de elever som inte fått erbjudande under läsåret 
2020/2021 gällande skolläkarbesök och hälsosamtal har under 
detta läsår fått erbjudande. Årshjulet för EMI har fått vara ett 
flexibelt dokument för det lagstadgade basprogrammet där 
åtgärder bockats av efter hand.  
Extra arbete för EMI tillkom då skolsköterska var behjälplig för 
Boxholms kommun och Ydre kommun i vaccinationsarbete mot 
Covid-19. Vaccinationstäckningen blev god för eleverna i ålder 
12-15 år, > 80%.  
Slutsatsen blir att inga strukturella organisationsförändringar är 
nödvändiga då EMI´s personal varit flexibla i sitt arbetssätt för att 
återuppta struktur som gått förlorad dels på grund av extra 
arbetsinsatser som krävdes kring Covid- 19 vaccinering och de 
restriktioner som Folkhälsomyndigeten gett ut.  
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Mål och strategier för kommande år 
Kommande läsårs mål är att delta aktivt i elevhälsans uppdrag 
genom att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att stödja 
elevernas utveckling och att klara av utbildningens mål. EMI´s 
arbete ska vara av god kvalitet och bedrivas på ett säkert sätt. 
För att säkerställa detta läggs fokus på dessa strategier:  

- Ledningssystemet för EMI ska vara uppdaterat, 
evidensbaserat och rutiner ska kontinuerligt omprövas och 
analyseras så att struktur förtydligas i processer.  

- Årshjulet ska återgå till den ordningen som var innan 
Coronapandemin uppkom. 

- Fortsätta samverkan med skolsköterska i Ydre kommun 
för att ombesörja vaccination i årskurs 5. 

- Delta i kompetenshöjande utbildningstillfällen för EMI 
personal. 

- Tydliggöra GDPR – grundläggande principer för EMI i 
Boxholms kommun och presentera dessa på Intranätet för 
Boxholms kommun, EMI.  

- Initiera ny arkiveringsrutin, elektroniskt arkiv.   
- Vid behov samverka med Region Östergötland för att 

ombesörja fortsatt vaccinering mot Covid- 19, i syfte att 
skapa trygghet för elever i Boxholms kommun.  
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-08-12 KS 2022/252 612 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Conny Oskarsson [Kommunstyrelsen] 
 Skolchef 

+46706689597  
conny.oskarsson@boxholm.se 

 

   

Remiss: Dnr: 2022:1016 Ansökan från Viljan Friskola AB  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Viljan Friskola AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Viljan Linköping 
friskola i Linköpings kommun från och med läsåret 2023/2024. Kommunen ges nu 
möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800).  
Yttrandet ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 2 september 2022. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen kan inte bedöma behovet av de utbildningsplatser som ansökan avser. 
Finns ett behov påverkar det kommunen positivt. Är behovet begränsat för etable-
ringen  motsatt påverkan och kostnaderna per utbildningsplats ökar generellt. Etab-
leringen innebär inte någon organisatorisk eller pedagogisk påverkan för Boxholms 
kommun.  
 
Befolkningsprognos för 16-åringar i kommunen i nuläget:  2022: 53, 2023: 52,  
2024: 54, 2025: 59, 2026: 65 samt 2027: 58. 
 
Boxholms kommun bedriver inte några gymnasieutbildningar. 
 
Boxholms kommun har samverkansavtal med samtliga kommuner i Östergötland 
samt Tranås kommun. 
 

Finansiering 
- 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att kommunstyrelsen beslutar att ej ha några synpunkter på sökt etablering. 
 

Beslutsunderlag 
Remiss från Skolinspektionen daterad 2022-07-01. 
 

Beslutet expedieras till 
Skolinspektionen För kännedom 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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Ulrika Carlsson <ulrika.carlsson@boxholm.se>

Fwd: Remiss: Dnr: 2022:1016 Ansökan från Viljan Friskola AB 
1 meddelande

Boxholm Kommun <kommun@boxholm.se> 1 juli 2022 14:28
Till: Ulrika Carlsson <ulrika.carlsson@boxholm.se>

---------- Forwarded message --------- 
Från: Sara Angeria <sara.angeria@skolinspektionen.se> 
Date: fre 1 juli 2022 kl 10:59 
Subject: VB: Remiss: Dnr: 2022:1016 Ansökan från Viljan Friskola AB 
To: kommun@boxholm.se <kommun@boxholm.se>, kinda@kinda.se <kinda@kinda.se>,
kommunstyrelsen@mjolby.se <kommunstyrelsen@mjolby.se>, motala.kommun@motala.se
<motala.kommun@motala.se>, norrkoping.kommun@norrkoping.se <norrkoping.kommun@norrkoping.se>,
kommun@soderkoping.se <kommun@soderkoping.se>, vadstena.kommun@vadstena.se
<vadstena.kommun@vadstena.se>, kommun@atvidaberg.se <kommun@atvidaberg.se> 
Cc: Cecilia Svahnalam <cecilia.svahnalam@viljan.se> 

Remiss från Skolinspektionen
Viljan Friskola AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering av en
fristående  gymnasieskola vid Viljan Linköping friskola i Linköpings kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024.

Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Ansökan utan bilagor
bifogas.

Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna
bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga och bestående negativa följder på lång
sikt (5 år) för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).

Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2022. Under maj 2022 kommer därför
Skolinspektionen begära in årets slutliga antagningsstatistik till gymnasieskolan.

Kommunens yttrande

Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka
ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av  utbildningen.
Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Om kommunen anser att en etablering av en fristående skola skulle medföra
påtagligt negativa konsekvenser behöver kommunen redogöra för konkreta exempel på hur det påverkar kommunen.
Bifoga även uppgift om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med.

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra bör
kommunen även bifoga följande:

1.       En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 2022-2027).

2.       En sammanställning över antalet kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som idag
erbjuder nedanstående program och inriktningar:

Det nationella estetiska programmet inriktning estetik och media.

3.       Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och inriktning (se ovan) vid
kommunala respektive fristående gymnasieskolor i kommunen.

4.       Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökt program och inriktning läsåret 2022/2023 samt om möjligt
läsåret 2023/2024.

5.       Om kommunen inte erbjuder sökt/a program och inriktning/ar läsåret 2022/2023 behöver ni redogöra för
vilka närliggande kommuner som erbjuder sökt/a program och inriktning/ar.

Remissvar
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Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara
Skolinspektionen tillhanda senast den 2 september 2022.

E-postadress: tillstand@skolinspektionen.se.

Vänligen ange ansökans dnr 2022:1016 i yttrandet.

                                                                                    

På Skolinspektionens vägnar

 

Sara Angeria 
Utredare

 

Bilaga

Ansökan från Viljan Friskola AB

 

Kopia till

Viljan Friskola AB

 

 

Med vänlig hälsning

_________________________________________

 

Sara Angeria

Utredare

Tillståndsenheten

Skolinspektionen

Telefon: +46 (0)8-586 081 68

E-post: sara.angeria@skolinspektionen.se

 

Växel: +46 (0)8-586 080 00

Besök: Sveavägen 159

Postadress: Box 23069, 104 35 Stockholm

www.skolinspektionen.se

 

För information om hur Skolinspektionen behandlar personuppgifter:

https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/integritetspolicy/

 

 

Ansökan 2022-1016.pdf 
8254K
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Allmän information

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående
gymnasieskola

Skolinspektionen prövar enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) om sökanden genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat

insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för

verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. Vidare krävs att den enskilde,

inklusive samtliga inom ägar‐ och ledningskretsen i övrigt bedöms lämplig. Det är sökanden som ska visa att denne uppfyller de

ovan nämnda kraven för att godkännas som huvudman för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas

på inlämnat underlag.

Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan. Det

undertecknade försättsbladet/e-signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Det undertecknade försättsbladet kan

antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm alternativ till

tillstand@skolinspektionen.se Försättsbladet behöver inte skickas in i original.

Skolinspektionen tar ut en avgift för ansökningar om godkännande med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen. Se sidan skicka in i

ansökningsblanketten för mer information.

Läs mer om Skolinspektionens integritetspolicy https://www.skolinspektionen.se/om-oss/integritetspolicy/

Skolstart och kommun

Ange vilket läsår skolenheten avser att starta*

2023/2024

Ange i vilken kommun skolenheten är belägen*

Linköpings kommun

Sökanden och skolenheten

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)

Viljan Friskola AB

Organisationsnummer/personnummer*

5567777775

Organisationsform*

Aktiebolag

Skolenhetens namn*
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Viljan Linköping Friskola

1 Sökanden och kontaktperson

2 kap. 5-6 §§ skollagen.

Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen — för kunskap, valfrihet och trygghet (s 235-237, 633, 642-645).

1.1 Uppgifter om sökanden

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)

Viljan Friskola AB

Organisationsform*

Aktiebolag

Organisationsnummer/personnummer*

5567777775

Utdelningsadress*

Vendevägen 85

Postnummer*

18291 

Ort*

Danderyd

1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter

Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga samt visar personer som ingår i ägar‐ och ledningskretsen ska

bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas

till ansökan ska vara aktuellt, max 3 månader gammalt. Vid ägande i flera led ska registerhandlingar för samtliga juridiska

personer med väsentligt inflytande över verksamheten bifogas, se vidare under punkterna Ägare med väsentligt inflytande och

Ägande i flera led. Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna

ansökan för att ansökan ska vara giltig.

Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan alltså inte ändra från ett

bolag till ett annat under pågående handläggning.

23



Registreringsbevis 556777-7775 2021-09-13.pdf

Viljan registreringsbevis

1.3 Offentligt inflytande

bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen

orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att verksamheten ska

komma till stånd, samt

vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.

Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller föreningen eller på något annat

sätt har rättsligt inflytande över verksamheten. Se 2 kap. 6 § skollagen. Om detta är fallet, redogör utförligt för

Ej aktuellt

1.4 Kontaktperson

Inga dokument registrerade

Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om kontaktpersonen

undertecknar ansökan eller undertecknar via e-legitimation ska en fullmakt från behörig firmatecknare bifogas till ansökan.

Kontaktperson*

cecilia Svahnalam

E-postadress*

cecilia.svahnalam@viljan.se

Telefon arbetet

Mobil*

0731566195

Kontaktpersonens funktion i verksamheten

Skolchef

1.5 Inriktning

Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar
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Waldorf

Konfessionell inriktning av utbildningen. Redogör för de konfessionella inslagen

1.6 Övertagande av en annan huvudmans godkännande och/eller utökning av en befintlig skolenhet

Besvara det här avsnittet om ansökan gäller att ta över en annan befintlig verksamhet av en kommunal eller fristående huvudman.

Alternativt om ansökan avser en sammanslagning av befintliga verksamheter.

Ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga godkännande för fristående skola

Ansökan avser att ta över en befintlig verksamhet med kommunal huvudman

Ansökan avser en sammanslagning av befintliga verksamheter

Beskriv förändringen som ni vill genomföra

Ej aktuell

1.7 Medgivande samt tidpunkt för övertagande

Inga dokument registrerade

Samtliga skolformer som den nuvarande huvudmannen har godkännande för vid skolenheten återkallas om godkännande ges till

den sökande. Försättsbladet ska signeras av befintlig huvudman och sökanden. Skriv ut försättsbladet och signera det.

Försättsbladet behöver inte skickas in i original. Försättsbladet kan skickas in i samband med ansökan. Ange även datum för

den planerade överlåtelsen av skolenheten.

Avser övertagandet en kommunal skola, bifoga beslut om detta från kommunen.

Notera att en överlåtelse endast får genomföras efter det att Skolinspektionen har godkänt ansökan.

Ej aktuell

2 Sökta program, elevantal och elevprognos

2 kap. 5 §, 1 kap. 4 § skollagen

12 § Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola (SKOLFS

2011:154).

Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen — för kunskap, valfrihet och trygghet (s. 242-243).

2.1 Nationella program och inriktningar samt antal sökta utbildningsplatser

Ange vilka nationella program och inriktningar som ansökan avser samt antal sökta utbildningsplatser läsår 1, 2 och 3.
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Nationellt program

Estetiska programmet

Inriktning

Estetik och media

Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt

Läsår 1 25 0 0 25

Läsår 2 14 23 0 37

Läsår 3 8 12 20 40

Fullt utbyggd
verksamhet 12 14 14 40

Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt

Fullt utbyggd
verksamhet

12 14 14 40

2.2 Läsår ‐ fullt utbyggd

Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd.

2026

2.3 Elevprognos

Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen:

vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den planerade skolenheten i samband med

intresseundersökningen

att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information om att den planerade skolan är en fristående skola

vilka frågor som ställdes vid undersökningen

resultatet från undersökningen där svaren redovisas per sökt årskurs

hur och när intresseundersökningen är genomförd

urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.

En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna bedrivas stabilt och

kontinuerligt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas ansökan eller därmed jämförbara uppgifter

som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. Riktat intresse förutsätter att

elev/vårdnadshavare fått information om huvudmannen innan de svarar. Det ska även framgå vilken utbildning, det vill säga

program och inriktning som intresse lämnas för.

För att säkerställa att vi har ett tillräckligt stort elevantal för att kunna driva skolan tryggt och

stabilt över tid utgår vi från den befintliga , Viljan Friskola, vi driver i Västmanland. Denna skolas

målgrupp har, liksom den sökta skolans tillstånd, en målgrupp med behov av anpassningar och

särskilt stöd i sin undervisning och skolgång. (Se avsnitt om mottagande i gymnasieskolan). Det
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betyder att den sökta skolan kommer att ta emot elever från hela Sverige, liksom det går till den

befintliga skolan. Den befintliga skolan har bedrivit gymnasieskola sedan 1992. För att undersöka

intresset för ännu en skola för liknande målgrupp med samma koncept: skola‐ boende utgår vi

från tre undersökningar: Antal intresseanmälningar som inkommit via den befintliga skolan Viljans

hemsida sedan januari 2020, kontaktat 10 kommuner (Socialförvaltningen och/eller

utbildningsförvaltningen i Ludvika, Sandviken, Falun, Heby, Sala, Norberg, Fagersta, Nyköping,

Sigtuna, Vansbro) som har placeringar på boendet och därmed skolan idag samt intervju med 2

studie‐ och yrkesvägledare som ingår i ett nationellt nätverk för Studie‐ och yrkesvägledare.

Elevprognos bygger på tre undersökningar: 1. Intresseanmälningar sedan januari 2020 till befintlig

skola i Västmanland. Undersökningen bygger på det antal elever som har sökt till den befintliga

gymnasieskolan i Västmanland som har funnits 20 år och arbetar med motsvarande målgrupp och

motsvarande beskrivning som denna ansökan för en ny skola omfattar. Sedan januari 2020 har 60

elever anmält sitt intresse till den befintliga skolan i Ramnäs. Dessutom har 10 elever ansökt till

skolan via det webbsystem (Dexter) som Västmanland använder för gymnasieantagning. Eleverna

kommer från följande kommuner: Stenungsund, Avesta, Äppelbo, Nyköping, Dala-Järna,

Saxdalen, Nynäshamn, Sandviken, Hallstahammar, Sigtuna, Svenshögen, Sala, Ludvika,

Surahammar, Enköping, Falun, Vansbro, Gustafsberg, Fagersta, Upplands-Väsby, Kungsbacka,

Norberg, Lövstabruk, Strängnäs, Örebro, Katrineholm, Vellinge, Heby, Göteborg, Sandviken,

Lindome, Arboga, Kungsör, Skinnskatteberg, Hedemora, Säter. Endast 20 av dessa 70 elever

som har visat intresse alternativt sökt via Dexter januari 2020 kunnat erbjudas plats på den

befintliga skolan eftersom skolan endast tar emot upp till 50 elever och varje läsår slutar ungefär

mellan 5-15 elever. Vilket ger en tydlig indikation på att det finns ett betydande behov av en skola

med Viljan friskolas modell då vi inte heller annonserar eller gör reklam för vår skola längre

eftersom behovet över tid varit större än vad vi kan tillgodose. 2. Djupintervju med kommuner som

idag har placering på skola/boende. Den befintliga skolan i Västmanland har LSS-boende (Lagen

om särskilt stöd/ boende) för barn och ungdomar kopplat till skolan. Det betyder att av de 46

eleverna som går på skolan bor 29 av eleverna på LSS-boendet som är sammanlänkat till skolan.

Många av nuvarande elever kommer från hela Sverige. De flesta av våra elever behöver stöd i sitt

boende vilket betyder att de söker plats på vårt LSS-boende hos vårt systerbolag Viljan Asperger

Centrum när de söker skolplats hos oss. Ett antal elever bor på andra sätt såsom familjehem och

i HVB (Hem för vård och boende) medan de som bor i närkommunerna och där det fungerar att

bo kvar hos sina vårdnadshavare gör det. För den sökta skolan kommer boende alternativ att

kunna erbjudas till eleverna, vilket gör att den sökta blivande skolan har samma uppbyggnad som

den befintliga skolan i Västmanland har. Detta medför att vi har valt att kontakta kommuner som

idag har placering i vårt LSS-boende. Vi har kontaktat 10 kommuner (socialförvaltning och/eller

utbildningsförvaltning) via telefon och gjort djupintervju med LSS-handläggare eller tjänsteman

inom utbildningsförvaltningen. Frågorna vi ställde löd: ‐ Ser du ett behov av fler gymnasieskolor

såsom Viljan med boende och skola nära sammankopplat? ‐ Med det underlaget du har av

tänkbara elever kan du se att estetiska programmet, inriktning estetik och media, är ett lämpligt

val av gymnasieprogram för denna målgrupp? Sammantaget var kommunerna positivt inställda till

båda frågorna. Kommunerna ser ett behov av fler skolor som Viljan eftersom de upplever att alla

som har behov av motsvarande skola inte får en plats.Fem kommuner svarade att de ser ett stor

behov idag och de ser att behovet ökar för målgruppen. Det blir fler och fler hemmasittare och

elever som mår dåligt för att skolgången inte fungerar i den skola de nu är placerade i. Många

föräldrar till dessa barn och ungdomar behöver stöd för att stötta sin ungdom mot ett självständigt
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Inga dokument registrerade

och fungerande samhällsliv, vilket gör att boende som är kopplat till skolan är en viktig del.

Samtliga handläggare svarade att estetiska programmet är lämpligt för denna målgrupp då flera

av deras klienter uttrycker vilja att göra något mer kreativt och skapande men de vill inte gå ett

yrkesprogram då många upplever att APL-perioderna är tuffa. 3. Djupintervju med två studie‐ och

yrkesvägledare Båda studie‐ och yrkesvägledare (SYV) är verksamma i ett nationellt nätverk för

studie‐ och yrkesvägledare. I detta nätverk har SYV:arna ofta dialog om elever med särskilda

behov och vilka skolor de kan rekommendera att eleverna söker sig till. SYV:arna upplever att det

kan var svårt att hitta skolor som endast är inriktade på elever med särskilda behov och behov av

extra anpassningar. De letar ofta efter mindre skolor som tar emot få elever för att skolan ska

kunna erbjuda den lugna miljö målgruppen är i behov av. En SYV är tydlig med att många av

dessa elever inte är studiemotiverade då de känner ett misslyckande med skolan sedan tidigare

vilket gör att det är viktigt att de får känna att de lyckas. Erfarenheten av elever som går på vår

befintliga skola, Viljan, är att elever här känner att de lyckas med sina studier och blir då mer

motiverade att fortsätta studera för att kunna ta en gymnasieexamen alternativt få ett studieintyg.

Därmed kan de ta nästa kliv ut på arbetsmarknaden alternativt in i nästa nivå av studier och ett

meningsfullt vuxenliv. Att erbjuda det estetiska programmet med inriktning estetik och media är

båda positiva till många av de elever de har kontakt med som tillhör målgruppen ofta uttrycker att

de vill gå ett mer kreativt program som ändå är högskoleförberedande då de ofta inte vill gå ett

yrkesprogram utifrån att de helst inte vill ut på APL. Eleverna upplever att de inte är redo för det

ännu. Estetik och media är något som många av målgruppen uttrycker intresse för menar

SYV:arna. Utifrån ovan presenterade undersökning bedömer Viljan Friskola AB att det finns ett

tillräckligt stort intresse för en ny skola med estetiska programmet och med samma koncept som

den befintliga skolan med möjlighet till boende och skola i kombination.

Lägg till bilaga

2.4 Elevprognos vid övertagande av en befintlig verksamhet

Vad som ligger till grund för den elevprognos som sökanden angett. Har en intresseundersökning genomförts bland

befintliga elever redogör för denna.

Om det planerade elevantalet är högre än det befintliga antalet elever, redogör särskilt för vad som ligger till grund för denna

elevprognos.

Vilken information vårdnadshavare och elever har fått om den nya huvudmannen samt hur och när informationen har getts.

Bifoga underlag som gått ut till elever/vårdnadshavare.

Inga dokument registrerade

Om ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga verksamhet och/eller en sammanslagning av befintliga

verksamheter, redogör för

ej aktuellt

Lägg till bilaga

3 Ekonomi
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2 kap. 5 § skollagen.

Prop. 2017/2018:158: Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden (s. 50-51).

3.1 Sökandens budget

Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3. Likviditetsbudgeten består av

två delar: Del ett visar in‐ och utbetalningar och investeringar för etablering, det vill säga in‐ och utbetalningar som sker innan

skolstart. Del två visar in‐ och utbetalningar under läsår 1. Resultatbudget lämnas för de tre första läsåren och visar

bokföringsmässiga intäkter och kostnader. Se vidare under avsnitt 3.7 för likviditetsbudget samt 3.8 för resultatbudget.

Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets‐ och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet med god kvalitet och

med varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets jämförelsetal och kommentera eventuella större avvikelser från

genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i budgeten för till exempel elevhälsa eller försäkringar, ange

skälet till detta.

Som anges i skolans urvalskriterier så har alla elever som antas till skolans utbildning en

dokumenterad skolproblematik vilket innebär att Viljan Friskolas elevkostnad är högre än

kommunens grundbelopp. Detta är väl förankrat med utbildningsförvaltning och socialtjänst inför

elevens skolstart. Således har denna skola vi söker för ett högre belopp än kommunens

grundbelopp. Som framgår i ansökan där verksamheten beskrivs har vi också en högre personal

och lärartäthet än Skolverkets jämförelsetal.

3.2 Årsredovisning/årsbokslut

Bifoga årsredovisning/årsbokslut inklusive revisionsberättelse för senast avslutade räkenskapsår om sådan finns. Om sådan inte

upprättats, kom in med en aktuell balans‐ och resultatrapport (max 2 månader gammal).

Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar låg likviditet och/eller

soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för hur sökanden ska stärka den ekonomiska

situationen.

Om sökanden ingår i en koncern, redovisa koncernens ekonomiska ställning inklusive koncernredovisning om sådan finns.

Förtydliga eventuella kommissionsförhållanden.

Bolaget ingår i momsgrupp där moderbolaget Team Olivia AB, orgnr 556742-0731, är kommittent

och bolaget är kommissionär. Detta innebär att bolaget bedriver verksamhet för Team Olivia AB:s

räkning och vid årets slut överförs kommissionärens resultat till kommittenten.

Lägg till bilaga

3.2 Signerad Årsredovisning Team Olivia AB 2020 inkl revisionsberättelse.pdf

Team Olivia Årsredovisning 2020

3.2 Signerad Årsredovisning Viljan Friskola AB 2020 inkl revisionsberättelse.pdf
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Viljan Friskola Årsredovisning 2020

3.3 Grundbelopp

beloppets storlek och hur det har beräknats

vilka kontakter som tagits med kommunen

Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per nationellt program. Beloppet ska stå i överensstämmelse

med det angivna elevantalet.

Av redogörelsen ska framgå

Som anges i skolans urvalskriterier så har alla elever som antas till skolans utbildning en

dokumenterad skolproblematik vilket innebär att Viljan Friskolas elevkostnad är högre än

kommunens grundbelopp. Detta är väl förankrat med utbildningsförvaltning och socialtjänst inför

elevens skolstart. Således har denna skola vi söker för ett högre belopp än kommunens

grundbelopp.

3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott samt finansiering med egna medel

Inga dokument registrerade

Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter.

Lån: Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank. Se Läs mer för vad som ska framgå.

Aktieägartillskott/ägartillskott: Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post. Tillskottet ska styrkas med

aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part är en juridisk person ska intyget signeras av behöriga

firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet och underlag som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska

bifogas (t ex registreringsuppgifter från Bolagsverket). Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå.

Detta gäller oavsett om lämnande part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag, årsredovisning

eller liknande.

Finansiering med egna medel: Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den sökandes pågående

verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och kontoutdrag och förklara vilka medel

sökanden avser nyttja.

N/A pga kommissionärsförhållande, se punkt 3.2.

Lägg till bilaga

3.5 Övriga inbetalningar/intäkter

Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall vad posten omfattar och med vilket belopp.

Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i

budgeten. Tillskott av medel som inte omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och

kontoutdrag från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande.

ej aktuellt

30



Inga dokument registrerade

Lägg till bilaga

3.6 Investeringar och etableringsutbetalningar vid en ny skolenhet

vilka belopp och i vilka poster etableringsutbetalningar respektive investeringar upptas i budgeten.

hur investeringar och etableringskostnader är beräknade

hur investeringar och etableringskostnader ska finansieras

när i tiden in‐ och utbetalningarna kommer att uppstå.

Inga dokument registrerade

Investeringar och etableringsutbetalningar ska redovisas i budgeten.

Av budgeten ska följande framgå

Av beskrivning ska följande framgå

‐ utifrån elevantal och övrig organisation ‐ via återinvestering av tidigare resultat (kommission) ‐ i

samband med uppstart (uppstartsbudget)

Lägg till bilaga

3.7 Likviditetsbudget för in‐ och utbetalningar innan skolstart samt likviditetsbudget för läsår 1

Inkom med en likviditetsbudget för in‐ och utbetalningar innan skolstart samt ytterligare en likviditetsbudget för läsår 1.

Eventuella inbetalningar utöver bidrag ska vara sådana som inte redan angivits i investerings‐ och etableringsbudgeten. Detta

innebär alltså att sökanden inte kan ta upp samma inbetalning i både "likviditetsbudget in‐ och utbetalningar innan skolstart" och i

" likviditetsbudget läsår 1".

Likviditetsbudget in‐ och utbetalningar
innan skolstart

Likviditetsbudget läsår 1

Inbetalningar Innan skolstart Inbetalningar Läsår 1 Totalt år 1

Kommunalt bidrag gymnasieskolan 7250000 7250000

Lån 0 Lån 0 0

Aktieägartillskott/
ägartillskott 0 Aktieägartillskott/ ägartillskott 0 0

Finansiering med egna
medel 0 Finansiering med egna medel 0 0

Annan finansiering 0 Annan finansiering 0 0

Övriga inbetalningar 247000 Övriga inbetalningar 408200 655200

Summa inbetalningar 247000 Summa inbetalningar 7658200 7905200

Utbetalningar ‐ innan skolstart Utbetalningar ‐ läsår 1

Utbildning och personal Utbildning och personal
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Skolledning 25000 Skolledning 190000 215000

Personal/lärare 0 Lärare gymnasieskolan 4400000 4400000

Övrig personal 480000 480000

Administration 10000 Administration 450000 460000

Rekrytering 15000 Rekrytering 5000 20000

Fortbildning 60000 60000

Lokaler/Utrustning Lokaler/Utrustning

Lokalhyra 0 Lokalhyra 1100000 1100000

Speciallokaler 0 Speciallokaler 0 0

Möbler 15000 Möbler 10000 25000

Kontorsutrustning/
förbrukningsinventarier 20000

Kontorsutrustning/
förbrukningsinventarier 60000 80000

Telefon, kopiator mm 0 Telefon, kopiator mm 1500 1500

Läromedel Läromedel

Litteratur/utrustning/skol
bibliotek (ink
programvaror, licenser)

80000
Litteratur/utrustning/skolbibliotek (ink
programvaror, licenser) 70000 150000

Datorer 0 Datorer 17000 17000

Övrigt Övrigt

Info och annonsering 80000 Info och annonsering 80000 160000

Elevhälsa 360000 360000

Skolmåltider 225000 225000

Försäkringar 1000 Försäkringar 20700 21700

Studie-och yrkesvägledning 100000 100000

APL-handledare 0 APL-handledare 0 0

Övriga utbetalningar 1000 Övriga utbetalningar 20000 21000

Finansiella poster Finansiella poster

Räntor 0 Räntor 9000 9000

Amorteringar 0 Amorteringar 0 0

Summa utbetalningar 247000 Summa utbetalningar 7658200 7905200

Över/Underskott 0 Över/Underskott 0 0

3.8 Resultatbudget för läsår 1, 2 och 3

Inkom med en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3. Utgå från Skolinspektionens budgetmall nedan.

Observera att angivna kostnader läsår 1 bör överensstämma med totala utbetalningar i likviditetsbudget. Förklara eventuella

avvikelser.

Resultatbudget

32



Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3

Kommunalt bidrag gymnasieskolan 7250000 10700000 11600000

Övriga intäkter 0 0 0

Summa intäkter 7250000 10700000 11600000

Kostnader

Personal

Skolledning 190000 230000 230000

Lärare gymnasieskolan 4400000 6000000 6700000

Övrig personal 480000 960000 960000

Administration 450000 550000 550000

Rekrytering 5000 20000 20000

Fortbildning 60000 80000 100000

Lokaler/Utrustning

Lokalkostnad 1100000 1100000 1100000

Kostnader för speciallokaler 0 0 0

Kontorsutrustning/ förbrukningsinventarier 60000 100000 110000

Läromedel

Litteratur/utrustning/skolbibliotek (inkl.programvaror,
licenser) 70000 200000 220000

Övrigt

Info och annonsering 80000 60000 40000

Elevhälsa 360000 460000 480000

Skolmåltider 225000 330000 360000

Försäkringar 20700 30400 33000

Studie‐ och yrkesvägledning 100000 120000 120000

APL-handledare 0 0 0

Övriga kostnader 20000 30000 30000

Finansiella poster

Räntor 9000 11000 13000

Avskrivningar

Möbler 10000 25000 25000

Datorer 17000 25000 27000

Telefon, kopiator mm 1500 1500 1500

Summa kostnader 7658200 10332900 11119500

Vinst/förlust -408200 367100 480500

3.9 Resultatbudgeten
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Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen är nystartat eller av annat skäl inte har ett eget

kapital som täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas.

Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst ett nollresultat samt

hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta.

ej aktuellt

3.10 Övriga ekonomiska upplysningar

Skolinspektionen inhämtar upplysningar om sökandens ekonomiska status hos UC AB. Om sökanden har kännedom om att

bolaget/föreningen har betalningsanmärkningar, redogör för skälen till eventuella betalningsanmärkningar.

4 Lokaler

1 kap. 3 § 2 kap. 35-36 §§ och 26 kap. 9 a § skollagen

Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen — för kunskap, valfrihet och trygghet (s. 283-284 och s. 633).

4.1 Lokaler

Sökanden kommer att ha tillgång till lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna

uppfyllas.

Ange i vilken stadsdel/kommundel skolenheten planeras vara belägen.

Vid ett godkännande av enskild som huvudman enligt 2 kap. 5 § skollagen kommer Skolinspektionen enligt 26 kap. 9 a §

skollagen att genomföra en kontroll av den verksamhet som ska bedrivas innan utbildningen startar (etableringskontroll).

Etableringskontrollen görs under maj — juni samma år som utbildningen är tänkt att starta. Vid etableringskontrollen granskar

Skolinspektionen huvudmannens förberedelser inför skolstarten. Bland annat granskas skolans lokaler. Skolinspektionen tar

ställning till om huvudmannen följer de föreskrifter som gäller för verksamheten. Resultatet meddelas huvudmannen i ett beslut.

4.2 Speciallokaler

Om speciallokaler inte ska inrymmas i skolenheten, redogör för

omfattning och organisering av undervisningen som ska bedrivas i speciallokaler utanför skolenheten.

Redogör för tillgången till speciallokaler och om de kommer att inrymmas inom skolenheten eller om de ska hyras externt.

Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen

Idrott och hälsa

Undervisningen kommer att ske ute såväl som inne. När undervisningen sker inomhus har eleverna
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tillgång till en fullt utrustad idrottshall 500 m från skolbyggnaden

Naturvetenskapliga ämnen

Naturkunskap ingår i estetiska programmet. Undervisningen bedrivs i skolans lokaler, det finns

tillgång till både teoretiska liksom praktiska skolsalar.

Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram

4.3 Skolbibliotek

Av beskrivningen ska framgå

skolbibliotekets innehållsmässiga funktion

skolbibliotekets pedagogiska funktion.

Beskriv hur sökanden kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek.

Om skolbiblioteket inte inryms inom skolenhetens lokaler redogör för hur sökanden avser ge eleverna tillgång till ett skolbibliotek.

Skolbiblioteket ligger i hjärtat av skolan, tillgängligt för alla elever. Skolbiblioteket är en öppen,

lugn och trygg plats för skolarbete med tillgång till skön‐ och facklitteratur, dagstidningar,

tidskrifter och hjälp med media -och informationssökning och ett källkritiskt förhållningssätt.

Skolbibliotek ger eleverna möjlighet att stärka sin kompetens av digitala verktyg och medier. På

så sätt ökar deras förståelse av digitaliseringens påverkan på samhället. Samarbetet mellan

skolbibliotek och lärare säkerställer att elevernas vetenskapliga förhållningssätt utvecklas och

förbereda dem inför eventuella fortsatta studier, arbete och livslångt lärande. Skolbiblioteket är en

naturlig del av skolans verksamhet som bidrar till att fördjupa och bredda undervisningen och

elevernas utbildning mot målen. Skolbiblioteket är en viktig del i det pedagogiska arbetet som

inspirerar och bjuder in till samt aktivt stödjer lusten att läsa. Att stärka elevernas läs ‐ och

språkutveckling är en naturlig del mot målet att få elever att framöver bli självständiga, kritiskt

läsande och skrivande samhällsmedborgare som kan göra sin röst hörd och inse konsekvenserna

av olika alternativ. Litteraturen i biblioteket är en blandning av genre, tidsepoker, kulturer, genus,

nationaliteter och att den skildrar olika livsvillkor (ex socio-ekonomiska skillnader) och vid inköp

görs en kartläggning utifrån ovan perspektiv. Olika vetenskapliga ämnen finns representerade i

skolbiblioteket och det som inte täcks upp kan eleverna hitta på det kommunala biblioteket.

Utöver skolans bibliotek utarbetar vi även ett nära samarbete med det kommunala biblioteket.

Många av eleverna som börjar på vår skola har av olika anledningar bristande skolgång och att få

möjlighet att besöka ett bibliotek, få en grundläggande bibliotekskunskap och samtidigt få en

fördjupad kunskap om samhället, kulturarv, värden och traditioner.

5 Skolenhetens ledning och personal

2 kap. 11-14 §§ och 17-22 §§ skollagen
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5.1 Rektor

För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Sökanden kommer att anställa en rektor som genom utbildning och

erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 § skollagen.

5.2 Lärare — behörighetskrav

För undervisning i gymnasieskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som lärare och är behörig

för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag får göras i vissa fall.

Sökanden för gymnasieskolan kommer att följa kraven på lärarnas utbildning enligt 2 kap. 13 § och 17-22 §§ skollagen.

5.3 Antal lärare

Ange beräknat antal lärare uttryckt i personer och antal tjänster. Lämna även en redogörelse för hur lärarresurserna ska

organiseras på skolan.

Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet

Antal personer Antal heltids-
tjänster

Antal personer Antal heltids-
tjänster

Antal personer Antal heltids-
tjänster

Antal personer Antal heltids-
tjänster

10 7.5 12 10 13 11 13 11

Antal elever per lärare, läsår 1

3,333

Antal elever per lärare, läsår 2

3,7

Antal elever per lärare, läsår 3

3,636

Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet

3,636

Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.

Lärarna arbetar ämnesövergripande i arbetslag. Se text i avsnitt utbildningens syfte.

5.4 Övrig personal

Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses.

En resurspedagog första läsåret och två resurspedagogerna läsår två och framåt.

6 Elevhälsa och studie‐ och yrkesvägledning

2 kap. 25-30 §§ skollagen

36



Skolverkets och Socialstyrelsens publikation Vägledning för elevhälsan (2016)

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2016-11-4.pdf

Skolverkets allmänna råd ‐ Arbete med studie‐ och yrkesvägledning https://www.skolverket.se/publikationer?id=3143

6.1 Elevhälsa

Av beskrivningen ska framgå

vilka personalkategorier som kommer att ingå i elevhälsan

hur elevhälsans kompetenser ska arbeta förebyggande

hur elevhälsans kompetenser ska arbeta hälsofrämjande

hur samverkan ska ske dels mellan elevhälsans samtliga kompetenser och dels med övriga personalgrupper i det

förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Beskriv hur eleverna får tillgång till elevhälsans kompetenser och funktion.

Skolan har en aktiv elevhälsa bestående av skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog,

specialpedagog, beteendevetare samt kurator och rektor. Elevhälsan leds av skolans rektor.

Skolans elevhälsa delas upp i två grupper: elevhälsan som består av alla ovan kompetenser och

elevhälsoteamet som består av skolsköterska, specialpedagog, kurator samt rektor, som leder

elevhälsoteamet. Genom elevhälsan säkerställs att skolan har tillräcklig tillgång till medicinsk,

social och psykologisk kompetens. Elevhälsans arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt och

arbetar således förebyggande och hälsofrämjande. I nedan beskrivna roller och arbetsuppgifter

beskrivs hur elevhälsans kompetenser arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Rektorns roll

Rektor har det övergripande ansvaret för elevhälsoarbetet och samordnar personalens insatser

liksom ser till att erforderliga resurser finns för att eleverna ska få den skolgång den har rätt till.

Rektor fattar beslut om särskilt stöd, anpassad studiegång och särskild undervisningsgrupp.

Rektor fattar även beslut om att åtgärdsprogram ska upprättas. Rektor har vid behov samtal med

elever och vårdnadshavare vid studiesvårigheter samt svårigheter att följa skolans regler och

värdegrund. Rektor samordnar insatser för elever med särskilda behov tillsammans med

Elevhälsan. Rektor ansvarar för att arbetet i Elevhälsan leds och utvecklas. Skolläkarens uppdrag

är att i förebyggande syfte ha som uppdrag att identifiera risker för ohälsa såsom övervikt,

stillasittande, psykiskt mående, neuropsykiatriska svårigheter, stress och missbruksproblem.

Skolläkaren ansvarar för medicinska hälsofrågor. Skolläkaren ska också kunna konsulteras för att

ge en beskrivning av mediciners påverkan på elevernas förmåga att uppnå de kunskapskrav som

skollagen föreskriver, dess biverkningar och på vilket sätt skolsituationen kan komma att behöva

anpassas vid medicinering — eller vid upphörande av medicinering. Skolsköterskans uppdrag är

att i förebyggande syfte identifiera risker för ohälsa såsom övervikt, stillasittande, stress, alkohol‐

tobaks-droganvändning i skolmiljön. Skolsköterskan har till uppgift att följa elevernas utveckling,

stötta eleverna till att ha en god hälsa samt verka för sunda levnadsvanor dels genom de

hälsosamtal som varje elev erbjuds och dels genom att tillse att varje elev har en sammanhållen

journal genom hela sin utbildning (grundskola till gymnasiet). Skolsköterskan erbjuder varje elev

hälsosamtal under årskurs 1 samt då särskilda skäl föreligger. Hälsosamtalen är grund för varje

elevs upplevelse av sin skolgång och kan på en aggregerad nivå visa exempelvis om det

förekommer otrygghet på vissa platser i skolan, under vissa lektioner eller annat som kan tyda på

det finns områden (psyko-sociala eller fysiska) på skolan som man i Elevhälsan behöver arbeta
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med på ett både aktivt och förebyggande sätt. Skolsköterskans roll i Elevhälsan och även i

kontakt med skolpersonal är viktig här utifrån en sammanställning av hälsosamtalen. I Elevhälsans

rutiner är det tydligt gällande sekretessnivåer mellan de olika kompetenserna i elevhälsan med

syfte att ha ett effektivt arbetssätt och samordning mellan kompetenserna. Skolsköterskan

erbjuder rådgivning och samtal inom kroppslig hälsa då elev har behov. Eleven ska i samband

med denna, då behov föreligger, erbjudas råd för att på egen hand kunna vidta åtgärder för ökad

hälsa. Skolsköterskan ansvarar tillsammans med skolläkaren för den medicinska delen av

elevhälsans arbete. Skolsköterskan följer upp vaccinationsprogram och erbjuder

hälsoundersökningar av syn, hörsel, rygg, längd och vikt. Skolsköterskan ansvarar för att eleven

ska ha en sammanhållen journal under sin skolgång. Skolsköterskan finns tillgänglig på skolan för

uppföljning samt för skolsköterskan förekommande uppgifter. Skolpsykologens uppdrag är att i

förebyggande syfte identifiera risker för psykisk ohälsa kopplat till elevens skolsituation.

Skolpsykologen ska också kunna konsulteras för personalhandledning i ärenden som rör

elev/elever där psykisk ohälsa kan konstateras. Konsultation av skolpsykolog går via rektor.

Specialpedagogens uppdrag är att utifrån sin specialistkompetens identifiera och förebygga

stress och ohälsa relaterad till undervisning och kunskapsutveckling. Specialpedagogen ska

utifrån ställda diagnoser eller upptäckta inlärningssvårigheter utarbeta strukturer och hjälpmedel

för att skapa en främjande undervisningssituation. Specialpedagogen ska också stötta elever och

personal i given situation och är närvarande under lektioner vid behov. Specialpedagogen

handleder lärare/mentorer vid planering av undervisning. Specialpedagogen håller i utredningar för

eleven och inhämtar information av elevhälsans olika kompetenser samt av lärare och handledare.

Då rektor har beslutat om att upprätta åtgärdsprogram håller specialpedagogen i det arbetet

tillsammans med rektor. Rektor skriver under åtgärdsprogrammet och har kontakten med elev

och vårdnadshavare. Då elev börjar på skolan deltar specialpedagogen i överlämnade av elever i

behov av särskilt stöd från föregående skola samt ansvarar för att föra minnesanteckningar och

att sammanställa dessa. Specialpedagogen ansvarar för den sammanställning av elever i behov

av särskilt stöd på skolan som presenteras för rektor och huvudman. Kurators uppdrag i det

förebyggande elevhälsoarbetet är att värna skolans värdegrund genom att medvetandegöra både

elever och personal om sociala frågor och perspektiv. Kurator arbetar med frågor som rör

trygghet, värdegrund, respekt för varandra, både i klassrum tillsammans med lärare och ensam i

grupp eller individuellt, beroende av elevens förmågor och förutsättningar. Kurator har också till

uppgift att handleda skolpersonal i sådana frågor som omfattas av hens specialkompetens.

Kuratorn har individuella kontakter med elever och vårdnadshavare och vid behov sker arbetet i

klasser. Kurator ska samverka med skolans personal i arbetet med skolans plan mot kränkande

behandling. Hen ska också bidra med rådgivning i syfte att förebygga kränkande behandling och

diskriminering. Beteendevetarens uppdrag är att, i samråd med specialpedagog och

personalgrupp, i den dagliga verksamheten värna om ett salutogent perspektiv i bemötande och

förhållningssätt. Specialpedagog och beteendevetare har tillsammans i uppdrag att arbeta

förebyggande för närvaro, trivsel och trygghet i skolan. Dessa sammanträder regelbundet under

läsåret och inhämtar vid elevkonferenser information om aktuella elevärenden. Specialpedagog

och beteendevetare ansvarar för att genomföra enkätundersökningar gällande såväl hälsa som

trygghet och studiero. De ansvarar också för att delge rektor och huvudman resultat av dessa

enkäter, bidra till analys och utarbetande av åtgärdsplaner. Elevhälsoteamet bestående av rektor,

specialpedagog, kurator samt skolsköterska möts en gång per månad med syfte att arbeta

förebyggande och främjande med elever och personal genom att följa elevernas
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kunskapsutveckling trygghet och studiero i ett nära perspektiv. Elevhälsan möts en gång per

termin för att identifiera risker och sätta upp mål för skolans elevhälsoarbete. Elevhälsan

identifierar friskfaktorer och beaktar det salutogena perspektivet för skolan. Måluppfyllelse

utvärderas vid regelbundet vid varje läsårs slut. Elevhälsans årshjul visar på vilka insatser som

skolsköterska och skolläkare planeras för eleverna samt övriga kompetensers insatser gällande

bland annat trygghet och studiero, hälsofrämjande aktiviteter, värdegrundsarbete med elever och

personal. Samverkan mellan elevhälsans kompetenser Elevhälsan har inplanerade möten varje

termin (1 per termin) och vid behov under läsåret. Elevhälsoteamet har inplanerade möten varje

månad. Rektor, specialpedagog och kurator har inplanerade möten varje vecka. Samverkan med

övrig personal på skolan Varje vecka samlas lärarna och resurspedagogerna till elevkonferens

där rektor, kurator och specialpedagog deltar. Specialpedagogen handleder enskilda lärare vid

behov samt arbetslag eller annan gruppkonstellation av lärare och personal vid behov.

Handledning ges när personal efterfrågar och/eller när någon kompetens inom elevhälsoteamet

efterfrågar handledning av personal eller personalgrupp. Specialpedagogen går även in och

stöttar under lektioner vid behov och även förebyggande. Kurator har som uppgift att handleda

personal utifrån sin kompetens och även delta under lektioner vid behov. Handledning ges när

personal efterfrågar och/eller när någon kompetens inom elevhälsoteamet efterfrågar handledning

av personal eller personalgrupp. Kuratorn har även inplanerad tid att medverka på lektioner för att

stötta och vägleda i sociala frågor. Kuratorn arbetar tillsammans med eleverna och lärarna

gällande skolans värdegrund, sexualitet, samlevnad och relationer samt värderingar och

bemötande av varandra. Elevhälsoteamet är lättillgängligt för all personal genom att kurator och

specialpedagog sitter i personalens arbetsrum och rektorn har inplanerad tid varje vecka för att

personal ska kunna komma in och lyfta funderingar utan tidsbokning. Exempel på Årshjul

Elevhälsan Vi har ett årshjul för ett systematiskt elevhälsoarbete. Vi inleder läsåret med träff med

det tvärprofessionella teamet bestående av: Rektor, Beteendevetare, Skolläkare, Skolsköterska,

Skolpsykolog, Specialpedagog samt Kurator. Elevhälsan kommer att göra studiebesök på andra

skolor som kan relateras till aktuell forskning. Elevhälsan utgår från beprövad erfarenhet och

vetenskaplig grund i sitt arbete. Vid varje årsinledande möte beslutar elevhälsan om fokus på ett

antal frågor som baseras på föregående läsårs analys och utvärdering. Pågående under hela

året genomför skolsköterskan hälsosamtal, vaccinationer för de som behöver, kontroll av syn,

hörsel, längd och vikt. Kurator arbetar med värdegrundsfrågor, respekt och bemötande

genomgående hela året tillsammans med elever och personal. Vårt årshjul ser ut enligt följande:

Fokusfrågor under läsåret: Livstilsförändringar under pågående Coronapandemin.

(utomhusvistelse, umgängesvanor, hygien och social distansering) Augusti: planen mot kränkande

behandling revideras och uppdateras, genomgång av nya elever, skriva kalender September:

Studiebesök, revidera årsplan, ny årsplan upprättas, förberedelse av hälsoenkät.

Elevvårdskonferens, närvarouppföljning varje vecka och eventuella åtgärdsprogram upprättas,

kallelse skickas till hela elevhälsan angående träff i november. Oktober: Elevvårdskonferens,

närvarouppföljning varje vecka och eventuella åtgärdsprogram upprättas samt revideras samt

hälsoenkäten skickas ut och genomförs November: Hälsoenkäten sammanställs och analyseras,

Elevvårdskonferens, närvarouppföljning varje vecka, eventuella åtgärdsprogram upprättas och

befintliga revideras vid behov. Förbereda för Hälsodagen. Elevhälsan möts. December:

Elevvårdskonferens, närvarouppföljning varje vecka, eventuella åtgärdsprogram upprättas och

revideras vid behov, uppföljning studieresultat, föreläsning om sex och samlevnad samt ANDT,

förbereda trivselenkät Januari: Elevvårdskonferens, närvarouppföljning varje vecka, eventuella
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åtgärdsprogram upprättas och revideras, genomföra trivselenkät, eventuella åtgärder relaterade

till hälsoenkäten utarbetas Februari: Elevvårdskonferens, närvarouppföljning varje vecka,

eventuella åtgärdsprogram upprättas och revideras, trivselenkät sammanställs och analyseras

Mars: Elevvårdskonferens, närvarouppföljning varje vecka, eventuella åtgärdsprogram upprättas

och revideras, Resultatrapport till skolläkare och skolsköterska ang hälsoenkät och trivselenkät

April: Elevvårdskonferens, närvarouppföljning varje vecka, genomgång av studieresultat och

eventuella åtgärdsprogram upprättas Maj: Elevvårdskonferens, närvarouppföljning varje vecka,

förberedelse inför utvärdering med hela elevhälsan Juni: Utvärdering av läsåret tillsammans med

hela elevhälsan, planera för höstterminen.

6.2 Studie‐ och yrkesvägledning

Beskriv hur skolan planerar att arbeta så att elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbildning och yrkesverksamhet

tillgodoses.

Skolan har en handlingsplan för Studie‐ och yrkesvägledning i vilken det är tydligt vad som åligger

skolan gällande detta för elevernas behov av vägledning. Handlingsplanen är såsom följer:

Skolans studie‐ och yrkesvägledning vilar på Skollagen (2010:800) 1 kap 29 § där det tydligt

framgår att elever i alla skolformer ska ha tillgång till personal med rätt kompetens så varje elevs

behov av vägledning inför framtida utbildnings‐ och yrkesval kan tillgodoses. Studie‐ och

yrkesvägledningen på skolan utgår från den enskilde elevens behov och förutsättningar. Genom

undervisning, samtal och information får eleverna tillgång till studie‐ och yrkesvägledning under sin

tid på skolan. Skolan använder studie‐ och yrkesvägledning i både vid samt snäv bemärkelse

genom att vägledningen är en naturlig del i alla ämnen i utbildningen. All personal på skolan har

tillräcklig kunskap om vägledning, om yrkesliv och studier inom sina ämnen att de kan vägleda och

guida elever för att ta sig vidare inom sitt intresse efter skolan. Vid bemärkelse innebär att all

verksamhet på skolan som bidrar till att elever får mer kunskap och vetskap om framtida studie‐

och yrkesval nyttjas av eleverna på skolan. Snäv bemärkelse betyder att skolan har en studie‐

och yrkesvägledare på plats som eleverna tar del av, både i enskilda samtal och i grupp. Utifrån

den elevgrupp som går på skolan behöver all personal, inklusive studie‐ och yrkesvägledaren

stötta eleverna att utveckla sin förmåga att granska fakta och förstå konsekvenserna av olika val.

Många av eleverna behöver stort stöd i att lära sig att se konsekvenserna av vilka val de kan

göra och även stöd i att se att det finns olika val som är tillgängliga för dem. Eleverna behöver

utveckla sin så kallade valkompetens och det övar de på tillsammans med sin handledare, med

sina lärare och med studie‐ och yrkesvägledaren i de samtal och grupparbeten de har inom

vägledningsmomenten. All personal på skolan känner till Skolverkets allmänna råd för studie‐ och

yrkesvägledning och kan således arbeta utifrån denna i sin undervisning och i sina samtal med

eleverna. Vid varje läsårstart går rektor igenom de allmänna råden i punktform för att all personal

ska känna sig trygg i sina kunskaper. Enligt läroplanen GY11 ska gymnasieskolan samverka med

de obligatoriska skolformerna, arbetslivet, universitet och högskolor plus med samhället i övrigt.

Detta gör skolan genom att kontinuerligt besöka olika skolor i närområdet och boka in besök om

elev är intresserad av studier på annan ort än där skolan finns. Genom att besöka och ha kontakt

med företag i både i närområdet genom fysiska besök samt längre bort genom främst digitala

besök samt bjuda in företag till skolan ger skolan eleverna möjlighet att vara informerade om vilka

40



olika arbeten som finns att välja mellan efter gymnasiet. Studie‐ och yrkesvägledning är av

största vikt för eleverna då samhället och yrkeslivet förändras i snabb takt och behov av

kompetens och rekrytering kan förändras snabbt under en elevs gymnasietid. Det är därför viktigt

att skolans personal håller kontakt med branschorganisationer och arbetsmarknadens parter.

Rektorn på skolan ser till att förutsättningar finns för personal att ingå i olika nätverk och att de

har tid för att samverka med företag och samhället, både tillsammans med eleverna och även

under sin planeringstid. Aktiviteter som eleverna möts av under sin gymnasietid är bland annat: ‐

Information om inriktningsval på gymnasieutbildningen och utlandsstudier under samt efter

gymnasiet. Studera den svenska arbetsmarknaden och hur man söker jobb. Syftet med dessa

aktiviteter är att bredda elevernas kunskap om olika branscher och yrken i Sverige samt

utomlands. Eleverna får möjlighet att se utlandsstudier som en möjlig väg till olika yrken. De får

ökade kunskaper i hur man söker jobb, hur ett CV kan se ut och hur ansökningsprocessen för att

söka ett yrke går till. ‐ Diskutera olika yrken och vilka arbeten som samhället anser vara

nödvändiga. ‐ Få kunskap om entreprenörskap och att starta eget företag. Syftet med detta är

att eleverna ska reflektera över olika utbildnings‐ och yrkesalternativ och få ökad förståelsen för

vilka yrken som är samhällsviktiga och samhällsbärande samt veta mer om olika branscher. ‐ Få

kännedom om hur det är att starta eget företag och skillnaden mot att vara anställd. ‐ Information

om vidare studier och högskoleprov. Syftet är att eleverna ska veta mer om vilka möjligheter det

finns att studera vidare efter gymnasiet och vilka olika studienivåer det finns (universitet,

högskola, yrkeshögskola, folkhögskola, vuxenutbildningen). ‐ Livskunskap i form av information

om privatekonomi och samhället. Syftet är att öka förståelsen för hur man sköter sin egna

ekonomi när man tjänar egna pengar och känna till hur samhällets ekonomi är uppbyggt med

exempelvis skatt, moms etc. Skolans handlingsplan för Studie‐ och yrkesvägledning utvärderas

och analyseras samt revideras vid behov vid varje läsårsslut i samband med personalkonferensen

skolan har då personal med ledning av rektor går igenom skolans mål och resultat. Denna

revidering av handlingsplanen syftar till att säkerställa att studie‐ och yrkesvägledning

genomsyrar skolans verksamheter och att eleverna får tillgång till adekvat vägledning i alla sina

ämnen och under hela sin studietid. Skolans huvudman informeras om handlingsplanen och dess

analys samt utvärdering genom rektor.

7 Elevens utveckling mot målen

3 kap. 1-12 §§ skollagen

Skolverkets allmänna råd ‐ Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

https://www.skolverket.se/publikationer?id=3299

Skolinspektionens kvalitetsgranskning ‐ Skolans arbete med extra anpassningar https://www.skolinspektionen.se/beslut-

rapporter-statistik/publikationer/kvalitetsgranskning/2016/skolans-arbete-med-extra-anpassningar/

7.1 Stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd

Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie

undervisningen och särskilt stöd.
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Av beskrivningen ska framgå

när det är aktuellt med stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen

hur stödformen extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen förhåller sig till särskilt stöd

när behov av särskilt stöd ska utredas och hur elevhälsan ska involveras i arbetet

rutiner för utarbetande av åtgärdsprogram och hur elevens vårdnadshavare involveras i detta

vad som ska framgå av ett åtgärdsprogram.

Vår skola riktar sig till elever i behov extra anpassningar och särskilt stöd i sin skolgång därav är

tydliggörande pedagogik och begreppen begriplighet och hanterbarhet grundläggande för all

personal som arbetar på skolan. De elever som söker till vår skola uppvisar ofta svårigheter

såsom funktionsvariation (främst inom NPF), psyko-social problematik, psykisk ohälsa,

svårigheter i det sociala samspelet, koncentrationssvårigheter eller upprepad/långvarig

problematisk skolfrånvaro. När en elev börjar på vår skola görs en pedagogisk kartläggning av

varje elev för att direkt kunna sätta in de extra anpassningar i den ordinarie undervisningen eleven

är i behov av. Utifrån de elever skolan riktar sig till kommer alla elever att behöva extra

anpassningar och/eller särskilt stöd och den pedagogiska kartläggningen visar vilka extra

anpassningar var och en är i behov av. Generellt arbetar skolan med nedan extra anpassningar

som kommer alla elever till gagn i mån av behov. Skolans verksamhet är anpassad för

målgruppens behov av anpassningar och särskilt stöd vilket betyder att skolan arbetar med

ledning, stimulans och stöd utifrån ett individuellt förhållningssätt för varje elev. Svårigheter med

att formulera sig skriftligt Åtgärd/Insats: Eleven tränas i att skriva kortfattat och konkret som en

del i ordinarie undervisning. Eleven erbjuds muntliga examinationer och andra redovisningssätt än

skriftliga. Svårigheter med att formulera sig muntligt inför andra Åtgärd/Insats: Enskilda samtal

med pedagogisk vägledning med lärare för att redogöra för sina kunskaper. Enskilda muntliga

redovisningar. Stöd för att klara av att utmana sina svårigheter. Svårigheter med att kommunicera

verbalt Åtgärd/Insats: Resonemang och diskussioner förs skriftligt i olika former. Samtal via chat,

mail, sms, messenger etc. Svårigheter med att förstå och följa instruktioner som ges i grupp

Åtgärd/Insats: Enskilda genomgångar av instruktioner. Säkerställande av att eleven har förstått

informationen på rätt sätt. Skriftliga instruktioner. Anpassning av instruktionerna på ett individuellt

plan. Svårigheter med att förstå muntlig information Åtgärd/Insats: Information och instruktioner

ges skriftligt och muntligt. Bildstöd. Säkerställande av att eleven har förstått informationen på rätt

sätt. Svårigheter med att förstå skriftlig information Åtgärd/Insats: Information och instruktioner

ges muntligt och skriftligt. Bildstöd och färger förtydligar. Svårigheter med att minnas det en har

lärt sig Åtgärd/Insats: Robomemo. Digitala hjälpmedel i form av påminnelser. Studie‐ och

minnesteknikträning. Svårigheter att komma ihåg vad som är planerat Åtgärd/Insats: Hjälp i form

av muntliga påminnelser. Eleven får hjälp med att upprätta en kalender, digitalt eller analogt.

Genomgång av kalender och scheman tillsammans med personal. Svårigheter med att plocka

fram information ur minnet Åtgärd/Insats: Vägledande coaching i form av frågeställningar och

ledtrådar. Minnesträning. Minnesteknikträning. Svårighet: Bristande eller obefintlig tidsuppfattning

Åtgärd/Insats: Visuellt stöd via appar på telefon eller läsplatta. Påminnelser och personligt stöd.

Avgränsade arbetsuppgifter. Svårigheter med att komma igång med arbetsuppgifter/aktiviteter

Åtgärd/Insats: Anpassade och stegvisa instruktioner. Vägledande coaching. Motiverande samtal.

Svårigheter med att avsluta en arbetsuppgift/aktivitet Åtgärd/Insats: Tydligt avgränsade

arbetsuppgifter. Påminnelser i flera steg, med femminutersintervaller, om att tid för avslut närmar

sig. Svårigheter med att växla mellan olika arbetsuppgifter/aktiviteter Åtgärd/Insats: I förväg

presentera lektionsupplägg/aktivitet så att varje moment är förutsägbart. Påminna fem minuter
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innan det är dags att byta aktivitet. (Verbalt eller med stöd av digitala hjälpmedel. Svårigheter

med att begränsa sina arbetsuppgifter/aktiviteter Åtgärd/Insats: Presentera och beskriva

förväntningar på ett tydligt sätt. Svårigheter med att avgöra vad som är väsentligt i

informationsflöden. (Texter, bilder, ljud etc) Åtgärd/Insats: Begränsa textmassor till väsentligheter.

Vägledande/coachande samtalsstöd. Svårigheter med att komma sig för med att ta sig från en

plats till en annan Åtgärd/Insats: Påminnelser i flera steg, med femminutersintervaller, om att tid

för förflyttning närmar sig. Följa med eleven från punkt A till punkt B. Teckenekonomi. Svårigheter

med att koncentrera sig Åtgärd/Insats: Intryckssanering, hörselkåpor, avskärmad plats i rummet,

inplanerade pauser, studiero (struktur, förutsägbarhet..) Svårigheter med att hålla fokus, tankar

på annat stör Åtgärd/Insats: Intryckssanerad och lugn skolmiljö. Avgränsade och korta

arbetsuppgifter. Pauser med jämna mellanrum. Undervisande lärare återför uppmärksamheten till

den arbetsuppgift som är aktuell för tillfället. Svårigheter med att byta fokus Åtgärd/Insats:

Lektionsupplägg presenteras i sin helhet vid lektionsstart i syfte att förbereda eleven på vad som

ska komma. Svårigheter med att mentalisera Åtgärd/Insats: Tydliggörande av perspektivbyte.

Social färdighetsträning. Svårigheter att koppla samman detaljer till en helhet Åtgärd/Insats:

Pedagogiskt tydliggörande stöd. Visuellt stöd i form av bilder, matriser och/eller tabeller.

Svårigheter med att förstå underliggande budskap Åtgärd/Insats: Kommunikation på ett konkret

och tydligt sätt då det är viktigt att eleven förstår budskapet. Träning i att kunna förstå vad som

menas med ett visst ansiktsuttryck, en viss gest eller ett visst tonläge. Utreda och förklara

missförstånd då de uppstått pga dessa svårigheter. Svårigheter med att tolka kroppsspråk

Åtgärd/Insats: Kommunikation på ett konkret och tydligt sätt så det är viktigt att eleven förstår

budskapet. Träning i att kunna tolka kroppsspråk. Utreda och förklara missförstånd då de

uppstått pga dessa svårigheter. Svårigheter med att tolka mimik Åtgärd/Insats: Kommunikation

på ett konkret och tydligt sätt då det är viktigt att eleven förstår budskapet. Träning i att kunna

förstå vad som menas med ett visst ansiktsuttryck. Utreda och förklara missförstånd då de

uppstått pga dessa svårigheter. Svårigheter med att tala om att en inte förstår Åtgärd/Insats:

Säkerställa att eleven förstått genom att ställa öppna kontrollfrågor. Ge skriftlig information,

eventuellt med bildstöd. Svårigheter med att hitta i lokalerna Åtgärd/Insats: Tydlig skyltning i

skolans lokaler. Svårigheter att känna igen människor Åtgärd/Insats: Små undervisningsgrupper

och ett begränsat antal lärare i undervisningen. Träning i att notera ansiktsdetaljer. Använda

hjälpmedel såsom fotografier i telefonen. Svårigheter med att lita på att människor gör som de

har sagt Åtgärd/Insats: Vi håller fast vid överenskommelser, presenterar en plan B då vi bedömer

att planen inte med säkerhet kan genomföras. Skriftlig information om vad det är som gäller.

Svårigheter med fysisk koordination Åtgärd/Insats: Anpassade hjälpmedel. Svårigheter med bryta

tankemönster/upphakningar Åtgärd/Insats: Visuellt förklara och beskriva den situation som ger

upphov till ältande i syfte att göra tillvaron begriplig. Svårigheter med att identifiera och uttrycka

känslor Åtgärd/Insats: Regelbundna samtal med handledare på skolan. Svårigheter med att

reglera sin röststyrka Åtgärd/Insats: Påminnelser inför lektion. Medvetandegöra eleven och träna

förmågan att reglera rösten på ett sätt som passar för situationen. Svårighet med turtagning i

samtal Åtgärd/Insats: Träning i turtagning vid samtal. Svårighet med att tolkar information

bokstavligt Åtgärd/Insats: Kommunikation sker på ett ytterst konkret och tydligt sätt då det är

viktigt att eleven tar till sig informationen. Utöver det är personalen på skolan uppmärksam på

elevens reaktioner vid kommunikation och förklarar situationer som eleven inte förstår.

Svårigheter med att förstå ironi Åtgärd/Insats: Vi undviker sarkasm och ironi. Svårigheter med att

se saker ur en annan människas perspektiv Åtgärd/Insats: I samtal tydliggöra människors olika
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perspektiv. Svårigheter med bristande arbetsminne Åtgärd/Insats: Robomemo.

Minnesteknikträning. Svårigheter utifrån tidigare dåliga erfarenheter från skolan

Samtal/kartläggning för att minimera risk att återuppleva â€œtraumaâ€ Svårigheter att välja

mellan olika alternativ Åtgärd/Insats: Valsituationer undviks eller minimeras. Utifrån samtal med

eleven skapar vi oss en uppfattning om vilka alternativ som kan tänkas vara intressanta för eleven

och presenterar så förslag vilka eleven sedan får möjlighet att ta ställning till. Svårigheter med att

hantera oförutsedda händelser. Åtgärd/Insats: Vi undviker i största möjliga mån oförutsedda

händelser. Presenterar en plan B då vi inte kan vara säkra på att sådana inte kommer att inträffa.

I dagens information på Schoolsoft kan eleven redan på morgonen läsa om förändringar som kan

påverka hens skoldag ‐ vikarier, eventuellt inställda lektioner etc. Svårighet med kravkänslighet

Åtgärd/Insats: Förväntningar och krav anpassas utifrån elevens förmåga att hantera dessa och

kommuniceras i god tid för att undvika stress och psykisk överbelastning. Svårighet med

stresskänslighet Åtgärd/Insats: Anpassat schema för att undvika stressiga perioder. Examination

sker osynligt och fortlöpande. När rektor får en indikation på att en elev inte når målen i en kurs

trots de extra anpassningar och eventuellt särskilt stöd eleven redan har, görs en kartläggning

med hjälp av ett antal frågor. Kartläggningen görs av undervisande lärare, elev och handledare för

att utreda vilka anpassningar och extra anpassningar eleven eventuellt har fått sedan tidigare och

vilket resultat dessa har gett. Starten på kartläggningen är att undervisande lärare får svara på

följande frågor utan elev: Inför åtgärdsprogram: Ifylls av undervisande lärare Elevens namn: Kurs:

Hur många timmar har eleven hittills erbjudits i kursen? Svar: Hur många procent av dessa timmar

har eleven närvarat? Svar: Ber eleven om hjälp när hen inte förstår/har fastnat på en uppgift?

Svar: Vilka hjälpmedel tillhandahåller du eleven i syfte att underlätta för hen? Svar: Vilka

alternativa inlärningsmetoder tillämpas i undervisningen? Svar: Är eleven medveten om att hen

inte följer kursplaneringen? Svar: Har eleven själv fått komma med förslag på förbättringsåtgärder

för undervisningen? Precisera. Svar: Är eleven upptagen av digitala medier under lektionerna?

Om ja, i vilken utsträckning? Svar: Ge i korthet en sammanfattande kommentar som beskriver

elevens delaktighet, motivation och fokus på dina lektioner. (Tänk på att informationen ska delges

eleven. Kommentaren ska syfta till att ge eleven insikt och hopp): Svar: När undervisande lärare

har svarat på ovan frågor blir nästa steg att elev och dennes handledare svarar på nedan frågor

för att rektor ska få en överblick av trygghet och studiero under lektioner, elevens motivation i

kursen samt om denne upplever att den får den hjälp och det stöd hen behöver. Eleven gör detta

tillsammans med sin handledare för att eleven ska känna sig trygg i att berätta hur hen upplever

lektionerna. Syftet med att göra det med sin handledare är att eleven inte ska känna sig i

beroendeställning. I händelse av att undervisande lärare och handledare är samma person träder

en person från elevhälsan in. Det är viktigt att rektor fångar in båda perspektiven: elevens

perspektiv och lärarens perspektiv för att stödet ska bli så effektivt som möjligt. Inför

åtgärdsprogram: Ifylls av elev och handledare Elevens namn: Kurs: Hur många elever är det i

gruppen? Svar: Hur upplever du studieron under lektionerna? Svar: Hur upplever du stämningen i

gruppen? Svar: Får du stöd och hjälp av din lärare? Svar: Ber du om hjälp när du behöver? Svar:

Hur gärna vill du ha ett betyg i kursen (på en skala mellan 0 och 10)? Svar: Hur bedömer du dina

chanser att lyckas i den här kursen (på en skala mellan 0 och 10)? Svar: Resonera med din

handledare om hur du skulle vilja att undervisningssituationen såg ut. Svar: Vad tänker du om ditt

sätt att lära? Lär du dig bäst genom att lyssna? Lär du dig bäst genom att se (film, illustrationer,

kartor, bilder, diagram)? Lär du dig bäst genom att göra saker praktiskt? Svar: Har lektionernas

position i ditt schema betydelse för hur du kan ta in kunskap? Något annat du vill tillägga? Om
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rektor tillsammans med specialpedagog, och eventuellt fler kompetenser i elevhälsan om så

behövs, efter ovan frågor och svar kan konstatera att undervisande lärare har gett eleven stöd i

form av extra anpassningar i ordinarie undervisning och detta ej har gett förväntat resultat

behöver rektor skyndsamt tillsammans med elevhälsans kompetenser utreda om behov av särskilt

stöd finns för eleven. I utredningen tar rektor och elevhälsan hjälp av ett formulär som ska

resultera i en beskrivning av elevens skolsituation och kunskapsutveckling i olika ämnen och

elevens sociala samspel och beteende. Formuläret består av nedan delar som ska besvaras av

undervisande lärare tillsammans med handledare och elevhälsa. Elevhälsans olika kompetenser

tas tillvara vid bedömning av vilka stödinsatser som eleven kan vara i behov av. Exempelvis om

eleven har koncentrationssvårigheter kan skolsköterskan kopplas in för att utreda hur det ser ut

med elevens sömn och kuratorn kan kopplas in för att prata om hur elevens hemförhållanden är

eller hur eleven har det med kompisar och relationer och slutligen kan specialpedagogen gå in

och se när under dagen svårigheterna inträffar, om det är i samband med vissa lektioner och

vissa lärare alternativt vissa lektionsupplägg. Elevens namn: Omfattning: Svårigheter/Bristande

förmågor Förmåga att självständigt och på eget initiativ ta sig till klassrummet. Kommentar:

Förmåga att aktivt delta i undervisningen enligt schema. Kommentar: Förmåga att arbeta

självständigt ‐ att gå vidare till nästa uppgift. Kommentar: Förmåga att förstå instruktioner som

ges till gruppen. Kommentar: Förmåga att samtala Kommentar: Förmåga att diskutera

Kommentar: Förmåga att presentera Kommentar: Förmåga att argumentera Kommentar:

Förmåga att resonera Kommentar: Förmåga att formulera sig skriftligt Kommentar: Förmåga

delta i sociala sammanhang Kommentar: Förmåga att hantera oförutsedda och /eller

överraskande händelser. Kommentar: Förmåga att hantera kravsituationer. Kommentar: Förmåga

att se och beskriva orsaker och konsekvenser Kommentar: Förmåga att se och beskriva likheter

och olikheter Kommentar: Förmåga att se och beskriva samband Kommentar: Förmåga att förstå

begreppens innebörd och att relatera begrepp till varandra Kommentar: Förmåga att söka, samla

och sortera information Kommentar: Förmåga att kritiskt granska och strukturera information

Kommentar: Förmåga att tolka värdera, reflektera och ompröva. Kommentar: Bristande

förkunskaper Kommentar: Minnesfunktioner Kommentar: Läsförståelse Kommentar: Motivationförkunskaper Kommentar: Minnesfunktioner Kommentar: Läsförståelse Kommentar: Motivation

Kommentar: Exekutiva funktioner Kommentar: Efter denna utredning tar rektor beslut huruvida

eleven är i behov av särskilt stöd eller om ytterligare extra anpassningar ska erbjudas. I det fall

rektor beslutar att elev är i behov av särskilt stöd upprättas ett åtgärdsprogram och

vårdnadshavare, i det fall elev är under 18 år, informeras om beslutet och hur detta kan

överklagas. Rutiner för hur ett åtgärdsprogram utarbetas är följande: Rektor samlar in den

dokumentation som finns gällande eleven utifrån ovan kartläggningar och gör en sammanställning

som presenteras för elevhälsan. Elevhälsan gör en analys och tar beslut om åtgärder som

dokumenteras ned i mallen för åtgärdsprogram. Elevhälsan beslutar även om tidsplan för

uppföljning och utvärdering. Rektor upprättar åtgärdsprogrammet. Elev och vårdnadshavare tar

del av åtgärdsprogrammet och en dialog hålls mellan rektor och elev gällande

åtgärdsprogrammet. Rektor kallar till en elevkonferens där undervisande lärare och elevens

handledare deltar. Åtgärdsprogrammet implementeras och följs upp enligt plan.

Åtgärdsprogrammet är uppdelat i två delar där den första delen tydliggör vilka behov av särskilt

stöd eleven har. Dessa behov hämtas från den pedagogiska kartläggningen som är gjord under

utredningen. I den andra delen tydliggörs vilka åtgärder som eleven har behov av. Åtgärderna

som ska genomföras är kopplade till de kunskapskraven som eleven ska uppnå och till

kunskapsmålen i läroplanen. Åtgärderna är tydligt beskrivna, konkreta samt utvärderingsbara och
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i åtgärdsprogrammet finns en tidsplan för utvärdering och uppföljning.

8 Kvalitet och inflytande

4 kap. 1-9 §§ och 13-14 §§ skollagen

Skolverkets allmänna råd ‐ Systematiskt kvalitetsarbete — för skolväsendet https://www.skolverket.se/skolfs?id=2524

Se Skolinspektionens skrift — Navet i skolornas utvecklingsarbete https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-

statistik/publikationer/ovriga-publikationer/2013/navet-i-skolornas-utvecklingsarbete/

Läs mer om kvalitetsarbete, inflytande och samråd på Skolverkets webbplats https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-

och-organisera-skolan/systematiskt-kvalitetsarbete

8.1 Systematiskt kvalitetsarbete

Av beskrivningen ska framgå

hur sökanden avser att fördela ansvaret mellan huvudmannen och rektorn gällande det systematiska kvalitetsarbetet

hur skolenhetens resultat följs upp i förhållande till kunskapsresultat, jämställdhet mellan elever, trygghet och studiero samt

andra nationella mål

vilka som ges möjlighet att delta i arbetet med kartläggning, analys och uppföljning inom det systematiska kvalitetsarbetet.

Beskriv sökandens och skolenhetens rutiner avseende det systematiska kvalitetsarbetet.

Skolans systematiska kvalitetsarbete utgår från skolverkets kvalitetssäkringsverktyget BRUK. All

personal på skolan skattar i juni varje år skolans kvalitet utifrån de områden och frågeställningar

som BRUK omfattar. Huvudman och rektor granskar och analyserar resultatet av skattningarna.

Utifrån analysen fastställer skolledningen övergripande verksamhetsmål för kommande läsår.

Lärare och övrig personal på skolan bjuds in för att vara delaktiga i hur de fastställda målen ska

uppnås och hur skolan kan bryta ned de övergripande målen till delmål som lätt kan följas upp och

utvärderas. Reflektionerna utgår från ett beskrivet nuläge och ett beskrivet önskat läge. De mål

som sätts upp ska formuleras utifrån SMARTA mål, d.v.s. de ska vara specifika, mätbara,

accepterade (aktivt), realistiska, tidssatta och ansvarsfördelade. Gruppen gör en analys av vilka

resurser som behöver tillsättas och vilka eventuella hinder som behöver undanröjas för att målen

ska uppnås. Huvudman tillsätter och rektor fördelar de resurser som krävs. För att granska

skolans kvalitet på det lokala planet genomförs elevenkäter rörande trygghet och studiero samt

fysisk och psykiskt välmående. Här är skolsköterskans hälsoenkät en viktig beståndsdel. Skolans

resultat och måluppfyllelse följs upp med hjälp av Schoolsofts statistik. Elevernas

kunskapsresultat och studieplaner följs upp årligen i syfte att säkerställa att undervisningen och

organisationen av denna håller måttet för utbildningens mål. Närvarostatistik följs upp och

analyseras varje vecka av elevhälsoteamet. Om eleven har oroväckande skolfrånvaro fastställs

en handlingsplan i enlighet med skolans â€œTillbaka-till-skolan-modellâ€ (se beskrivning i avsnitt

utbildningens syfte. Huvudmannen uppdaterar, reviderar och kontrollerar att årshjulet följs och att

de planerade uppföljningar samt analyser genomförs. Rektor har ett nära samarbete med

huvudman och rapporterar kontinuerligt samt att man ses strukturerat under möten som hålls 2

ggr/ termin (protokollförs). Rektor ser till att genomföra det systematiska kvalitetsarbetet. Rektor
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har ett ansvar att informera huvudmannen avseende tillbud, avvikelser, incidenter och händelser

av allvarligare karaktär (ex kränkande behandling, hög sjukfrånvaro, mobbning, arbetsmiljö,

orosanmälningar). Huvudmannen ansvarar för att göra en analys av händelserna och tillsätta

resurser för att rektor ska kunna åtgärda och förebygga att det inte sker igen. Huvudmannen har

ansvar att följa upp och utvärdera åtgärdernas effekt. Vid utveckling av verksamheten, exempelvis

digitalisering av nationella proven, har huvudmannen ansvar att sätta mål, tillsätta resurser och

följa upp. Rektor tar vid och genomför åtgärderna i skolans verksamhet tillsammans med

personalen. Vid varje läsårslut går skolans personal igenom verksamhetsmålen såsom betyg‐

och kunskapsresultat, närvaro, avhopp och antal åtgärdsprogram. I vår elevenkät mäter vi

jämställdhet mellan elever samt trygghet och studiero genom att det finns frågor som handlar om

diskrimineringsgrunderna och jämställdhet samt frågor om studiero och trygghet. Skolans

elevhälsoenkät innehåller frågor som rör t.ex elevens mående, trivsel, motivation, kost, sömn,

droger, tobak och alkohol samt skärmtid vilket visar hur våra elever har det på skolan och under

sin fritid. Detta lägger grunden för vilka förebyggande insatser elevhälsan behöver fokusera på

under kommande läsår. Andra nationella mål som normer och värden, ansvar och inflytande, samt

bedömning och betyg följer lärarna upp kontinuerligt under läsåret och analyserar resultaten vid

elevkonferenser under läsåret samt vid läsårets slut. Analyserna dokumenteras och sammanställs

för att ligga till grund för hur skolan arbetar vidare med de nationella målen nämnda ovan. Genom

det kontinuerliga utvärderings‐ och analysarbetet skolan gör under läsåret samt vid läsårets slut

sker ständiga förbättringar och utveckling av hur skolan arbetar för att eleverna ska nå sina mål

så långt det är möjligt. Skolans personal samlas till personalkonferens under två dagar i slutet av

varje läsår för att genomföra ovan genomgång, utvärdering och analys. Denna ligger till grund för

att aktiviteter och åtgärder sätts in där de behövs i skolans verksamhet. Personalen gör även en

tidsplan för uppföljning av åtgärderna för kommande läsår. Under de två dagarna arbetar lärarna i

arbetslag där de tillsammans arbetar fram åtgärder och presenterar för hela personalgruppen

och dels i hela personalgruppen. Skolan använder BRUK och Skolinspektionens enkät för att

analysera skolans pedagogiska verksamhet Uppföljning sker även på sjukfrånvaro hos personal

samt personalomsättning under det gångna läsåret. Tillsammans med elevrådet görs en

utvärdering hur de upplever sin möjlighet till påverkan och inflytande och hur samarbetet med

skolans personal har fungerat. Skolans personal deltar i arbetet med kartläggning, analys och

uppföljning inom det systematiska kvalitetsarbetet. Eleverna deltar i form av att deras enkätsvar,

synpunkter och reflektioner som framkommer i målsamtal och elevrådets inflytande. Elevernas

och vårdnadshavarnas möjlighet till att framföra klagomål och anmäla kränkande behandling är

också att betrakta som inflytande och påverkan. Varje elev stöttas av lärarna till att ta ansvar för

sitt lärande och studieresultat vilket lärarna följer upp genom utvecklingssamtal där

vårdnadshavare är inbjudna. Lärarna arbetar nära eleverna och tar hänsyn till all kunskap och

erfarenheter eleven har tillägnat sig tidigare och under tiden på skolan. Detta vävs in i

utvecklingssamtalen och de dagliga samtalen och målsamtalen samt undervisningen lärarna har

med eleverna för att ge eleverna möjlighet att ta ansvar för sina studier och kunskapsutveckling.

Under varje lektion frågar lärarna eleven vad de avser hinna med idag och när lektionen är slut

ställer läraren frågan hur det har gått och när eleven tänker jobba vidare om de inte har hunnit

klart. Denna metod använder lärarna vid varje lektion för att stötta eleven till att ta eget ansvar för

sina studier. I alla ämnen tar lärarna upp frågor om utbildningsval, arbete och samhällsliv för att

bidra till att eleven blir medveten om sin framtid och kan göra rätt val. Skolan har bra kontakter

och relationer med det omgivande samhället och dess förenings‐ och kulturliv så eleverna har
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möjlighet till att enkelt få kontakt med arbetsgivare och föreningar. Det gör också att skolan har

kontakt med presumtiva elever. För att säkerställa att undervisningen utgår från ämnesplaner och

att undervisningen utgår från och omfattar examensmålen använder lärarna Skolverkets

styrdokument ‐ läroplan, ämnesplan och kunskapsmatriser vid planering av undervisningen och vid

uppföljning och bedömning av elevernas resultat. Samtliga lärare har tillgång till och använder sig

av Skolverkets bedömningsportal. Nya och aktuella läromedel som anpassats till nya

ämnesplaner används i undervisningen. Elevens kunskapsutveckling dokumenteras och följs

kontinuerligt upp i elevkonferenser som sker kontinuerligt under läsåret. Exempel på insatser som

kommer att genomföras för att undervisningen ska vara i framkant är: ‐ lyfta och

medvetandegöra eleverna gällande kritiskt granskande av informationskällor och fejknyheter.

Lärarna i varje ämne lyfter fram vikten av att kritiskt granska informations‐ och nyhetskällor. Då

detta blir allt viktigare i takt med att sociala medier och mindre seriösa nyhetskanaler breder ut

sig i samhället lägger vi oss vinn om att systematiskt, medvetet och kontinuerligt, i varje ämne och

i vardagliga samtal med eleverna arbeta för att medvetandegöra dem. Det här innebär att

eleverna är mer medvetna om och kritiska gällande informations‐ och nyhetskällor, att de allt mer

överväger rimligheten i det påstådda. ‐ kopplingen mellan fysisk aktivitet, koncentrationsförmåga

och ökade resultat. Syftet är att göra en lokal studie i hur fysisk aktivitet påverkar

inlärningsförmåga och resultat, och att utifrån den studien efter att den presenterats för samtliga

elever, införa mer utevistelse och fysisk aktivitet under skoldagen. ‐ Digitaliseringen i framtiden

inbegriper i skolans alla ämnen och varje elev har tillgång till digitala verktyg, digitala läromedel

och har en egen dator för att använda på lektioner och även efter skoltid.

8.2 Rutiner för klagomål

Av beskrivningen ska framgå

sökandens kommande rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen

hur information om rutinerna görs tillgänglig för elever, vårdnadshavare och andra.

Beskriv sökandens rutiner för klagomålshanteringen.

Huvudmannen för skolan har en dialog tillsammans med skolchef, skolans rektor och personal för

att tydliggöra rutiner, roller och ansvar för klagomålshantering inför varje läsår. Skolan informerar

elever och vårdnadshavare vid läsårsstart och terminsstart om hur de går tillväga för att lämna

klagomål på undervisningen, vem som är huvudmannens representant samt hur klagomålen

hanteras. I informationen framgår det tydligt att alla elever och vårdnadshavare har rätt att

uttrycka ett missnöje över allt som rör utbildningen på skolan. Elever och vårdnadshavare ska

känna att de har fått tillräcklig information om vilka de kan vända sig till med sina klagomål, dvs

att all skolpersonal, rektor, skolchef eller huvudman kan ta emot klagomål. Informationen är även

tydlig med att huvudmannen är en självständig funktion organisatoriskt så elever och

vårdnadshavare kan känna sig trygga i att framföra klagomål på skolan. Information om hur man

gör för att lämna klagomål finns även på skolans anslagstavla som är uppsatt i skolans entré

samt på skolans hemsida och på skolans egna administrativa system (Schoolsoft). Rutinen för att

ta emot klagomål är följande: ‐ skolan har en länk på sin hemsida där man som enskild (elev,

vårdnadshavare, närstående) kan fylla i vad klagomålet innebär. Rektor tar emot anmälan genom
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att länkens svarsformulär är kopplad till rektorns mail och hanterar klagomålet enligt skolans rutin

‐ se nedan. ‐ på Schoolsoft finns en likadan länk som på skolans hemsida. ‐ skolan tar emot

klagomål muntligt genom att elev/ vårdnadshavare söker upp skolans personal (lärare,

handledare eller resurspedagog). Klagomål kan även framföras då eleven har målsamtal (se

beskrivning av målsamtal i avsnitt om elevinflytande och samråd) med sin handledaren.

Klagomålet dokumenteras och lämnas vidare till rektor. ‐ skolan tar emot klagomål via telefon till

skolans telefon. Personal som ‐ svarar i telefon dokumenterar klagomålet och lämnar till rektor. ‐

skolan tar emot klagomål genom samtal med skolans personal som dokumenterar klagomålet och

lämnar till rektor. ‐ skolan tar emot klagomål genom att elev/vårdnadshavare kontaktar rektor

som dokumenterar. ‐ klagomål kan lämnas till huvudmannens representant Skolchef som

dokumenterar klagomålet och tar det vidare till rektor och huvudman. ‐ elever, vårdnadshavare

och närstående kan lämna klagomål på skolan till Skolinspektionen via Skolinspektionens rutiner.

Skolans rutin för hantering av klagomål visar att den som lämnat klagomål får en återkoppling av

rektor att klagomålet är mottaget inom 2 arbetsdagar. Om den som har lämnat klagomålet är

anonym dokumenteras klagomålet men ingen återkoppling sker. När hantering av klagomålet är

avslutat får den som lämnat in klagomålet ett skriftligt svar på klagomålet, hur det har hanterats

och eventuella åtgärder som har satts in. Varje klagomål som inkommit till skolan ska

dokumenteras på framtagen blankett (om det ej har lämnats via hemsidan). När klagomålet har

inkommit informeras huvudmannen snarast om klagomålet (skriftlig via en framtagen blankett och

även muntligt om ärendet är av akut karaktär) och rektorn har nu ansvaret att utreda och åtgärda

klagomålet skyndsamt. När ett klagomål har tagits emot startas en utredning som innehåller tre

delar: kartläggning, analys och förslag på åtgärder. Delarna är viktiga för att identifiera eventuella

brister och åtgärda dessa. I utredning finns även en tidsplan för uppföljning och utvärdering av

åtgärderna. Den som tar emot klagomålet bekräftar att klagomålet är mottaget via mail inom 2

arbetsdagar och att en utredning har påbörjats och besked om åtgärder kommer att ges när

dessa är beslutade. De som har anmält klagomålet och de som berörs av detta har rektor en

dialog med. Det är viktigt att de som berörs av klagomålet får information tidigt i

klagomålshanteringen. Klagomålet ska hanteras så nära eleven som möjligt och så snabbt som

möjligt. De som berörs av klagomålet är fortsatt informerade om uppföljning av åtgärden innan

ärendet avslutas. När klagomålet är utrett och hanterat får den som lämnat in klagomålet en

skriftlig återkoppling på hantering och eventuella åtgärder som vidtas med anledning av

klagomålet. I rutinen framkommer det tydligt att klagomål kan hanteras på skolans alla tre nivåer:

personal på skolan, rektor och huvudman. Personal på skolan (lärare eller resurspedagoger,

elevhälsan) är ofta de som är förste mottagare av klagomål och hanterar då klagomålet i första

hand. Om den som lämnat klagomålet inte är nöjd med personalens hantering av klagomålet kan

de gå vidare till skolans rektor och är de inte nöjda med hur rektor hanterar klagomålet går de

vidare till huvudmannen. I de fall klagomål lämnas till rektor direkt hanterar rektor detta och går

det till huvudmannen hanterar huvudmannen det. Oavsett var klagomålet inkommer informeras

alltid huvudmannen om klagomålet för att huvudmannen ska vara en del av utredningen och

åtgärder som är kopplade till klagomålet. Rektor har en kontinuerlig dialog med skolans personal

och elever om vad ett klagomål är, vilka på skolan som ansvarar för vad och hur rutinen är för att

ta emot ett klagomål samt hur det utreds och återkopplas till den som har lämnat klagomålet.

Dialogen görs för att all skolans personal och skolans elever ska ha samsyn runt klagomål och

rutin för klagomålshantering. Om den som anmäler klagomålet inte är nöjd med skolans hantering

av ärendet kan denne vända sig till Skolinspektionen. I rutinen för hur man lämnar ett klagomål på
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skolan finns även information om hur man gör när man vill anmäla klagomål på skolan till

Skolinspektionen. Skolans huvudman är involverad i klagomålsprocessen genom att huvudmannen

tar del av alla klagomål och gör en analys av klagomålet samt är en del av utredningen runt

klagomålet. Dialogen mellan huvudman och rektor sker kontinuerligt genom utredningen för att

huvudmannen ska kunna vara opartiska i utredningen och skolan undviker att rektor gör en

utredning på sig själv, om klagomålet innehåller delar som kan leda till detta. Huvudmannens

ansvar att ta del av klagomålen på skolan handlar även om att systematiskt följa skolans

verksamhet och ge förutsättningar för rektorn för skolan att möta rektorskollegor med syfte att

dela med sig av sitt arbete och få ta del av andras erfarenheter. Genom att skolans rektor får

möjlighet att träffa rektorer för andra skolor under samma huvudman görs erfarenhetsutbyten och

analyser över skolornas arbete med ständiga förbättringar och utveckling av verksamheten.

Klagomålshanteringen är således en viktig del av skolans systematiska kvalitetsarbete. I slutet av

läsåret gör skolan en sammanställning av klagomålen som inkommit under läsåret och lämnas

över till huvudmannen. Sammanställningen analyseras av huvudmannen för att få till stånd en

opartisk bedömning och åtgärdsplan för kommande läsår. I de fall då juridiskt stöd behövs vid

hantering av klagomål använder huvudmannen sig av koncernens stödfunktion som har juridisk

kompetens. Analysen visar vad klagomålen handlar om, om skolan kan se samband mellan

klagomålen eller att vissa grupper/vissa platser eller sammanhang har fler klagomål än andra.

Detta görs för att identifiera vilka åtgärder som behöver genomföras i skolans verksamhet för att

komma tillrätta med klagomålen. Klagomålsprocessen ligger till grund för skolans systematiska

kvalitetsarbetet och utvecklingsarbete samt förbättringsarbete. Sammanställningarna och

analyserna av klagomålen visar hur skolan hanterar händelser och kan ligga till grund för att

sprida goda exempel inom huvudmannens verksamheter. Skolans personal arbetar tillsammans

med analyserna och åtgärderna genom att mötas i olika forum under läsåret samt vid läsårets

slut. Analyserna kan visa på att personalen behöver fortbildning i ett specifikt tema/ämne, att

rutiner behöver ses över och förändras eller att lärarna behöver utveckla sina

arbetssätt/pedagogik/ planering eller uppföljning. Det är således ett internt lärande för

skolpersonalen som gör att skolans verksamhet ständigt utvecklas och förbättras vilket kommer

eleverna tillgodo. Sammanställningen av klagomål vilar på 6 kategorier: måltider/raster;

inomhusmiljö; utomhusmiljö; information/bemötande; pedagogik/didaktik. Det här ger skolan en

bra inblick i hur skolan kan använda klagomål för att utveckla verksamheten och det ger även

skolan möjlighet att identifiera tänkbara utvecklingsområden i framtiden med syfte att arbeta

förebyggande med ständiga förbättringar. Skolans förhållningssätt gällande klagomål är att skolan

har en möjlighet att få information om var den brister och kan då göra skolan bättre för den

enskilde eleven och utveckla skolan som helhet.

8.3 Inflytande och samråd

Av beskrivningen ska framgå

hur eleverna kommer att få inflytande över sin undervisning

vilka forum för samråd som kommer att finnas för eleverna.

Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska ges inflytande över sin utbildning.
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Elevernas inflytande Eleverna har inflytande över sin undervisning på olika sätt på skolan.

Eleverna har genom kontinuerliga samtal (se målsamtal beskrivna nedan) om metod och innehåll

inflytande över sin utbildning inom ramen för styrdokumenten. Alla elever har möjlighet att välja

examinationsmetod. Detta är möjligt då undervisningsgrupperna på vår skola är små och alla

elever blir uppmärksammade på ett individuellt plan. Skolans målgrupp har per definition mer eller

mindre svårt att föreställa sig sådant som inte presenterats konkret. Eleverna har dessutom ofta

svårigheter med att välja mellan olika förslag på arbetsuppgifter eller teman ‐ därför arbetar

lärarna aktivt under hela studietiden med att uppmuntra eleverna till att komma med idéer om vad

som är intressant och givande för dem att arbeta med. En utveckling på det här planet sker, men

vissa elever behöver konkreta och av läraren utvalda arbetsuppgifter under hela studietiden.

Eleverna får stöd av lärare och specialpedagog för att lära sig vilka inlärningsmetoder som finns

och testa vilka som passar just hen. Lärare och skolans personal uppmuntrar eleverna att

använda de inlärningsmetoder och uttryckssätt som passar dem bäst. Nedan följer beskrivning av

de sätt eleverna har inflytande över sin undervisning. Målsamtal Målsamtalen är uppbyggda enligt

följande: utsedda handledare på skolan håller målsamtal med eleven minst en gång var fjortonde

dag. Varje handledare har 4-5 elever de är ansvariga för. Handledare är att likställa mentor. Är

handledaren eller eleven frånvarande den tid som bokats in så bokas ett nytt in i anslutning till det

tidigare bokade samtalet. Eleven har rätt att undanbe sig regelbundna målsamtal, men om eleven

har problematisk frånvaro eller om personal (Elevhälsa alternativt handledare i samråd med

lärare) bedömer det som nödvändigt så ska elevens handledare boka in ett möte. Dyker eleven

inte upp på ett sådant möte gör handledaren hembesök. Handledaren har till uppgift att i

målsamtalet spegla eleven utifrån personalgruppens observationer av elevens

kunskapsutveckling, sociala förmåga och beteenden. Målsamtalen har till syfte att träna eleven i

att reflektera över sin situation i skolan och i att framföra synpunkter och önskemål utifrån egna

behov och intressen. Handledaren ska i målsamtalet hjälpa eleven att formulera

kunskapsmässiga, sociala och personliga utvecklingsmål och att hitta strategier för att kunna

uppnå sina mål. Eleven och handledaren utvärderar dessa fortlöpande. Handledaren

uppmärksammar de tillgångar och svårigheter som kan kopplas till elevens svårigheter alternativt

funktionsvariation och samtalar kring detta genom att reflektera och ge konkreta exempel. Eleven

erbjuds hjälp till anpassningar som underlättar skolsituationen. Handledaren ansvarar för att

dokumentera överenskommelser och väsentlig information som framkommer under målsamtalen.

Information som framkommer under målsamtal delges den personal som handledaren bedömer

kan ha nytta av informationen, givetvis i syfte att gagna eleven. Elevens intressen Elevernas

intressen har en ledande och styrande roll i val av metod i undervisningen, dvs hur vi undervisar

och vilka verktyg pedagogerna använder. Det förutsätter en god relation mellan lärare och elever

för att lärarna ska förstå vad eleverna är intresserade av. Om en elev till exempel är intresserad

av att göra film använder vi det som en arbetsmetod i kursen. En annan elev är intresserad av

digitala läromedel och att använda datorn i undervisningen och pedagogerna använder sig då av

olika digitala verktyg för denna elev/grupp av elever. Exempel på detta är: ‐ I ämnet sociologi ska

man arbeta med sociala förhållanden och elev A har en farbror som har alkoholproblem ‐ hen

väljer att studera missbruksproblematik och missbruksvård. Hen väljer också, utifrån svårigheter

att bearbeta långa textsjok, att använda sig av inlästa läromedel och film. Redovisningen sker

muntligt med stöd av Powerpoint, enskilt med läraren. ‐ Elev B har sedan tidigare en stark

aversion mot traditionella matematikböcker ‐ hen väljer att spela matematikspel på datorn och

tillskansar sig på så sätt den kunskap som krävs. Redovisning sker i samtal och resonemang med
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matematikläraren. ‐ Elev C mår bra av att teckna ‐ det är när hen tecknar hen kan bearbeta det

hen lärt sig. Hen väljer att teckna serier för att redovisa arbetsuppgifter. Elevrådet Genom

elevrådet har eleverna inflytande. Elevrådet har en förslagslåda där elever kan lämna in förslag

som handlar om skolan, pedagogik och miljö. Vid elevrådsmöten går elevrådet igenom förslagen

och sorterar samt beslutar vad elevrådet föreslår för skolledningen. Rektor närvarar vid

elevrådsmöten 1 gång per termin (och vid behov) och vid dessa möten presenterar elevrådet sina

förslag. Rektor tar med sig till skolledningen, lärarna, resurspedagogerna samt elevhälsan för att

gå igenom och ta beslut om hur förslagen skulle kunna realiseras. Rektor återkopplar till elevrådet

hur arbetet fortgår och om elevrådet eventuellt behöver ta tillbaka något förslag för att gå igenom

det igen med eleverna. Uppföljning av förändringar sker kontinuerligt under läsåret för att

utvärdera effekten av förändringen och att det leder till önskat resultat. Individuellt förhållningssätt

Skolan är liten och har ett väl utvecklat individuellt förhållningssätt gentemot alla elever. Inför

skolstart genomförs en pedagogisk kartläggning för varje elev där Inför skolstart genomförs en

pedagogisk kartläggning för varje elev där deras individuella behov framgår. Alla elever på skolan

har behov av särskilt stöd utifrån sin bakgrund, sin sociala situation och/eller sin funktionsvariation

(främst inom NPF) och i den pedagogiska kartläggningen, som resulterar i en specialpedagogisk

design, framgår vilka behov eleven har. Designen hjälper eleven att ha inflytande på sin

undervisning i form av vilka assisterande tekniker och verktyg skolan behöver tillhandahålla. Vad

som ingår i respektive kurs framgår av kursplanerna så elevernas inflytande handlar om hur

skolan tillsammans med eleven ska stötta eleven att uppnå kunskapskraven i respektive kurs.

Forum för samråd för eleverna Skolan har ett elevråd som är valt utifrån demokratiska principer.

Elevrådet möts 1 gång/månad och rektor är med 1 gång per termin och vid behov. Eleverna har

målsamtal (se beskrivning av målsamtal i stycke ovan) med handledare varannan vecka då

eleverna har möjlighet att komma med förslag och idéer. Inför varje kurs/ämne finns en tydlig

process där eleverna ges möjlighet att delta i en â€œkursutvärderingâ€ Vid kursstart handlar

enkäten om förväntningar på kursen och redan inhämtade kunskaper. Läraren går igenom

kunskapskraven, kursens syfte och mål. Vid kursavslut handlar enkäten om utvärdering av kursen:

hur kursen har introducerats, hur har kursplaneringen fungerat, hur har lektionerna genomförts,

vad tar du som elev med dig av kursen osv. Resultaten av utvärderingarna analyseras av

pedagogerna i respektive kurs som presenterar resultatet för skolledningen. I de fall

utvärderingen visar på att elever inte är nöjda med moment analyserar pedagog med skolledning

vilka förändringar som behöver genomföras och återkoppling till elever sker. Uppföljning av

förändringarna görs kontinuerligt för att kontrollera att de ger önskad effekt på undervisningen i

kursen.

9 Åtgärder mot kränkande behandling

1 kap. 4-5 §§ och 6 kap. 7-10 §§ skollagen

Handledningar som tagits fram av BEO och Diskrimineringsombudsmannen. https://beo.skolinspektionen.se/lagar-regler/6-

kapitlet-skollagen/

http://www.do.se/framja-och-atgarda/forskolan-och-skolans-ansvar/

9.1 Målinriktat arbete
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Av beskrivningen av sökandens arbete ska följande framgå

främjande och förebyggande åtgärder

hur sökanden ska arbeta för att upptäcka trakasserier och kränkande behandling elevers delaktighet i arbetet, exempel på

aktiviteter, åtgärder etc. på skolenheten för att motverka kränkande behandling.

Beskriv hur sökanden ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever.

Skolans vision speglar hur skolan arbetar: â€œSkolan erbjuder alla elever en trygg arbetsmiljö fri

från kränkningar, trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering; En arbetsmiljö där alla,

oavsett ålder, sexuell läggning, kön, funktionshinder, religion, och/eller etnicitet har samma

möjligheter och samma skyldigheter. På skolan värnar vi om god kamratskap, ömsesidig respekt,

positiv anda och trivsam arbetsmiljö.â€ Skolans Plan mot kränkande behandling beskriver skolans

arbete för att motverka kränkande behandling av elever. Vid varje läsårsstart görs en

presentation av skolans plan mot kränkande behandling för alla elever. Vid denna presentation får

eleverna får en ordentlig genomgång av dess innebörd, begreppens betydelse och rutiner kring

hur skolan hanterar kränkningar, trakasserier och diskriminering. Elevhälsoteamet är med vid

presentationen för att kunna ta del av elevernas tankar, åsikter och funderingar. Lärarna går

igenom skolans plan mot kränkande behandling vid terminsstart i mindre grupper då lärarna

klargör begreppen för eleverna för att alla ska få gemensam syn på vad kränkande behandling är.

Detta följs upp av samtal och dialog med eleverna, enskilt om elev så vill alternativt i mindre

grupper. Elevhälsans kompetenser kopplas in under samtal och vid behov. Skolan ser till att alla

elever får denna information och är någon elev frånvarande vid genomgången tar handledaren

upp detta vid nästkommande målsamtal. Skolan har egentligen bara en regel ‐ â€œVi är

schyssta mot varandra och visar respekt och hänsynâ€. Vid den första träffen handledaren har

med sin elev vid läsårets start poängteras vikten av detta då de flesta av våra elever har haft

svårigheter med mobbing och utanförskap under sin tidigare skolgång. Skolans plan mot

kränkande behandling utvärderas och revideras årligen (i samband med läsårsslut) genom att

skolan systematiskt kartlägger risker för kränkande behandling, analyserar orsakerna till riskerna,

sätter upp mål och bestämmer åtgärder samt upprättar tidsplan för uppföljning och utvärdering av

åtgärder och mål. I detta systematiska arbete har elevhälsoteamet en viktig roll. T.ex följs

skolsköterskans hälsosamtal upp på gruppnivå, på så sätt kan exempelvis

platser/områden/grupper på skolan uppmärksammas som av olika anledningar upplevs obekväma

eller otrygga av eleverna.. Hälsosamtalen sammanställs anonymt för att kunna analyseras på

skolnivå och därmed kan elevhälsans skolsköterska bidra till att skolan arbetar förebyggande och

främjande mot bl.a kränkande behandling. Kuratorn och specialpedagogen bidrar med sina

kompetenser in i arbetet med planen mot kränkande behandling genom att se till de sociala samt

de pedagogiska delarna för att arbeta förebyggande mot risker och främjande för att fortsätta

det goda arbetet med eleverna. Att skapa relationer med eleverna är viktigt för skolans arbete

mot kränkande behandling, vilket kurator kan stötta både lärare och elever med. I det

systematiska arbetet mot kränkande behandling involveras elever genom elevrådet och skolans

trivselgrupp och vårdnadshavare genom att bjuda in till möten vid varje terminsstart. Skolans

elevråd består av 5 elever som väljs demokratiskt vid varje läsårsstart. Skolans trivselgrupp

består av 3-4 elever och elever anmäler sig till att vara med i denna vid varje läsårsstart.

Trivselgruppen har till uppgift att vara uppmärksamma på om det är någon elev som sitter för sig
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själv eller inte får vara med i gemenskapen på skolan. Eleverna i trivselgruppen ska bjuda in till

aktivitet och umgänge. Trivselgruppen har också till uppgift att välkomna nya elever och erbjuda

sig att ge vägledning under deras första tid på skolan. Trivselgruppen har möjlighet att köpa in

spel och andra material som främjar gemensamma aktiviteter, såsom spel, pysselgrejer m.m.

Både elevråd och trivselgrupp kommer med förslag på aktiviteter, regler och åtgärder som

skapar trygghet och gemenskap samt åtgärder som främjar god kamratskap och ömsesidig

respekt. Rektor, trivselgrupp och elevråd går tillsammans igenom de förslag som inkommit.

Rektor tar med sig detta till personalen och går igenom förslagen. Personalen inkommer med

förslag och synpunkter till arbetet mot kränkande behandling. När synpunkter och förslag är

inkomna och genomgångna med både elever och personal revideras planen mot kränkande

särbehandling. Varje höst genomförs en elevenkät som handlar om trygghet och studiero. Utifrån

enkätens resultat vidtas åtgärder och aktiviteter som skrivs in i planen mot kränkande behandling.

Trivselgruppen och elevrådet sammanträder inför den enkät som gäller trygghet och studiero.

Inför det mötet har samtliga elever uppmanats att komma med förslag på frågeställningar som är

viktiga för verksamheten. Rektor deltar i mötet och går tillsammans med elevrådet igenom

förslagen. De förslag som anses relevanta tas med i kommande enkät. Åtgärderna och

aktiviteterna följs upp kontinuerligt i målsamtalen som hålls med eleverna varannan vecka mellan

elev och handledare. Målsamtalen är uppbyggda enligt följande: utsedda handledare på skolan

håller målsamtal med eleven minst en gång var fjortonde dag. Varje handledare har 4-5 elever de

är ansvariga för. Handledare är att likställa mentor. Är handledaren eller eleven frånvarande den

tid som bokats in så bokas ett nytt in i anslutning till det tidigare bokade samtalet. Eleven har rätt

att undanbe sig regelbundna målsamtal, men om eleven har problematisk frånvaro eller om

personal (Elevhälsa alternativt handledare i samråd med lärare) bedömer det som nödvändigt så

ska elevens handledare boka in ett möte. Dyker eleven inte upp på ett sådant möte gör

handledaren hembesök. Handledaren har till uppgift att i målsamtalet spegla eleven utifrån

personalgruppens observationer av elevens kunskapsutveckling, sociala förmåga och beteenden.

Målsamtalen har till syfte att träna eleven i att reflektera över sin situation i skolan och i att

framföra synpunkter och önskemål utifrån egna behov och intressen. Handledaren ska i

målsamtalet hjälpa eleven att formulera kunskapsmässiga, sociala och personliga utvecklingsmål

och att hitta strategier för att kunna uppnå sina mål. Eleven och handledaren utvärderar dessa

fortlöpande. Handledaren uppmärksammar de tillgångar och svårigheter som kan kopplas till

elevens funktionsvariation och samtalar kring detta genom att reflektera och ge konkreta

exempel. Eleven erbjuds hjälp till anpassningar som underlättar skolsituationen. Handledaren

ansvarar för att dokumentera överenskommelser och väsentlig information som framkommer

under målsamtalen. Information som framkommer under målsamtal delges personal som

handledaren bedömer kan ha nytta av informationen, givetvis i syfte att gagna eleven. Skolans

förebyggande arbete visar sig i att det finns en bestämd struktur som följs gällande

lektionsupplägg, rastupplägg, lunchsituation och hur information delas med elever och personal.

Vår struktur bygger på beprövad erfarenhet och evidensbaserad forskning om vår målgrupp där

det tydligt framgår målgruppens behov av tydlighet, förutsägbarhet och individanpassning. Vår

skola har 4 grundstenar som verksamheten vilar på: förutsägbarhet, struktur, delaktighet och

individanpassning. Exempel på lunchsituation är att varje elev har en bestämd plats vid luncherna

genom att platsen är märkt med elevens namn. De, för lärarna, schemalagda pedagogiska

luncherna är också exempel på förebyggande arbete. Flera av aktiviteterna kommer från eleverna

genom enkäten om studiero och trygghet. Främjande arbetssätt är att skolan har ett generellt
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förhållningssätt för hur vi bemöter vår målgrupp: ‐ Vi är uppmärksamma på, och ödmjuka inför

elevens perceptionsvariation. ‐ Vi informerar eleverna skriftligt och muntligt, i god tid, tydligt och

konkret. Vi försäkrar oss om att eleven har förstått informationen. ‐ Vi kommunicerar på ett

tydligt och konkret sätt, både skriftligt och verbalt. ‐ När det behövs â€œspeglarâ€ vi, i

avskildhet, elevers beteenden. Vi ger dem råd och strategier för att kunna ändra på sina mindre

funktionella beteenden. Vi utgår från att mindre funktionella beteenden härrör ur okunskap eller

oförmåga. Vi hjälper dem att hitta alternativa beteenden med eller utan hjälpmedel. ‐ Vi

förbereder eleven på kommande planerade förändringar ‐ genom att informera i god tid och

eventuellt hjälpa eleven med strategier för att klara av förändringen. ‐ Om ingen annan

överenskommelse gjorts med eleven examinerar vi osynligt och fortlöpande. ‐ Vi erbjuder

eleverna studiero i en lugn och trygg miljö. ‐ Vi håller oss till den struktur, de regler och

överenskommelser som fastslagits. Vi försäkrar oss om att eleven har förstått vad det är som

gäller. ‐ Vi uppmuntrar och bekräftar våra elever och varandra. ‐ Vi visar förståelse för att

vardagen kan vara mycket tröttande för eleven. ‐ Vi undviker sarkasm och ironi. ‐ När det är

möjligt använder vi oss av elevens specifika intressen i undervisningen. ‐ Vi har inte kroppskontakt

eller rör våra elever och vi visar respekt för att de många gånger undviker ögonkontakt. ‐ Vi låter

våra elever ha inflytande över undervisning och utbildning. Alla ges möjligheter att påverka

lektionsupplägg, arbetsmetod, innehåll och examinationsmetod. ‐ Vi kommunicerar på ett tydligt

och konkret sätt, både verbalt och skriftligt. ‐ Vi informerar eleverna skriftligt och muntligt, tydligt

och konkret. Vi försäkrar oss om att eleven har förstått informationen. Både förebyggande och

främjande åtgärder är att skolans ser till att personal finns tillgänglig på raster och genomför

tillsammans med eleverna olika aktiviteter alternativt samtalar och skapar relationer med

eleverna. Aktiviteterna presenteras på anslagstavlan i skolans entre ‐ och personal som ansvarar

för respektive aktivitet uppmuntrar till deltagande. Personal schemaläggs för att vara med

eleverna på raster och de schemaläggs för att ha pedagogiska luncher med eleverna. Det finns

alltid minst en lärare vid ett matbord för 4-6 elever. I stort är den vuxennärvaro som skolan har

under lektion, mellan lektioner och under raster en mycket viktigt bidragande orsak till att våra

elever upplever trygghet och studiero och därmed förebyggs kränkande behandling. Skolan

skapar möjligheter för att eleverna ska ha en trivselgrupp som består av 3-4 elever. De har till

uppgift att vara uppmärksamma på om det är någon som sitter för sig själv eller inte får vara med

i gemenskapen. Eleverna i gruppen ska bjuda in till aktivitet och umgänge. Trivselgruppen har

också till uppgift att välkomna nya elever och erbjuda sig att ge vägledning. Trivselgruppen ges

möjlighet att köpa in spel och andra material som främjar gemensamma aktiviteter, såsom spel,

pysselgrejer etc. Trivselgruppen utses genom frivillig anmälan. Skolan fokuserar på eleverna ska

känna sig trygga och må bra vilket gör att skolan skiljer på regler och rekommendationer. Skolans

regel som nämns ovan: â€œvi är shyssta mot varandraâ€ är en stabil grund för hur alla som är

på skolan, elever och personal bemöter varandra. Den är enkel att förstå och eftersom personal

har kontinuerliga samtal med eleverna om detta blir den även enkel att applicera i alla

sammanhang. I princip har alla elever på skolan en historik av utanförskap, mobbning och/eller

problematisk skolfrånvaro. Det gör att skolans grundstenar (förutsägbarhet, struktur, delaktighet

och individanpassning) är mycket viktiga och det individuella förhållningssättet genomsyrar all

verksamhet på skolan.

9.2 Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling
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Av beskrivningen ska framgå

lärarens roll och ansvar

rektorns roll och ansvar

huvudmannens roll och ansvar.

Beskriv sökandens rutiner för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.

Skolan har en plan mot kränkande behandling. Denna utvärderas och revideras årligen (i

samband med läsårsslut) genom att skolan systematiskt kartlägger risker för kränkande

behandling, analyserar orsakerna till riskerna, sätter upp mål och bestämmer åtgärder samt

upprättar tidsplan för uppföljning och utvärdering av åtgärder och mål. Skolans årliga plan mot

kränkande särbehandling beskriver skolans rutin för anmälan, utredning och åtgärder mot

kränkande behandling och ligger på skolans hemsida samt schoolsoft. Den är även utskriven och

uppsatt på anslagstavlan i skolans entré. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och

kränkande behandling Alla lärare och övrig personal håller god uppsikt över alla platser på skolan

där elever befinner sig och är lyhörda samt uppmärksamma på vad eleverna säger och gör.

Personal är schemalagda för tid och plats för att vara nära eleverna under skoldagen. Varje

personal har även tilldelat vissa ansvarsområden på skolan där man har extra uppsikt. Vi har en

årlig kartläggning i form av enkätundersökning som är grunden för att tidigt upptäcka

diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling. Enkäten baseras på

Diskrimineringsombudsmannens (DO) definition av kränkningar och trakasserier. Alla lärare och

elever, särskilt de som ingår i vår så kallade trivselgrupp (3-4 elever som själva har valt att vara

med i denna grupp), känner till härskarteknikerna och ingriper när de ser dessa i verksamheten.

Anmälan om kränkande behandling Rutinen för att anmäla kränkande behandling är följande: ‐

skolan har en länk på sin hemsida där man som enskild (elev, vårdnadshavare, närstående)

anmäler kränkningen och beskriver vad den innebär. Länken ligger på första sidan på hemsidan

för att vara lättillgänglig för alla och är anonym. Möjlighet finns att fylla i vem som anmäler och

tillhandahålla kontaktuppgifter. Rektor tar emot anmälan genom att länkens svarsformulär är

kopplad till rektorns mail och hanterar anmälan enligt skolans rutin ‐ se nedan. ‐ på Schoolsoft

finns en likadan länk som på skolans hemsida. ‐ skolan tar emot anmälan om kränkande

behandling muntligt genom målsamtal (se beskrivning av målsamtal i avsnitt om rutin för

kränkande behandling) som handledaren har med sina elever varanna vecka. Anmälan

dokumenteras på blankett (motsvarande den som finns på hemsida samt Schoolsooft) och

lämnas till rektor. ‐ skolan tar emot anmälan via telefon till skolans telefon. Personal som svarar i

telefon dokumenterar anmälan på blankett motsvarande den som finns på hemsida samt

Schoolsoft och lämnar till rektor. ‐ skolan tar emot anmälan genom samtal med personal som

dokumenteras på blankett motsvarande den som finns på hemsida samt Schoolsoft och lämnas

till rektor. ‐ skolan tar emot anmälan genom samtal med rektor som dokumenterar på blankett

motsvarande den som finns på hemsida samt Schoolsoft. Ett välbeprövat handledarsystem finns

på skolan: lärare och resurspedagoger har ett handledaruppdrag för 4-5 elever. Detta innebär att

handledaren ansvarar för föräldrakontakten för respektive handledarelev. Handledaren ansvarar

också för att delge föräldrar sina kontaktuppgifter. Samtliga föräldrar kan också vända sig till

rektorn, som ansvarar för att delge dessa sina kontaktuppgifter. Elever kan vända sig till vem som

helst i personalgruppen om hen känner sig diskriminerad, kränkt eller trakasserad. Elever,

vårdnadshavare, lärare och personal på skolan kan anmäla om de upplever kränkande
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behandling. När någon i personalgruppen observerar att en elev kränks, ingriper personal

omedelbart genom att ta den elev som upplevs kränka, åt sidan för samtal och spegling. Den elev

som upplever sig kränkt tas om hand av annan personal som har samtal med hen. En anmälan

ska göras till rektor enligt rutinen: Anmälan görs på en av skolan framtagen blankett (tillgänglig via

hemsidan samt utskriven och tillgänglig på skolan) där det ska framgå vad som hänt och, om

anmälaren så vill, vem som är utsatt och vem som utsätter. Rutiner för att utreda och åtgärda när

elev kränks av andra elever När personal fått indikationer på att någon elev kränkts,

diskriminerats eller trakasserats anmäls detta skyndsamt till rektor via anmälningsblanketten och

rektor i sin tur informerar huvudmannen. Om kränkningen är pågående ingriper personal

omedelbart genom att prata enskilt med elev som upplevs kränka samt enskilt med den elev som

upplevs bli kränkt. När anmälan är gjord startar en utredning som rektor håller i. Rektor kallar

skyndsamt berörda elever till enskilda samtal. Rektor informerar vårdnadshavarna om eleven är

under 18 år. Eleverna erbjuds att ha med stöd i samtalen i form av handledare, personal på

skolan de har förtroende för, vårdnadshavare och/eller vän. Viktigt är att rektor visar empati och

är lösningsfokuserad både i samtalet med den kränkte/diskriminerade/trakasserade och med den

som kränkt/diskriminerat/trakasserat. Syftet med samtalen är att utreda händelseförloppet och

planera för åtgärder. Målet för samtalet är att kränkningar/trakasserier/diskriminering ska

upphöra. Händelseförloppet dokumenteras objektivt utifrån båda parters upplevelse. Utifrån

samtalet planeras åtgärder för att elev ska känna sig trygg och respekterad samt tidsplan för

uppföljning av åtgärder och eventuell revidering av åtgärder. Dokumentation sparas i mappen

"Händelser" i respektive elevs elevpärm som förvaras inlåst på skolan dit endast behörig personal

har tillgång. Rektor bedömer utifrån händelsens art och omfattning om vårdnadshavare ska

informeras. Bedömning sker utifrån hur eleven påverkas av det inträffade. Rektor gör även en

bedömning huruvida händelsen är av sådan art att den ska polisanmälas. Dokumentationen

delges huvudman av rektor. Huvudmannens representant är informerad och involverad i

utformandet av åtgärdsplan. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal När

personal fått indikationer på att någon elev kränkts, diskriminerats eller trakasserats av personal

anmäls detta till rektor genom att personalen har ett samtal med rektor och samtalet

dokumenteras på den framtagna anmälningsblanketten och rektor i sin tur informerar

huvudmannen. Utredning startar och rektor håller i denna. Rektor kallar elev och personal till

enskilda samtal för att få båda parters bild av det inträffade. Parterna erbjuds att ha med stöd i

samtalen. Syftet med samtalen är att utreda händelseförloppet och planera för åtgärder.

Samtalen dokumenteras. Om man bedömer att situationen uppstått på grund av missförstånd

sammanförs de berörda i ett möte där rektor är samtalsledare. Detta möte genomförs utifrån att

elev samtycker. Målet för mötet är att klargöra situationen och att den elev som upplevt sig

kränkt får en förklaring som denne kan acceptera. I de fall rektor direkt kan bedöma att

kränkning/diskriminering/trakasserier förelegat utfärdas en varning till personal. Om det råder

tveksamheter tar rektor hjälp av representant för huvudman för att bedöma situationen.

Kränkning/diskriminering/trakasserier från den anställde kan vara skäl för uppsägning. Alla

anmälningar av detta slag dokumenteras och delges vårdnadshavare och huvudman. Huvudman

är informerad och involverad i utformandet av åtgärdsplan. Rutin för åtgärd När utredningen av

kränkande behandling är genomförd genomförs de åtgärder som är nödvändiga för att

kränkningen inte ska fortgå för både elev som upplever sig kränkt och elev som upplevs ha kränkt

alternativ personal som upplevs har kränkt elev. Åtgärderna syftar även till att individerna som är

inblandade i händelsen ska kunna gå vidare och känna sig lyssnade på och att skolan har
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uppmärksammat händelsen samt vidtagit nödvändiga åtgärder för att förhindra att det upprepas.

Åtgärder kan vara inplanerade samtal under en tidsperiod, samtal mellan parter ett antal tillfällen,

informera och utbilda elever och personal i vad som kan upplevas som kränkande, utbilda i

härskarteknikerna för att få förståelse för vad detta är och hur det kan påverka individer, utbilda

och samtala om de olika diskrimineringsgrunderna och hur vi på vår skola arbetar för att det inte

ska förekomma kränkningar. Skolan har en handlingsplan för att förebygga kränkande behandling

innehållande följande punkter: ‐ Vi är uppmärksamma på, och ödmjuka inför elevens

perceptionsvariation. ‐ Vi informerar eleverna skriftligt och muntligt, i god tid, tydligt och konkret.

Vi försäkrar oss om att eleven har förstått informationen. ‐ Vi kommunicerar på ett tydligt och

konkret sätt, både skriftligt och verbalt. ‐ När det behövs â€œspeglarâ€ vi, i avskildhet, elevers

beteenden. Vi ger dem råd och strategier för att kunna ändra på sina mindre funktionella

beteenden. Vi utgår från att mindre funktionella beteenden härrör ur okunskap eller oförmåga. Vi

hjälper dem att hitta alternativa beteenden med eller utan hjälpmedel. ‐ Vi förbereder eleven på

kommande planerade förändringar ‐ genom att informera i god tid och eventuellt hjälpa eleven

med strategier för att klara av förändringen. ‐ Om ingen annan överenskommelse gjorts med

eleven examinerar vi osynligt och fortlöpande. ‐ Vi erbjuder eleverna studiero i en lugn och trygg

miljö. ‐ Vi håller oss till den struktur, de regler och överenskommelser som fastslagits. Vi

försäkrar oss om att eleven har förstått vad det är som gäller. ‐ Vi uppmuntrar och bekräftar våra

elever och varandra. ‐ Vi visar förståelse för att vardagen kan vara mycket tröttande för eleven. ‐

Vi undviker sarkasm och ironi. ‐ När det är möjligt använder vi oss av elevens specifika intressen i

undervisningen. ‐ Vi rör inte våra elever och har ingen kroppskontakt och vi visar respekt för att

de många gånger undviker ögonkontakt. ‐ Vi låter våra elever ha inflytande över undervisning och

utbildning. Alla ges möjligheter att påverka lektionsupplägg, arbetsmetod, innehåll och

examinationsmetod. ‐ Vi kommunicerar på ett tydligt och konkret sätt, både verbalt och skriftligt.

‐ Vi informerar eleverna skriftligt och muntligt, tydligt och konkret. Vi försäkrar oss om att eleven

har förstått informationen. Rutiner för uppföljning Rektor ansvarar för att kontinuerligt följa upp de

anmälda kränkningar/diskriminering/trakasserier från elev gentemot elev samt personal gentemot

elev. Detta sker utifrån åtgärds/handlingsplan och genom samtal med alla berörda. Syftet med

uppföljningen att kontrollera att åtgärderna ger önskad effekt och eventuellt revidera åtgärderna.

Samtalen dokumenteras. Rutiner för dokumentation Rektor ansvarar för att kontinuerligt

dokumentera alla samtal och åtgärder som överenskommits på framtagna blanketter och spara

dessa enligt rutin. Dokumentation delges huvudman.

9.3 Grundläggande demokratiska värderingar

Av beskrivningen ska framgå

hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor utifrån mål och riktlinjer i läroplanen

ge exempel på hur skolenheten ska arbeta med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna

som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet

mellan människor.

Beskriv hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor.

Skolans undervisning grundar sig på Skollagen 2010:800 samt Skolverkets rådande

styrdokument. Skolans undervisning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Skolans
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undervisning är icke-konfessionell. Skolan arbetar för att varje elev ska hitta sin unika personlighet

och därigenom delta i skolan och samhället utifrån sin egen förmåga och möjlighet att ta ansvar.

All personal på skolan arbetar främjande för varje individs egenvärde samt respekt för vår miljö.

Lärare har ständigt pågående dialoger med eleverna på skolan om vikten av respekt och

förståelse för varandras olikheter och likheter. På så sätt främjas elevernas samspel i möten med

olika individer och de kan lättare leva sig in i andra människors situationer. All personal arbetar för

att eleverna ska få sina grundläggande behov tillfredsställda för att på så sätt effektivt kunna

tillgodogöra sig undervisningen. Eleverna behöver känna trygghet, gemenskap, uppskattning och

självförverkligande. För att skapa detta arbetar all personal med att skapa goda relationer med

alla elever och känna var och en som individ. Vi är en liten skola med hög lärartäthet vilket gör att

alla elever blir sedda och bekräftade varje dag. Skolan utgår från Antonovskys teori om KASAM

där vi arbetar för att elever ska känna meningsfullhet och delaktighet under sin utbildning, känna

att de har resurser och strategier för att möta olika situationer och händelser på ett konstruktivt

sätt och på så vis känna att de kan påverka situationer och inte bli offer för händelser. Eleverna

ska även få möjlighet att utveckla sin förmåga att förstå olika situationer och händelser på ett

hanterbart vis. Skolan ger elever möjlighet att påverka genom att tydliggöra för eleverna för när,

var och hur de kan påverka skolans utbildning. Handledarna för samtal med eleverna om

inflytande och påverkan under de målsamtal (se beskrivning av målsamtal under avsnitt 8.3 i

ansökan) som handledare genomför regelbundet. I ämnen som samhällskunskap och svenska

(där delar av kursen handlar om inflytande, påverkan, granskning och utvärdering) lyfter

undervisande lärare upp hur elever kan vara med och påverka undervisningen. Skolan har även en

skrift som delges eleverna vid läsårsstart där det tydligt beskrivs elevernas rättigheter och

skyldigheter gällande sin undervisning och skolans miljö. Här beskrivs elevrådets funktion,

trygghetsgruppens funktion, hur klagomål framförs, hur man anmäler kränkande behandling, hur

handledarsystemet fungerar och vad skolan menar med målsamtal. I skriften finns skolans

värdegrund och vision beskrivet på ett tydligt och enkelt sätt så eleverna ska kunna förstå.

Skolans organisation med lärare, resurspedagoger, elevhälsa, studie‐ och yrkesvägledare,

skolchef och huvudman beskrivs och även vad de har för olika roller. Skriften visar vilken

pedagogisk modell skolan använder och vilka assisterande verktyg som eleverna kan använda.

Denna skrift beskriver skolan i sin helhet och även ned på detaljnivå. Den finns på schoolsoft och

eleverna får den i tryckt version när de börjar och om de behöver igen får de den under läsåren.

Exempel på hur skolan ska arbeta med grundläggande demokratiska värderingar är att alla elever

får komma till tals i undervisningen och övriga samtal på skolan. Eleverna ges möjlighet att

uttrycka sin mening i frågor som berör dem genom de målsamtal mellan handledare och elev som

sker kontinuerligt äver läsåret. Eleverna har möjlighet till inflytande över sin undervisning genom

att lärarna har kursutvärderingar som handlar om hur kursen upplevs samt vilka förväntningar elev

har på kommande kurs, dvs både bakåt‐ och framåtblickande. I undervisningen används

elevernas specifika intressen. Skolan arbetar aktivt med att alla på skolan respekterar varandra

genom att vi har ständigt pågående samtal om frihet att uttrycka sig och att vi behandlar varandra

med integritet då vi påminner varandra om vikten att respektera varandras olikheter. Skolan har

en tydlig jämställdhetspolicy som genomsyrar skolans undervisning genom att i exempelvis kurser

i svenska och engelska ta upp författare och litteratur från olika klasstillhörigheter, nationaliteter,

kulturer samt kön och sexuell läggning. I kurser såsom historia, religion och samhällskunskap

belyser skolan även kvinnors och barns perspektiv. Skolans trivselenkät innehåller frågor som

berör respekt, inflytande och jämställdhet. Skolans elevråd är demokratiskt vald och arbetar
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utifrån demokratiska principer. Elevrådet väljs genom anonyma val i början av varje läsår där

eleverna i respektive klass genom att varje elev skriver ett namn på en lapp anonymt och lägger i

en låst låda. Alla elever får vara med och rösta fram elevrådet. När alla elever lagt sin röst

öppnar rektor tillsammans med två lärare lådan och räknar rösterna. Elevrådet består av 5

elevrepresentanter. Antalet är baserat på att skolan har 45 elever vilket gör att 5 elever

representerar de 45. Skolan verkar för elevernas fri‐ och rättigheter att påverka undervisningen

och skolans miljö genom att ta tillvara på och lyssna på eleverna dels genom elevrådet samt

genom att lyssna till de enskilda elevernas åsikter.

10 Gymnasieskola

15 kap. 2-3 §§, 20 § och 33 § skollagen och 7 kap. 2 — 5 §§ gymnasieförordningen

Läroplan för gymnasieskolan (Gy11)https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan

10.1 Utbildningens syfte

Av beskrivningen ska framgå

hur undervisningen kommer att organiseras

vilka arbetsformer som kommer att karakterisera utbildningen.

Beskriv hur utbildningen i gymnasieskolan kommer att genomföras.

Utbildningens syfte är att erbjuda elever i behov av extra anpassningar och/eller särskilt stöd på

grund av dokumenterad skolproblematik alternativt dokumenterad social problematik i

gymnasieålder ett estetiskt program med inriktning estetik och media, Introduktionsprogrammet,

Individuellt alternativ samt programinriktat val. Utbildningens mål är att så många elever som

möjligt ska nå sina egna individuella mål inom utbildningens tidsram. Alla elever som går på vår

befintliga skola, Viljan Friskola, har en väl dokumenterad skolproblematik som elevens

hemkommun är väl medveten om. Majoriteten av våra elever kommer från sina hemkommuners

skolor med ett många gånger långt och problematiskt skolliv med sig. Eleverna och dess

vårdnadshavare söker sig ofta hit tillsammans med hemkommunen. Sedan Viljan startade har vi

konstant haft en kö och fler ansökningar än vi har haft möjlighet att ta emot. Vi har 20 års

erfarenhet av att bedriva skola och har uthållighet utifrån både kvalitet och ekonomi. Utbildningen

och undervisningen har sin grund i den didaktiska triangeln som visar på att lärare, elev och

innehåll i undervisningen samspelar i varje situation av lärande. Samspelet visar på komplexiteten i

undervisningen. Elever som söker sig till skolan har en dokumenterad bakgrund av problematisk

skolgång och/eller social problematik , vilket leder till att detta samspel är oerhört viktig. Alla

elever och i synnerhet elever med ovan beskrivning behöver kunna förstå didaktikens tre klassiska

frågor: vad, hur och varför. För att eleverna ska förstå detta behöver lärare och skolpersonal vara

utbildade och tränade i att möta dessa elever. På vår skola arbetar personal som förutom sin

ämnesbehörighet har både utbildning och erfarenhet av ungdomar med tidigare skolproblematik

på grund av social problematik, funktionsvariation, problematisk skolfrånvaro och psyko-social

60

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan


problematik vilket möjliggör större förståelse för ungdomarnas behov av särskilt stöd. Lärarna

och resurspedagoger på skolan arbetar nogsamt med att beskriva vad eleverna ska göra, hur de

ska göra detta och varför de ska göra de olika uppgifterna. Personalen använder olika och

individuella förhållningssätt, individuellt bemötande och olika metoder för att klara av att möta de

elevernas varierande behov. När lärarna genomför sin undervisning med denna tydlighet lär sig

eleverna lättare och deras inlärningsprocess förenklas vilket gör att de känner att de lyckas. När

våra elever får känna att de lyckas kommer de bli mer motiverade att fortsätta sin utbildning och

ta nästa steg. Våra elever har ofta med sig erfarenheter och känslor av misslyckande från sin

tidigare skolgång. När elev antas på Estetiska programmet intervjuas hen av rektor i syfte att

skapa en bild av vilka särskilda behov eleven har som skolan behöver ha i beaktande vid

upprättandet av elevens individuella studieplan. Eleven ges då också möjlighet att framföra

önskemål om inriktning i programmet och val av moderna språk om dessa inte framgår av elevens

ansökan. En individuell studieplan upprättas och denna ligger sedan till grund för elevens

individuellt anpassade schema. De individuella anpassningarna i schemat görs utifrån en

bedömning av elevens förväntade förmåga att klara av ett visst antal lektioner per dag och per

vecka. Hänsyn tas också i största möjliga mån till elevens studiemässiga förutsättningar såsom till

exempel förmåga att ingå i grupp om fem elever eller om behov av mindre grupper/ enskild

undervisning föreligger. Elevens studieplan utgår från Skolverkets programstruktur för Estetiska

programmet. Programfördjupning och individuella val kan eleven meddela när som helst under det

första året och senast under den första terminen år två. Eleven erbjuds möte med Studie‐ och

yrkesvägledare för att få kännedom om hur de olika valen påverkar möjligheten till meritpoäng

och antagning till högskoleutbildningar. Elevens handledare är också behjälplig med att hänvisa till

information gällande de olika programfördjupningar och individuella val som skolan kan erbjuda.

Eleven har möjlighet att i målsamtal med handledare på skolan diskutera sin studieplan och kan

vid behov eller utifrån önskemål begära att studieplanen revideras. Om eleven inte förmår följa sin

studieplan gör rektor en utredning som kan resultera i ett åtgärdsprogram. Utredningen kan

innebära att extra anpassningar/extra stöd sätts in, att kursen behöver förlängas, utökas i

lärstudio eller att eleven övergår till ett reducerat program. I de fall programmet reduceras ska

detta dokumenteras i en åtgärdsplan. Av åtgärdsplanen framgår vilka kurser som reducerats i

studieplanen. I de fall någon kurs förlängs tidsmässigt förs detta in i en timplan som ska

säkerställa att eleven får sina garanterade undervisningstimmar. Eventuella läs‐ och

skrivsvårigheter dokumenteras och eleven ges möjlighet att beskriva vilka hjälpmedel hen har haft

tillgång till/använt i sin tidigare skolgång och hur hen har upplevt att dessa fungerat. Under

intervjun ber rektor om samtycke från elev och vårdnadshavare för att kunna kontakta elevens

tidigare skola för överlämning ‐ i syfte att identifiera framgångsfaktorer. Om eleven tidigare har

haft problematisk skolfrånvaro ombeds hen att besvara ett antal frågor kopplade till skolans â

€œtillbaka-till-skolan-modellâ€ som beskrivs nedan. Med stöd av elevens svar kan skolan vid

behov utforma en handlingsplan för att möjliggöra och främja skolnärvaro och fullföljande av

utbildning. Information som framkommer i intervjun delges de i personalgruppen som kan tänkas

behöva känna till elevens förutsättningar vid planering av skolans verksamheter. När elev antas på

introduktionsprogram ligger elevens tidigare skolresultat till grund för upprättandet av den

individuella studieplanen. Studieplanen ska även för dessa eleven anpassas utifrån individuella

förutsättningar och behov. Det som skiljer en studieplan för introduktionsprogrammet från en

studieplan för Estetiska programmet är att ett individuellt mål för studierna på

introduktionsprogrammet ska formuleras. Målformuleringen visar vad eleven har för mål med sina
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studier. Schemaläggning sker vid fyra tillfällen per läsår för att på så sätt kunna anpassa

studieplanerna utifrån elevens verkliga kunskapsutveckling och studieförmåga. Undervisningen

sker i små undervisningsgrupper om högst fem elever. Vissa elever har under vissa perioder

behov av en-till-en undervisning där långsiktiga målet är att kunna delta i en undervisningsgrupp av

3-5 elever. Den dagliga verksamheten och planering för dagen gås igenom vid ett morgonmöte

där all personal på skolan deltar och morgonmötet leds av rektor alternativt kurator. Dagens

information gällande förändringar eller avvikelser från den dagliga rutinen skickas digitalt via

skolplattformen Schoolsoft till elever, personal och vårdnadshavare. I Schoolsoft kan eleven ta del

av den dagliga informationen såsom förändringar i lektionsplanering, avvikelser i form av flyttade

lektion eller byte av lektionssal, vikarier och eventuellt inställda lektioner. Elevens kan också se sin

studieplan, sina kunskapsmatriser och följa sin kunskapsutveckling via skolplattformen. Tillbaka-

till-skolan modellen Vilka rutiner har vi för att främja god närvaro i skolan? Skolan erbjuder

eleverna trygghet och studiero i en anpassad, tydligt strukturerad och förutsägbar skolmiljö. För

att främja närvaro och delaktighet genomförs kartläggning av elevens tidigare skolgång innan

eleven börjar på vår skola. Hur har närvaron sett ut? Om det förekommit skolfrånvaro utöver vad

en kan förvänta sig, vad kan den ha berott på? Har det förekommit mobbning, har eleven fått sina

studier anpassade utifrån sin funktionsvariation? Hur har familjesituationen sett ut? Har det

förekommit sjukdom, psykisk ohälsa? Finns det utredningar att ta del av? Hur har eleven haft det

med kamrater i skolan? För detta finns ett utarbetat frågeformulär som vi använder i samtal med

eleven. Det är viktigt att samtalen blir just samtal. Eleven ska inte uppleva kartläggningen som ett

förhör. Samtalet genomförs av elevens kontaktperson eller samordnare när det gäller elever som

bor på boendet eller som kommer att bo på boendet som är kopplat till skolan. Samtal med

elever som inte bor på boendet som är kopplat till skolan genomförs av rektor då det oftast sker

under sommarlovet. Om eleven börjar under pågående termin genomför handledaren på skolan

samtalet. Om eleven fortsätter att stanna hemma från skolan även sedan hen har börjat hos oss

utarbetas i samarbete mellan handledare i skolan, vårdnadshavare och, i förekommande fall,

boendepersonal en individuell plan för att främja skolnärvaro. Planen grundas på vad som

framkommit i de kartläggande samtal som personal har haft med eleven. Den ska formuleras

konkret utifrån SMARTA mål (se beskrivning av smarta mål under avsnitt Systematiskt

Kvalitetsarbete) och ska godkännas av elev och vårdnadshavare. Datum för uppföljning och

eventuell revidering fastställs i planen såväl som vem som ansvarar för vad. En person från

skolan har det övergripande ansvaret för att planen efterlevs och följs upp. Det kan vara elevens

handledare, skolans samordnare, kurator eller specialpedagog alternativt rektor. Om eleven bor

på boendet som är kopplat till skolan ska det också finnas en person från elevens boende som

har samma ansvar som ovan beskrivs. Det kan vara elevens kontaktperson, boendets

samordnare eller annan personal som passar för uppdraget. Verksamhetschef och rektor utser

ansvariga för uppdraget. ------------------------------------------------------------------------------------------

- En frånvaroutredning ska ske i det fall eleven haft god närvaro i skolan och skolan noterar att

den minskar. Representanter från elevhälsan går igenom närvarostatistik varje vecka och gör en

individuell bedömning av nuläget. Kan den ökade frånvaron förklaras utifrån tillfälliga

omständigheter så markeras den som viktig att observera för att förhindra att eleven på grund av

dessa omständigheter hamnar i hemmasittande. Om så är fallet så avvaktar vi med

frånvaroutredningen till dess att vi gör en annan bedömning. Då beslut om frånvaroutredning tagits

utformas en individuell plan såsom beskrivs ovan. Lärarna arbetar kontinuerligt med direkt

feedback under och efter lektionerna för att eleverna som går på skolan är i behov av att direkt få
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återkoppling på vad de gör här och nu. Eleverna som går på denna skola kan ofta inte vänta på

att få återkoppling. Lärarna anpassar de läromedel de använder i sin undervisning och utformar

individuella planeringar för varje elev. Undervisningsmetoderna utarbetas och anpassas med

utgång från elevens förmågor och förutsättningar. Då någon elev under kortare eller längre tid

behöver särskilt vuxenstöd sätts resurspedagog in i den ordinarie undervisningssituationen.

Resurspedagogen kan stötta med exempelvis att få stöd och hjälp med koncentration och

uppmärksamhet, skrivhjälp eller som en trygghetsskapande insats för elever som har större

svårigheter med social interaktion. Skolan tar emot ett mindre antal elever än en sk. â€œvanlig

skolaâ€ och byggnaden är anpassad efter elevernas särskilda behov och elevantalet. Eleverna

som går på skolan har många gånger behov av att ha separata utrymmen med möjlighet till

avskildhet vilket betyder att skolan har förhållandevis små klassrum och studieutrymmen. Skolan

är möblerad för att möta elevernas behov av egentid och att få vara fredad från yttre störningar.

Rum som är något större har skärmar runt studieplatserna och kan öppnas upp vid behov såsom

exempelvis genomgångar av läraren. Vi arbetar förebyggande genom att värna trygghet och

studiero, kartlägga och regelbundet följa upp samtliga elevers behov av stöd och insatser ‐ och

att utifrån uppföljning organisera verksamheten så att den motsvarar elevens behov. Alla salar och

rum har namn och är uppmärkta vid dörren med dess namn och i elevernas schema står

salens/rummets namn så det ska vara tydligt var eleven ska vara vid varje lektion. Vid entren till

skolan finns en stor anslagstavla där det en karta över skolan finns och alla salar/rum är

uppmärkta. Vid anslagstavlan finns även en pärm med varje elevs schema så de lätt ska hitta var

de ska vara. Alla är inte bekväma med att hitta sitt schema digitalt vilket gör att det även finns i

pappersformat. Tydlighet och förutsägbarhet är viktigt för vår målgrupp vilket gör att alla

salar/rum är även märkta med vilka ämnen som ges i vilka salar/rum. Vi har salar för språk, andra

för matematik och NO-ämnen, åter andra för SO-ämnen osv. Detta underlättar för eleverna när

de är i skolan då de vet var man i skolans byggnad man har vilka lektioner. Skolans

personaltäthet och vuxennärvaro skapar trygghet och studiero. Studiero är extra viktigt för de

elever som går på skolan. Tryggheten behöver infinnas både under lektioner och under under

raster samt före och efter skoltid. Då all skolpersonal är utbildade inom NPF och har kännedom

om alla elevers individuella behov och förhållningssätt skapas trygghet för alla elever. Studiero i

undervisningen är viktig för att elevernas ska kunna lära sig och ta till sig undervisningen.

Studieron handlar om elevernas arbetsmiljö och samtidigt handlar det om deras möjlighet att nå

sina individuella mål. Lärarna och rektor arbetar tillsammans med skolans pedagogiska modell

som visar tydligt hur lektioner ska planeras och genomföras, dvs vilken lektionsstruktur varje

lärare ska följa. Vid varje lektion börjar lärarna på samma sätt för att skapa den trygghet och

förutsägbarhet som är viktigt för dessa elever, likaså avslutas lektionen på lika sätt. Lärarna har

ett tydligt ledarskap i klassrummet och lotsar eleverna för att möjliggöra att eleven lyckas

uppgifterna under lektionen. Rektor ansvarar för att följa upp att lektionerna håller given struktur

och genomför regelbundna lektionsbesök där lärarna får feedback direkt efter lektionen på

genomförd undervisning. Rektor observerar utifrån en av skolan framtagen mall som i sin tur

bygger på skolans pedagogiska modell där fokus är på tydlighet, förutsägbarhet, struktur,

individanpassning och delaktighet. Skolan ger inga läxor eller hemarbeten utan allt arbete

eleverna gör i sina kurser sker i skolans lokaler. Eleverna på skolan har generellt svårt att göra

skolarbete efter skoltid då de kan vara trötta, ha svårt att motivera sig, svårt att fokusera

ensamma och svårt att förstå vad som ska göras (förstå instruktioner), vilket gör att skolans

metod är att organisera en lärstudio för eleverna. Lärstudion är öppen hela skoldagarna för alla
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elever när de inte har lektion. Vissa elever kan uppleva att det är svårt att ta sig till lärstudion om

det inte är på schemat och det löser skolan genom att schemalägga tid för lärstudion. Då har

eleverna möjlighet att komma ikapp det de kan ha missat under sina lektioner, att repetera under

ordnade former och att studer mer om de har behov eller/och motivation till att lära ännu mer om

vissa ämnen/delar av ämnen. Vissa elever är schemalagda i lärstudion någon timme/vecka, andra

varje dag. Lärstudiotiden varierar även för eleverna över tid. Vissa perioder av terminen/läsåret

kan de vara schemalagda varje dag och vissa perioder endast någon gång per vecka och vissa

perioder inte alls. Detta beror helt på elevens studiesituation och behov av lärstudiotid. För

planering för lärstudio möts rektor med elevhälsoteamet och elevens handledare som i sin tur har

hämtat in information från respektive undervisande lärare. Lärarna är organiserade i arbetslag

utifrån sina ämnesbehörigheter med syfte att kunna samarbeta och dela erfarenheter runt

planering, upplägg och uppföljning av elevernas arbeten. I och med att vi är en liten skola och

relativt få lärare (i starten 10 lärare på 7,5 tjänster och vid full skola 13 lärare på 11 tjänster)

arbetar även lärarna ämnesövergripande och tematiskt. I arbetslagen möts lärarna över

pedagogiska frågor runt ämnet och kursen medan i de ämnesövergripande och tematiska forum

möts lärarna för att samverka och samarbeta mellan kurser och ämnen. Att arbeta tematiskt och

ämnesövergripande är en viktig del i planeringen och genomförandet. Därför möts även lärarna

strukturerat och planerat över sina ämnen för att möjliggöra för eleverna att använda sina

kunskaper och lärande i fler ämnen samtidigt. Detta skapar utrymme för kreativitet hos både

lärare och elever. Eftersom undervisningen och lärandesituationerna anpassas och planeras efter

elevernas olika intressen och erfarenheter blir eleverna mer engagerade under lektionerna och

med motiverade att lära sig mer om de olika delarna i de ämnen som lärarna undervisar i.

Förutom arbetslagsmöten, ämnesövergripande och tematiska möten samt APT

(arbetsplatsträffar) möts skolans personal i elevkonferenser. Dessa hålls varje vecka och tar upp

elever enligt ett fastställt schema som görs i början av läsåret samt elever som

lärare/handledare/elevhälsa anser vara i behov att lyftas på konferens. Samtlig personal på

skolan deltar i dessa elevkonferenser. Syftet med elevkonferenserna är att belysa elevens

utveckling och behov av stöd. I och med att skolan är liten med ett mindre antal elever som går

på skolan och personaltätheten är hög känner all personal till alla elever. Det gör att eleverna är

synliga och personal (lärare, resurspedagog, elevhälsa) kan snabb agera då en elev kan vara i

behov av stöd i annan/ytterligare form än det eleven redan har. För att skapa förutsägbarhet för

eleverna presenteras en agenda i inledningen av alla lektioner. Agendan ska anslås skriftligt och

visa de olika momenten som lektionen kommer att innehålla från start till avslut. Tid avsätts för

sammanfattning och reflektion i slutet av varje lektion. Eleven ges då möjlighet att reflektera över

lektionens innehåll, struktur, begriplighet och meningsfullhet. Eleven får vid lektionens slut

konstruktiv feedback från undervisande lärare. Planering av elevens arbetsuppgifter utgår från en

individuell kartläggning av elevens behov av stöd och anpassningar. Varje planering är således

unik gällande hur en arbetsuppgift ska genomföras, vilken examinationsmetod som kommer att

vara aktuell, vilka hjälpmedel eleven har till sitt förfogande och vilken tidsåtgång eleven förväntas

behöva för att fullfölja uppgiften. De instruktioner som läraren utformar för elevens räkning ska

beskriva syfte med den uppgift som eleven ska arbeta med (ge svar på â€œvarför?)â€ och vilket

eller vilka kunskapskrav som kan kopplas till uppgiften. Instruktionerna ska ge svar på frågorna â

€œvad?â€, â€œhur?â€, â€œmed vem?â€, â€œhur längeâ€ och â€œvad ska jag göra sedan?â

€. Läraren ska i samband med att hen muntligt går igenom instruktionerna med eleven säkerställa

att denne har förstått innebörden på rätt sätt. Under lektionerna är det tydligt att läraren är
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ledaren och den som skapar elevernas lärmiljö genom en tydlig lektionsstruktur och snabbt stötta

eleverna att fokusera på rätt saker, följa upp aktiviteter från tidigare lektioner för att få eleven att

reflektera över det de tidigare har gått igenom. Läraren återkopplar snabbt och adekvat till eleven

när denne arbetar med sina uppgifter. Snabbheten i feedback, som är konstruktiv,

uppgiftsorienterad och målinriktad, är viktig för denna våra elever då många lätt tappar fokus och

motivation om de inte får återkoppling på det de gör. Skolans lärare uppmärksammar och lyssnar

på elevernas olika åsikter, respekterar och visar intresse för deras idéer och låta dem vara med

o påverka. Detta förhållningssätt genomsyrar hela skolans verksamhet . Våra lärandemiljö

präglas av att lärarna och all personal på skolan har ändamålsenliga förväntningar, vi har tillit till

varandra och till att eleverna lär sig efter bästa förmåga och vi förstärker motivation genom att se

och uppmuntra eleverna i deras dagliga uppgifter. I studiero och trygghet ligger även att elever är

medvetna och arbetar aktivt med sina normer och värderingar. Lärarna och resurspedagogerna

tillsammans med elevhälsan och eleverna arbetar främjande och förebyggande för att eleverna

ska känna trygghet och uppleva studiero genom att vara närvarande där eleverna befinner sig och

då kunna ha dagliga samtal och dialog med eleverna om bemötande, beteende och respekt för

varandras olikheter. Skolpersonalen äter, enligt schema, pedagogisk måltid med eleverna och

alla, både personal och elever, har bestämda platser i lunchrummet. Personalen finns på plats,

enligt schema, i uppehållsrum och skolans övriga lokaler där eleverna befinner sig under rasterna.

Gemensamhetsskapande rastaktiviteter i form av kortspel, frisbeekastning, tv-spel, promenader

m.m erbjuds och uppmuntras av skolans personal. För att möta de olika elevernas behov av att

röra på sig och bli medvetna om hur kost, motion och koncentration/fokus och lärande går hand i

hand samarbetar elevhälsoteamet med skolans idrottslärare och resurspedagoger med kost och

motion, lärande och koncentration. Elevhälsans skolsköterska och specialpedagog besitter

kompetens inom kost,sömn och motion samt inlärningsstrategier, koncentrations‐ och

fokushållande strategier och assisterande verktyg. All personal har med kunskap om vår

målgrupps svårigheter att interagera socialt fokus på att medverka till att förebygga utanförskap

och/eller konflikt. Det är en självklarhet att arbeta långsiktigt med trygghet, trivsel och studiero.

Alla skolans klassrum står öppna under rasterna ‐ för de som vill dra sig undan för att hämta

kraft. Skolan organiseras genom ett handledarsystem. Handledaren likställs med mentor och har

4-5 elever varje handledare ansvarar för. Nedan följer en beskrivning av handledarens roll: ‐

Handledaren är elevens viktigaste kontakt och ansvarar för det dagliga elevhälsoarbetet och

samarbetet med hemmet. ‐ Handledaren har en Välkommen-träff under uppropsdagen. ‐ I

uppdraget ingår även att följa upp och dokumentera elevens utveckling bland annat på

SchoolSoft. ‐ Minst en gång varje termin erbjuda eleven och vårdnadshavarna ett

utvecklingssamtal. ‐ Handledare kontrollerar elevens frånvaro och rapporterar hemmet vid behov

enligt skollagen och informerar elevhälsan angående ogiltig frånvaro. ‐ Handledare ansvarar för

att sammanställa pedagogisk utredning av elev efter beslut från Elevhälsan. ‐ Handledare

anmäler ärenden till Elevhälsan. ‐ Handledare ansvarar för att förmedla information till hemmet

och vid allvarliga händelser samråda med rektor. Sammanfattningsvis arbetar skolan utefter att

nedan principer: Vi följer och uppdaterar ständigt den kartläggning som görs tillsammans med

eleven vid skolstart. I denna identifieras behovet av bemötande, varierande hjälpmedel samt

elevens styrkor, förmågor och drivkrafter. Vi utgår alltid från elevens tidigare kunskaper och

erfarenheter, identifierade fungerande lärstilar och stöttar eleven i att finna strategier för sin

utveckling och sitt lärande Vi ser att vikten av individanpassning, variation och utmaningar i rätt

mängd i en lärandemiljö som är trygg, stödjande och uppmuntrande ger eleverna bästa tänkbara
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förutsättningar för lärande. Lärarens förmåga att variera och anpassa undervisningen till skilda

kontexter och elevernas olika förutsättningar skapar en framgångsrik lärmiljö. Att lärarna arbetar

tillsammans och ämnesövergripande främjar och fördjupar elevernas möjlighet till

kunskapsutveckling. Rektor är närvarande och delaktig i undervisningen i nära dialog med lärarna

genom tydliga mål och gemensamma visioner. Det finns en genomarbetad konkret plan för

kompetensutveckling och utveckling av skolans pedagogik och didaktik. Huvudman är delaktig i

skolans arbete och ta ett övergripande ansvar för skolan och dess utveckling.

10.2 Utvecklingssamtal

Vårdnadshavare till elever i gymnasieskolan kommer att erbjudas utvecklingssamtal minst en gång varje termin enligt 15

kap. 20 § skollagen.

10.3 Mottagande till gymnasieskolan

Huvudregeln är att en fristående gymnasieskola ska ta emot alla ungdomar som har rätt till den sökta utbildningen i

gymnasieskolan. Mottagandet till en viss utbildning får dock begränsas.

Om sökanden avser att begränsa mottagandet ska sökanden ange vilken grupp av elever som avses i nedanstående ruta. Ange

de villkor för mottagande som kommer att gälla för att en elev ska beredas plats i gymnasieskolan enligt 15 kap. 33 § skollagen.

Mottagandet kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd enligt 15 kap. 33 § skollagen. Redogör

närmare för vilka elever som avses.

Villkor för mottagande på vår skola är följande. ‐ dokumenterad skolproblematik alternativt ‐

dokumenterat behov av särskilt stöd alternativt ‐ dokumenterad social problematik

Mottagandet kommer att begränsas till vissa elever som utbildningen är särskilt anpassad för enligt 15 kap. 33 § skollagen.

Redogör närmare för vilka elever som avses.

Villkor för mottagande på vår skola är följande. ‐ dokumenterad skolproblematik alternativt ‐

dokumenterat behov av särskilt stöd alternativt ‐ dokumenterad social problematik

10.4 Färdighetsprov

Om färdighetsprov kommer att anordnas, redogör för följande

vilka program/inriktningar som avses

hur provet kommer att genomföras

vilka moment som ingår i provet

hur bedömningen och poängsättningen av provet går till

hur färdighetsprovet kommer att användas som grund för urval.

Färdighetsprov kommer att anordnas enligt 7 kap. 5 § gymnasieförordningen.

11 Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och gymnasial lärlingsutbildning
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Aktuell lagstiftning, förordningar och propositioner
15 kap. 11 §§, 16 kap. 11 a § samt 16 § skollagen (2010:800)

1 kap. 8 §, 4 kap. 3 §, 12-14 §§ samt 8 kap. 1-22 §§ gymnasieförordningen (2010:2039)

Skolverket, Bedömning i yrkesämnen — dilemman och möjligheter, 2011http://www.skolverket.se/publikationer?id=2572

Skolinspektionens kvalitetsgranskning: Arbetsplatsförlagd utbildning i praktiken, dnr 40-2010:0482/Skolinspektionens

kvalitetsgranskning: Gymnasial lärlingsutbildning, dnr 400-2011:6484/Skolinspektionens rapport över fördjupat tema i

tillsynen: Fördjupad tillsyn på yrkesprogram, 2013https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/

APL utomlands

Om sökanden avser att erbjuda eleverna APL utomlands ska sökanden redogöra för följande frågor under övriga

upplysningar.

Hur kvalitetssäkrar sökanden de utländska APL-platserna? (Som exempel bör eventuella skillnader i arbetsklimatet

klargöras).

Hur klarläggs syftet med APL i det svenska skolsystemet för de mottagande praktikplatserna?

Hur får tilltänkta handledare information om innehåll och mål samt kunskap om bedömnings‐ och kvalitetsfrågor

avseende APL?

Hur kommer kontakten med APL-platsen och dess handledare se ut?

Hur kommer eleverna att förberedas språkligt, kulturellt, yrkesmässigt och pedagogiskt inför praktikperioderna

utomlands?

Hur finansierar skolan en utlandsförlagd APL?

Vilka åtgärder har planerats för att stödja eleverna under praktikperioden utomlands?

11.1 Gymnasial lärlingsutbildning

Sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning.

Om sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning ange i vilken årskurs sökanden avser att påbörja lärlingsutbildningen.

11.2 Omfattning av APL

Program Inriktning Veckor

Ange antal veckor som kommer att förläggas till APL på respektive program/inriktning.

11.3 Säkerställande av APL-platser

Redogör för hur sökanden avser säkerställa att samtliga elever får tillgång till APL-platser på utbildningen.

11.4 Lokalt programråd
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Skolenheten kommer för yrkesprogrammen att upprätta ett eller flera lokala programråd för samverkan mellan skola och

arbetsliv enligt 1 kap. 8 § gymnasieförordningen.

11.5 Handledare

Av beskrivningen ska framgå

hur sökanden avser att säkerställa att den handledare som utses har nödvändig kunskap och erfarenhet för uppdraget och

även i övrigt bedöms vara lämplig.

Beskriv sökandens rutiner för att utse en handledare på APL-platsen.

11.6 Bedömning och betygsättning

Av beskrivningen ska framgå

vem som ansvarar för att betyg sätts i enlighet med författningarna

hur eleverna informeras om det centrala innehållet i kursmålen

hur det säkerställs att de moment som ska genomföras på APL-platsen kopplas till kursmålen.

Redogör för sökandens rutiner för bedömning och betygsättning vid arbetsplatsförlagt lärande.

11.7 Lärlingsutbildning — utbildningskontrakt

Inga dokument registrerade

Om gymnasieskolan avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning redogör för hur utbildningskontraktet kommer att utformas

alternativt bifoga ett exempel på utbildningskontrakt.

Lägg till bilaga

12 Ägar‐ och ledningsprövning

2 kap. 5 och 5 a §§ skollagen

Prop. 2017/2018:158: Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden.

För ägar‐ och ledningskretsen ställs krav på erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt i de förskrifter som gäller för

verksamheten samt lämplighet att bedriva denna. Kravet på insikt och lämplighet omfattar ägare, ledning och även andra

som har ett betydande inflytande i huvudmannen

12.1 Ägar‐ och ledningskretsen

68



12.1.1 Styrelse‐ och ledningspersoner

Ange verkställande direktör och andra med bestämmande inflytande samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Om

sökanden är ett kommanditbolag eller annat handelsbolag anges bolagsmännen i bolaget.

För samtliga personer i ledningskretsen, redovisa:

Namn

Helena Söderqvist Lönnblad

Personnummer

196906080061196906080061

Position eller befattning

VD

Namn

Cecilia Svahnalam

Personnummer

197405066981

Position eller befattning

Skolchef

Namn

Ola Klingenborg

Personnummer

197511213535

Position eller befattning

Styrelseordförande

Namn

Maria Andersson

Personnummer

69



197503270642

Position eller befattning

Styrelseledamot

Namn

Markku Onnela

Personnummer

195902182533

Position eller befattning

Styrelseledamot

Namn

Malene Smedberg

Personnummer

196405066926

Position eller befattning

Styrelseledamot

12.1.2 Ägare med väsentligt inflytande

Redovisa samtliga personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten, se Läs

mer-rutan.

För samtliga personer som genom direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten, redovisa:

12.1.3 Ägande i flera led

Vid ägande i flera led, bifoga en beskrivning eller skiss över ägarkedjan samt fullständig koncernstruktur. Ange

organisationsnummer och ägarandel i samtliga ägarled. Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar.

Om antal rösträtter skiljer sig från ägarandelar, ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter.

Team Olivia Group AB, Ägare med högre ägarandel än 10% Procuritas Capital Investors IV A, LP

Organisationsnummer: LP 978 Ägarandel: 64,78 % Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB

Organisationsnummer: 556734-5805 Ägarandel: 16,15 % Koncernstruktur: Procuritas Capital

Investors IV A, LP och Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB äger vardera mer än 10

procent av det röstberättigade aktiekapitalet i Team Olivia Group AB (org.nr 556972-6705). Team

Olivia Group AB äger 100 procent av Cayon AB (org.nr 556974-0300). Cayon AB äger 100

procent av Team Olivia AB (org.nr 556742-0731). Team Olivia AB äger 100 procent av Viljan

Friskola AB AB (org.nr 556777-7775). Team Olivia AB har direkt eller indirekt 100 procent

ägande i ett antal övriga dotterbolag.
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Observera att om det finns personer som genom direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten ska

uppgifter lämnas även om dessa under punkt Ägare med väsentligt inflytande.

12.1.4 Upplysningar

Lämna eventuella för Skolinspektionen viktiga upplysningar avseende ägar‐ och ledningskretsen.

Procuritas Capital Investors IV A, LP, Organisationsnummer: LP 978 och Byggmästare Anders J

Ahlström Invest AB, Organisationsnummer: 556734-5805 är i sin tur ägda av institutionella

investerare

12.2 Erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt

12.2.1 Kunskap om skollagstiftning

Redovisa hur kunskap om skollagstiftning förvärvats inom ägar‐ och ledningskretsen. Både formella utbildningar och erfarenhet

ska redovisas. Redovisa för respektive verksamhetsform som huvudmannen ska bedriva. Specificera vem i ägar‐ och

ledningskretsen som har den aktuella kunskapen.

VD ‐ Helena Söderqvist Lönnblad Utbildning: Förskollärare, Lärarhögskolan, Stockholm, Rektor,

Rektorsprogrammet samt Rektorslyftet Uppsala Universitet samt 30 hp Barnkonventionen

Stockholms universitet Erfarenhet : Rektor grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola,

skolchef grundskola, gymnasieskola, grundsärskola och gymnasiesärskola och Chef för centrala

barn‐ och elevhälsan ‐ förskola, grundskola, gymnasieskola, grundsärskola och

gymnasiesärskola Skolchef ‐ Cecilia Svahnalam Utbildning: Politisk Magisterexamen

Nationalekonomi; Göteborgs Universitet, Rektor; Rektorsprogrammet, Mittuniversitetet, Svenska

som andraspråk 60 HP, Lärarhögskolan, Stockholm Erfarenhet: rektor gymnasieskola,

Vuxenutbildning, Skolchef gymnasieskola, utbildningschef utbildning Svenska för invandrare,

arbetsmarknadsutbildningar

12.2.2 Arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens

Redovisa den arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga kompetens som finns inom ägar‐ och ledningskretsen. Både formella

utbildningar och erfarenhet ska redovisas. Specificera vem i ägar‐ och ledningskretsen som har den aktuella kunskapen.

Viljan Friskola AB tillhör en matrisorganisation där en HR avdelning finns tillgänglig som

stödfunktion. Viljan Friskola AB har två dedikerade HR specialister med stor erfarenhet och hög

utbildningsnivå kopplade till sig. Samtliga i ägar ‐ och ledningskretsen har lång och omfattande

chefserfarenhet och har genomgått flertalet kurser och utbildning inom arbetsrätt och arbetsmiljö.

12.2.3 Ekonomisk kompetens

Redovisa, utifrån den associationsform som verksamheten ska bedrivas i, den ekonomiska kompetens som finns inom ägar‐

och ledningskretsen, gällande exempelvis årsredovisningslagen (ÅRL), aktiebolagslagen (ABL) och annan på området viktig

lagstiftning. Både formella utbildningar och erfarenheter ska redovisas. Specificera vem i ägar‐ och ledningskretsen som har den

aktuella kunskapen.

Styrelseledamot, ordförande: Ola Klingenborg‐ Juridisk kand. Lunds Universitet 2001.

Civilekonom Lunds Universitet 2001. VD och koncernchef Team Olivia 2019-ff. Nordeuropachef

Clear Channel 2014-2019 Styrelseledamot: Markku Onnela‐ Ekonomi kand. examen Sthl.

Universitet 1985. Ekonomichef Jensen Education 2011-2016. Ekonomichef Team Olivia 2016‐ ff
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Styrelseledamot: Maria Andersson‐ Civilekonom Sthl. Universitet 2000. VD Hemfrid 2015-2020.

Affärsomr.chef Team Olivia 2020-ff. Styrelseledamot: Maléne Smedberg‐ Socionomexamen

Örebro Universitet 1987. VD för fem bolag Team Olivia 2014-2018.

Affärsenhetschef/affärsutveckling Team Olivia 2018-ff. Matriseorganisation med stöd från

koncernövergripande ekonomiavdelning. Två välutbildade och erfarna specialister är dedikerade

till bolaget Viljan Friskola AB från ekonomiavdelningen som stöd till VD, Skolchef och rektor.

12.3 Lämplighet

För samtliga personer som ingår i ägar‐ och ledningskretsen ska följande information lämnas:

12.3.1 Tidigare sanktion från tillsynsmyndighet

Har någon inom ägar‐ och ledningskretsen varit inblandad i tidigare vitesförelägganden och/eller återkallanden från

Skolinspektionen eller annan inspektionsmyndighet de senaste tre åren.

Ja

Nej

12.3.2 Engagemang i ideella föreningar

Har någon inom ägar‐ och ledningskretsen nuvarande eller tidigare (senaste tre åren) varit engagerad i ideella föreningar.

Ja

Nej

Om ja, lämna redogörelse över föreningens namn, organisationsnummer och vilken funktion personen har/hade i föreningen.

VD Helena Söderqvist Lönnblad är dedan september 2019 styrelsesuppleant och skolombud för

Autism och aspergerföreningen i Stockholms

13 Övriga

Inga dokument registrerade

13.1 Övriga upplysningar

Eventuella övriga upplysningar som sökanden önskar framhålla anges här.

13.2 Bilagor

13.3 Angående bilagor

Redogör för orsaken till att de efterfrågade bilagorna inte bifogats ansökan.
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-08-22 KS 2022/278 200 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Samhällbyggnadschef Håkan Jonsson informerar om verksamheten. 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-08-12 KS 2022/270 340 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Förslag till nödvattenplan  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
I lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412) fastställs att ansvaret för att 
invånarna tillhandahålles dricksvatten åvilar den enskilda kommunen.  
Ansvar ligger på kommunen även om all dricksvattenförsörjning sköts av AB 
Boxholmsteknik, på uppdrag av kommunen.  
 
I händelse av dricksvattenkris med behov av nödvattenförsörjning är det den 
drabbade kommunen som ansvarar, (enligt socialtjänstlagen), dvs att invånare som 
inte kan ta sig till utskänkningsplatserna ändå får tillgång till dricksvatten. Den 
enskilde kommuninvånaren samt företagen har också ett ansvar att förbereda sig 
inför en krissituation.  
 
Erfarenheter från tidigare händelser och övningar visar att en krissituation med 
dricksvattenbrist kan påverka hela eller delar av samhället. Vidare visar tidigare 
erfarenheter att det förberedande planeringsarbetet är en förutsättning för en 
framgångsrik hantering av en situation med drickvattenbrist. 
 
AB Boxholmteknik har tagit fram ett förslag på nödvattenplan att beslutas av 
kommunfullmäktige.  
 
På grund av säkerhetsskäl är vissa känsliga uppgifter i den allmänna versionen av 
nödvattenplanen maskerade. Det är den versionen som bifogas ärendet. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
AB Boxholmsteknik har framfört: Syftet med nödvattenplanen för Boxholm 
kommun är att vid samhällsstörning säkerställa dricksvattenförsörjningen i de delar 
av kommunen som försörjs av den allmänna dricksvattenanläggningen. 
 
Nödvattenplanen är en grund för informationshämtning samt handledande när det 
gäller att hantera samhällsstörningar i Boxholm kommunala dricksvattenproduktion. 
Den ska även klargöra  ansvarsområden och arbetsfördelning mellan de olika 
aktörerna. 
 
Förvaltningen ställer sig bakom ståndpunkten från AB Boxholmsteknik och förslaget 
på nödvattenplan. 
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 2 (2) 
  
  
 

 

Finansiering 
I nuläget finns en grundberedskap i kommunen för att hantera händelser samt där 
utdelning av nödvatten kan ske. Kostnaden för grundberedskapen är en löpande 
kostnad som hanteras inom AB Boxholmsteknik. 
 
För att leva upp till Boxholms kommuns nödvattenplan krävs ytterligare 
investeringar i nödvattenutrustning samt utbildning. Delar av investeringen belastar 
Va-kollektivet och finansieras via Va-taxan. För år 2023 kommer 150 tkr avsättas för 
inköp av nödvattenutrustning. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att anta förslag till nödvattenplan, 
 
att uppdra åt AB Boxholmsteknik att samordna och arbeta vidare med och skapa 
samarbeten/rutiner med närliggande kommuner för att underlätta arbetet vid 
vattenbrist.  
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse AB Boxholmsteknik 
Nödvattenplan (allmän version – maskerad) 
Bilagor - kartor: Strålsnäs, Boxholm, Malexander 
 
 

Beslutet expedieras till 
VD, AB Boxholmsteknik 
Kommundirektör 
Författningssamling 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör

75



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nödvattenplan 

Boxholms kommun 
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1 Inledning 

1.1 Allmänt 
Denna nödvattenplan har tagits fram för att vid höjd beredskap vid störning i 

vattenförsörjningen i Boxholms kommun ha en dokumenterad åtgärdsplan. Nödvattenplanen ska 

fungera som en ”krisplan” för dricksvattenförsörjningen. 

Denna nödvattenplan har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av VD AB 

Boxholmsteknik, VA-/avfallschef samt medverkande av kommunens 

säkerhetssamordnare, miljöchef och ansvarig för gata och park inom Boxholms 

kommun. 

1.2 Bakgrund 
Det går inte att förutsäga när en störning i dricksvattenförsörjningen kommer att inträffa. Det som 

avses med nödvatten är det akuta och tillfälliga dricksvattnet som distribueras när den ordinarie 

dricksvattenförsörjningen är utslagen på ett eller annat sätt. 

I Boxholms kommun är det kommunalt helägda bolaget AB Boxholmsteknik huvudman för den 

allmänna VA-anläggningen. När det gäller allmänna anläggningar för vattenförsörjning är det ägaren 

till anläggningen som  ansvarar för att samordna nödvattenförsörjning till kommuninvånarna inom 

verksamhetsområdet.  

Nödvattenplanen ska aktiveras vid samhällsstörning och extraordinär händelse orsakat av avbrott i 

ordinarie dricksvattenförsörjning eller vid misstanke om att det uppstått otjänligt vatten. Den ska 

vara ett stöd vid  såväl en mindre läcka eller som när hela eller delar av kommunen drabbas av 

störning i dricksvattenförsörjningen. 

Nödvattenplanen ska organisatoriskt anknyta till övrig central krisberedning och 

ledningsstab som finns att aktivera när behov finns i kommunen. 

1.3 Vad är en samhällsstörning och extraordinär händelse 
Samhällsstörning är en händelse som avviker från det normala och kräver att kommunens resurser 

måste organiseras, ledas, samordnas och användas utifrån befintlig krishantering. 

En vedertagen definition av extraordinär händelse är att den är oväntad, avviker från det normala och 

kräver skyndsamma och samordnade åtgärder från flera aktörer. Vidare innebär den en allvarlig 

störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner. 

Samhällsstörningar som inträffar i samhället är olika allvarliga och kan påverka kommunen och dess 

invånare på varierande sätt. Det är allvarlighetsgraden på en samhällsstörning som bör vara 

riktgivande för inom vilka ramar kommunens krishanteringsarbete ska utföras.
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1.4 Syfte 
Syftet med nödvattenplanen för Boxholms kommun är att vid samhällsstörning säkerställa 

dricksvattenförsörjningen i de delar av kommunen som försörjs av den allmänna 

dricksvattenanläggningen. 

Nödvattenplanen är en grund för informationshämtning samt handledande när det gäller att 

hantera samhällsstörningar i Boxholms kommunala dricksvattenproduktion. Den ska även 

klargöra  ansvarsområden och arbetsfördelning mellan de olika aktörerna. 

1.5 Mål 
Målet med nödvattenplanen är att när ordinarie dricksvattenförsörjning är utslaget kunna leverera ett 

vatten med dricksvattenkvalitet inom kort tid. Leveransen ska ske på ett tids- och resurseffektivt sätt 

för att kunna säkra en trygg tillgång på dricksvatten vid en samhällsstörning för de som är anslutna 

till den allmänna dricksvattenanläggningen inom Boxholms kommun. 

1.6 Omfattning, innehåll och avgränsning 
För att kunna planera för nödvattenförsörjning är det nödvändigt att veta vilka behov som finns av 

dricksvatten och vilka resurser som går att få fram. Det innebär att man måste veta hur lång tid man 

har på sig att utföra insatser och hur snabbt man kan få fram resurser. 

Nödvattenplanen utgår från de resurser som finns tillgängliga inom AB Boxholmsteknik samt 

Boxholms kommuns avdelning gata och park. 

Nödvattenplanen består av ett huvuddokument som antas politiskt. Huvuddokumentet beskriver när 

planen ska utlösas, vilka som berörs vid en nödsituation, till vilka platser nödvattendistribution ska 

ske och i vilken  kvantitet.  

Huvuddokumentet kompletteras med handfasta handlingsplaner för avbrott i vattenleverans eller vid 

misstanke om otjänligt vatten. Dessa handlingsplaner är levande dokument som uppdateras 

kontinuerligt av VA/-avfallschef (Handlingsplan för avbrott i vattenleverans, Handlingsplan vid 

misstanke om otjänligt vatten). 

Avgränsningen för nödvattenplanen är de abonnenter som försörjs genom den allmänna 

dricksvattenanläggningen. 

 

2 Ansvarsfördelning 

2.1 VA-avdelningen 
Utifrån samhällets principer (ansvarsprincipen, närhetsprincipen, likhetsprincipen) för krishantering, 

bör en samhällsstörning hanteras av de aktörer som normalt sköter verksamheten. Det innebär att en 

händelse som berör dricksvatten i största möjligaste mån ska hanteras av AB Boxholmstekniks VA-

avdelning. 

2.2 Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten ansvarar för bedömning av åtgärder enligt Räddningstjänstlagen och att de 

genomförs. Räddningstjänsten ansvarar även för uppsamling och begränsning av utsläppet samt 

länspumpning vid översvämning på grund av stor läcka.
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2.3 Miljökontoret 
Miljökontoret ansvarar som tillsynsmyndighet enligt Livsmedelslagstiftningen för kontrollen av 

dricksvattenkvaliteten i Boxholms kommun. 

2.4 Abonnenten 
Vid begränsad vattentillgång är abonnenter som är anslutna till den allmänna 

dricksvattenanläggningen skyldiga att reducera sin vattenförbrukning enligt kommunens 

anvisningar. 

Det ingår även i abonnentens ansvar att ha vattendunkar för hämtning av vatten samt skapa alternativ 

lösning för sanitet och hygien. 

Verksamheter och företag bör ha en beredskapsplan för de tillfällen det blir avbrott i 

vattenförsörjningen eller otjänligt vatten. 

 

3 Den centrala krisledningsorganisationen 

3.1 Allmänt 

Samhällsstörningar som inträffar i samhället är olika allvarliga och kan påverka kommunen och dess 

invånare på varierande sätt. Det är omfattningen och påverkan på en samhällsstörning som bör vara 

riktgivande för inom vilka ramar kommunens krishanteringsarbete ska utföras. 

Lednings- och informationsförmågan ska utifrån den aktuella samhällsstörningen organiseras på ett 

flexibelt sätt, den ska förstärkas, utökas eller förändras efter behovet. Därför kan kommunens centrala 

krisledningsarbete bedrivas på fyra olika nivåer vilket medför att en krisledningsstab bestående av 

tjänstemän kan tillsättas som en operativ resurs för hantering av en händelse. 

Den tillsatta krisledningsstabens primära uppgift är att följa och bevaka en händelseutveckling över tid 

och kontinuerligt sammanställa en övergripande lägesbild för kommunen. 

Den centrala krisledningsorganisationen övertar aldrig ett verksamhetsområdesansvar. Det enda 

undantaget då en krisledningsfunktion i kommunen kan överta ett verksamhetsområdesansvar, sker i 

samband med att krisledningsnämnden aktiveras. Krisledningsnämnden får då fatta beslut om att 

överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen eller ägda 

kommunala bolag. 

3.2 Aktiveringsnivåer 

Det finns fyra olika aktiveringsnivåer, nivå 1 - 4. Aktiveringsnivåerna framgår av figur 1.
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Figur 1, aktiveringsnivåer inom central krisledning 

 

Grön stab ska utgöra en höjd förmåga att skapa en samlad lägesbild över det som inträffat och 

informera berörda målgrupper. I staben ingår VA/-avfallschef med berörd personal. Avser mindre 

omfattande händelser/driftsstörningar såsom lokal gata etc. 

Om ytterligare informationsinsatser eller resurser krävs för hantering med anledning av det som 

inträffat, så ska gul stab aktiveras. 

Gul stab ska bidra till en ökad förmåga att hantera en oönskad händelse samt informera internt och 

externt. I staben ingår VD AB Boxholmsteknik, VA/-avfallschef samt berörd personal. Det är inte 

meningen att gul stab ska uppnå eller uppfylla förmågan till verksamhet dygnet runt. Om denna 

förmåga krävs så ska röd stab aktiveras. 

Röd stab är krisledningsstaben i kommunen. Där ingår kommunens chefer samt VD i AB 

Boxholmsteknik som tillsammans ska verka för att samhällsviktiga verksamheter/funktioner inom 

kommunens olika sektorer upprätthålls vid händelse av en samhällsstörning.  

Krisledningsnämnden är politiskt tillsatt och utgör nivå fyra i kommunens centrala 

krisledningsorganisation. När krisledningsnämnden aktiveras utgör röd stab en operativ 

beredningsgrupp till nämnden. Röd stab ska verka i enlighet med fattade inriktningsbeslut på 

nämndens begäran. 

Den centrala krisledningsorganisationen kan aktiveras som understöd för en sektor/verksamhet när 

inte resurserna eller ledningsförmågan inom organisationen räcker till för att hantera en oförutsedd 

händelse. Alternativt kan den centrala krisledningsstaben aktiveras när flera av kommunens 

verksamheter drabbas samtidigt av en oförutsedd händelse som ställer krav på att lägesbild, 

informationsinsamling  och att åtgärder behöver samordnas för att skapa goda förutsättningar för 

en effektiv krishantering. 

 

 

 

 

  

Figur 1 
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4 Boxholms kommuns dricksvattenförsörjning 

4.1 Allmänt 
Text är dold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 När ska planen utlösas 

5.1 Allmänt 
Nödvattenplanen ska utlösas vid avbrott av vattenleverans, utslagen vattentäkt, utslaget vattenverk               

eller otjänligt vatten. 

5.2 Avbrott i vattenleverans 
Nödvattenplanen ska utlösas vid störning i ledningsnätet som leder till avbrott av vattenleverans. Den 

största källan till sådana störningar är läckor till följd av att ledningsnätet brister eller att oförutsedda 

ledningsbrott inträffar. 

5.3 Utslagen vattentäkt 
Nödvattenplanen ska utlösas vid störning i vattentäkten som leder till att den slås ut. Störning i 

vattentäkten/vattenleveransen kan vara oljeutsläpp, kemikalier eller annan påverkan som 

medför driftsavbrott. 
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5.4 Utslaget vattenverk 
Nödvattenplanen ska utlösas vid störning i vattenverket som leder till att det slås ut. Störning i 

vattenverket kan vara t.ex. en brand eller allvarlig teknisk störning av kemikalier eller annan 

påverkan som medför driftsavbrott. 

 

5.5 Otjänligt vatten 
Nödvattenplanen ska utlösas vid otjänligt vatten. Vattnet kan bli otjänligt t.ex. på grund av 

bakterietillväxt eller kemikalier i ledningsnät eller vattenverk. 

 
 

 

6 Larma 

6.1 Allmänt 
I en nödsituation är det viktigt att det finns klara och tydliga larmvägar. Alla ska veta vem man i första 

hand kontaktar vid varje enskild händelse, detta för att förkorta tiden från larm till åtgärd och 

därigenom kunna begränsa skadorna. Larmvägarna framgår av de handlingsplaner för avbrott i 

vattenförsörjningen respektive otjänligt vatten som kompletterar detta dokument. 

6.2 Vilka ska larmas vid en samhällsstörning 

6.2.1 Avbrott i dricksvattenförsörjningen 

Vid en samhällsstörning som beror på avbrott i dricksvattenförsörjningen går larm under ordinarie 

arbetstid till VA/-avfallschef. Utanför ordinarie arbetstid går larm via SOS till VA-jouren vid AB 

Boxholmsteknik. 

Vid en samhällsstörning som initieras av misstanke om otjänligt vatten går larm under ordinarie 

arbetstid via ackrediterat laboratorium till VA/-avfallschef och i andra hand till VA-personal.  

VA/-avfallschef alt. VA-tekniker styr ärendet vidare i organisationen (se kompletterande dokument – 

Handlingsplan kontaktvägar otjänligt vatten). Utanför ordinarie arbetstid går larm via ackrediterat till 

VA-jour. Beredskapspersonen styr även här ärendet vidare till VA/-avfallschef.
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7 Bedömning av situationen, ansvar och information 

7.1 Allmänt 

Bedömningen av nivåer på samhällsstörning orsakad av avbrott i dricksvattenförsörjningen och 

otjänligt vatten följer samma indelning av aktiveringsnivåer som den centrala krisledningen. 
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Figur 2 nivåer avbrott i vattenförsörjningen
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Bedömningen av nivåer på samhällsstörning orsakad av avbrott i dricksvattenförsörjningen enligt figur 

2 utgår från resurser och tid. Vet man att det kommer att dröja mer än ett dygn innan åtgärd hoppar 

man över vit nivå och väljer annan lämplig nivå. 

7.2 Avbrott i vattenförsörjningen 
Nedan beskrivs bedömning av situationen, ansvar och information vid avbrott i 

dricksvattenförsörjningen för respektive nivå. 

7.2.1 Vit nivå 

Vit nivå motsvarar avbrott i vattenförsörjningen som bedöms kunna rymmas inom ramen för det 

normala arbetet. Störningen hanteras som en vanlig driftstörning inom VA-avdelningen. Ansvarig är 

VA/-avfallschef. 

 

VA/-avfallschef bestämmer omfattningen utifrån hur stort område och hur många/vilka fastigheter 

som berörs. Utifrån omfattningen bedöms bemanning och maskinella insatser. Åtgärden startas upp 

genom att ta fram nödvändigt ritningsunderlag för avstängning av vattenflödet i närmaste 

avstängningsventil. 

 

VA/-avfallschef informerar VD för AB Boxholmsteknik, VA-tekniker, räddningstjänst, 

administratör samt kommunens kommunikatör. Administratören ansvarar för eventuella 

kundkontakter.  Kommunikatören sprider informationen vidare via hemsida och sociala medier. 

VA/-avfallschef och VD samt kommunikatör har därefter en kontinuerlig dialog för uppföljning 

av samhällsstörningen. 

 

7.2.2 Grön nivå 

Vid grön nivå hanteras störningen inom ledningsgrupp AB Boxholmsteknik. Ansvarig är VA/-

avfallschef eller VD (ställföreträdande) inom AB Boxholmteknik. 

 

VA/-avfallschef bestämmer omfattningen utifrån hur stort område och hur många/vilka fastigheter 

som berörs. Utifrån omfattningen bedöms bemanning och maskinella insatser. Åtgärden startas upp 

genom att ta fram nödvändigt ritningsunderlag (bland annat avstängningsplan) för avstängning av 

vattenflödet i närmaste avstängningsventil. 

 

VA/-avfallschef informerar VD för AB Boxholmsteknik, VA-tekniker, räddningstjänst, 

administratör samt kommunens kommunikatör. Kommunikatören sprider informationen vidare via 

hemsida och sociala medier. Berörda parter ska ha en kontinuerlig dialog för uppföljning av 

samhällsstörningen. 

7.2.3 Gul och röd nivå 

Vid gul och röd nivå hanteras störningen inom kommunens krisledningsstab om sådant beslut fattas 

utifrån omfattningen. Ansvarig är kommunchefen eller kommunchefens ställföreträdare. Vid gul och 

röd nivå påverkas kommunala samhällsviktiga funktioner som behöver beaktas, såsom vård och 

omsorg och skolverksamhet. 

 

VA/-avfallschef bestämmer omfattningen utifrån hur stort område och hur många/vilka fastigheter som 

berörs. Utifrån omfattningen bedöms bemanning och maskinella insatser. Åtgärden startas upp genom att 

ta fram nödvändigt ritningsunderlag för avstängning av vattenflödet i närmaste avstängningsventil. 

 

VA/-avfallschef informerar VD för AB Boxholmsteknik, VA-tekniker, räddningstjänst, 

administratör samt kommunens kommunikatör. Kommunikatören sprider informationen vidare via 

hemsida, intranät, e-post och massmedia. Kommunikatören informerar även kommunchefen och 

säkerhetssamordnaren. Berörda parter ska ha en kontinuerlig dialog för uppföljning av 

samhällsstörningen. 
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7.3 Otjänligt vatten 
VA/-avfallschef eller ställföreträdande (VD) gör en bedömning av läget. Hur stort område och hur 

många/vilka fastigheter som berörs. VA/-avfallschef gör dessutom en första  preliminär 

bedömning av allvarlighetsgrad på larmet. Miljökontoret kontaktas för information och dialog vid 

ställningstagande. 

 

VA/-avfallschef informerar VD för AB Boxholmsteknik, VA-tekniker, räddningstjänst, 

administratör samt kommunens kommunikatör. Kommunikatören sprider informationen vidare via 

hemsida och sociala medier. Berörda parter ska ha en kontinuerlig dialog för uppföljning av 

samhällsstörningen. 
 

Vid misstanke för smitta samlas den centrala krisledningsstaben tillsammans med VA-avdelningen, 

miljökontor och smittskyddsläkare m.fl. för att samverka så att berörda abonnenter ska få korrekt 

information utan dröjsmål.  
 

 

8 Nödvatten 

8.1 Allmänt 
Har Boxholms kommun kommit i en situation där invånare och verksamheter är i behov av 

nödvatten är det av stor vikt att kommunen får ut dricksvatten snabbt. Vid avbrott i 

dricksvattendistributionen som varar längre än 4 timmar ska abonnenterna förses med 

nödvattenförsörjning. Information till berörda abonnenter ska ske skyndsamt på ett lämpligt 

sätt. 

För att kunna planera för nödvattenförsörjning behöver behovet och förbrukningen av dricksvatten 

utredas tillsammans med resurser och tidsåtgång som krävs för att leverera nödvatten. 

8.2 Dricksvattenförbrukning vid störning enligt riktlinjer 
För att skapa en bild av vilka mängder av dricksvatten det kan handla om vid störning har 

Livsmedelsverket tagit fram riktlinjer för ett genomsnittligt beräknat vattenbehov. 

Första dygnet är behovet för överlevnad beräknat till 3-5 liter vatten per person. 
 

Dygn 2-3 ökar beräknat behov för viss hygien till 10-15 liter vatten per person och dygn för att klara 

de allra viktigaste behoven. 

Vid längre avbrott är behovet beräknat till 50-100 liter per person och dygn för att klara sitt 

hushållsbehov. 

8.3 Dricksvattenförsörjning vid störning i Boxholms kommun 
Utifrån bedömda behov i föregående avsnitt har dricksvattenförsörjningen vid störning beräknats för  

Boxholms kommun, kommundelar och försörjningsområden. 
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8.3.1 Försörjningsområde Strålsnäs vattenverk: 
 

 
 Folkmängd Första dygnet 

3-5 liter/person 

och dygn 

Dygn två och tre 

10-15 liter/person 

och dygn 

Vid längre avbrott 

50-100 liter/person 

och dygn 

Strålsnäs 410 1,2-2,1 m3/dygn 4,1-6,2 m3/dygn 20,1-41 m3/dygn 

 

 
8.3.2 Försörjningsområde Malexanders vattenverk: 

 

 
 Folkmängd Första dygnet 

3-5 liter/person 

och dygn 

Dygn två och tre 

10-15 liter/person 

och dygn 

Vid längre avbrott 

50-100 liter/person 

och dygn 

Malexander 110* 0,3-0,6 m3/dygn 1,1-1,7 m3/dygn 5,5-11 m3/dygn 

 
* 70 personer, dock har vi tagit höjd för fritidsboende. 

 
8.3.3 Försörjningsområde Höjdens vattenverk: 

 

 
 Folkmängd Första dygnet 

3-5 liter/person 

och dygn 

Dygn två och tre 

10-15 liter/person 

och dygn 

Vid längre avbrott 

50-100 liter/person 

och dygn 

Boxholm tätort 3318 10-16,6 m3/dygn 33,2-49,8 m3/dygn 165,9-331,8 m3/dygn 

 

8.4 Prioriterade abonnenter 
Vid störning i dricksvattenförsörjningen prioriterar Boxholms kommun utplacering av 

nödvattentankar där abonnenterna själva hämtar sitt vatten. Vid placeringen av nödvattentankar har 

hänsyn tagits till kommunens äldreboenden. 

Vid det centralt lokaliserade äldreboendet Bjursdalen placeras nödvattentank som utöver deras behov 

även fungerar som hämtställe för övriga abonnenter i området. 

Kommunens avdelningar för personer med speciella behov, gruppbostäder m.fl. är hänvisade till att 

själva hämta vatten från nödvattentankar vid störning. Skolor och förskolor kan inte förses med 

nödvatten i den omfattning att det förser toaletter och hygien, vilket innebär att verksamheten kan 

behöva stängas. De företag som är anslutna till den allmänna dricksvattenanläggningen kan inte 

räkna med nödvatten i större utsträckning än hushållen. Verksamheter och företag som är anslutna 

till den allmänna dricksvattenanläggningen bör upprätta egna beredskapsplaner för 

nödvattenförsörjning vid störning. 
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8.5 Materiella resurser 

8.5.1 Egna resurser 

AB Boxholmsteknik har tillgång till 5 st 800 liters Combotankar samt en ca 2 m3 rostfri tank. 

Totalt uppgår tankarnas volym till drygt 6 m3.  

För transport av vatten finns tillgång till en lastmaskin som transporterar rostfri tank för påfyllning av 

Combotankar.  

 

Bedömningen utifrån dessa resurser är att Boxholms kommun kan klara en nödvattenförsörjning 

första dygnet med egna resurser. Vid flera dygns avbrott så framgår dygnsbehovet enligt tabeller i 

avsnitt 8.3.  

 

8.5.2 Externa resurser 

Boxholms kommun kan inte med enbart egna materiella resurser klara en större/längre störning i 

dricksvattenförsörjningen. Vid större avbrott sker samordning och information i samverkan med 

kommunens krisledningsgrupp. Samarbete med Ödeshögs kommun samt kringliggande kommuner 

gällande nödvattenförsörjning kan bli aktuellt. 

 

8.6 Scenarier för störning i dricksvattenförsörjningen 
Utifrån det beräknade behovet av dricksvatten vid störning i avsnitt 8.3 finns ett antal intressanta 

scenarier. 

8.6.1 Avbrott i vattenförsörjningen 

Vid avbrott i vattenförsörjningen i Strålsnäs, Malexanders centrala delar eller ett område i Boxholms 

tätort klarar kommunen nödvatten med egna resurser med hjälp av vattentankar under första dygnet. 

Därefter kan det krävas hjälp av externa resurser för att klara försörjningen av nödvatten utifrån 

vilka behov som bedöms. 

Text dold 

8.6.2 Otjänligt vatten 

Vid otjänligt vatten där vattnet kan konsumeras efter kokning kommer inga vattentankar att köras ut. 

Kommunen hänvisar till kokning innan konsumtion. 

Vid otjänligt vatten där vattnet inte kan konsumeras efter kokning hanteras det på samma sätt som de 

scenarion som beskrivits vid avbrott i vattenförsörjningen. Text dold 

8.7 Placering av nödvattentankar 
Livsmedelsverkets rekommendationer säger att ett gångavstånd på maximalt 500 meter är lämpligt till 

ett hämtningsställe där nödvattentank finns placerad. 

Vid ett totalt bortfall av vattenförsörjning måste utplacering av nödvattentankar initialt ske jämnt  

fördelat över kommunen så att ingen kommundel blir helt utan vatten en längre tid innan externa 

resurser hunnit fyllas på eller placerats ut. 

Föreslagna placeringar av nödvattentankar är strategiskt placerade och framgår av kompletterande 

dokument – Placering av nödvattentankar. Vid val av placering av nödvattentankar har hänsyn tagits 

till att platsen ska vara lättillgänglig och det ska finnas goda möjligheter för medborgare att komma till 

för att parkera. Platserna skall i möjligaste mån vara upplysta och centralt placerade för att kunna 

tillgodose merparten av kommuninvånarna. 
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Utifrån placeringen av nödvattentankarna enligt handlingsplanerna för respektive ort är avståndet för 

de fastigheter som ligger längst bort i de centrala delarna ca 1,0 km. Avstånden i kommunen baseras 

på de egna personella och materiella resurser som krävs för att klara av insatsen. 

I en nödvattensituation bör det som regel gälla att abonnenterna själva med hjälp av eget 

nätverk/logistik hämtar sitt vatten vid de hämtningsställen som angivits för respektive tätort. 

8.8 Påfyllning av nödvattentankar 
Innan påfyllning ska nödvattentank eller tankbil vara avsedd för renvattenhantering enligt gällande 

dricksvattenföreskrifter. 
 

Vatten för påfyllning av nödvattentank eller tankbil skall ske enligt föreskriven intern anvisning 

som gäller vid driftsstörning, text dold   Då det av någon anledning ej kan levereras vatten från 

egna orten skall vatten hämtas från närliggande kommuner. 

Rutinerna för påfyllning av vatten i nödvattentank eller tankbil ska vara tydliga för de som hanterar 

påfyllningen. Påfyllning av tankar ska kunna ske snabbt eftersom man måste räkna med ett omfattande 

körschema med i vissa lägen flera påfyllningar per dygn. 

 

8.9 Efter insats 
Efter insats ska allt material återställas. Den som beställer material ansvarar även för att använt 

material återanskaffas. 

8.10 Tillgänglighet 
Det måste gå relativt lätt att fylla en 10 liters dunk utan spill. Det är viktigt att palla upp nödvattentankar 

för bästa avtappning för att på så sätt minska köer och irritation och hämtningen blir inte ett hinder i den 

övriga logistiken. 

8.11 Säkerhet och risker för vattentankar 
Nödvattentankar som står uppställda för att invånarna själva ska kunna hämta vatten lämnas inte alltid 

ifred. Här kan val av uppställningsplats ha betydelse, och om risker för sabotage bedöms föreligga bör 

någon form av vakt eller tillsyn ordnas genom personella resurser från AB Boxholmshus samt 

kommunens avdelning för gata och park. 

Under kallare årstider bör man ta särskild hänsyn till frysrisken. Nödvattenförsörjning med 

tankar vintertid kan bli ett problem då kommunen har endast en tank som är avsedd för 

vinterbruk. Kortare perioder kan tankarna stå ute utan att frysa. Vid sträng kyla behövs mer 

personalstyrka samt tillgång till uppvärmda lokaler. 
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9 Nyttiga kontakter 
VAKA är en nationell vattenkatastrofgrupp som nås dygnet runt via SOS-alarm eller på 

telefonnummer 020-30 20 30. VAKA ger stöd till kommuner och regioner som drabbats eller kan 

komma att drabbas av problem med dricksvattenförsörjningen. VAKA kan utöver sin kunskap och 

erfarenhet även bidra med visst material, såsom vattentankar, vattenpåsar m.m. 

När en samhällsstörning blir så stor, komplex eller långdragen att de regionala resurserna inte räcker 

till har MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) förstärkningsresurser som kan 

åberopas. 

AB Boxholmshus anställda samt kommunens avdelning för gata och park kan vid störning i 

dricksvatten- försörjningen hjälpa till med att  iordningställa nödvattenutrustning, hålla ordning på 

köer, ge information vid hämtningsplatser och bevaka utrustningen. 

 
 

10 Tillgänglighet och uppdatering 
Nödvattenplanen ska finnas tillgänglig i berörda verksamheter tillsammans med övrig 

dokumentation av kommunens krisberedning. 
 

För uppdatering av nödvattenplanen ansvarar VA/-avfallschef.  Uppdatering av detta dokument ska 

ske vartannat år. 

 

11 Kompletterande dokument 
Huvuddokumentet kompletteras med handfasta handlingsplaner för avbrott i vattenleverans och vid 

misstanke om otjänligt vatten. 

● Kompletterande dokument - 

handlingsplan kontaktvägar otjänligt 

vatten 

● Kompletterande dokument - Kontakt och 

utrustning  

● Kompletterande dokument - mall 

information otjänligt Vatten 

● Kompletterande dokument - placering av 

nödvatten 

● Kompletterande dokument - rutin 

påfyllning nödvattentankar 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-08-12 KS 2022/269 406 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Förslag till höjning av renhållningstaxan  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
AB Boxholmsteknik har behov av att behöva justera taxan för att klara åtagandet 
samt för att bibehålla verksamheten självfinansierad. 
 
Under de senaste åren har driftkostnaderna vid avloppsreningsverket i Boxholm ökat 
avseende slamhantering. Noteras kan även att drivmedelspriserna mm ökat vilket 
påverkar kostnaderna avseende slamhantering i verksamheten. 
 
AB Boxholmteknik föreslår ny renhållningstaxa. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
AB Boxholmsteknik har framfört: Föreligger ett behov av att taxan justeras för att få 
full kostnadstäckning för de ökade kostnaderna. 
 
Förvaltningen ställer sig bakom ståndpunkten från AB Boxholmsteknik och förslaget 
på ny renhållningstaxa. 
 
 

Finansiering 
Renhållningstaxan är specificerad med bland annat tömningsavgifter för slambrunn 
och slutna tankar, samt fast avgift för latrinkärl och extra tömning av sopkärl.  
Att renhållningstaxan höjs enligt bifogat underlag avseende de olika taxereglerade 
tjänsterna. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att anta förslaget om ny renhållningstaxa, 
 
att nya renhållningstaxan ska gälla från och med 2022-10-01. 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse AB Boxholmsteknik 
Renhållningstaxa 
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Beslutet expedieras till 
VD, AB Boxholmsteknik  
Kommundirektör 
Författningssamling 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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Renhållningstaxa för Boxholms kommun 
Gäller från 2022-10-01  
 
Fastställd av kommunfullmäktige  2022-09-19 
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Allmänt. 
Taxan gäller tillsvidare from 2022-10-01 och skall om så erfordras omprövas inför varje 
årsskifte med anledning av ändrade regler, metoder och kostnader för avfallshantering. 
 
För att täcka kostnader avseende insamling, transport, behandling, återvinning av avfall samt 
kostnader för planering, drift av återvinningscentral och även tömning av 
trekammarbrunnar, oljeavskiljare och fettavskiljare har kommunfullmäktige beslutat om 
avgifter enligt denna taxa. 
 
Skatter och avgifter: 
I taxan ingår de skatter och avgifter som skall betalas för avfallshanteringen. 
Kommunstyrelsen äger rätt att ändra taxan efter skatte- eller avgiftsändring. 
 
Behandlingskostnader: 
Behandlingsavgiften i taxan är beroende av avtalade priser vid olika typer av behandlingar 
och behandlingsanläggningar. 
Kommunstyrelsen äger rätt att ändra taxan efter ändrade behandlingsavgifter. 
 
Avgiftsdebitering 
Avgiftsskyldig enligt denna taxa är respektive fastighetsägare. 
Renhållningsavgifter debiteras av AB Boxholmsteknik enligt beslut av kommunstyrelsen. 
 
Renhållningsordning 
I för Boxholms kommun gällande renhållningsordning redovisas närmare föreskrifter för 
uppsamling och bortforsling av hushållsavfall, tömning av trekammarbrunnar, slutna tankar, 
oljeavskiljare och fettavskiljare  
 
Taxan består av fyra delar. 
A   Hämtningsavgift 
B   Behandlingsavgift 
C   Fast avgift 
D   Tilläggsavgift (t ex hinder, trapp, låst/olåst dörr) 
 
A   Hämtningsavgift 
Avser kostnad för hämtning och transport till omlastningsstation, kostnaden påverkas av 
behållarstorlek, hämtningsintervall och dragväg. Vid hämtning skall kärlet vara utställt till 
tomtgräns tömningsdagen senast 06.00. 
 
B   Behandlingsavgift 
Avser kostnad för omlastning, hyra av container, transport till behandlingsanläggning och 
behandling. Kostnaden påverkas av behållarstorlek och hämtningsintervall. 
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C   Fast avgift 
Fast avgift för ett abonnemang skall täcka kostnader för drift och underhåll av 
återvinningscentral, farligt avfall, batteriinsamling, elektronikavfall, kärlkostnad, planering, 
information, fakturering och kundkontakter, kostnaden fördelas per kundkategori utifrån 
nyttjandegraden. Följande kundkategorier gäller med årsavgifter. 
 
Kategori    Fast avgift inkl moms/år 
Villa max 2 lägenheter   1 040:- per abonnemang 
Flerfamiljshus mer än 2 lägenheter  493:- per lägenhet 
Fritidshus     729:- per abonnemang 
Verksamheter                                                                  590:- per kärl 
 
Vid uppehåll i sophämtningen utgår en fast avgift om 1 040:- året runt bostad  729:- sommar 
 
Vanligast förekommande taxor 
 
Tätortsområden fastighet med max 2 lägenheter (villaabonnemang) 

Vid hämtning 13 resp. 6 gånger krävs dispensansökan från miljökontoret i Mjölby och vid delat 
kärl krävs dispensansökan från Boxholmsteknik AB 
 
 

Kärlstorlek Antal 
tömningar 

Hämtnings-
avgift 

Behandlings-
avgift 

Fast avgift Taxa  
Utställd 
0 m 

 Inkl. 
moms 

190 L 26 745 849 832 2 426 3 033 
190 L              

Delat på 2 

26 373 427 792 1 592 1 990 

190 L 13 373 427 832 1 632 2 041 
190 L 6 172 197 832 1 201 1 501 
370 L 26 1 174 1 655 832 3 661 4 577 
370 L  
Delat på 4 

26 297 427 792 1 516 1 895 
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Landsbygdsområden fastighet max 2 lägenheter  
Kärlstorlek Antal 

tömningar 
Hämtnings- 
avgift 

Behandlings- 
avgift 

Fast 
avgift 

Taxa 
Utställt 
0 m 

Inkl  
moms 

190 L 26 745 850 832 2 427 3 033 
190 L              

Delat på 2 

26 373 427 792 1 592 1 990 

190 L 13 373 427 832 1 632 2 041 
190 L 4 115 130 832 1 077 1 346 
370 L 26 1 174 1 655 832 3 661 4 577 
370L 
Delat på 4 
 

26 297 427 792 1 516 1 895 

Vid hämtning 13 resp. 4 gånger krävs dispensansökan från miljökontoret i Mjölby och vid delat 
kärl krävs dispensansökan från Boxholmsteknik AB 
 
 
Flerfamiljshus mer än 2 lägenheter  
Kärlstorlek Antal 

tömningar 
Hämtnings- 
avgift 

Behandlings- 
avgift 

Fast avgift 
totalt 

Fast avgift inkl 
moms 

Inkl moms fasta  
Avg exkl lgh avgift 

190 L 26 745 849 1 594 493 kr/lägenhet 1 993 
190 L 52 

1 492 1 702 
3 194 493 

kr/lägenhet 
3 992 

370 L 26 
1 174 1 655 

2 829 493 
kr/lägenhet 

3 536 

370 L 52 
2 350 3 311 

5 661 493 
kr/lägenhet 

7 077 

660 L 26 
1 450 2 951 

4 401 493 
kr/lägenhet 

5 501 

660 L 52 
2 900 5 904 

8 804 493 
kr/lägenhet 

11 005 

 
Sommarhämtning maj - september 
Kärlstorlek Antal 

tömningar 
Hämtnings-
avgift 

Behandlings- 
avgift 

Fast avgift Taxa  
Utställt 
0 m 

Inkl 
moms 

190 L 11 316 358 583 1 257 1 571 
190L delat 
på 2 

 
11 157 180 544 881 

 
1 101 

190 L 6 172 197 583 952 1 190 
190 L 2 59 65 583 707 884 
Vid hämtning 6 resp. 2 gånger krävs dispensansökan från miljökontoret i Mjölby och vid delat 
kärl krävs dispensansökan från Boxholmsteknik AB 
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Extra sopkärl. 
Extra sopkärl vid samma fastighet debeteras efter kärlstorlek och antal tömningar. Hämtning  
och behandlingsavgift + 66 kr fast avgift per extrakärl. 
 
Avfallskretsar  
Avfallskretsar kallas de insamlingsområden där ett antal enbostadsfastigheter har 
gemensam uppsamlingsplats och därmed får en lägre hämtnings- och fast avgift. 
Uppsamlingsplatsen skall vara en hårdgjord yta intill körväg för sopbilen. 
Vid bildandet av avfallskretsar skall AB Boxholmsteknik medverka. 
 
Kretshämtning 
minst 4 hushåll 

Antal  
tömningar 

Hämtnings- 
avgift 

Behandlings- 
Avgift 
 

Fast 
avgift 

Taxa 
Utställt 
0 m 

Inkl 
moms 

Max 95 L 26 297 427 792 1 516 1 895 
 
 
Avfallskretsar sommarhämtning 
 
Kretshämtning 
minst 4 hushåll 

Antal  
tömningar 

Hämtnings- 
avgift 

Behandlings- 
Avgift 
 

Fast 
avgift 

Taxa 
Utställt 
0 m 

Inkl 
moms 

Max 95 L 11 157 180 544 881 1 101 
 
Skötsel sopkärl. 
Sopkärl skall rengöras av fastighetsägaren regelbundet, de skall också rengöras innan byte av 
t.ex. kärlstorlek sker.  
 
Verksamhet 
Kärlstorlek Antal 

tömningar 
Hämtnings-
avgift 

Behandlings- 
avgift 

Fast 
avgift 

Taxa 
Utställt 
0 m 

Inkl 
moms 

190 L 11/sommar 316 358 235 909 1 136 
190 L 26 745 849 472 2 066 2 583 
190 L 52/tätort 1 492 1 701 472 3 665 4 581 
370 L 11/sommar 497 700 235 1 432 1 790 
370 L 26 1 166 1 655 472 3 293 4 116 
370 L 52/tätort 2 333 3 311 472 6 116 7 645 
370 L 26/landsbygd 1 167 1 656 236 3 058 3 823 
660 L 11/sommar 613 1 249 235 2 097 2 621 
660 L 26 1 450 2 951 472 4 873 6 091 
660 L 52/tätort 2 900 5 904 472 9 276 11 595        
 

 
 

98



 

6(7) 

D Tilläggsavgifter ink. moms 
Extra hämtning 190-660 liters kärl (beställas 
senast 2 arbetsdagar före hämtning) 

440 kr 
 

Tillägg dörr/grind i transportväg 17 kr 
Byte kärlstorlek 402 kr 
 
Latrinkärl ink. moms     549:- 
Engångsförpackning som genom abonnentens försorg ställs ut vid sopkärlet. 
Engångsförpackning enligt ovanstående skall förköpas på av AB Boxholmsteknik 
rekommenderade platser. Inga andra latrinkärl än de som levereras genom AB 
Boxholmsteknik kommer att hämtas. 
I priset för latrinkärlet ingår kärlkostnad, hämtning och transport till anläggning för 
deponering. Behållaren får väga max 15 kg. 
 
Slamtömning av slamavskiljare och tömning av latrin från slutna tankar 
Schemalagd tömning, priser ink. moms 
Slam från slamavskiljare / sluten tank / minireningsverk: 
Volym 0-3m 3, kronor/tömning 1140 kr 
Volym 3,1 – 6,0 m3, kronor/tömning                            1140 kr + 162 kr/m3 i behandlingsavgift 
Budad tömning inom 5 dgr Volym 0-3m 3, 
kronor/tömning 

1554 kr 

Budad tömning inom 24 timmar  
Volym 0-3m 3, kronor/tömning  

1730 kr 

 
Debitering sker direkt av kommunens entreprenör efter utförd slamtömning. 
Extra slangutläggning över 25 meter från fordonets uppställningsplats och fram till 
avskiljaren/manluckan tilläggs debiteras med 15kr/meter utöver 25 meter utlagd slanglängd. 
Hinder vid tömning som orsakar s.k. bomkörning debiteras med 460 kr/gång.  
 
Tömningsteknik för trekammarbrunnar och dylikt. 
Entreprenören aviserar kunden om tömning ca 2 veckor innan tömning 
Tömning sker med konventionella slamsugningsbilar. 
Fastighetsinnehavaren svarar för anläggningsskötsel och underhåll samt att väl framkomlig 
väg finns. Vändplats för tyngre fordon skall finnas vid avskiljaren, tanken eller dess 
omedelbara närhet. Manluckan skall vara väl synlig och enkelt öppningsbar. Lock av betong 
får ej vara för tungt, en man skall enkelt kunna lyfta bort locket. 
Utskjutande och överhängande grenar skall borttagas till en bredd av 3,0 m och en höjd av 4,0 
m. 
Markinfiltration eller markbädd som orsakar att vatten rinner tillbaka in i brunnen debiteras 
extra per kubikmeter inrunnen vattenmängd. 
Slamtömning skall ske minst en gång per år.  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan medge längre hämtningsintervall efter ansökan 
(renhållningsordningen 5 kap 5§ b) 
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Tömningsintervall  
Vårtömning                                                                                     Januari - Mars 
Hösttömning                                                                                   Augusti – November 
 
                                                                                                                                                                               
Boxholms återvinningscentral  
Avgifter 
Enskilda personer (privata hushåll) får avlämna sorterat avfall till återvinningscentralen utan 
avgift.  
 
Farligt avfall 
Hushållen får kostnadsfritt avlämna farligt avfall till återvinningscentralen . Vid tveksamhet 
beträffande farligt avfall kontakta AB Boxholmsteknik eller miljökontoret i Mjölby. 
Verksamheter ombeds att ta kontakt med sin avfallsentreprenör. 
 
Avgifter företag   
Företag/verksamhet faktureras en avgift om 260 kr (exkl. moms) per besök (innefattar ej farligt 
avfall). 
Avgiften omfattar fordon inklusive släp (med totalvikt upp till 3,5 ton) och max mängd 3 m³ per 
besök/avgift. Vid större mängder kontakta oss eller extern entreprenör med tillstånd att ta 
emot större mängder samt farligt avfall. 
 
Företagskort för inträde löses ut hos AB Boxholmsteknik till administrativ avgift (fn. 500 kr.  1:a 
kortet, 100 kr. efterföljande kort exkl. moms). 
 
Vid tveksamhet beträffande farligt avfall, kontakta AB Boxholmsteknik eller miljökontoret i 
Mjölby. Verksamheter ombeds att ta kontakt med en avfallsentreprenör. 
Med farligt avfall menas t.ex. färg, olja, kemikalier, asbest, färgpatroner till skrivare eller avfall 
från lunchrum (matavfall hämtas av sopbil). Farligt avfall skall lämnas till företag med tillstånd 
att hantera farligt avfall. 
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Renhållningstaxa för Boxholms kommun 
Gäller från 2022-10-01  
 
Fastställd av kommunfullmäktige  2022-09-19 
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Allmänt. 
Taxan gäller tillsvidare from 2022-10-01 och skall om så erfordras omprövas inför varje 
årsskifte med anledning av ändrade regler, metoder och kostnader för avfallshantering. 
 
För att täcka kostnader avseende insamling, transport, behandling, återvinning av avfall samt 
kostnader för planering, drift av återvinningscentral och även tömning av 
trekammarbrunnar, oljeavskiljare och fettavskiljare har kommunfullmäktige beslutat om 
avgifter enligt denna taxa. 
 
Skatter och avgifter: 
I taxan ingår de skatter och avgifter som skall betalas för avfallshanteringen. 
Kommunstyrelsen äger rätt att ändra taxan efter skatte- eller avgiftsändring. 
 
Behandlingskostnader: 
Behandlingsavgiften i taxan är beroende av avtalade priser vid olika typer av behandlingar 
och behandlingsanläggningar. 
Kommunstyrelsen äger rätt att ändra taxan efter ändrade behandlingsavgifter. 
 
Avgiftsdebitering 
Avgiftsskyldig enligt denna taxa är respektive fastighetsägare. 
Renhållningsavgifter debiteras av AB Boxholmsteknik enligt beslut av kommunstyrelsen. 
 
Renhållningsordning 
I för Boxholms kommun gällande renhållningsordning redovisas närmare föreskrifter för 
uppsamling och bortforsling av hushållsavfall, tömning av trekammarbrunnar, slutna tankar, 
oljeavskiljare och fettavskiljare  
 
Taxan består av fyra delar. 
A   Hämtningsavgift 
B   Behandlingsavgift 
C   Fast avgift 
D   Tilläggsavgift (t ex hinder, trapp, låst/olåst dörr) 
 
A   Hämtningsavgift 
Avser kostnad för hämtning och transport till omlastningsstation, kostnaden påverkas av 
behållarstorlek, hämtningsintervall och dragväg. Vid hämtning skall kärlet vara utställt till 
tomtgräns tömningsdagen senast 06.00. 
 
B   Behandlingsavgift 
Avser kostnad för omlastning, hyra av container, transport till behandlingsanläggning och 
behandling. Kostnaden påverkas av behållarstorlek och hämtningsintervall. 
 
 

102



 

3(8) 

C   Fast avgift 
Fast avgift för ett abonnemang skall täcka kostnader för drift och underhåll av 
återvinningscentral, farligt avfall, batteriinsamling, elektronikavfall, kärlkostnad, planering, 
information, fakturering och kundkontakter, kostnaden fördelas per kundkategori utifrån 
nyttjandegraden. Följande kundkategorier gäller med årsavgifter. 
 
Kategori    Fast avgift inkl moms/år 
Villa max 2 lägenheter   1 040:- per abonnemang 
Flerfamiljshus mer än 2 lägenheter  493:- per lägenhet 
Fritidshus     729:- per abonnemang 
Verksamheter                                                                  590:- per kärl 
 
Vid uppehåll i sophämtningen utgår en fast avgift om 1 040:- året runt bostad  729:- sommar 
 
Vanligast förekommande taxor 
 
Tätortsområden fastighet med max 2 lägenheter (villaabonnemang) 

Vid hämtning 13 resp. 6 gånger krävs dispensansökan från miljökontoret i Mjölby och vid delat 
kärl krävs dispensansökan från Boxholmsteknik AB 
 
 

Kärlstorlek Antal 
tömningar 

Hämtnings-
avgift 

Behandlings-
avgift 

Fast avgift Taxa  
Utställd 
0 m 

 Inkl. 
moms 

190 L 26 745 849 832 2 426 3 033 
190 L              

Delat på 2 

26 373 427 792 1 592 1 990 

190 L 13 373 427 832 1 632 2 041 
190 L 6 172 197 832 1 201 1 501 
370 L 26 1 174 1 655 832 3 661 4 577 
370 L  
Delat på 4 

26 297 427 792 1 516 1 895 
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Landsbygdsområden fastighet max 2 lägenheter  
Kärlstorlek Antal 

tömningar 
Hämtnings- 
avgift 

Behandlings- 
avgift 

Fast 
avgift 

Taxa 
Utställt 
0 m 

Inkl  
moms 

190 L 26 745 850 832 2 427 3 033 
190 L              

Delat på 2 

26 373 427 792 1 592 1 990 

190 L 13 373 427 832 1 632 2 041 
190 L 4 115 130 832 1 077 1 346 
370 L 26 1 174 1 655 832 3 661 4 577 
370L 
Delat på 4 
 

26 297 427 792 1 516 1 895 

Vid hämtning 13 resp. 4 gånger krävs dispensansökan från miljökontoret i Mjölby och vid delat 
kärl krävs dispensansökan från Boxholmsteknik AB 
 
 
Flerfamiljshus mer än 2 lägenheter  
Kärlstorlek Antal 

tömningar 
Hämtnings- 
avgift 

Behandlings- 
avgift 

Fast avgift 
totalt 

Fast avgift inkl 
moms 

Inkl moms fasta  
Avg exkl lgh avgift 

190 L 26 745 849 1 594 493 kr/lägenhet 1 993 
190 L 52 

1 492 1 702 
3 194 493 

kr/lägenhet 
3 992 

370 L 26 
1 174 1 655 

2 829 493 
kr/lägenhet 

3 536 

370 L 52 
2 350 3 311 

5 661 493 
kr/lägenhet 

7 077 

660 L 26 
1 450 2 951 

4 401 493 
kr/lägenhet 

5 501 

660 L 52 
2 900 5 904 

8 804 493 
kr/lägenhet 

11 005 

 
Sommarhämtning maj - september 
Kärlstorlek Antal 

tömningar 
Hämtnings-
avgift 

Behandlings- 
avgift 

Fast avgift Taxa  
Utställt 
0 m 

Inkl 
moms 

190 L 11 316 358 583 1 257 1 571 
190L delat 
på 2 

 
11 157 180 544 881 

 
1 101 

190 L 6 172 197 583 952 1 190 
190 L 2 59 65 583 707 884 
Vid hämtning 6 resp. 2 gånger krävs dispensansökan från miljökontoret i Mjölby och vid delat 
kärl krävs dispensansökan från Boxholmsteknik AB 
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Extra sopkärl. 
Extra sopkärl vid samma fastighet debeteras efter kärlstorlek och antal tömningar. Hämtning  
och behandlingsavgift + 66 kr fast avgift per extrakärl. 
 
Avfallskretsar  
Avfallskretsar kallas de insamlingsområden där ett antal enbostadsfastigheter har 
gemensam uppsamlingsplats och därmed får en lägre hämtnings- och fast avgift. 
Uppsamlingsplatsen skall vara en hårdgjord yta intill körväg för sopbilen. 
Vid bildandet av avfallskretsar skall AB Boxholmsteknik medverka. 
 
Kretshämtning 
minst 4 hushåll 

Antal  
tömningar 

Hämtnings- 
avgift 

Behandlings- 
Avgift 
 

Fast 
avgift 

Taxa 
Utställt 
0 m 

Inkl 
moms 

Max 95 L 26 297 427 792 1 516 1 895 
 
 
Avfallskretsar sommarhämtning 
 
Kretshämtning 
minst 4 hushåll 

Antal  
tömningar 

Hämtnings- 
avgift 

Behandlings- 
Avgift 
 

Fast 
avgift 

Taxa 
Utställt 
0 m 

Inkl 
moms 

Max 95 L 11 157 180 544 881 1 101 
 
Skötsel sopkärl. 
Sopkärl skall rengöras av fastighetsägaren regelbundet, de skall också rengöras innan byte av 
t.ex. kärlstorlek sker.  
Är detta inte utfört vid kärlbyten debiteras en rengöringskostand, se tilläggsavgifter. 
 
Verksamhet 
Kärlstorlek Antal 

tömningar 
Hämtnings-
avgift 

Behandlings- 
avgift 

Fast 
avgift 

Taxa 
Utställt 
0 m 

Inkl 
moms 

190 L 11/sommar 316 358 235 909 1 136 
190 L 26 745 849 472 2 066 2 583 
190 L 52/tätort 1 492 1 701 472 3 665 4 581 
370 L 11/sommar 497 700 235 1 432 1 790 
370 L 26 1 166 1 655 472 3 293 4 116 
370 L 52/tätort 2 333 3 311 472 6 116 7 645 
370 L 26/landsbygd 1 167 1 656 236 3 058 3 823 
660 L 11/sommar 613 1 249 235 2 097 2 621 
660 L 26 1 450 2 951 472 4 873 6 091 
660 L 52/tätort 2 900 5 904 472 9 276 11 595        
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D Tilläggsavgifter ink. moms 
Extra hämtning 190-6 60 liters kärl (beställas senast 2 arbetsdagar före hämtning) 440:- 
Extra hämtningsavgift av kärl 190 l vid ordinarie tur (ex.vis sommarkärl)  86:- 
Extra hämtningsavgift av kärl 190 l -tätort    108:- 
Extra hämtningsavgift landsbygd, sommar 190 l kärl    188:- 
Extra hämtningsavgift av kärl 370-660 l vid ordinarie tur (ex.vis sommarkärl)  108:- 
Extra hämtningsavgift av kärl 370-660 l – tätort    119:- 
Extra hämtningsavgift kärl 370-660 l landsbygd, sommar   222:- 
Tillägg dörr/grind i transportväg     17:- 
Byte kärlstorlek     402:- 
Byte av kärlstorlek     198:- 
 
 
Latrinkärl ink. moms     549: –
Latrinkärl      464: – 
Engångsförpackning som genom abonnentens försorg ställs ut vid sopkärlet. 
Engångsförpackning enligt ovanstående skall förköpas på av AB Boxholmsteknik 
rekommenderade platser. Inga andra latrinkärl än de som levereras genom AB 
Boxholmsteknik kommer att hämtas. 
I priset för latrinkärlet ingår kärlkostnad, hämtning och transport till anläggning för 
deponering. Behållaren får väga max 15 kg. 
 
Slamtömning av slamavskiljare och tömning av latrin från slutna tankar 
Schemalagd tömning, priser ink. moms 
Slam från slamavskiljare / sluten tank / minireningsverk: 
Volym 0-3m 3, kronor/tömning  1140 kr 
Volym 0-3m 3, kronor/tömning,  inkl. behandlingsavgift 758 kr 
Volym 3,1 – 6,0 m3, kronor/tömning                            1140 kr + 162 kr/m3 i 

behandlingsavgift  
Volym 3,1 – 6,0 m3, kronor/tömning                            124 kr +114 kr/m3i behandlingsavgift  
Budad tömning inom 5 dgr Volym 0-3m 3, kronor/tömning  

1554 kr 
Budad tömning inom 24 timmar Volym 0-3m 3, kronor/tömning  

1730 kr 
 
Tömning av sluten tank 
Volym 0- 3m 3, kronor/tömning    inkl. behandlingsavgift 809 kr 
Volym 3,1 – 6,0 m3, kronor/tömning                               124 kr +114 kr/m3i behandlingsavgift 
 
Tömning av minireningsverk 
Tömning av minireningsverk volym < 0-3 m3 465 kr/tömning + 114 kr/m3 i 

behandlingsavgift 
Tömning av minireningsverk volym > 0-3 m3 124 kr/tömning + 114 kr/m3 i 

behandlingsavgift 
 
Budad tömning gäller både brunn och tank 
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Budad tömning inom 5 arbetsdagar, volym 0-3m3        465 kr/tömning + 114 kr/m3i 
behandlingsavgift 

Budad tömning inom 24 tim, volym 0-3 m3  865 kr/tömning + 114 kr/m3 i 
behandlingsavgift 

 
Debitering sker direkt av kommunens entreprenör efter utförd slamtömning. 
Extra slangutläggning över 25 meter från fordonets uppställningsplats och fram till 
avskiljaren/manluckan tilläggs debiteras med 15kr/meter 31,20 kronor per 10 meter 
påbörjad utöver 25 meter utlagd slanglängd. Hinder vid tömning som orsakar s.k. 
bomkörning debiteras med 460 318 kr/gång.  
 
Tömningsteknik för trekammarbrunnar och dylikt. 
Entreprenören aviserar kunden om tömning ca 2 veckor innan tömning 
Tömning sker med konventionella slamsugningsbilar. 
Fastighetsinnehavaren svarar för anläggningsskötsel och underhåll samt att väl framkomlig 
väg finns. Vändplats för tyngre fordon skall finnas vid avskiljaren, tanken eller dess 
omedelbara närhet. Manluckan skall vara väl synlig och enkelt öppningsbar. Lock av betong 
får ej vara för tungt, en man skall enkelt kunna lyfta bort locket. 
Utskjutande och överhängande grenar skall borttagas till en bredd av 3,0 m och en höjd av 4,0 
m. 
Markinfiltration eller markbädd som orsakar att vatten rinner tillbaka in i brunnen debiteras 
extra per kubikmeter inrunnen vattenmängd. 
Slamtömning skall ske minst en gång per år.  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan medge längre hämtningsintervall efter ansökan 
(renhållningsordningen 5 kap 5§ b) 
 
Tömningsintervall  
Vårtömning                                                                                     Januari - Mars 
Hösttömning                                                                                   Augusti – November 
 
                                                                                                                                                                               
Boxholms återvinningscentral  
Avgifter 
Enskilda personer (privata hushåll) får avlämna sorterat avfall till återvinningscentralen utan 
avgift.  
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Farligt avfall 
Hushållen får kostnadsfritt avlämna farligt avfall till återvinningscentralen . Vid tveksamhet 
beträffande farligt avfall kontakta AB Boxholmsteknik eller miljökontoret i Mjölby. 
Verksamheter ombeds att ta kontakt med sin avfallsentreprenör. 
 
Avgifter företag   
Företag/verksamhet faktureras en avgift om 260 kr (exkl. moms) per besök (innefattar ej farligt 
avfall). 
Avgiften omfattar fordon inklusive släp (med totalvikt upp till 3,5 ton) och max mängd 3 m³ per 
besök/avgift. Vid större mängder kontakta oss eller extern entreprenör med tillstånd att ta 
emot större mängder samt farligt avfall. 
 
Företagskort för inträde löses ut hos AB Boxholmsteknik till administrativ avgift (fn. 500 kr.  1:a 
kortet, 100 kr. efterföljande kort exkl. moms). 
 
Vid tveksamhet beträffande farligt avfall, kontakta AB Boxholmsteknik eller miljökontoret i 
Mjölby. Verksamheter ombeds att ta kontakt med en avfallsentreprenör. 
Med farligt avfall menas t.ex. färg, olja, kemikalier, asbest, färgpatroner till skrivare eller avfall 
från lunchrum (matavfall hämtas av sopbil). Farligt avfall skall lämnas till företag med tillstånd 
att hantera farligt avfall. 
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 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Samråd vård och omsorg (SVO), arbetsplan 2022-23 och 

årsberättelse 2021  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Samråd vård och omsorgs arbetsplan beskriver Region Östergötlands och länets 
kommuners gemensamma arbetsområden för 2022-2023 inom samverkansområdet 
hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst. Arbetsplanen är framtagen gemensamt 
mellan länets kommuner och Region Östergötland. Nära Vård är ett övergripande 
fokusområde för allt SVO-arbete. En ny målbild för arbetet inom Nära Vård går i 
linje med dessa utgångspunkter, och lyfter fram tillgänglighet, samordning och 
effektivare användning av kommunernas, regionens och invånarnas resurser. Ett 
antal aktiviteter för dessa mål och utgångspunkter finns definierade i arbetsplanen.  
 
Årsberättelsen för 2021 beskriver det gemensamma arbetet utifrån då gällande 
arbetsplan. Samråd vård och omsorg föreslår att Region Östergötland och 
kommunerna beslutar att godkänna arbetsplanen för 2022-23 samt årsberättelsen för 
2021. 
 
Dokumenten skall beslutas av samtliga kommuner i Östergötland av 
kommunstyrelsen. Social- och myndighetsnämnden (2022-06-13, § 56) har beslutat 
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna dessa. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningens ståndpunkt är att dokumenten bör beslutas enligt förslaget från 
Social- och myndighetsnämnden. 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att godkänna arbetsplan för 2022-23 samt årsberättelse 2021 för Samråd vård och 
omsorg. 
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Beslutsunderlag 
Protokoll Social- och myndighetsnämnden 2022-06-13, § 56 
Samråd vård och omsorg (SVO), arbetsplan 2022-23 och årsberättelse 2021 
 
 

Beslutet expedieras till 
Region Östergötland 
Socialchef 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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ARBETSPLAN 2022-23 
Samråd vård och omsorg (SVO) 

 
 

 

RÖ 2022-2775 

Handläggare Camilla Salomonsson, Länssamordnare, Anna Esmelöv, Hälso- och sjukvårdsstrateg 

112



 

 1 (12)  
 

Innehållsförteckning 
Inledning 2 

Syfte 2 

Prioriterade frågor 2022-23 4 

Nära vård 4 

Att växa upp 6 

Mitt i livet 7 

Att åldras 7 

Bilagor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

113



 

 2 (12)  
 

Inledning 
SVO är ett politiskt samråd under länets socialnämnder eller motsvarande och regionens hälso- 

och sjukvårdsnämnd (HSN). Genom SVO tar Region Östergötland och länets tretton kommuner 

gemensamt politiskt ansvar. Samverkan i SVO styrs av en länsgemensam överenskommelse och 

konkretiseras genom en arbetsplan som uppdateras årligen.  

Visionen för Samråd vård och omsorg (SVO) är att invånarna i Östergötland ska ha god och jämlik 

hälsa samt tillgång till hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst på jämlika villkor utifrån 

behov. För att nå dit krävs gemensam ledning och styrning som tydliggör den politiska ledningens 

förväntan på holistiskt tänkande i kombination med tillitsskapande förhållningssätt. Att förstå 

varandras förutsättningar är en viktig framgångsfaktor för tillitsfull samverkan mellan olika 

aktörer inom vård och omsorg i Östergötland.  

Genom SVO sker också strategiska diskussioner om det offentliga åtagandets innehåll och gränser. 

För att undvika suboptimering i det komplexa system som utgörs av huvudmännens respektive 

uppdrag och insatser inom vård och omsorg krävs samverkan. Ett minimikrav är därför att 

organisationsgränser inte ska utgöra försvårande omständigheter.  

Gemensam uppföljning är en central del av det politiska ansvarstagandet. Därför kommer SVO att 

utveckla den gemensamma uppföljningen under perioden 2019-2023.   

 

 

Syfte 
SVO syftar till att ge invånarna i Östergötland sammanhållen hälso- och sjukvård, omsorg och 

socialtjänst med hög tillgänglighet, kvalitet och delaktighet.  

Det innebär att invånare i Östergötland ska få:  

 Råd och stöd som bidrar till hälsa, trygghet och god livskvalitet.  

 Ha tillgång till vård och omsorg som är nära och tillgänglig 

 Erhålla insatser med hög kvalitet. 

 Vara välinformerade och delaktiga i planering och genomförande av vård och 
omsorgsinsatser 

SVO vill skapa ökad nytta för samhället genom tillitsfull ledning och styrning i samverkan mellan 

huvudmännen. Tillit på den politiska nivån bidrar till ökad kvalitet i tjänster till länets invånare 

och tillvaratagande av medarbetares kompetens. Att främja hälsa och förebygga ohälsa är 

prioriterade frågor för SVO. I bild 1 illustreras att samhället kan bidra till en bättre hälsa för en 

individ genom att skapa förutsättningar för god hälsa och underlätta för individen att ta hand om 

och utveckla sin hälsa. I bild 2 illustreras de bestämningsfaktorer för hälsa som finns på både 

samhällsnivå och individnivå. 
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Bild 1: Balans mellan individens och samhällets ansvar för hälsa; Samhället har ansvar för att skapa likvärdiga 

förutsättningar för alla som underlättar för individen att kunna ta ansvar för sin egen hälsa. 

Illustration: Carolina Hawranek, Östergötland, 2014. 

 

 

Bild 2: Hälsans bestämningsfaktorer. ”Östgötamodellen för jämlik hälsa – ett samspel mellan individ, miljö och 

samhälle”. Orange färg markerar de samhälleliga förutsättningar som är avgörande för de individuella (grå) 

bestämningsfaktorerna för hälsa. Framtagen av Jolanda van Vliet och Margareta Kristenson, 2014, baserad på 

hälsans bestämningsfaktorer av Dahlgren och Whitehead, 1991.   
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Prioriterade frågor 2022-23 
För att göra visionen möjlig arbetar SVO med flera områden parallellt och i samverkan med 

Ledningsgrupp vård och omsorg (LGVO) och dess ansvarsområden. Nära vård är ett övergripande 

fokusområde för allt SVO-arbete. Även perspektiven om kompetensförsörjning, e-hälsa och FoU 

ingår som övergripande delar i arbetet. Tre skeden i livet/livsfaser; att växa upp, mitt i livet och att 

åldras, kan kräva delvis olika strategier och utgör tre fokusområden i SVO:s arbete.  

Hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst står inför mycket stora utmaningar, däribland den 

demografiska utvecklingen som innebär att behovet av välfärdstjänster, äldreomsorg och hälso- 

och sjukvård kommer att öka. Omställningen till en god och nära vård, samverkan och samordning 

av insatser, användandet av e-hälsa och välfärdsteknik och hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande insatser är alla nycklar för att möta utvecklingen. För att åstadkomma detta 

krävs politisk samsyn över organisationsgränserna.  

Viktiga utgångspunkter för SVO är:  

1. Att ha mod att prova nya lösningar och möjliggöra innovativa lokala förbättringsprojekt  

2. Att stärka personcentrering genom samskapande mellan invånare, hälso- och sjukvård, 

omsorg och socialtjänst  

3. Att genom gemensamt ansvarstagande öka värdet av insatser och effektivisera 

resursanvändningen.  

Enligt Överenskommelse om samråd vård och omsorg mellan Region Östergötland och 

Östergötlands kommuner ska formerna och strukturerna för samrådet utvärderas i slutet av 

mandatperioden. 

 

Nära vård  
Invånarnas behov och förväntningar förändras, bland annat genom att digitaliseringen leder till 

ändrade beteendemönster. Ohälsosamma levnadsvanor är vanliga, vilket leder till behov av 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, samtidigt som allt fler lever med en eller flera 

kroniska sjukdomar och den demografiska utvecklingen innebär att färre ska försörja fler. 

Skillnader i hälsa finns mellan olika socioekonomiska grupper vilket kräver riktade insatser efter 

behov. För att möta invånares behov av individuellt anpassade välfärdstjänster krävs förändrade 

arbetssätt och att nya tjänster tas fram i samskapande. Därför är omställningen till Nära vård ett 

övergripande fokusområde för allt SVO-arbete.  

Nära vård innefattar både geografisk närhet och ökad trygghet, tillgänglighet, kontinuitet och 

personcentrerade förhållningssätt och utvecklandet av nya digitala arbetssätt. Både kultur och 

arbetssätt behöver förändras. Samverkan mellan huvudmännen är centralt i den nära vården. 

Många insatser ges i hemmet via hemsjukvård eller mobila team. Vårdtiderna på sjukhus är 

samtidigt förhållandevis korta vilket gör att behov av återhämtning och rehabilitering kan kräva 

stödinsatser i hemmet. För att möta invånarnas behov av välfärdstjänster på ett resurseffektivt sätt 

behöver också proaktiva och hälsofrämjande insatser ökar, samtidigt som invånares 

förutsättningar att ta eget ansvar för sin hälsa förbättras. 

Det finns många stora utmaningar i omställningen till nära vård, t ex samordning av regional och 

kommunal politisk styrning på strategisk, taktisk och operativ nivå, samordning och 

synkronisering av resursförflyttning samt möjligheterna att dela information mellan huvudmän. 

Att tydliggöra systemledning för Nära vård kommer därför att vara prioriterat under perioden 

2022-2023. 
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Länsgemensamt mål Nära vård:  

Senast år 2030 ska alla invånare erbjudas en god, nära, jämlik och samordnad hälso- och 

sjukvård, omsorg och socialtjänst som förebygger ohälsa och stärker hälsan.  

Hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst ska vara lättillgängliga och invånaren ska 

vara delaktig utifrån sina förutsättningar och behov. Primärvården ska vara navet. 

En effektivare användning av kommunernas, regionens och invånarens egna resurser ska 

uppnås. 

Den sedan tidigare antagna länsgemensamma visuella målbilden utgör ett kompletterande 

kommunikationsverktyg till målet, och kan användas som underlag för dialog och konkretisering. 

På webbplatsen Nära vård samlas information om Nära vård.   

Aktiviteter Nära vård 2022-23:  

1. I samarbete med LGVO ta fram en färdplan för Nära vård Östergötland 

a. Fastställa en konkret gemensam målbild  

b. SVO AU, i samarbete med LGVO AU, tydliggöra betydelsen av primärvården som 

nav, samt innebörden av den nya definitionen av primärvårdsnivå, 2 kap. 6 § Hälso- 

och sjukvårdslagen (2017:30) 

c.  1. Definiera årliga aktiviteter med indikatorer för uppföljning samt analys 

c.  2. SVO AU, i samarbete med LGVO AU, definiera frågor och aktiviteter som behöver 

lyftas till samrådet för strategiska frågor för dialog 

2. Ta fram gemensamma budskap att sprida om Nära vård Östergötland  

a. Invånare  

b. Övriga förtroendevalda och andra beslutsfattare  

3. Årlig temakonferens Nära vård  

4. Delta i ledarskapsprogram nära vård  

5. Dialog med strategiskt samråd för politisk samsyn kring kompetensförsörjning  

6. Ta ställning till revidering och i förekommande fall fastställa tidplan för revidering av 

regelverk för personligt förskrivna av hjälpmedel  

7. Kontinuerlig avstämning med samrådet för strategiska frågor  

8. Uppföljning av samordnad vård- och omsorgsplanering med särskilt fokus på 

utskrivningsklara patienter 

Kunskapsinhämtning Nära vård 2022-23:  

1. Information om trygg hemgång från psykiatrisk slutenvård som grund för ställningstagande 

om behov av gemensamma aktiviteter  

2. Information om samverkansarenor samt goda exempel på samverkan för att främja en god 

psykisk hälsa och motverka/behandla psykisk ohälsa 

3. Information om Ineras utvecklingsarbete 

4. Följa arbetet med det länsgemensamma pilotprojektet kring sammanhållen journalföring 

5. Information om hälsofrämjande arbete samt primär- och sekundärprevention som en del av 

politisk styrning nära vård  

6. Ta del av arbete med områdesprofiler som ett stöd i gemensamt politiskt folkhälsoarbetet 

7. Information om egenmonitorering  

8. Information om kunskapsstyrning, exempelvis personcentrerade och sammanhållna 

vårdförlopp 

9. Information om våld i nära relation  

10. Årlig information om patientnämndens arbete och resultat  
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Att växa upp  

En trygg och hälsosam uppväxt för barn och ungdomar lägger grunden och förutsättningarna för 

ett gott liv hos varje individ. En mängd generella insatser riktas mot barn och unga för att trygga en 

god uppväxt, exempelvis skola och barnomsorg. Vid behov kan andra samordnade insatser och 

stöd behövas för ett barn eller en familj. När dessa behov uppstår är det av vikt att insatserna ges 

tidigt, i syfte att förebygga och förhindra att ytterligare ohälsa utvecklas.    

Hela omgivningen kring varje barn och ungdom, i deras vardag, behöver samspela för att skapa 

goda uppväxtvillkor. Insatserna bör därför också involvera barn och ungdomars närmaste 

omgivning, det vill säga föräldrar, övrig familj och viktiga delar av fritiden. Genom individuellt 

anpassade insatser som samordnas mellan aktuella aktörer ska en trygg vardag och goda 

uppväxtvillkor erbjudas alla barn och unga i Östergötland.  

Det är av vikt att barn och ungdomar har tillgång till insatser som främjar deras fysiska, psykiska 

och sociala hälsa samt förebygger och vid behov behandlar ohälsa, oavsett var i länet de bor. Det är 

också av vikt att de insatser som ges är likvärdiga över länet, samt att de är lätta och komma i 

kontakt med vid behov.  

 

Aktiviteter Att växa upp 2022-23:  

1. Samverkan med skolan:  

a. Fortsatt samverkan med utbildningsnämndsordförande i gemensamma frågor  

b. Politisk överenskommelse SIP i skolan  

2. Undersöka möjligheterna till ramavtal för en samlad barn-och ungdomshälsa 

3. Uppföljning av patientnytta vid korttidsvistelse för barn enligt LSS, med fokus på hur HSL-

ansvaret fungerar ur invånarens perspektiv 

4. Årlig uppföljning inklusive verksamhetsberättelse om insatser för placerade barn 

(gemensamt HVB-hem)  

 

Kunskapsinhämtning:  

1. Tidiga insatser:  

a. Information om definitioner  

b. Ta del av goda exempel  

2. Information om familjecentraler samt föräldra- spädbarnsverksamhet och 

ställningstagande till utvecklingsbehov  

3. Ta del av goda exempel om hur samordning kring barn och unga med funktionsnedsättning 

kan stärkas  

4. Information om hur samverkan mellan skola och folktandvården fungerar för att främja 

jämlik hälsa och tandhälsa  

5. Information om orosanmälningar gällande barn och unga  
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Mitt i livet  

LGVO:s ansvarsområde Mitt i livet hanterar ett brett spektrum av frågor och tar huvudansvar för 

den länsgemensamma samverkan inom området psykisk hälsa.  

 

Aktiviteter Mitt i livet 2022-23:  

1. Uppföljning av överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning och personer med missbruk  

a. Ges personer som utsatts eller utsätts för våld i nära relationer relevant stöd? Hur 

arbetar 

verksamheterna med att uppmärksamma våld i nära relationer? 

b. Fungerar samarbetet vid placeringar på behandlingshem, barn, unga och vuxna? 

Beakta särskilt brukar/patientperspektivet. 

c. Hur arbetar verksamheterna systematiskt med uppföljning av målgrupp, insatser 

och resultat? Beakta särskilt brukar/patientperspektivet. 

Kunskapsinhämtning:  

1. Information om pilotprojekt ekonomisk ersättning vid samskapande  

2. Information om proaktivt och hälsofrämjande arbete utifrån statsbidrag psykisk hälsa och 

suicidprevention  

3. Information om vård- och insatsprogram samt sammanhållna och personcentrerade 

vårdförlopp inom området psykisk hälsa  

4. Information om samsjuklighetsutredningens rekommendationer (remissbehandling våren 

2022) inkl. tilläggsuppdrag om gemensam tvångsvårdslag (redovisas 31 januari 2023) 

 

Att åldras  

Samarbete över huvudmannagränserna är en förutsättning för att möta de behov som finns i den 

äldre befolkningen i Östergötland. Genom hälsofrämjande insatser kan ohälsa och sjukdom 

undvikas och med samordning kan en äldre person med behov av insatser från hälso- och sjukvård 

och omsorg få en bättre vård i hemmet och undvika onödiga inläggningar på sjukhus.  

 

Aktiviteter Att åldras 2022-23:  

1. Uppföljning av implementering av lokala överenskommelser läkarmedverkan kommunal 

hälso- och sjukvård  

Kunskapsinhämtning:  

5. Vid behov ta del av information om ny äldreomsorgslag (30 juni 2022) 

6. Ta del av uppföljning avseende brytpunktssamtal och vårdplaner inom hemsjukvård 

(palliativ vård) 

7. Information om riktad primärvård för äldre  
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Bilaga 1 

Uppdrag och arbetsformer 
Uppdrag 

Samråd vård och omsorg (SVO) utgör politisk arena för samverkan inom vård och omsorg.  

SVO har följande övergripande uppdrag från huvudmännen: 

 Att vara ett organ för samråd och överläggningar mellan regionen och länets kommuner, i 

vård och omsorgsfrågor.  

 Att vara huvudmännens gemensamma organ för ledning och styrning av länsövergripande 
utvecklingsarbeten och aktiviteter samt ha ett kunskapsuppdrag gentemot huvudmännen. 

Kunskapsuppdraget består av aktiviteter för gemensam kunskapsstyrning och 

kunskapsutveckling och ger därmed möjligheter att lägga grunden för gemensamt politiskt 

agerande. Detta kan exempelvis ske genom temakonferenser och kunskapssammanträden.  

Det finns flera överenskommelser som hanteras inom SVO. En del styrs på nationell nivå genom 

regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), medan andra är länsövergripande och 

tecknade mellan Region Östergötland och länets kommuner. Inom överenskommelserna finns ett 

antal uppdrag som ska genomföras och/eller följas upp. SVO har ett samordnande ansvar för 

överenskommelserna och kan gemensamt till respektive huvudman rekommendera beslut i frågor 

som rör överenskommelserna.  

 

Arbetsformer 

SVO har ett arbetsutskott bestående av ordförande, vice ordförande och ytterligare tre ledamöter 

från Region Östergötland och länets kommuner. Arbetsutskottets uppgift är att förbereda ärenden 

inför SVO:s ordinarie sammanträden samt hantera frågor som är aktuella men som inte kräver 

involvering av hela SVO.  

SVO har ett sekretariat som utgör processtöd. Detta sekretariat är också processtöd till 

ledningsgrupp vård och omsorg. Sekretariatet består av länssamordnaren för regional samverkans- 

och stödstruktur vård och omsorg samt en hälso- och sjukvårdsstrateg.  

Ledningsgrupp vård och omsorg (LGVO) bereder ärenden till SVO och tar ansvar för 

länsövergripande ledning i samverkan. LGVO är underställd medlemmarnas respektive 

linjeorganisationer och politiska nämnder. Uppdraget är att vara huvudmännens gemensamma 

organ för ledning och styrning av länsövergripande utvecklingsarbeten och aktiviteter, gemensam 

kunskapsstyrning och kunskapsutveckling. 

 

Temakonferenser  

SVO anordnar regelbundet temakonferenser. Temakonferenserna behandlar olika aktuella 

ämnesområden och för samman forskning, politik och praktik och möjliggör erfarenhetsutbyte, 

lärande och utveckling inom områdena. De teman och ämnesområden som berörs i konferenserna 

ska utgå ifrån samverkansperspektivet mellan hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst. Det ska 

också finnas en strävan efter att involvera skolan. Inbjudan ska gå ut brett. Avsikten är att 

temakonferenserna ska resultera i gemensamma ansatser till fortsatt utveckling och agerande inom 

området.  
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SVO:s medlemmar håller varandra underrättade om kunskapssammanträden och konferenser som 

kan vara av intresse för övriga ledamöter i samrådet, kopplat till de arbetsområden som SVO har.   
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Bilaga 2:  

Styrdokument  
Överenskommelse/avtal Giltighetstid Tidplan uppföljning Ansvar  

Överenskommelse om samråd 

vård och omsorg 

2019-01-01, tills 

någon huvudman 

påkallar 

omförhandling 

 

Formerna och strukturerna för samrådet ska 

utvärderas i slutet av varje mandatperiod 

vilket också kan föranleda omförhandling av 

överenskommelsen.  

Utvärdering hösten 2022. 

Länssamordnare, 

processtödjare och SVO 

arbetsutskott, i dialog 

med arbetsutskottet för 

samrådet för strategiska 

frågor 

Överenskommelse mellan 

Region Östergötland och 

Östergötlands kommuner om 

samverkan kring trygg och 

säker vård för barn och unga 

0-20 år, som vårdas utanför 

det egna hemmet 

2020-06-01 till 

2022-12-31  

Uppsägning ska 

ske senast 12 

månader innan 

utgångsdatum, 

annars automatisk 

förlängning i två 

år.  

Revidering kan 

ske under 

giltighetstid.  

Finns det en fungerande strukturerad lokal 

samverkan mellan regionen och kommunerna 

när det gäller barn och unga, med särskilt 

fokus på placerade barn.  

En uppföljningsplan ska utarbetas för varje 

prioriterat uppföljningsområde som en grund 

för uppföljningsarbetet. Vid uppföljningen 

ska genusperspektivet tydligt beaktas.   

LGVO Att växa upp  

 

 

 

 

 

 

Avtal läkarmedverkan 

kommunal hälso- och 

sjukvård 

2022-01-01 och 

tills vidare 

Avtalet kan 

förändras om 

parterna kommer 

överens om att 

organisera 

läkarmedverkan 

på annat sätt. Vid 

förändrade 

förutsättningar 

ska parterna 

inleda diskussion 

om uppsägning 

eller 

omförhandling av 

avtalet. 

Uppsägningstid är 

ett år från 

uppsägningsdatu

m. 

Uppföljning av ramavtalet initieras av 

ledningsgrupp vård och omsorg (LGVO).  

 

Resultatet av uppföljningen ska utgöra 

underlag för eventuell framtida revidering. 

Uppföljning ska ske var tredje år eller tidigare 

vid behov. 

 

Uppföljning av lokal överenskommelse ska 

ske årligen mellan verksamhetschef på 

vårdcentral/regionfinansierad 

öppenvård/specialistsjukvården, som är 

sammankallande, och kommunal 

verksamhetschef eller motsvarande. 

Uppföljningen ska ske utifrån framtagen mall 

vilket ska sammanställas, analyseras och vid 

behov förbättras.  

 

Resultatet av uppföljningen ska utgöra 

underlag för eventuell revidering av den 

lokala överenskommelsen och utveckling av 

samverkan. 

 

 

LGVO Att åldras  

Överenskommelse mellan 

Region Östergötland och 

kommunerna i Östergötland 

om samverkan för trygg, 

säker och effektiv utskrivning 

från sluten hälso- och 

sjukvård 

2018-01-01 och 

tills vidare 

Överenskommelse

n kan sägas upp i 

sin helhet och för 

samtliga parter 

efter beslut hos 

respektive 

huvudman.  

Uppföljning initieras av LGVO eller när 

någon av parterna påkallar detta. Vid 

uppföljning kontrolleras samverkansrutinens 

funktion och hur samtliga parter utövar sitt 

lagstadgade åtagande. Uppföljningarna ska 

utgöra underlag för eventuell framtida 

revidering. 

LGVO au 
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https://dokument.regionostergotland.se/regsam/Samr%C3%A5det%20f%C3%B6r%20v%C3%A5rd-%20och%20omsorg/G%C3%A4llande%20%C3%B6verenskommelser%20och%20avtal%202022/%C3%96verenskommelse%20om%20samverkan%20kring%20trygg%20och%20s%C3%A4ker%20v%C3%A5rd%20f%C3%B6r%20barn%20och%20unga%200-20%20%C3%A5r%20som%20v%C3%A5rdas%20utanf%C3%B6r%20det%20egna%20hemmet.pdf
https://dokument.regionostergotland.se/regsam/Samr%C3%A5det%20f%C3%B6r%20v%C3%A5rd-%20och%20omsorg/G%C3%A4llande%20%C3%B6verenskommelser%20och%20avtal%202022/%C3%96verenskommelse%20om%20samverkan%20kring%20trygg%20och%20s%C3%A4ker%20v%C3%A5rd%20f%C3%B6r%20barn%20och%20unga%200-20%20%C3%A5r%20som%20v%C3%A5rdas%20utanf%C3%B6r%20det%20egna%20hemmet.pdf
https://dokument.regionostergotland.se/regsam/Samr%C3%A5det%20f%C3%B6r%20v%C3%A5rd-%20och%20omsorg/G%C3%A4llande%20%C3%B6verenskommelser%20och%20avtal%202022/%C3%96verenskommelse%20om%20samverkan%20kring%20trygg%20och%20s%C3%A4ker%20v%C3%A5rd%20f%C3%B6r%20barn%20och%20unga%200-20%20%C3%A5r%20som%20v%C3%A5rdas%20utanf%C3%B6r%20det%20egna%20hemmet.pdf
https://dokument.regionostergotland.se/regsam/Samr%C3%A5det%20f%C3%B6r%20v%C3%A5rd-%20och%20omsorg/G%C3%A4llande%20%C3%B6verenskommelser%20och%20avtal%202022/%C3%96verenskommelse%20om%20samverkan%20kring%20trygg%20och%20s%C3%A4ker%20v%C3%A5rd%20f%C3%B6r%20barn%20och%20unga%200-20%20%C3%A5r%20som%20v%C3%A5rdas%20utanf%C3%B6r%20det%20egna%20hemmet.pdf
https://dokument.regionostergotland.se/regsam/Samr%C3%A5det%20f%C3%B6r%20v%C3%A5rd-%20och%20omsorg/G%C3%A4llande%20%C3%B6verenskommelser%20och%20avtal%202022/%C3%96verenskommelse%20om%20samverkan%20kring%20trygg%20och%20s%C3%A4ker%20v%C3%A5rd%20f%C3%B6r%20barn%20och%20unga%200-20%20%C3%A5r%20som%20v%C3%A5rdas%20utanf%C3%B6r%20det%20egna%20hemmet.pdf
https://dokument.regionostergotland.se/regsam/Samr%C3%A5det%20f%C3%B6r%20v%C3%A5rd-%20och%20omsorg/G%C3%A4llande%20%C3%B6verenskommelser%20och%20avtal%202022/%C3%96verenskommelse%20om%20samverkan%20kring%20trygg%20och%20s%C3%A4ker%20v%C3%A5rd%20f%C3%B6r%20barn%20och%20unga%200-20%20%C3%A5r%20som%20v%C3%A5rdas%20utanf%C3%B6r%20det%20egna%20hemmet.pdf
https://dokument.regionostergotland.se/regsam/Samr%C3%A5det%20f%C3%B6r%20v%C3%A5rd-%20och%20omsorg/G%C3%A4llande%20%C3%B6verenskommelser%20och%20avtal%202022/%C3%96verenskommelse%20om%20samverkan%20kring%20trygg%20och%20s%C3%A4ker%20v%C3%A5rd%20f%C3%B6r%20barn%20och%20unga%200-20%20%C3%A5r%20som%20v%C3%A5rdas%20utanf%C3%B6r%20det%20egna%20hemmet.pdf
https://dokument.regionostergotland.se/regsam/Samr%C3%A5det%20f%C3%B6r%20v%C3%A5rd-%20och%20omsorg/G%C3%A4llande%20%C3%B6verenskommelser%20och%20avtal%202022/Avtal%20l%C3%A4karmedverkan%20kommunal%20h%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd%20sammansatt.pdf
https://dokument.regionostergotland.se/regsam/Samr%C3%A5det%20f%C3%B6r%20v%C3%A5rd-%20och%20omsorg/G%C3%A4llande%20%C3%B6verenskommelser%20och%20avtal%202022/Avtal%20l%C3%A4karmedverkan%20kommunal%20h%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd%20sammansatt.pdf
https://dokument.regionostergotland.se/regsam/Samr%C3%A5det%20f%C3%B6r%20v%C3%A5rd-%20och%20omsorg/G%C3%A4llande%20%C3%B6verenskommelser%20och%20avtal%202022/Avtal%20l%C3%A4karmedverkan%20kommunal%20h%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd%20sammansatt.pdf
https://dokument.regionostergotland.se/regsam/Samr%C3%A5det%20f%C3%B6r%20v%C3%A5rd-%20och%20omsorg/G%C3%A4llande%20%C3%B6verenskommelser%20och%20avtal%202022/%C3%96verenskommelse%20om%20samverkan%20f%C3%B6r%20trygg%20utskrivning.pdf
https://dokument.regionostergotland.se/regsam/Samr%C3%A5det%20f%C3%B6r%20v%C3%A5rd-%20och%20omsorg/G%C3%A4llande%20%C3%B6verenskommelser%20och%20avtal%202022/%C3%96verenskommelse%20om%20samverkan%20f%C3%B6r%20trygg%20utskrivning.pdf
https://dokument.regionostergotland.se/regsam/Samr%C3%A5det%20f%C3%B6r%20v%C3%A5rd-%20och%20omsorg/G%C3%A4llande%20%C3%B6verenskommelser%20och%20avtal%202022/%C3%96verenskommelse%20om%20samverkan%20f%C3%B6r%20trygg%20utskrivning.pdf
https://dokument.regionostergotland.se/regsam/Samr%C3%A5det%20f%C3%B6r%20v%C3%A5rd-%20och%20omsorg/G%C3%A4llande%20%C3%B6verenskommelser%20och%20avtal%202022/%C3%96verenskommelse%20om%20samverkan%20f%C3%B6r%20trygg%20utskrivning.pdf
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Uppsägningstid 1 

år från 

uppsägnings-

datum 

Överenskommelse om 

samverkan kring personer 

med psykisk 

funktionsnedsättning och 

personer med missbruk 

 

 

2018-01-01 till 

2021-12-31, 

därefter förlängd 

till 2023-12-31. 

Förlängs med två 

år om ingen part 

säger upp.  

 

Uppsägningstid 1 

år.  

 

Kan revideras 

under 

giltighetstiden. 

Uppföljning 2022 

Ges personer som utsatts eller utsätts för våld 

i nära relationer relevant stöd? Hur arbetar 

verksamheterna med att uppmärksamma våld 

i nära relationer? 

Fungerar samarbetet vid placeringar på 

behandlingshem, barn, unga och vuxna? 

Beakta särskilt brukar/patientperspektivet.  

Hur arbetar verksamheterna systematiskt med 

uppföljning av målgrupp, insatser och 

resultat? Beakta särskilt 

brukar/patientperspektivet. 

LGVO Mitt i livet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljning av avtal 

gemensamt HVB 

2022-01-01 och 

tills vidare 

Uppsägningstid 

12 månader innan 

avtalets utgång. 

Uppsägning ska 

ske skriftligt. 

Om en part säger 

upp sin 

medverkan ska en 

omförhandling av 

avtalet ske.   

Verksamheten ska årligen följa upp 

beläggningen (antal placeringar, ålder, 

placeringsorsak, inskrivningstid, 

samverkansparter, osv) samt halvårsvis 

redovisa hur verksamheten fungerar och 

påtala eventuella behov av 

ändring/komplettering för strategisk 

styrgrupp. En gemensam 

verksamhetsberättelse ska årligen upprättas 

och lämnas till avtalsparterna. 

 

LGVO Att växa upp 

Överenskommelse om 

samverkan kring barn och 

unga 

2020-04-01 till 

2023-12-31  

Part som vill säga 

upp avtalet eller 

göra förändringar 

i avtalet skall 

påkalla 

förhandling senast 

12 månader före 

avtalstidens 

utgång. Sker inte 

detta förlängs 

avtalet med två år 

i taget. 

 

 

Verksamheterna ska medverka i de för 

regionen och kommunerna gällande 

kvalitetsledningssystem och uppföljningen av 

kvaliteten ska ske utifrån de krav som ställs 

av regionen och respektive kommun i 

respektive ramavtal.  

Regionen och kommunerna ska gemensamt 

och systematiskt utvärdera verksamheterna 

utifrån kvalitet, tillgänglighet och 

produktivitet med särskild uppföljning utifrån 

jämlikhet- och jämställdhetsaspekter. En 

sammanställning av uppföljningen ska årligen 

redovisas för parterna. 

LGVO Att växa upp 

Ramavtal ungdomshälsa 2021-01-01- till 

2022-12-30 

Part som vill säga 

upp avtalet eller 

göra förändringar 

Ungdomshälsan ska medverka i de för 

regionen och kommunerna gällande 

kvalitetssäkringssystem och uppföljningen av 

kvalitet ska ske utifrån de krav som ställs av 

regionen och respektive kommun. 

LGVO Att växa upp 
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i avtalet skall 

påkalla 

förhandling senast 

12 månader före 

avtalstidens 

utgång. Sker inte 

detta förlängs 

avtalet med två år 

i taget. 

 

Regionen och kommunerna ska gemensamt 

följa upp verksamheterna utifrån kvalitet, 

tillgänglighet, jämlikhet, dimensionering, 

produktion och ungdomarnas upplevelse av 

ungdomshälsans verksamhet. Varje år ska 

verksamheterna inlämna uppgifter enligt 

överenskommet uppföljningsdokument (se 

bilaga 1) till LGVO området ”Att växa upp”  

 

Avtal mellan Landstinget och 

kommunerna om överlåtelse 

av skyldighet att erbjuda 

hälso- och sjukvård i ordinärt 

boende 

2014-01-01 och 

tillsvidare 

Avtalet kan 

förändras om 

parterna kommer 

överens om att 

organisera 

hemsjukvården på 

annat sätt.  

Vid förändrade 

förutsättningar 

ska parterna 

inleda en 

diskussion om 

uppsägning eller 

omförhandling av 

avtalet.  

Följa den politiska dialogen om behov av 

utvecklingsavtal hemsjukvård  

LGVO au 

Regelverk för 

hjälpmedelsförskrivning 

 Bevaka behov av uppdatering. Förberedelse 

för revidering startar 2022 

Hjälpmedelsråd/ 

Länssamordnare vård- 

och omsorg 
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1 Samråd vård och omsorgs uppdrag 
Samråd vård och omsorg, SVO, mellan Region Östergötland och kommunerna i Östergötland är ett samråd 
under länets socialnämnder eller motsvarande och regionens hälso- och sjukvårdsnämnd. Samråd vård och 
omsorgs uppdrag är att genom gemensam kunskapsuppbyggnad och dialog, till exempel temakonferenser 
och gemensam uppföljning, ge förutsättningar för samlat politiskt agerande inom de frågor som samrådet 
omfattar.  

Uppdraget konkretiseras genom en arbetsplan. Denna årsberättelse beskriver samrådets arbete under 2021. 

 

2 Prioriterade frågor 2021 
Arbetet inom SVO, och likaså inom Ledningsgrupp vård och omsorg, LGVO, på tjänstepersonsnivå, har varit 
fortsatt påverkat av Covid-19-pandemin som tidvis under året krävt stor uppmärksamhet och 
omprioriteringar av resurser.  

2.1 Att växa upp   

En trygg och hälsosam uppväxt med goda uppväxtvillkor lägger grunden och förutsättningarna för ett gott liv 
hos varje individ. Vid behov kan samordnade insatser och stöd behövas för ett barn eller en familj och det är 
då av vikt att insatser ges tidigt i syfte att förhindra att ytterligare ohälsa utvecklas.  

Under 2021 har SVO:  

- Fått information om pågående arbete och statistik för ungdomshälsor i Östergötland  
- Fått information om arbetet för att tillgodose behov hos unga vuxna (med ursprung i den ändrade 

åldersgränsen för ungdomshälsan)  
- Samverkat med utbildningspolitiker genom gemensamma möten och gemensam 

kunskapsinhämtning om den statliga utredningen Börja med barnen! Sammanhållen god och nära 
vård för barn och unga (SOU 2021:34)  

- Följt arbetet inom LGVO med skolans möjlighet att kalla till SIP 
- Fått information om utvecklingen och arbetet kring orosanmälningar (barn som far illa)  
- Tagit del av verksamhetsberättelse för gemensamt HVB  
- Fattat beslut om reviderad överenskommelse om samverkansavtal gemensamt HVB, barn och unga 

13-17 år  

2.2 Mitt i livet  

Mitt i livet handlar om ett brett spektrum av frågor bland annat psykisk hälsa.  

Under 2021 har SVO:  

- Fått information om den länsövergripande strategin för suicidprevention 
- Fått information om uppföljningar utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med 

psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk 

2.3 Att åldras  

Samordnad vård och omsorg och samarbete över huvudmannagränserna är en förutsättning för att möta de 
behov som finns i den äldre befolkningen i Östergötland.  

Under 2021 har SVO:  

- Fått information om arbetet mot våld i nära relationer hos äldre/övergrepp mot äldre  
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- Följt upp och fattat beslut om reviderat avtal läkarmedverkan kommunal hälso- och sjukvård  

2.4 Nära vård   

Omställningen till en Nära vård pågår både nationellt och i Östergötland. Nära vård är den vård som utförs 
nära patienten – primärvård inom region eller kommun och vård i samverkan mellan region och kommun. 
Nära vård innefattar både geografisk närhet och ökad trygghet, tillgänglighet, kontinuitet och 
personcentrerat förhållningssätt och utvecklandet av nya digitala arbetssätt.  

Under 2021 har SVO: 

- Fått information om nationellt arbete kring nära vård  
- Tagit del av goda exempel inom området nära vård i Östergötland  
- Utifrån den visuella målbilden, strategin och identifierade förutsättningar för nära vård haft fortsatt 

dialog om och drivit förskjutningen till en nära vård.  
- Anordnat temakonferens med tema nära vård i november 2021  
- Påbörjat fördjupad samverkan med strategiskt samråd om den gemensamma förflyttningen mot 

nära vård 
- Utbytt erfarenheter i det nationella ledarskapsprogrammet nära vård  
- Delat goda exempel för gemensamt lärande  
- Omvärldsspanat, bland annat genom information från Region Jönköping och kommunerna i 

Jönköping kring gemensamt arbete för en god och nära vård 

SVO har också haft kunskapsinhämtning och dialog om nära vård med SKR och fått information om den 
statliga utredningen God och nära vård (SOU 2020:19).  

2.5 E-Hälsa/digitalisering  

Digitalisering ska alltid användas som möjliggörare när det ger ökad nytta för medborgaren. Ny teknik 
underlättar hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst för både brukare/patienter, medarbetare och 
beslutsfattare.  

Under 2021 har SVO:    

- följt LGVOs arbete med att säkerställa vårdinformationstillgång mellan huvudmännen på ett 
patientsäkert och lättillgängligt sätt, genom pilotprojekt Cosmic till kommunerna 

- stått värdar för e-hälsokonferens, våren 2021  

2.6 FoU och kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjning är en gemensam utmaning och en helt avgörande kvalitetsfråga för hälso- och 
sjukvård, omsorg och socialtjänst. Det finns flera yrkesgrupper där både kommunerna och regionen har ett 
gemensamt intresse av att det finns en långsiktig kompetensförsörjning.  

Under 2021 har SVO:  

- Fått information om Evikomp 

2.7 Gemensamma uppföljningar  

I arbetsplanen för SVO för 2021 fanns en översikt över samtliga politiska överenskommelser som träffats 
genom samråd vård och omsorg. Under året har flera av dessa följts upp, i enlighet med planen för 
uppföljning inom respektive överenskommelse.  

Under 2021 har SVO tagit del av uppföljningar av:  

- Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer 
med missbruk 
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- Överenskommelse om samverkan kring trygg och säker vård för barn och unga 0-20 år, som vårdas 
utanför det egna hemmet 

- Överenskommelse om samverkansavtal gemensamt HVB, barn och unga 13-17 år  
- Avtal läkarmedverkan kommunal hälso- och sjukvård  

2.8 Temakonferenser 

Samråd vård och omsorg har som ambition att anordna en temakonferens per termin. Konferenserna tar upp 
aktuella ämnen och syftar till att erbjuda kunskapsinhämtning samt gemensam arena för diskussion och 
möjlighet att få samma bild av ett ämne. Inbjudan går ut brett till politiker, tjänstemän, profession, 
forskning, brukarföreträdare samt övriga berörda.  

Under 2021 har SVO stått värdar för e-hälsokonferens samt temakonferens nära vård.  

2.9 Övrigt  

Utöver ovan presenterade genomförda aktiviteter har SVO även:  

- Fått information och möjlighet att ge input till arbete med länsövergripande folkhälsostrategi  
- Fått information om patientnämndens verksamhet och resultat 
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Social- och myndighetsnamnden Sammantradesdatum

Individ och familjeomsorgen 2022-06-13
Aldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Som § 56

Samråd vård och omsorg (SVQ), arbetsplan 2022-23 och arsberattelse 2021

Bakgrund och arendebeskrivning
Samråd vård och omsorgs arbetsplan beskriver Region Östergötlands och
länets kommuners gemensamma arbetsområden för 2022-2023 inom
samverkansområdet hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst.
Arbetsplanen är framtagen gemensamt mellan länets kommuner och Region
Ostergötland. Nära Vård är ett övergripande fokusområdeför allt SVO-
arbete. Aven perspektiven om kompetensförsörjning, e-hälsa och FoU ingår
som Övergripande delar i arbetet. Tre skeden livet/livsfaser: att vaxa upp,
mitt i livet och att åldras, kan kräva delvis olika strategier och utgör tre
fokusområden i SVO:s arbete. I arbetsplanen presenteras viktiga
utgångspunkter för SVO, som fokuserar bland annat på nya lösningar, lokala
förbättringsprojekt, stärkt personcentrerad vård och gemensamt
ansvarstagandeför att effektivisera resursanvändningen. En ny målbild för
arbetet inom Nära Vård går i linje med dessa utgångspunkter, och lyfter fram
tillgänglighet, samordning och effektivare användning av kommunernas,
regionens och invånarnas resurser. Ett antal aktiviteter för dessa mål och
utgångspunkter finns definierade i arbetsplanen.

Årsberättelsen för 2021 beskriver det gemensammaarbetet utifrån då
gällande arbetsplan. Samråd vård och omsorg föreslår att Region
Ostergötland och kommunerna beslutar att godkänna arbetsplanen för 2022-
2023 samt årsberättelsen för 2021.

Socialförvaltningens ståndpunkt
Socialförvaltningen förordar att SVO:s arbetsplan 2022-23 samt årsberättelse
2021 skall godkännas av kommunstyrelsen.

Förvaltningens förslag till beslut
Att social- och myndighetsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att
godkänna SVO:s arbetsplan 2022-23 samt årsberättelse 2021.

Beslutsunderlag
Samråd vård och omsorg (SVO) arbetsplan 2022-23 och årsberättelse 2021

Beslutet expedierastill
Social- och myndighetsnämnden, KS

Digital fil till författningssamlingen: JA

 

Justerare:

AR

Utdragsbestyrkare:
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Social- och myndighetsnämnden Sammanträdesdatum
Individ och familjeomsorgen 2022-06-13
Aldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Social- och myndighetsnämnden beslutar

Att godkänna SVO:s arbetsplan 2022-23 samt årsberättelse 2021.

 

Justerare: Utdragsbestyrkare:

AR. JA
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-08-19 KS 2022/275 002 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Uppdaterad attestlista kommunledningsförvaltningen 2022-08-22  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Attestlista för Kommunledningsförvaltningen behöver revideras på grund av nya 
attestanter: 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Att ny attestlista för kommunledningsförvaltningen godkännes att gälla från och med 
2022-08-22. 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att godkänna ny attestlista för kommunledningsförvaltningen, 
 
att ny attestlista gäller från och med 2022-08-22. 
 
 

Beslutsunderlag 
Attestlista  
 
 

Beslutet expedieras till 
Attestanter 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-08-05 KS 2021/238 430 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Medborgarförslag angående Skarv i Boxholms kommuns sjöar.   

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Gunnar Andersson har inlämnat ett medborgarförslag och denna har remitterats till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Medborgarförslaget anger att frågan om skarven och dess negativa påverkan på 
miljön och fiskebeståndet inte enbart är ett problem för den enskilda 
vattenvårdsägaren eller fiskare. Problemet är även en politisk angelägenhet. 
Medborgarförslaget nämner särskilt sjön Sommen och Öjarn som påverkats av 
skarven. Gunnar Andersson föreslår att kommunen skyndsamt och aktivt medverkar 
för en kraftig minskning för att begränsa Skarv i sjöar inom Boxholms kommun och 
att påverkar naturvårdsverket så att Skarven fortsättningsvis inte blir fridlyst. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen har inhämtat yttrande från miljökontoret som anger att en stor del av 
ansvaret för förvaltningen av skarv är delegerad från Naturvårdsverket till 
Länsstyrelserna. Detta för att förvaltningen ska genomföras mer regionalt, där 
lokalkännedomen är större. Länsstyrelsen Östergötland har efter en remittering till 
berörda (bland annat Miljönämnden) beslutat om en  regional plan för förvaltningen 
av skarv i Östergötland. 
 
Syftet med planen är att ge Länsstyrelsen stöd i förvaltningen av skarv, men den ska 
även vara en vägledning till alla samhällsintressen som berörs av skarven.  
 
Miljönämndens ställde sig i remissvaret på föreslagen förvaltningsplan tveksam till 
åtgärdernas effekt på artens populationsutveckling och ansåg att planen behövde 
förtydligas med tydliga mål. Miljökontoret anger vidare att det är möjligt att bedriva 
skyddsjakt på skarv, efter beslut från länsstyrelsen. Skyddsjakten bör utföras av 
innehavare av licens för yrkesfiske och jakträttsinnehavare på platsen. 
 
Genom remitterad plan från Länsstyrelsen har kommunen, genom Miljönämnden, 
haft möjlighet att yttra sig och nuvarande plan gäller fram till år 2027. 
Medborgarförslaget föreslår att det är naturvårdsverket som skall påverkas av 
kommunen, men det är i huvudsak länsstyrelsen som hanterar förvaltningen av skarv 
i Östergötland. Skarven är fridlyst enligt EU:s fågelskyddsdirektiv men skyddsjakt är 
tillåtet.  
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Det är enskild markägare/jakträttsinnehavare som äger frågan om skyddsjakt skall 
bedrivas på områden med skarv, inte kommunen. Det förefaller därför oklart hur 
kommunen skyndsamt och aktivt kan medverka till kraftig minskning av skarven.  
 
Alla vilda fåglar i Sverige är fridlysta enligt EU:s artskyddsdirektiv och Sveriges 
artskyddsförordning. Förordningen grundar sig på EU:s lagstiftning, internationella 
överenskommelser samt Svenska fridlysningsregler. EU-domstolen har under 2022 
skärpt regelverket för Sverige gällande tillämpning av fridlysning om alla vilda 
fåglar. 
 
Förvaltningen har förståelse för att skarven kan upplevas som ett allvarligt problem 
för drabbade men ser tyvärr inte att det är en kommunal fråga att skyndsamt och 
aktivt medverka till en kraftig minskning av skarven. Ansvaret är hos länsstyrelsen 
och det kommunen kan utgå från är den förvaltningsplan som är framtagen för 
skarven. Det är dock viktigt med en öppen dialog framöver om frågan aktualiseras på 
nytt, exempelvis som situationen blir ohållbar angående skarven.  
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås. 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att avslå medborgarförslaget. 
 
 

Beslutsunderlag 
Yttrande från miljökontoret 
Regional plan för förvaltning av skarv i Östergötland 
Medborgarförslag 
 
 

Beslutet expedieras till 
Gunnar Andersson 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör

137



 
1(2) 

Miljökontoret   

Meddelande 
  Datum Diarienummer 
  2022-05-23 2022:1035 

 

Postadress Besöksadress Telefon Internetadress e-postadress 
Mjölby kommun Burensköldsvägen 11-13 010-2345000 www.mjolby.se miljo@mjolby.se 
Miljökontoret    
595 80 MJÖLBY    

 Handläggare 
  Jenny Asp-Andersson 

Tfn 010-2345024 
 jenny.asp.andersson@mjolby.se 
 

Boxholms kommun 
Kommunstyrelsen 
fredrik.svaton@boxholm.se 
 

Medborgarförslag angående skarv i Boxholms kommuns sjöar 

Beskrivning av ärendet 
Miljökontoret har fått möjlighet att lämna synpunkter på medborgarförslag från Gunnar 
Andersson angående skarv i Boxholms kommuns sjöar.  

Bakgrund 
Skarv har sedan 1970-talet ökat mycket kraftigt i antal i Europa och samtidigt ökat sitt 
utbredningsområde.  
Skarvens levnadssätt påverkar fiskbestånd negativt genom sitt födointag. Skarven häckar i 
stora kolonier som innebär stora ansamlingar av fågel på en liten yta, vilket gör det svårt 
för flora och fauna i närheten av skarvkolonin att klara sig. 

Förvaltning av skarv 
En stor del av ansvaret för förvaltningen av skarv är delegerad från Naturvårdsverket till 
Länsstyrelserna. Detta för att förvaltningen ska genomföras mer regionalt, där 
lokalkännedomen är större. Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram ett förslag till regional 
plan för förvaltningen av skarv i Östergötland.  
 
Syftet med planen är att ge Länsstyrelsen stöd i förvaltningen av skarv, men den ska även 
vara en vägledning till alla samhällsintressen som berörs av skarven.  
 
Miljönämnden har besvarat en remiss avseende den regionala förvaltningsplanen för skarv,. 
Miljönämnden ställde sig tveksam till åtgärdernas effekt på artens populationsutveckling och 
ansåg att planen behövde förtydligas med tydliga mål.   

Jakt på skarv 
Länsstyrelsen kan fatta beslut om störningsåtgärder eller skyddsjakt i händelse av 
skarvetablering i områden som anses särskilt känsliga, där skarv kan ha stor på verkan på 
lekande fisk, framför allt abborre, gädda och gös, samt vid anslutning till fiskeredskap. 
 
Beslut om skyddsjakt innehåller ofta en skyldighet att rapportera in antal fällda skarvar, 
instruktioner om vem som får bedriva jakt (innehavare av licens för yrkesfiske och 
jakträttsinnehavare på platsen). Viss skyddsjakt kan även få bedrivas av envar på sådant 
allmänt vatten och sådana holmar, klippor och skär som avses i 12 § andra stycket jaktlagen 
(1987:259). 
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 Meddelande 

 Datum Diarienummer 

 2022-05-23 2022:1035 

Miljökontorets bedömning 
Det är möjligt att bedriva skyddsjakt på skarv, efter beslut från länsstyrelsen. Skyddsjakten 
bör utföras av innehavare av licens för yrkesfiske och jakträttsinnehavare på platsen. 
 
Miljökontoret 

 
 
 

Jenny Asp-Andersson 
Miljöchef 
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Inledning 

Enligt den svenska lagstiftning är det jakträttsinnehavaren, vanligtvis markägaren 

som ansvarar för viltvården. Men att vårda och förvalta en skyddad art som skarven 

är ibland både problematiskt och kontroversiellt då det framför allt är EU:s 

lagstiftning som sätter ramarna för den svenska förvaltningen av skarv. Det arbetet 

kan inte enbart åläggas enskilda markägare, utan kräver både regionalt och nationellt 

stöd. Det är dock fortsättningsvis tänkt att jakträttsinnehavare ska bedriva den 

enskilda jakten som är en del av förvaltningsåtgärderna. 

 

Skarv har sedan 1970-talet ökat mycket kraftigt i antal i Europa och samtidigt också 

ökat sitt utbredningsområde. Från att ha häckat i ett fåtal begränsade områden är 

arten nu spridd över stora delar av Europa. Den första östgötska skarvhäckningen i 

modern tid dokumenterades i slutet av 1980-talet (Gezelius 2021). Beståndet tillväxte 

särskilt mycket från 1993 och fram till åren efter millennieskiftet då antalet häckande 

par ökade från omkring 2000 par till nästan 5000 par.  

Skarvens levnadssätt påverkar fiskbestånd negativt genom sitt födointag. Den orsakar 

på många håll allvarlig skada och konsekvenser på fisket i skärgården men också i 

större insjöar. Skarven häckar i stora kolonier som innebär stora ansamlingar av fågel 

på en liten yta. Detta kan påverka egendom i form av skador på skog, vatten, fiske och 

sanitär olägenhet. Även floran och faunan för områden kan förändras.  

 

2014 fick Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell 

förvaltningsplan för skarv. Syftet med den nationella förvaltningsplanen var inte att 

förvalta själva arten i naturvårdande syfte, utan mer riktat mot de konflikter som 

uppstått i relation till fisket. En stor del av ansvaret för förvaltningen av skarv är 

också delegerad från Naturvårdsverket till Länsstyrelserna. Detta för att förvaltningen 

ska genomföras mer regionalt, där lokalkännedomen är större. Den regionala 

förvaltningsplanen är framtagen som ett komplement till den nationella planen där 

man mer ingående kan läsa om skarven som art samt hur den påverkar sin 

omgivning. Se nationella förvaltningsplanen Här. 

 

Planperioden sträcker sig till år 2027, för att då genomgå en större revidering vid 

behov. Vid nästa planperiod kommer förvaltningsplanen för skarv följa 

vattenförvaltningscykeln för länet som löper över sexårscykler.  

 

Länsstyrelsens förvaltningsplan riktar sig mot förvaltare av skarv, enskilda 

medborgare och organisationer som på olika sätt är berörda eller intresserade av 

skarvens utveckling i länet.  
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Adaptiv förvaltning 
 

Skarvförvaltningen ska bedrivas adaptivt. Genom att formulera konkreta mål utifrån 

regionala och lokala förutsättningar samt ta fram åtgärder kopplade till dessa mål har 

man satt grunden för förvaltningen. Att därefter bedriva en löpande övervakning av 

utvecklingen under förvaltningsarbetet samt återkommande genomföra justeringar 

utefter kunskapsunderlag definierar en adaptiv förvaltning.  Figur 1 åskådliggör 

dynamiken i den adaptiva förvaltningen. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål 
 

• Allvarlig skada på fiske, fiskeredskap, egendom och skogsproduktion orsakade av skarv i 

Östergötlands län ska motverkas. 

• Skarvens påverkan på fiskebestånd som är rödlistade eller extra betydelsefulla 

(rovfiskarter) för ekosystem ska motverkas. 

• Nyetablering av skarvkolonier ska där så är möjligt förhindras inom och i närheten av 

fredningsområden för fisk, i insjöar med värdefulla fiskbestånd samt i närheten av 

bostadshus. 

• Information kring skarv och dess påverkan regionalt ska öka. 

 

 

Förvaltningsåtgärder 
 

 

Skarvens bevarandestatus är för närvarande så gynnsam att förvaltningen kan 

koncentreras till att framför allt minska och/eller förebygga allvarlig skada. Detta bör 

i möjligaste mån bedrivas genom utveckling av störningsåtgärder och skyddsjakt. 

  

En viktig aspekt i sammanhanget är skarvarnas stora rörlighet, som gör det mycket 

svårt att enbart genom förvaltningsåtgärder i enstaka kolonier uppnå lokala/regionala 

minskningar. Skarvarna flyger långa sträckor vid fiske och kan fortsätta fiska i samma 

vatten som tidigare även om de inte längre häckar där. Efter avslutad 

häckningssäsong sprider sig skarvarna över stora ytor och kan då även ta fiskevatten i 

anspråk långt ifrån häckningsplatserna. Detta är viktiga aspekter att väga in i 

genomförandet av åtgärderna. Nedan presenteras åtgärder kopplade till målen. 

Figur  1, Schematisk bild över dynamiken i adaptiv förvaltning 
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För att uppnå målen ska förvaltningen arbeta inriktat med följande åtgärder: 
• Möjlighet till skyddsjakt 1 aug – 28 (29) februari 

• Utökad skyddsjakt inom viktiga föryngringsområden för fisk 

• Rapporteringsformulär vid nyetableringar för allmänhet/markägare 

• Störningsåtgärder 

• Information och kunskapsspridning 

 

 

Skyddsjakt på enskilt initiativ 

 

På grund av skarvens status i fågeldirektivet saknas formella möjligheter att införa 

allmän jakttid och licensjakt efter skarv. För detta krävs en ändring i fågeldirektivets 

bilagor. Tidigare har Länsstyrelsen enligt § 29 jaktförordningen haft möjligheten att 

besluta om skyddsjakt enligt kriterierna i § 23a jaktförordningen, som införlivar 

fågeldirektivets artikel 9. Detta gäller fortfarande men det har efter ändringar i bilaga 

4 jaktförordningen sedan den 1 juli 2021 öppnats upp möjligheter för 

markägare/jakträttsinnehavare att bedriva skyddsjakt på enskilt initiativ, förutsatt att 

villkoren uppfylls för att förebygga allvarlig skada inom begränsade områden.   

 

Av 27 § jaktlagen (1987:259) framgår att jakt ska bedrivas så att viltet inte utsätts för 

onödigt lidande. När skyddsjakt beviljas måste den risk för lidande som viltet och 

dess ungar riskerar att utsättas för vägas mot risken för allvarlig skada på det som 

man avser att skydda. Jaktförordningens 23a § anger att om det inte finns någon 

annan lämplig lösning, och om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam 

bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde, får beslut 

om skyddsjakt även avse att göra ingrepp i fåglars bon eller förstöra fåglars ägg 

(förordning 2009:1265).  

 

Enligt bilaga 4 jaktförordningen får sedan den 1 juli 2021 skarv fällas enligt följande 

kriterier: 

 

 

• Storskarv får jagas för att förebygga skada, dock inte närmare än 300 meter från boplats 

för skarv, havsörn eller fiskgjuse vid fasta och rörliga fiskeredskap (inte handredskap), 

samt inom ett avstånd av 300 m från sådana redskap den 1 augusti-28(29) februari.    

 

Enligt § 7 Fiskelag (1993:787) menas med fast redskap 

   1. fiskebyggnad, och 

   2. fiskeredskap med ledarm, om redskapet är fastsatt vid bottnen eller stranden och 

avses stå kvar i mer än två dygn i följd.  

Med rörligt redskap avses fiskeredskap som inte är fast redskap. Med handredskap 

avses spö, pilk och liknande rörligt redskap som är utrustat med lina och högst tio 

krokar. 

 

• Storskarv får jagas vid fiskodling och utsättningsplatser (inom sju dygn innan och sju dygn 

efter utsättningstillfälle) samt inom ett avstånd av 300 meter från sådana områden den 1 

juli-30 juni. 

• Storskarv får jagas i fredningsområden för fisk den 1 augusti-28 (29) februari.  

 

Utförandet av skyddsjakten får bedrivas av jakträttsinnehavaren och bör ske i 

samförstånd med markägaren. Skyddsjakten bedrivs i syfte att förhindra allvarlig 

skada, inte att kompensera för redan uppkomna skador.  

 

Skyddsjakten bedrivs vanligtvis med skjutvapen, hagelgevär eller kulgevär minst klass 

3, där störningseffekten av jakten får bra genomslag. Beroende på vilken tid jakten 
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bedrivs kan den få olika effekter. Skyddsjakt under hösten har exempelvis troligen en 

obetydlig effekt på regionala bestånd, men om den genomförs så att störningseffekten 

maximeras skulle förekomst av skarv kunna undvikas inom känsliga områden.  

 

Rapportering av fällda skarvar vid enskilt initiativ bör genomföras. 

Från och med den 1 juli 2022 kommer det gå att rapportera skyddsjakt på enskilds 

initiativ i Viltdata. Rapporteringen kan göras retroaktivt av avskjutning som gjorts 

efter den 1 juli 2021. Rapporteringen är inget krav, men väldigt viktig för uppföljning 

av effekten av åtgärden, som tydliggör var, när och i vilken utsträckning behov av 

skyddsjakt föreligger. 

 

Till jakt räknas också att förstöra fåglars ägg och detta kräver då ett beslut om 

skyddsjakt. Äggprickning eller oljering, det vill säga att sticka hål på äggskal eller 

behandla ägg med olja och därigenom förhindra att äggen kläcks, kan användas som 

alternativ eller komplement till jakt med skjutvapen. Metoden ger dock ingen direkt 

effekt på skadebilden. För att minska antalet prederande fåglar och därigenom 

minska skadorna krävs att åtgärden genomförs systematiskt under flera år. Vid 

förstörelse av ägg bör risken för onödigt lidande, med hänsyn till fosterutvecklingen, 

beaktas noga. 

 

Att jakten skulle ha en stor effekt på artens populationsutveckling är inte så trolig då 

skarvarna rör sig över stora områden. För att uppnå något sådant skulle ett aktivt 

internationellt samarbete behöva bedrivas för att på årsbasis kunna reglera 

populationen.  

 

Se sida 19 för information om aktuella fredningsområden för fisk. 

 

Utökad skyddsjakt inom viktiga föryngringsområden för 
fisk 

 

Länsstyrelsen kan på eget initiativ fatta beslut om störningsåtgärder eller skyddsjakt i 

händelse av skarvetablering i områden som anses särskilt känsliga. 

Fredningsområden för fisk är känsliga områden där skarv kan ha stor påverkan på 

lekande fisk, framför allt abborre, gädda och gös. 

 

Den nuvarande jaktlagstiftningen tillåter enligt jaktförordningen Bilaga 4 skyddsjakt 

på skarv inom fredningsområden för fisk under tiden 1 augusti – 28 (29) februari på 

enskilt initiativ. Som ett komplement till det kommer Länsstyrelsen Östergötland 

besluta om utökad skyddsjakt inom enligt länsstyrelsen viktiga föryngringsområden 

för fisk, fram till och med den 15 maj årligen för att täcka upp större del av fiskarnas 

lekperiod. Viktigt att beakta är att den senarelagda skyddsjakten delvis bedrivs under 

häckningstid, vilket det inte finns något förbud mot, varken i fågeldirektivet eller i 

svensk lagstiftning, utan en avvägning får genomföras mot behovet av skyddsjakten 

och risken för onödigt lidande/etiska aspekter.  

 

 

Rapporteringsskyldighet gäller vid utförande av den utökade skyddsjakten, det görs 

via rapporterings formulär på Länsstyrelsens hemsida, dessa fällda skarvar ska inte 

rapporteras in i viltdata. Antalet fällda skarvar räknas då av för området. Det är 

viktigt att jaktutövaren har försäkrat sig om att det finns skarvar kvar att fälla innan 

jakten påbörjas. Rapporteringen möjliggör i sin tur att länsstyrelsen i framtida beslut 

kan undvika åtgärder som visat sig vara ineffektiva och i stället prioritera åtgärder 

som kan förväntas göra nytta.  
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Rapporteringsformulär vid nyetablering av skarv 

För att upptäcka nyetablering av skarv i områden där häckningar inte tidigare varit 

kända kommer Länsstyrelsen ta fram ett rapporteringsformulär för markägare och 

allmänhet, där information och dokumentation på ett enkelt och snabbt sätt kan 

förmedlas. Rapporteringsformuläret kommer finnas tillgängligt på länsstyrelsens 

hemsida.  

 

På så sätt kan nyetableringar komma länsstyrelsen till känna. Allmänhetens lokala 

förankring och kännedom är en viktig bidragande faktor för att följa skarvens 

utbredning och att i tidigt stadium kunna vidta åtgärder, vilket är värdefullt för 

förvaltningen. Rapporteringsformuläret bör vara framtaget under tidigt skede av 

planperioden för att kunna uppfylla målen om förhindrade nyetableringar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Störning 

 

Som ett första steg att förhindra nyetablering kan störning i områden genomföras. 

Länsstyrelsen kan på eget initiativ fatta beslut om störningsåtgärder eller skyddsjakt i 

händelse av skarvetablering i områden som anses särskilt känsliga. Störning av skarv 

kan vara svårt beroende på område och tidpunkt, framför allt med beaktning att inte 

störa andra arter inom området. Exempel på störningsåtgärder är mänsklig närvaro 

och med hjälp av akustiska eller optiska effekter, exempelvis kan grön laser användas 

för att få skarvar att lämna boplatser. Observera att det ställs krav på tillstånd för 

användning av vissa typer av laser.  Inom områden med formellt skydd enligt 

miljöbalken till exempel naturreservat, kan särskilda tillstånd krävas för att få bedriva 

skyddsjakt eller skrämsel.  

 

Störningsåtgärder får genomföras endast där det finns risk för allvarlig skada, till 

exempel i anslutning till fiskeredskap. Åtgärden får inte medföra störningar för viltet 

utöver vad som krävs för att motverka skadan. Störning i samband med häckning kan 

strida mot jaktlagstiftningen och bestämmelser i artskyddsförordningen om åtgärden 

får till följd att ägg eller ungar överges och dör. Under häckningstid kan det därför 

vara tveksamt att skrämma föräldrafåglar i kolonier, eftersom det är svårt att bedöma 

hur långt framskriden häckningen är. Om störningen kan medföra att ägg förstörs 
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måste i stället beslut om skyddsjakt fattas, med stöd av bestämmelserna i 

Jaktförordningen. 

 

Det finns även ett undantag i 5 § jaktlagen (1987:259) som ger markägare möjlighet 

att på eget initiativ vidta åtgärder: Viltet får inte ofredas och inte heller förföljas annat 

än vid jakt. Förbudet hindrar dock inte att lämpliga åtgärder vidtas av 

markinnehavaren i syfte att motverka skador av vilt, om sådana skador inte kan 

motverkas på annat tillfredsställande sätt. Regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om förbudet att ofreda viltet och om 

villkoren för att trots förbudet vidta dessa åtgärder. 

 

Information och kunskapsspridning 

 

För att uppnå målet med att tillgängliggöra information och på så sätt öka kunskapen 

om skarv och dess påverkan genomförs spridning av information i olika former.  

 

En viktig del i arbetet är framtagandet av denna förvaltningsplan som ligger till grund 

för hur förvaltningen av skarv i Östergötland ska genomföras. Planen innefattar 

bakomliggande fakta om skarven, skarvens utbredning i länet, levnadssätt och hur 

den ska hanteras med beaktning på dess välmående och påverkan på sin omgivning.  

 

På länsstyrelsens hemsida kommer information om skarven tillgängliggöras för att 

underlätta för allmänheten att tillgodogöra sig denna. Där kommer även 

förvaltningsplanen vara tillgänglig. Utöver detta kommer inventeringsresultat, 

uppföljningar av genomförda åtgärder samt information om skarvens utveckling i 

länet finnas tillgängligt på Länsstyrelsens hemsida. Kontinuerlig uppdatering av 

hemsidan med aktuell information är en viktig del för att nå målet om ökad kunskap 

om skarv.  

 

Utöver hemsidan kommer den regionala förankringen ske genom 

Viltförvaltningsdelegationen där berörda representanter får delge sina åsikter och 

tankar kring skarvens utveckling och fortsatta förvaltning.  

 

Länsstyrelsen kan bistå med information och kunskap vid arrangerade möten och 

sammankomster anordnade av till exempel intresseorganisationer, föreningar eller 

andra aktörer med koppling till den regionala förvaltningen av skarv.  

 

 

Uppföljning av målen 
Som ett led i att följa upp effekterna av genomförda förvaltningsåtgärder, exempelvis 

skyddsjakt, arbetar Länsstyrelsen löpande med att inhämta kunskap kring skarvens 

populationsutveckling och utbredning. Detta genomförs i former av 

enkätundersökningar, inventeringsresultat samt provfiske. För uppföljning av 

vidtagna åtgärder finns också möjlighet att använda data från ett omfattande program 

för övervakning av fiskbestånd som bedrivs av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU-

Aqua. 

 

Länsstyrelsen har för avsikt att genomföra enkätundersökningar riktat till 

yrkesfiskare, markägare och fritidsfiskare för att få en uppföljning av genomförda 

åtgärder. Detta är en del av uppföljningen som ger en regional anknytning till de som 

är direkt berörda av skarv. 

 

Beslut om skyddsjakt på skarv med villkor om återrapportering av effekten och 

utfallet vid skyddsjaktsbeslut på skarv kommer vara viktiga underlag för uppföljning 

av åtgärdernas effekter. Även rapporteringen av fällda skarvar som fällts på enskilt 

initiativ och som rapporterats in i viltdata kommer vara bra underlag för uppföljning.  
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Länsstyrelsen gör årligen en rapportering till Naturvårdsverket av beslut tagna för 

störningsåtgärder och skyddsjakt avseende fåglar i enlighet med artikel 9 i 

fågeldirektivet. Rapporteringen genomförs i HABIDES (Habitats and Birds Directive 

Derogation System), ett rapportsystem utvecklat av EU. Naturvårdsverket ansvarar 

för att samla in och sammanställa dessa beslut inklusive de beslut som fattats av 

myndigheten själv samt att årligen rapportera till EU-kommissionen. Resultaten 

utgör ett underlag för EU-kommissionen som ska säkerställa att följderna av dessa 

undantag inte är oförenliga med direktivet. 

 

En viktig del i skarvförvaltningen är att Länsstyrelsen kontinuerligt utvärderar 

skarvens totalpopulation och häckningskoloniernas utbredning i länet samt hur 

skarven har påverkats av genomförda förvaltningsåtgärder. På så sätt kommer 

vidtagna åtgärder att i högre grad kunna bidra till en adaptiv förvaltning. Som en del 

av uppföljningen av de regionala målen för förvaltningen av länets skarvpopulationer 

bör länets viltförvaltningsdelegation årligen granska och följa upp de mål som 

formulerats i förvaltningsplanen. Vid behov ska dessa riktlinjer revideras och andra 

åtgärder som kan förbättra måluppfyllelsen föreslås. 

 

 

Miljöövervakning 
Länsstyrelsens ambition är att inför översyn av denna förvaltningsplan genomföra en 

samlad inventering av länets häckande skarvpopulation. På sikt bör övervakningen 

ingå i länets regionala plan för miljöövervakning. Inför inventeringen kommer 

Länsstyrelsen att samla in information om nyetableringar av skarv och kunna 

möjliggöra rapportering från markägare/allmänhet av aktuella kolonier.  
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Intressenter i skarvförvaltningen  

 Nedan sammanställs de relevanta regionala intressenterna i skarvförvaltningen i 

Östergötlands län, inklusive deras roller och intressen i förvaltningen. Tabellen 

sammanfattar även hur intressenten kan involveras i förvaltningen, samt med vilka 

konkreta aktiviteter som aktören kan bidra till skarvförvaltningen i mån av resurser. 

 

Förvaltningsåtgärder Vem? Hur? 

Skyddsjakt på enskilt initiativ Markägare/jakträtthavare 

Bedriva skyddsjakt på enskilt initiativ, i de fall 
där kriterierna enligt 23§ jaktförordningen, 
samt bilaga 4 gällande skarv för skyddsjakt är 
uppfyllda. Tillåtet 1 augusti - 28(29) februari. 

Utökat skyddsjaktsbeslut 
Länsstyrelsen/markägare/jaktr
ättshavare 

Länsstyrelsen ansvarar för bedömning och 
beslut om utökad skyddsjakt i områden som 
bedöms som viktiga föryngringsområden. 
Markägares/jakträttshavares ansvar är att 
bedriva skyddsjakten enligt Länsstyrelsens 
beslut. 

Framtagande av 
rapporteringsformulär vid 
nyetablering av skarv 

Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen ansvarar för framtagandet och 
uppföljning av rapporter.  

Rapportering av nyetableringar 
Allmänhet/intresseorganisatio
ner/föreningar 

Dokumentera och rapportera in eventuella 
nyetableringar av skarv. Länsstyrelsen 
ansvarar för uppföljning av rapporteringen. 

Störningsåtgärder Länsstyrelsen/markägare 

Länsstyrelsen kan i enskilda fall besluta om 
störningsåtgärder. Markägare kan på enskilt 
initiativ vidta störningsåtgärder i syfte att 
motverka skador av vilt, om sådana skador 
inte kan motverkas på annat tillfredsställande 
sätt, med stöd av 5§ jaktlagen.  

Informationsspridning Länsstyrelsen 

Spridning av förvaltningsplanen, 
tillgängliggöras på länsstyrelsens hemsida. 
Kontinuerligt uppdatera länsstyrelsens 
hemsida med det senaste gällande 
skarvförvaltningen. Delta vid möten och 
sammankomster.  

Kunskapsspridning 
Länsstyrelsen/intresseorganisa
tioner/föreningar 

Spridning av kunskap på Länsstyrelsens 
hemsida. Aktörer välkomnas organisera 
möten, skapa och ingå i arbetsgrupper, skapa 
engagemang och bistå med kunskap, där 
Länsstyrelsen kan bistå med information- och 
kunskapsstöd.  

Inventering 
Länsstyrelsen/intresseorganisa
tioner/föreningar 

Länsstyrelsen ansvarar för övervakning av 
skarv. På sikt ska skarv ingå i länets regionala 
miljöövervakning. Fortsatt övervakning 
genom nationellt program för övervakning av 
Sveriges kustfågelfauna. Aktörer välkomnas 
att på eget initiativ genomföra och bidra med 
övervakning av skarven lokalt.  
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Uppföljning Länsstyrelsen/SLU/Universitet 

Uppföljning av beviljade 
störningar/skyddsjakter, löpande inhämta 
information om skarvens 
populationsutveckling, enkätundersökningar, 
provfisken. 

 

 

 
Fakta skarv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om arten 
Arten storskarv förekommer i två underarter (raser): dels nominatformen storskarv 

(Phalacrocorax carbo carbo) som huvudsakligen häckar i Nordatlanten och ses 

sporadiskt längs Sveriges kuster på vinterhalvåret, och dels underarten mellanskarv 

(Phalacrocorax carbo sinensis) som är en talrik häckfågel i Östersjön och vid större 

sjöar och vattendrag i södra och mellersta Sverige samt längs delar av 

Norrlandskusten. Det är mycket svårt att särskilja de båda underarterna på utseendet 

och därför behandlas ofta de båda underarterna samlat under benämningen 

”storskarv” eller kort och gott ”skarv”. Skarven ska dock i detta sammanhang inte 

beblandas med arten toppskarv (Phalacrocorax aristotelis) som är en fåtalig 

häckfågel längs delar av den svenska västkusten.    

Fynd av benrester påträffade vid arkeologiska utgrävningar visar att skarv har 

förekommit i Östersjöområdet sedan slutet av den senaste istiden. Det har handlat 

om fynd av både vuxna fåglar och ungar vilket visar att skarv fanns som häckfågel i 

Sverige redan vid denna tid. Merparten av dessa tidiga fynd har inte kunnat 

bestämmas till underart men det är sannolikt att det framför allt handlar om rasen 

storskarv som då hade ett annat utbredningsområde jämfört med idag. Mellanskarv 

är känd som häckfågel från Sverige sedan åtminstone början av 1800-talet och äldre 

fynd finns dokumenterade i östra Europa. Troligen till följd av omfattande mänsklig 

förföljelse utrotades skarven som häckfågel i Sverige under slutet av 1800-talet och 

var sedan försvunnen i drygt ett halvsekel. År 1948 återkom arten som häckfågel då 

en mindre koloni etablerade sig på Svartö i Kalmarsund. Därifrån spred sig arten 

sakta till nya öar i närheten men tillväxttakten var till en början mycket låg under mer 

152



14  |  Fakta skarv 

än två decennier. Det var först en bit in på 1980-talet som den stora 

populationsökningen tog vid och arten både etablerade sig i inlandet och spred sig 

norrut i landet. Den stora populationsökningen i Östersjöområdet sammanföll med 

liknande populationsökningar i stora delar av nordvästra Europa.   

 

Mellanskarv är en utpräglad fiskätare men fångar också i mindre utsträckning andra 

vattenlevande organismer som kräftdjur, musslor och groddjur. Skarvar är duktiga 

flygare som kan röra sig långa sträckor i jakt på föda, ibland upp till 60 km från 

häckningsplatsen. Utanför häckningstiden är arten ännu mer rörlig. Flockar kan ses 

förflytta sig i sjöar och längs vattensystem i plogformation, ibland på hög höjd 

eftersom de regelbundet nyttjar varma uppvindar (termik) för att stiga i luften. 

 

Skyddsstatus och förvaltning 
Det hävdas ibland att skarven är införd av människan från Kina och därför utgör en 

invasiv främmande art som ska utrotas ur Sverige och Europa. Naturvårdsverket har i 

sin nationella förvaltningsplan för skarv (Naturvårdsverket 2014) bedömt att skarven 

är en naturlig del av den svenska fågelfaunan och inte kan betraktas som en invasiv 

främmande art, och omfattas därför av fågeldirektivets krav på skydds- och 

förvaltningsåtgärder. Skarven är fridlyst enligt 4 § artskyddsförordningen (2007:845) 

och omfattas av fågeldirektivets artikel 5 som innebär att den är fredad från allmän 

jakt i enlighet med nationell jaktlagstiftning. 

 

Enligt nya bestämmelser som trädde i kraft sommaren 2021 får dock skarv jagas på 

enskilds initiativ i anslutning till fasta och rörliga fiskeredskap (inte handredskap), i 

fredningsområden för fisk och vid fiskodlingar samt platser där det sker utplantering 

av fisk. I enskilda fall kan skyddsjakt beviljas om det krävs för att förhindra allvarlig 

skada på till exempel fiske, vatten och skog.  

För att tillstånd till skyddsjakt ska kunna meddelas behöver det också vara visat att 

det inte finns några andra lämpliga lösningar och att jakten inte försvårar 

upprätthållandet av artens gynnsamma bevarandestatus. Det svenska skarvbeståndet 

är stabilt eller ökande och bedöms ha uppnått en gynnsam bevarandestatus.  

 

Det är länsstyrelserna som genom Naturvårdsverkets bemyndigande ansvarar för 

skarvförvaltningen på länsnivå. Länsstyrelserna hanterar ansökningar om skyddsjakt 

och skadeförebyggande åtgärder, exempelvis skrämsel, samt genomför viss 

beståndsövervakning inom ramen för den regionala miljöövervakningen.  

 

 

Skarvens påverkan 

Rekreation och friluftsliv 

Genom att skarvar förändrar sin närmiljö på ett ofta påtagligt sätt kan det ibland 

uppstå intressekonflikter med rekreation och rörligt friluftsliv. Målkonflikterna kan 

handla om att det uppstår ett minskat intresse för att idka friluftsliv i anslutning till 

skarvkolonier till följd av det synintryck som kolonierna skapar. Även dålig lukt, 

obehagliga ljud och lokalt försämrad vattenmiljö kan uppfattas som störande. I 

sällsynta fall kan skarvkolonier också orsaka skador på egendom och utrustning som 

nyttjas för rekreation och rörligt friluftsliv.        

 

Miljö och naturvärden 

På platser där skarv etablerar sig sker i regel en påtaglig förändring av naturmiljön. 

Etableringen får till följd att växt- och djursamhället förändras vilket kan innebära en 

negativ påverkan för vissa lokalt förekommande och sällsynta arter. I regel innebär 

dock ofta etableringen att det skapas nya miljöer som kan hysa en högre biologisk 

mångfald än tidigare.  
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En av de mest påtagliga effekterna av en skarvetablering är att träd eller större buskar 

med tiden dör av det ammoniakrika träck som fåglarna lämnar efter sig. Det ger 

upphov till stora mängder död ved som är till gagn för vedlevande småkryp, svampar 

och mikroorganismer. Många växter kan tillkomma och blomma rikligt på platser där 

skarvarnas träck skapar näringsrika förhållanden. Genom att de större träden och 

buskarna dör inleds också en naturlig succession där lövträd och buskar så 

småningom kan etablera sig. Kolonihäckande fåglar som måsar, tärnor, alkor och 

gråhäger häckar ibland mitt inne i skarvkolonier och tar vara på det kollektiva skydd 

som uppstår i stora fågelkolonier. I takt med att beståndet av havsörn har växt har 

arten också allt oftare börjat uppträda som predator i skarvkolonier, varav 

predationen av havsörn på vissa håll kan vara omfattande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiske & fiskbestånd 

Skarven har en negativ påverkan på fiskbestånden och därför en negativ påverkan på 

både yrkes-och fritidsfisket. Skarven ses som en konkurrent om resursen och man 

anser att det ökade antalet individer av skarv leder till så pass omfattande 

konsumtion av fisk att det påverkar fiskbestånden negativt. Fiskätande sjöfåglar i 

toppen av näringskedjan kan påverka ekosystem genom att reglera fiskpopulationer 

och förändra fisksamhällens struktur (Ovegård 2017). 

Yrkesfiske 

Skarvar fiskar gärna i och omkring fiskeredskap då fisken i redskapen utgör en stor 

attraktionskraft hos skarvar. Det är framför allt tre olika typer av skador på 

yrkesfisket som skarven åstadkommer. Skador på redskap uppstår när skarven 

plockar fisk från näten samt när skarven fastnar och dör i redskapen vilket leder till 

hål i näten samt ett extra arbete för fiskaren att lossa skarven. Skador på redskap kan 

också leda till att fisk smiter ur redskap där skarven haft hål i maskorna. Skarven kan 

även skada fångsten genom sin vassa näbb vilket leder till att fisken inte blir säljbar. 

Slutligen uppstår en konkurrenssituation under skarvens födosök i närheten av 

fiskeredskap och skrämmer bort övrig fisk, vilket har en negativ påverkan på 

fångsten. 

 

Undersökningar visar på att det främst är en ekonomisk förlust på grund av 

konkurrensen av resursen som oroar de flesta yrkesfiskare. Samma studie visar att det 

är svårt att värdera skarvens inverkan i relation till andra faktorer men att den kan 

vara en utlösande faktor till att verksamheten upphör (Strömberg et al. 2012). 
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Fritidsfiske 

Skarven ses som en konkurrent om resursen för fritidsfisket. Abborre, gädda och gös 

är de mest eftertraktade fiskarna för fritidsfisket och samtliga har en negativ 

utveckling i Östergötlands skärgård. Skarvens påverkan på bestånden är svår att 

bedöma men går inte att utesluta. För de företag som bedriver fiskeguidning kan 

konkurrensen innebära en ekonomisk förlust, vilket även är fallet för dom som hyr ut 

stugor och båtar till gästande sportfisketurister.  

I länets sjöar påverkas främst gös och abborre av de fiskar som anses värdefulla för 

sportfisket. Indirekt påverkas detta fiske även av att skarven äter av den fisk som ska 

utgöra föda för dess fiskarter. Skarvens skador blir således en ekonomisk förlust för 

några av länets fiskevårdsområden. Dessa skador är svåra att bedöma och är väldigt 

lokala, men kan i vissa fall vara betydande.  

Fiskodlingar 

Även vid fiskodlingar kan skarv orsaka direkta ekonomiska skador, liksom vid 

utsättning av fisk. Om skarven upptäcker höga koncentrationer av orädda och unga 

utplanterade fiskar kan de konsumera en betydande andel av dessa innan de har 

hunnit sprida ut sig över ett större område och blivit mer skygga. Undersökningar har 

gjorts i Roxen där man genom att märka fisk som sedan släpptes ut i sjön och sedan 

leta efter märken i skarvkolonier kunde se en dödlighet hos gös på över 10% (Boström 

et al. 2014). 

Fiskbestånd 

Det finns många studier på skarvens påverkan på fiske och fiskbestånd och resultaten 

skiljer sig mellan olika arter och platser. I vissa fall tycks bestånden utan problem 

växa ikapp skarvarnas predation medan predationen i andra fall lett till att bestånden 

minskat påtagligt och/eller ändrat storlekssammansättning. 

 

Många kustlevande fiskar har lokala bestånd och för att vara riktigt säker på hur en 

enskild art påverkas i ett enskilt område behövs ett lokalt forskningsprojekt för varje 

bestånd vilket inte är realistiskt att åstadkomma. Generellt kan konstateras att hos 

fiskbestånd som begränsas av tillgången på mat kan ökande tillväxt och bättre 

vinteröverlevnad för kvarvarande individer kompensera höga predationstryck. 

Bestånd som redan är utsatta av en eller annan anledning och där brist på lämpliga 

lekmiljöer begränsar hur mycket yngel det finns, har däremot små möjligheter att 

kompensera predation.  

 

Under lekperioden på våren samlas många av kustens fiskar på grunt vatten i stora 

ansamlingar. Dessa grunda områden passar optimalt för skarven att jaga i och 

ansamlingarna av fisk lockar skarv till områdena. Detta fiske stör leken och ett 

betydande antal lekfiskar fångas. Därför är det extra viktigt att lokalisera dessa 

områden och begränsa antalet skarv som konsumerar lekfisk under lekperioden.  

 

Enligt Artdatabankens rödlista är ålen akut hotad och kräver extra hänsyn över hela 

Europa. Den är särskilt reglerad i Rådets förordning (EG) nr 1100/2007 av den 18 

september 2007 om åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål. Enligt 

den nationella förvaltningsplanen för ål anges att även om ålen skulle utgöra en liten 

del av skarvarnas diet innebär den svenska populationen av skarv att effekten på 

ålproduktionen kan vara betydande.  

 

I länets sjöar och vattendrag är det svårt att göra en generell bedömning av skarvens 

påverkan. Varje vattendrag måste anses som unikt och förvaltningen av skarven 

formas därefter. Roxen är ett exempel på sjö som passar skarvens jaktbeteende 

mycket väl. Sjön är grund och fisken kommer inte undan predationen från skarv 

genom att ta sig djupare ner i vattenmassorna utan blir ett lätt byte för fiskande skarv. 

I en djup och klar sjö finns det större möjligheter för fisken att undkomma skarvens 

jakt. Därför är det viktigt att förvaltningen av skarven i länets vattendrag är adaptiv 

och utgår från varje större vattendrags behov. 
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Rovfiskens betydelse  

Bestånden av abborre, gädda och gös har alla en negativ utveckling längs stora delar 

av ostkusten och så även i Östergötlands kustområden. Beståndsutvecklingen av 

gädda och gös är mycket oroande och arterna har helt försvunnit från en betydande 

del av deras ursprungliga förekomstområden. Även om det ser lite ljusare ut för 

abborren så har bestånden längs kusten en negativ trend och just abborre har visat sig 

kunna vara extra känsliga för predation av skarv. Abborre, gädda och gös är viktiga 

predatorer i Östersjön och en nedgång av dessa bestånd får ekologiska effekter på 

näringskedjan. Det innebär mer trådalger vilket leder till avsaknad av större 

vegetation som blåstång och ålgräs. Livskraftiga rovfiskbestånd är därför viktiga för 

att upprätthålla en god habitatkvalitet.  
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Fredningsområden för fisk 

Fiskefredningsområden är områden där det är förbjudet att fiska. Det kan gälla året 

om eller mellan specifika datum. Syftet med fredningsområden är bland annat att 

skydda lekområden för gädda, gös och abborre. Framför allt gäddan har förr haft 

problem att leka och därför har beståndet minskat drastiskt. Se länk för mer ingående 

information: Svenska Fiskeregler 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredningsområdena visas med röda siffror. Vid punkt 1–18 gäller fiskeförbud 
mellan 1 jan – 15 juni. Vid punkt 19 och 20 gäller fiskeförbud året om. 

1. Norrviken 
2. Svensksundsviken 
3. Bråxvik 
4. Ramnö- & 

Utsättersfjärden 
5. Gränsö, Flagen 
6. Mem, Slätbaken 
7. Yxnö Glo 
8. Lammskär 
9. Missjö 
10. Lillnäsviken 

11. Kyrkviken-
Gamlebofjärden 

12. Bankeböteviken 
13. Arnöviken 
14. Österfjärden - 

Båtsaviken 
15. Långviken 
16. Kråkviken 
17. Torrö 
18. Edsviken 
19. Stjärnö naturreservat 
20. Licknevarpefjärden

Figur 2, Fredningsområden och fredade havsöringsåar 
inklusive mynning längs kusten i Östergötland 
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Utveckling i länet 

Den första östgötska skarvhäckningen i modern tid dokumenterades i slutet av 1980-

talet (Gezelius 2021). Redan från början av 1990-talet inleddes årlig 

beståndsövervakning av de östgötska skarvarna främst av ideella ornitologiska 

organisationer. Större länsinventeringar samordnade av Länsstyrelsen genomfördes 

1997, 2006 och 2012 (Nilsson 1997, Gezelius & Larsson 2007, Wirdheim & Engström 

2013). Beståndet tillväxte särskilt mycket från 1993 och fram till åren efter 

millennieskiftet då antalet häckande par ökade från omkring 2000 par till nästan 

5000 par. Även antalet kolonier ökade och arten spred sig både utefter kusten och 

etablerade sig så småningom i flera av de större insjöarna i länet.  

 

Under 2000-talet har övervakningen av det häckande beståndet varit mer sporadisk 

och inte alltid heltäckande. Spontanrapportering i databasen Artportalen har gett viss 

vägledning till hur många häckande par som bedömts finnas på vissa platser i länet. 

Ökningstakten har av allt att döma planat ut under det senaste decenniet. Vid den 

senaste större inventeringsomgången som genomfördes 2018–2020 bedömdes 

Östergötland hysa cirka 6500 par fördelat på 15 kolonier (se figur 3 och 4). Drygt 70 

% av de häckande paren finns längs kusten. I tre av de fem kända kolonierna längs 

kusten finns mer än 1000 bebodda bon. De största kolonierna finns vid Källskär, 

Kvädö (1200 par) och på ön Lindholm vid Lagnöströmmen (1700 par).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur  3, Kolonier av skarv 2018-20. Fyrkanter > 1000 par, stora cirklar 200-1000 par, små 
cirklar 50 - 200 par och trekanter < 50 par. 
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Förekomst av häckande skarv fördelat på 
olika vattenområden  
 

Roxen 

En större koloni med flera hundra par fanns under nästan två decennier på Röudden 

inom Svartåmynningens naturreservat i västra Roxen. I takt med att växtligheten på 

Röudden genomgick förändringar minskade antalet häckande par successivt fram till 

åren efter 2005. Sedan kolonin i Svartåmynningens naturreservat försvann har inga 

häckningar konstaterats i västra Roxen. De par som numera häckar i Roxen 

förekommer en bit österut i sjön mellan Tvärskogsudde och Grytudden. Numera 

förekommer cirka 700 par fördelat på tre kolonier på Husholmen, Harön och Tahiti. 

På dessa öar är en relativt stor andel av fåglarna markhäckande (Gezelius 2021) 

 
Glan 

Glan hyste kring sekelskiftet fyra kolonier med omkring 400 par men dessa 

reducerades till två kolonier samtidigt som det totala antalet häckande par ökade till 

nästan 800 par de första åren på 2000-talet. Den största kolonin på Granholmen 

omfattade som mest 600 par men försvann helt efter 2006. Idag finns en koloni om 

cirka 200 par på Grönholmarna (Gezelius 2021). 

Figur 4, Antal häckande par, 1988–2020 Östergötland 

Figur 5, Antal häckningskolonier, 1988–2020 Östergötland 

159



21  |  Fakta skarv 

 

 

Åsunden  
Ön Dovhjorten hyste en koloni 2007 men vid kontroll på ön under hösten 2020 

konstaterades inga skarvbon där. Sjön besöks dock regelbundet av större antal 

fiskande skarvar efter häckningstiden. Dessa rör sig längs Stångåns vattensystem och 

kan till viss del härröra från Roxen.   

 

Järnlunden 

Etablering skedde på Bråtholmen år 2002 och senare på Starrholmen. Beståndet har 

här successivt tillväxt till dagens cirka 330 par. Som mest konstaterades 385 

häckande par i sjön år 2014. Sjön besöks regelbundet av större antal fiskande skarvar 

efter häckningstiden. Dessa rör sig längs Stångåns vattensystem och kan till viss del 

härröra från Roxen.   

 

Boren 

År 2020 rapporterades för första gången att skarv häckar i sjön. Totalt påträffades 

cirka 50 bon på Visbergsön en bit öster om Ulvåsa i sjöns södra del (Gezelius 2021).  

 

Sommen 

I Sommen skedde den första skarvhäckningen 1994. Idag ligger antalet par kring 150 

fördelat på tre häckningsplatser, där Lillön utanför Blåvik är störst med 110 par. De 

övriga häckningarna återfinns på Lindön (på länsgränsen) och Stora Tranåsön som är 

belägen ett par hundra meter in i Jönköpings län.  

 

Tåkern 

I Tåkern gjordes enstaka häckningsförsök av skarv i början av 2000-talet, men 

häckningarna misslyckades till följd av predation. År 2021 konstaterades totalt 16 

påbörjade häckningar fördelat på två delområden (Svälingeviken och Furåsavassen). I 

båda områdena var bona belägna i solitära videbuskage ute i vattnet. Häckningarna 

avbröts av okänd anledning och inga ungar kom på vingarna. Antalet skarvar som 

uppehåller sig i Tåkern för att söka föda brukar uppgå till ett hundratal, framförallt i 

augusti och september. 

Vättern 

Skarven etablerade sig i sjön vid mitten av 1990-talet. Fram till 2002 ökade 

populationen till drygt 1000 par i framför allt två kolonier, på öarna Erkerna och 

Kalv. Häckningar förekom också på öarna Risan och Skärv. Det östgötska beståndet i 

Vättern är numera halverat till drygt 500 par i tre kolonier på Erkerna, Kalv och 

Sidön (Gezelius 2020).   

Kusten 

Längs den östgötska kusten finns idag fem större skarvkolonier, varav tre i Bråviken. 

Det är vid kusten som den största populationsökningen har skett och antalet 

häckningar har ökat från som mest cirka 2800 par kring sekelskiftet till omkring 

4600 par idag. Antalet kolonier har dock minskat påtagligt, från som mest cirka 15 

kolonier till dagens fem kolonier. I tre av de nu aktiva kolonierna finns fler än 1000 

bon. Två av de största kolonierna (Källskär och Lindholm) är relativt nyetablerade 

och har tillkommit först efter 2010. 

 
2015 upprättades ett nationellt program för övervakningen av Sveriges 
kustfågelfauna. 200 fasta rutor slumpades fram i kustområden med öar. I dessa 
områden har, som beskrivits ovan, alla kustfåglar räknats årligen i maj. Resultatet 
visar att skarven är skärgårdens vanligaste fågel (Gezelius, L. & Jussila, V. 2019)  
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Övriga platser där häckning av skarv kan förekomma 

Under de senaste åren har det inkommit uppgifter till Länsstyrelsen som antyder att 

det skulle kunna finnas ytterligare häckningsplatser för skarv i länet, bl.a. i sjöarna 

Tisnaren, Lien (Tjällmo), Stora Rängen och Drögen. Det finns anledning att göra 

uppföljande besök i dessa områden för att verifiera sådana uppgifter. Östergötlands 

kustområden inventeras årligen på häckande sjöfåglar inom ramen för såväl regional 

som nationell miljöövervakning. Det är därför inte troligt att det finns oupptäckta 

häckningsplatser för skarv längs kusten.    

 

 

Stora ansamlingar av fiskande skarvar 

På senare år har större ansamlingar av skarvar observerats i framför allt Roxen, 

främst under månaderna augusti och september. Skarvarna samlas ibland i mycket 

stora flockar för att fiska. Vid ett enskilt tillfälle i Roxen i slutet av juli 2019 

uppskattades antalet till minst 9500 fåglar (Artportalen). Vid flera andra tillfällen har 

flockar med fiskande skarvar bedömts omfatta minst 4000 fåglar.  

 

De fiskande skarvarna uppehåller sig ofta i en enda utsträckt flock som rör sig ömsom 

simmande och ömsom flygande och driver fiskstimmen framför sig mot grundare 

vatten. De ibland extremt stora ansamlingarna av skarv i Roxen förefaller vara ett 

unikt fenomen. Uppgifter om liknande fenomen förekommer både från kusten och 

andra större insjöar, men sällan i sådan omfattning. Varifrån de födosökande 

skarvarna kommer är svårt att med tydlighet avgöra, men med tanke på det stora 

antalet fåglar torde de härröra från ett stort geografiskt område. Det är möjligt att 

fåglar från till exempel Stockholms skärgård efter häckningarna rör sig ned till Roxen 

för att fiska inför den vidare flyttningen till övervintringsområdena på den europeiska 

kontinenten. Roxens attraktionskraft på skarv är uppenbarligen mycket stor och 

spridd även utanför Östergötlands gränser.    
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Bilaga 1, Ansökan om skyddsjakt 

Länsstyrelsen prövar ansökan om störningsåtgärder eller skyddsjakt. Ansökan ska ske 

genom länsstyrelsens E-tjänst på hemsidan, som ni hittar HÄR. 

För att länsstyrelsen ska kunna göra de bedömningar som krävs för ett beslut behövs 

tillräckligt underlag. En förutsättning för en snabb handläggning är att ansökan är 

utförlig. Den bör därför alltid innehålla information om: 

 
o Vilket antal fåglar eller ägg som avses 

o Vilket geografiskt område som avses 

o Vilken metod sökande avser att använda 

o Vem eller vilka som ska utföra åtgärden 

o Inom vilken tidsperiod åtgärden ska genomföras 

 
o Sökande ska även ange motivet till ansökan. Avseende fiske kan motivet vara 

• för att förhindra allvarlig skada på exempelvis fångst, redskap eller egendom 

• för att skydda känsliga fiskbestånd, andra vilda djur eller växter, eller för att 

bevara livsmiljöer för sådana djur eller växter.  

 

o Om motivet för ansökan inte rör fiske ska sökande ange om motivet för 

förvaltningsåtgärder är med hänsyn  

• till allmän hälsa och säkerhet 

• till flygsäkerheten 

• för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, vatten eller 

annan egendom, eller för att skydda andra vilda djur eller växter, eller bevara 

livsmiljöer för sådana djur eller växter 

 

o Beskrivning av den skada som sökanden anser att skarven kan orsaka samt hur skadan 

beräknats eller uppskattats 

o Information om eventuella förebyggande åtgärder, genomförda och/eller planerade 

o Beskrivning av hur sökanden anser att jakten kommer att bidra till att allvarlig skada 

förhindras och om andra medel eller metoder övervägts 

 

Ansökan ska också innehålla: 

• Kontaktuppgifter till sökanden 

• Uppgifter om jakten 

• Dokumentation om skadans omfattning och/eller karaktär 

 
Arbetet innebär en bedömning i varje enskilt fall, eftersom varje situation är unik. Om 
det i ansökan saknas tillräckligt underlag kan länsstyrelsen be sökanden om 
kompletteringar, vilket kan fördröja beslutsprocessen. Detta ska länsstyrelsen i så fall 
kommunicera med sökanden.  
 
Möjligheter till störningsåtgärder och skyddsjakt efter skarv är strikt styrda av både 
svensk och europeisk lagstiftning och regleras i den svenska lagstiftningen av 
Jaktlagen, Jaktförordningen och Artskyddsförordningen. Generellt gäller att allt vilt i 
Sverige är fredat, enligt § 3 Jaktlagen och får jagas endast om detta följer av 
Jaktlagen, av föreskrifter eller av beslut som har meddelats med stöd av Jaktlagen. 
Fredningen omfattar också viltets ägg och bon. Med vilt avses i lagen vilda däggdjur 
och fåglar, enligt § 2 Jaktlagen. Beslut om störningsåtgärder och skyddsjakt innebär 
beslut om undantag från lagstiftningen. 
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Länsstyrelsen bedömning 
Länsstyrelsen tittar på skälen för ansökan, om förebyggande åtgärder har vidtagits 
samt om det finns andra lämpliga lösningar. Som stöd i länsstyrelsens bedömning har 
Naturvårdsverket tagit fram riktlinjer för beslut om skyddsjakt, dessa riktlinjer hittar 
ni här. Enligt lagstiftningen har länsstyrelsen möjlighet att bevilja ansökan endast om 
följande förutsättningar är uppfyllda: 
 

Annan lämplig lösning  

En förutsättning för att skyddsjakt ska kunna beviljas är att det inte finns någon 
annan lämplig lösning. En bedömning behöver göras huruvida det finns några andra 
lösningar och, om så är fallet, om dessa kommer att avhjälpa det problem eller den 
situation som har uppstått.  
 

Gynnsam bevarandestatus  

Gynnsam bevarandestatus beskriver vilka förutsättningar som krävs för att en art ska 
kunna finnas kvar på lång sikt. Bevarandestatusen ska anses gynnsam när:  
 

o Artens populationsutveckling visar att arten på lång sikt kommer att förbli en livskraftig 

del av sin livsmiljö  

o Artens naturliga utbredningsområde varken minskar eller sannolikt kommer att minska 

inom en överskådlig framtid 

o Det finns, och sannolikt kommer att finnas, en tillräckligt stor livsmiljö för att artens 

populationer ska behållas på lång sikt 

Begreppet gynnsam bevarandestatus, som i svensk lagstiftning är definierat i 16 § 

förordningen (1998:1252) om områdesskydd, nämns inte uttryckligen i fågeldirektivet 

utan härstammar från art- och habitatdirektivet. De principer som ligger bakom är 

dock, enligt EU-kommissionen, lika tillämpliga avseende arter skyddade enligt 

fågeldirektivet.  

Naturvårdsverket gör, i den nationella förvaltningsplanen för skarv, bedömningen att 

skarven uppfyller kriterierna för gynnsam bevarandestatus. Detta då artens 

populationsstorlek och populationstrend varit starkt ökande under lång tid samt att 

dess geografiska utbredningsområde har utökats mycket kraftigt under de senaste 

decennierna. Arten har vidare en mycket livskraftig totalpopulation samt att det finns 

gott om lämpliga livsmiljöer för artens häckning respektive födosök.  

 

Skäl till störningsåtgärder/skyddsjakt 

En förutsättning för att länsstyrelsen ska kunna fatta beslut om störningsåtgärder och 

skyddsjakt efter skarv är att det finns tillräckliga skäl att vidta åtgärden. För att ett 

beslut om störningsåtgärder eller skyddsjakt ska vara juridiskt hållbart krävs att det 

finns en koppling mellan skarvförekomst och sådana skäl, en koppling som kan vara 

svår att påvisa. 

 

Beträffande skarv åberopas vanligtvis att åtgärden behövs av följande skäl: 

 
o För att undvika allvarlig skada på egendom eller fiske. 

o Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt 

överskuggande allmänintresse.  

o För att skydda andra vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana arter. 

I Naturvårdsverkets riktlinjer för beslut om skyddsjakt används följande definition av 

allvarlig skada: ”Skada som överstiger vad som kan anses normalt eller rimligt att 

tolerera och som får anses ligga utöver den nivå som den enskilde bör tåla”. 

 

Syftet med störningsåtgärder/skyddsjakt är att förhindra allvarlig skada och inte att 

kompensera för redan inträffade skador. Om länsstyrelsen ska kunna bevilja ansökan 

i fall där skador redan har inträffat ska det därför vara sannolikt att skadan förvärras 

ytterligare genom förnyade skador. Då dessa åtgärder är ett sätt att förebygga skada 

163

https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/6500/naturvardsverkets-riktlinjer-for-beslut-om-skyddsjakt/#:~:text=Naturv%C3%A5rdsverket%20har%20under%20v%C3%A5ren%202012%20tagit%20fram%20riktlinjer,skyddsjakt.%20Riktlinjerna%20har%20utarbetats%20p%C3%A5%20uppdrag%20av%20regeringen.


25  |  Fakta skarv 

kan de medges även om skadorna ännu inte har inträffat eller ännu inte har nått en 

allvarlig nivå. Ett beviljande innan någon skada ännu har inträffat ställer dock mycket 

höga krav på förutsättningarna att kunna förutse skada. 

 

Vad gäller skälet att betrakta lukt ifrån skarvkoloni som allvarlig skada är 

Länsstyrelsens bedömning att lukt orsakad av skarvkoloni vanligtvis inte är att 

betrakta som allvarlig skada på egendom och utgör därmed inte skäl att medge 

dispens för att genomföra störningsåtgärder för skarv. Vid prövning av ansökan om 

dispens för störningsåtgärder eller skyddsjakt gör dock länsstyrelsen en bedömning i 

varje enskilt fall. 

 

Beträffande skälet att skydda vilda djur eller växter eller att bevara livsmiljöer för 

sådana djur eller växter handlar det i praktiken om en avvägning mellan olika arters 

och livsmiljöers skyddsbehov eller hävdbehov. För att skyddsjakt ska kunna medges 

bör det vara frågan om en annan art/livsmiljö som är mer hotad i det aktuella 

området än skarven. Skälet kan åberopas i det fall det går att visa att förekomsten av 

skarv innebär ett direkt eller indirekt hot mot vissa arter eller livsmiljöer. Samma sak 

gäller även om någon annan verksamhet som gynnar biologiska värden omöjliggörs 

av skarvförekomsten. Skälet bör även kunna åberopas för att medge jakt på individer 

som bär på en smittsam sjukdom eller som på annat sätt riskerar att påverka den 

egna eller andra arter negativt. 

 

Länsstyrelsens beslut  
När länsstyrelsen fattar beslut blir det en offentlig handling, vilket innebär att media 

och allmänhet har rätt att ta del av vad som beslutats. Länsstyrelsen ska om möjligt se 

till att den sökande först får besked om vad som har beslutats.  

 

Om länsstyrelsen beviljar ansökan ska beslutet innehålla en redogörelse för hur 

förutsättningarna för störningsåtgärder/skyddsjakt är uppfyllda. Beslutet ska också 

innehålla villkor för åtgärden, exempelvis antalet djur som får fällas, vilka medel och 

metoder som får användas, vilken tidsperiod och vilket område som avses, den 

kontroll som kommer att ske med mera.  

 

En beviljad ansökan innebär en möjlighet, inte en skyldighet, att genomföra åtgärden. 

Egna kostnader och arbetsinsatser i samband med åtgärden åligger den som ansökt 

om skyddsjakt.  

 

Beslut om skyddsjakt på skarv kan överklagas hos Förvaltningsdomstolen. Beslut om 

störningsåtgärder kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen. Hur det går till 

finns beskrivet i beslutet. 
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26  |  Fakta skarv 

Bilaga 2, Aktörer inom 
skarvförvaltningen 

Länsstyrelsen  
Beträffande skarv ansvarar länsstyrelsen för genomförandet av den nationella 

politiken på regional nivå. Länsstyrelsen kan fatta beslut om skyddsjakt enligt 

Jaktförordningen och om undantag från förbud mot störning enligt 

Artskyddsförordningen. Länsstyrelsen ansvarar också för stora delar av 

naturskyddsarbetet, hanterar mycket av administrationen av jakt i landet samt har 

ansvaret för många regionala fiskefrågor. På länsstyrelsen finns fiskeexpertis som 

arbetar brett med både fiskevård och -förvaltning samt främjandefrågor gällande 

yrkesfiske, vattenbruk, fritidsfiske och marknad.  

 

Viltförvaltningsdelegationen  

Vid länsstyrelsen finns ett beslutande organ, viltförvaltningsdelegationen, som är en 

del av länsstyrelsen. Delegationen beslutar om övergripande riktlinjer för 

viltförvaltningen i länet, bland annat för skyddsjakt. Landshövdingen är 

viltförvaltningsdelegationens ordförande och övriga ledamöter utgörs av politiska 

representanter samt representanter för olika intressegrupper, bland annat 

yrkesfisket.  

 

Medlemsorganisationer  

I länet finns ett antal organisationer vars medlemmar berörs av skarvförvaltningen. 

Hit hör bland annat markägare, jägare, yrkesfiskare, ornitologer och fritidsfiskare.  

 

Andra aktörer  

Andra viktiga aktörer i skarvförvaltningen är Miljö- och Landsbygdsdepartementen, 

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, 

Förvaltningsdomstolen, Mark- och miljödomstolen, Polisen, Kustbevakningen, 

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). 
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Länsstyrelsen skapar samhällsnytta genom rådgivning, samordning, tillstånd, tillsyn, prövning, 

stöd och bidrag. Vi skyddar miljön, ser till att viktiga natur- och kulturvärden bevaras och skapar 

förutsättningar för att utveckla landsbygden och näringslivet i länet. Vi har även samhällsviktiga 

uppdrag inom bland annat krisberedskap, sociala frågor, djurskydd och samhällsplanering.  

På så sätt bidrar vi till Länsstyrelsens vision om ett livskraftigt Östergötland 
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Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2022-08-30 
 
 
   
Diarienummer  Ärende  Avsändare 
 
2022/259 009 Remiss-Vägledning om förlängd  Havs- och  
 Tidsfrist och mindre stränga   Vattenmyndigheten 
 kvalitetskrav och tre bilagor 
 
2022/267 308 Yttrande A440.937/2022 – talmöte  Polismyndigheten 
 SD 
 
2022/241 021 Avtal Gotahälsan – Företagshälsovård Gotahälsan 
 
2022/242 111 Kommunals valturné för yttrande  Polismyndigheten 
 A373.659/2022 
 
2022/244 308 Remiss för yttrande, rallytävlingen  Länsstyrelsen 
 Marknadsnatta, 258-9762-22 
 
PR3472 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Boxholms kommun 
 
PR3474 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Boxholms kommun 
 
2022/229 049 Ansökan om licens – tillhandahålla spel FÖB Boxholm-Göstrings  
 för allmännyttigt ändamål, lotteri enligt lokalavdelning 
 6 kap. spellagen (2018:1138) 
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Rapporter Kommunstyrelsen 2022-08-30 
 

Diarienummer Ärende   Avsändare 
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Delgivning Kommunstyrelsen 2022-08-30 
 

Diarienummer Ärende  Avsändare 

2016/297 400 Miljökontoret Mjölby kommun  Boine Irebo 
 och dess hantering av kreosotfrågan, 
 Sydvästlänken i Boxholms kommun   
  
 Svar på frågor. 
  
2022/260 460 Offentlig kontroll av livsmedelsanläggning Miljökontoret 

- Mjölnarkullens förskola  
 
2022/247 109 Remiss om femårsöversyn – kvalitet i särskilt Social- och myndighetsnämnden 
 boende och hemtjänst 
 
2022/228 119 Tillstånd att inom Östergötlands län sätta upp Länsstyrelsen 
 Valaffischer inför 2022 års val till riksdagen samt 
 region-och kommunfullmäktige 
 
2022/232 049 Trafikbokslut och infrastrukturbokslut 2021 –  Region Östergötland 
 Region Östergötland 
 
2022/237 210 Samråd detaljplan för Norraby 3:3, Norrabynäs Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2022/233 174 Ansökan om egen sotning  Räddningstjänsten 
 
2016/152 047 Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa Skolverket 
 Andra personalkategorier för 2021/2022 
 
2022/225 640 Bekräftelse på mottagen nedkylningsrutin Miljökontoret 
 
MN 2022:1011 Nedsättning av årlig tillsynsavgift för viss  Miljönämnden  
 Hygienisk behandling 
 
2022/234 640 Inspektionsrapport från miljökontorets tillsyn Miljökontoret 
 enligt miljöbalken 
 
2020/081 047 Statsbidrag för anställning av lärarassistenter Skolverket 
 för 2022 
 
2018/076 047 Statsbidrag för skolhuvudmän som inrättar Skolverket 
 Karriärsteg för lärare för 2021/2022 
 
2018/006 047 Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i  Skolverket 
 förskolan för 2022 
 
2022/258 600 Tematisk kvalitetsgranskning av skolor i  Skolinspektionen 
 kommuner med låg utbildningsnivå i  
 Stenbockskolan MH i Boxholms kommun 

169



2022/245 001 Förändringar i attestlista för Äldreomsorgen Social- och 
     Myndighetsnämnden 
 
2022/240 000 För kännedom: Beslut från kommunfullmäktige    Kinda kommun 
 i Kinda kommun om ställningstagande angående 
 kommunens medlemskap i Kommunalförbundet 
 
2022/243 000 Rederi Boxholm II – ansökan om bidrag – Ydre    Ydre kommun 
 
2022/236 169 Uppföljning av kommunens arbete med Länsstyrelsens 
 Krisberedskap och civilt försvar 
 
2022/245 163 Besked om utbetalning från MSB – Information     MSB 
 Om utbetalning av ersättning för krisberedskap 
 och civilt försvar 
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Övrigt Kommunstyrelsen 2022-08-30 
 

Diarienummer Ärende   Avsändare 
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