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Kommunfullmäktiges beslut 2022-10-31 att godkänna kommunens delårsrapport 
per augusti 2022. KS 2022/185. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-10-3 att förlänga kommunstyrelsens 
mandatperiod. KS 2022/213. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-31 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 156 Delårsrapport augusti 2022 
kommunövergripande 
Ärendenummer KS 2022/185 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige godkänner kommunens delårsrapport per augusti 2022. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger delårsrapport augusti 2022. Delårsrapporten syftar till att, genom en 
förenklad rapport men utifrån lagens krav, informera om prognos för helår 2022, 
med fokus på ekonomi och även resultatmål. Revisorerna granskar översiktligt 
delårsbokslutet och delårsrapporten och lämnar ett särskilt utlåtande. 
Uppföljningen per augusti 2022 visar på följande: 

• Kommunens prognostiserade resultat uppgår till plus 48 miljoner kronor. Det 
innebär en positiv budgetavvikelse med 41 miljoner kronor som framför allt 
beror på bättre utfall för skatteintäkterna än budgeterat.  

• Investeringsprognosen visar på en investeringsnivå på drygt 220 miljoner 
kronor. Det är en lägre nivå jämfört med planerade investeringar. Det beror 
framför allt på att nytt högstadium vid Linnéskolan är framflyttad ett år och 
beräknas bli färdigställd under år 2024.  

• Älmhults kommun bedöms uppfylla de fyra finansiella målen för god 
ekonomisk hushållning. 

• Den samlade bedömningen för kommunen som helhet visar att av de tio 
resultatmålen är det fyra som bedöms uppnås, fyra som bedöms delvis uppnås 
och två som bedöms inte uppnås. De två mål som bedöms inte uppfyllas är 
alla barn och elever i Älmhults kommun har en positiv kunskapsutveckling 
samt att alla är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet. 

• Helårsprognosen för kommunkoncernen uppgår till 16 miljoner kronor. 
Kommunstyrelsen beredde ärendet 2022-10-18, § 165, och föreslog att 
kommunfullmäktige beslutar godkänna delårsrapporten. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-31 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-10-18, § 165 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-10 
• Delårsrapport augusti 2022, daterad 2022-10-11 
• Utbildningsnämndens beslut 2022-09-28, § 95 
• Socialnämndens beslut 2022-09-21, § 142 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-10-18, § 183 
• Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-09-27, § 61 
• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-09-19, § 84 
• Gemensamma nämnden för familjerätts beslut 2022-09-12, § 59 
• Gemensamma överförmyndarnämndens beslut 2022-10-06, § 30  
• Älmhults Terminal AB:s beslut 2022-09-22, § 5 
• Elmen AB:s beslut 2022-09-28, § 4 
• Södra Smålands avfall och miljö AB:s beslut 2022-09-16, § 46 
• Tekniska nämndens beslut 2022-10-11, § 89 
• Älmhultsbostäder AB:s styrelseprotokoll 2022-10-27 

 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) och Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige    
beslutat så. 
_____ 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
Samtliga nämnder 
Älmhultsbostäder AB 
ElmNet AB 
Elmen AB 
Älmhults Terminal AB 
Södra Smålands avfall och miljö AB 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-31 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 154 Förlängning av kommunstyrelsens 
mandatperiod 
Ärendenummer KS 2022/213 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunstyrelsens mandattid förlängs från och med 2022-10-31, som var 

slutdatum i kommunfullmäktiges beslut 2018-10-29, § 211, och räknas till 
det sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Det politiska läget är ännu oklart i Älmhults kommun och på 
kommunfullmäktiges dagordning inför sammanträdet den 31 oktober finns inget 
ärende om val av kommunstyrelsen. Nuvarande kommunstyrelsens 
mandatperiod sträcker sig till den 31 oktober enligt det ursprungliga valet från 
2018-10-29, § 211.  
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
kommunstyrelsens mandattid förlängs från och med 2022-10-31, som var 
slutdatum i kommunfullmäktiges beslut 2018-10-29, § 211, och räknas till det 
sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-10-25, § 192 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-25 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat 
så. 
_____ 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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  Kvalitetsrapport K U L 
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Inledning 
 

Kvalitetsrapporten inom avstämningsområde K U L, Kunskaper, utveckling och 

lärande, sammanfattar övergripande framträdande resultat samt analys och slutsatser 

inom förskola och skola för läsåret 2021/2022.  

Huvuddragen i det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå handlar om att 

identifiera utvecklingsområden i syfte att öka måluppfyllelsen och likvärdigheten inom 

och mellan verksamheterna. I praktiken är det mycket av en felsökningsprocess för att 

identifiera och prioritera utvecklingsområden, men det är också väldigt viktigt för 

utvecklingsarbetet att identifiera framgångsfaktorer, både i den inre strukturen och 

processerna men även genom omvärldsbevakning.  

Kanske den allra viktigaste framgångsfaktorn av dem alla är att ständigt sträva framåt 

och uppåt, vara nyfiken och utvecklingsinriktad och, inte minst, tillsammans med 

kollegor synliggöra och glädjas åt de steg i rätt riktning som tas varje dag i våra 

verksamheter. 

 

Rapporten är upprättad i november 2022 av: 

Jenni Karlsson, verksamhetschef förskola 

Caroline Johansson, pedagogisk utvecklare förskola 

Camilla Svensson, utvecklingsstrateg alla verksamheter 
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Förskola 
 
Måluppfyllelse inom förskolan följs upp utifrån områdena Omsorg, utveckling och 

lärande (kap 2.2) och Uppföljning, utvärdering och utveckling (kap 2.6) i läroplanen.  

 

Resultat: Omsorg, utveckling och lärande 

 

Utvecklingsområde från utvärderingen hösten 2021: Estetiska uttryckssätt 

o Vilka uttryckssätt ger vi barnen möjlighet att utveckla?  

o Hur syns estetiken på förskolan?  

 

I förra årets kvalitetsrapport skriver förskolan om mångfalden i den undervisning som 

erbjuds. Ändå framkom det att metoder och arbetssätt gärna var det pedagogerna är 

trygga i och områden fanns som inte var lika synliga. Här framkom estetikens betydelse 

för barn att utveckla sin språkliga och kreativa förmåga samt en kunskapsväg genom 

estetiken. Därifrån kom läsårets uppföljningsfrågor, Vilka uttryckssätt ger vi barn 

möjlighet att utveckla? Hur syns estetiken på förskolan?   

Estetiska uttrycksformer beskrivs som en utmaning för många pedagoger, dels för att 

alla inte har kunskap och erfarenhet, dels i förhållningssättet och hur pedagogen ser det 

som en metod eller inte. Dessa delar är väl sammankopplade till hur det skapande 

materialet presenteras på förskolan. Skapande material behöver vara tillgängligt för 

barnen om de ska kunna utforska, förstå och uttrycka sig med det. Uttrycksformer 

beskrevs som något som görs på förskolan men beskrevs inte lika ofta som en metod för 

barnen att uttrycka sina tankar, erfarenheter och känslor.  

Drama, sång och musik och visst material inom bild och form så som tex naturlera är 

uttrycksformer som är mer sällsynta. Att dramatisera tillsammans med barnen är för 

många pedagoger en obekväm handling. Sång och musik är en uttrycksform som 

används men det är en skillnad i hur och i vilken utsträckning. Även inom sång och 

musik blir det lätt det ”gamla vanliga”. Men används också som medel för barn att lära 

i, om och genom sång och musik.  

Pedagoger beskriver hur estetiken kommer in i förskolans erbjudande och miljöer. På 

frågan hur estetiken syns på förskolan, berättas om miljöer där saker finns för barnen att 

förundras, upptäcka och glädjas av. Vikten av att tänka till på vilka färger eller hur saker 

placeras för att det ska upplevas estetiskt är viktigt, likaså att introducera och ha struktur 

på materialet. Under förskoledialogerna förekom diskussioner om förskolan som en 

plats där barn inte ska hindras i sitt utforskande och experimenterande, där det inte ska 

finnas några begränsningar att göra och tillverka. Enligt Elisabeth Nordin-Hultman tar 

ett barn hela tiden gestalt i och genom de olika sammanhang och miljöer som det möter. 

Ett barns sätt att vara är relaterat till de förutsättningar och normer som olika miljöer 

och aktiviteter utgör. Nordin-Hultman, Elisabeth (2004) Sid. 183. Pedagogiska miljöer 

och barns subjektskapande.  

Under dialogerna har verksamhetschef och pedagogisk utvecklare besökt förskolornas 

lärmiljöer. Miljöerna är olika, där experimenterande och estetiska upplevelser 

förekommer till miljöer som inte alls är lika inspirerande.  

Barn kan inte påbörja att utveckla sin skapande förmåga som femåring, den processen 

ska påbörjas tidigare. Ska du som femåring klara av tex att hålla i en liten tunn pensel 

och att kommunicera med flera olika uttrycksformer, behöver du under tidigare år fått 

möjlighet att utforska och undersöka olika material och tekniker.  
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Kontinuitet och progressionen ska förskolan bidra med i barnens utbildning och 

förbereda för den fortsatta utbildningen på förskolan men även vidare till grundskolan. 

För att höja kvalitén så var det flera förskolor som lyfte just tanken med att ha en röd 

tråd mellan åldersgränserna på förskolan. Hur vet vi vilket kunnande och vilka 

erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig? Vilken miljö och vilket material har 

barnen fått utforska osv. Barn får många gånger göra samma saker flera gånger och 

utmanas och inspireras inte i sin utveckling. Pedagoger beskriver hur de påbörjat en 

samplanering på förskolan kring förhållningssätt, arbetssätt och innehåll för att inleda 

den här processen.   

 

Exempel ges även i hur barn är delaktiga att hitta problemlösningar för en hållbar 

framtid, där estetiken används som en metod. Inför temauppstarten gav pedagogerna 

exempel på hur de dramatiserar för barnen med stöd av visuella och auditiva verktyg 

utifrån det hållbarhetsarbetet som är igång. Skog som skövlas, hur kan man odla i 

himlen, kunskap om vattnets kretslopp och tankar om hur det går att hitta kreativa 

lösningar vid vattenbrist är exempel på hur barn utmanas i kreativa föreställningar på 

förskolan just nu.  

I dialogerna framkom att flera pedagoger tyckte det var något nytt att arbeta med 

hypotetiska frågor, då det för andra var något de gjort men då inte använt begreppet 

hypoteser. Generativ fråga att utgå ifrån i deras teman, en fråga som ställs för att väcka 

kreativiteten kring de problemlösningar som barnen tros komma att utmanas med i 

framtiden.   

 

Analys och slutsats 

Barn hindras i sitt utforskande och experimenterande, ibland mer och ibland mindre. 

Den enskilde pedagogens intresse och engagemang upplevs ha stor påverkan på hur 

lärmiljön som erbjuds barnen på avdelningen ser ut. Andra orsaker kan även vara 

lokalernas utformning och lokalvårdsarbetsmiljö. Fokus har under flera år varit ämnen 

som språk, matematik, naturvetenskap mm, vilket har gjort att estetiken kommit i 

skymundan. Där det ändå finns utforskande och experimenterande miljöer beror det på 

pedagogernas engagemang. För att stödja arbetet ser rektor till att pedagogerna får input 

genom litteratur, kommer med utmanande frågor och ibland går in i lärmiljöer för att 

ändra. Lärmiljöer som inte är inbjudande eller som inte har ett syfte påverkar 

undervisningen negativt. Rektorerna upplever ändå att förståelsen kring lärmiljöns 

betydelse har utvecklats.   

För att höja kvalitén var det flera förskolor som lyfte just tanken med att ha en röd tråd 

mellan åldersgränserna på förskolan. Hur vet vi vilket kunnande och vilka erfarenheter 

barnen tidigare har tillägnat sig? En fråga som bör följa med barnet genom alla 

övergångar på förskolan, från yngre år till äldre. En förskola beskrev hur de påbörjat ett 

planeringsarbete för att hitta kontinuitet och progression i hur materialet och miljön ska 

utformas för att utmana och inspirera barns utveckling och lärande, hitta den röda tråden 

i material och miljö från yngre till äldre. Tex en barngrupp där barnen är mellan 3–4 år, 

vilket material och vilken miljö är utmanande och inspirerande utifrån barnets tidigare 

erfarenheter och kunnande. För att öka måluppfyllelsen inom området omsorg, 

utveckling och lärande är ett samplanerande av förskolans lärmiljöer ett 

utvecklingsområde för alla förskolor.  

Utvecklingsområde hösten 2022 

• Lärmiljöerna ska utvecklas på samtliga avdelningar på förskolorna, både inne och ute.  

• Kontinuitet och progression i förskolans lärmiljöer. 
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Resultat: Uppföljning, utvärdering och utveckling 

 

Utvecklingsområde från utvärderingen hösten 2021: 

• Rektor säkerställer till nästa uppföljning i området 2.6 uppföljning, utvärdering och 

utveckling att personals förståelse för det systematiska kvalitetsarbetet ökar.  

Förra läsårets kvalitetsrapport framkom att rektors delaktighet i vad som händer på 

förskolan är central. Rektors förmåga att kunna lyssna, fånga in och agera på det som 

sker i verksamheten är avgörande för måluppfyllelsen. Det systematiska kvalitetsarbetet 

har börjat leva än mer, det är ett verktyg. Fortfarande finns det arbetslag som känner sig 

osäkra på vad som är det viktiga med det systematiska kvalitetsarbetet. En förskollärare 

säger, ”om vi skulle ta bort SKA, så skulle vi snart märka att vi behöver det.” 

Kvalitetsrapport K U L 2021-11-12 8(28)  

Några pedagoger nämner det nya verktyget IST lärande som ett enkelt verktyg med en 

bättre överblick än tidigare men flera nämner motsatsen. Tekniken är ett hinder i 

förståelsen för den röda tråden i det systematiska kvalitetsarbetet. ”Fastnar man i 

tekniken missar man den röda tråden”. De upplever att de tullar på kvalitén. 

Systematiskt kvalitetsarbete är inte bara det som pedagogerna dokumenterar, det är bara 

en del. Pedagoger uttalar att prata kvalité är inte det svåra, det svåra är att skriva ner. 

”Svårt att få ner, vi vet att det vi skriver bara är till oss, men ändå så hamnar vi i hur 

det ska skrivas och formuleras”.  På frågan om vad kvalité är svarar många, kvalitet är 

kommunikation och goda och trygga relationer. Pedagoger beskriver att de kan känna 

kvalité i de små ögonblicken där det sker en interaktion mellan pedagog och barn. Men 

även i andra situationer/händelser/undervisningstillfällen där interaktionen och 

relationen stärks.  

Kvalité är också när rektor lyckas att organisera för kollegialt lärande mellan 

avdelningar och mellan förskolor. Tid för oss vuxna att mötas för att reflektera och vara 

flexibla i vårt tänkande, att det finns en öppenhet och ärlighet. Det framkom även att det 

finns skillnader i hur djupa diskussionerna blir under en reflektion/utvärdering, hur väl 

arbetslagen får fatt på resultatet för att klara av analysen, och hur det kan påverka 

kvalitén på förskolan. Det finns även en risk att alla barn inte blir ”sedda” men 

verktyget pedagogiska observation är ett stöd för att synliggöra varje barns utveckling 

och lärande och planera för fortsatt utveckling. Kvalité är att arbeta nära sitt uppdrag att 

ha läroplanen med sig i arbetet tillsammans med barnen. Kvalitet är när barnen i 

efterhand pratar om sitt lärande efter en händelse eller undervisning.  

 

Analys och slutsats 

Samtliga rektorer arbetar för att öka förståelsen i förskolans systematiska 

kvalitetsarbete. Skillnader i hur väl arbetslagen får fatt på resultat, analys och i vilken 

utsträckningen den sedan används som ett underlag för att vidareutveckla utbildningen 

som erbjuds barnen. Rektor ger stöd genom feedback, delaktiga på 

avdelningsreflektioner, organisera för kollegialt lärande under arbetsplatsträffar. Några 

rektorer lyfter vikten av att fortsätta djupa kring skrivandet i det systematiska 

kvalitetsarbetet medan andra har fått till ett fungerande arbetssätt.  
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Skola 
 

Resultat grundskola 

 

Förskoleklass 

Sedan 2019 gäller bestämmelser i skollagen (2010:800) om en garanti för tidiga 

stödinsatser. Ett led i denna garanti är att under höstterminen i förskoleklass identifiera 

elever som visar en indikation på att inte uppfylla de kriterier för bedömning som sen 

ska uppfyllas i årskurs 1 och 3 i grundskolan. Hitta språket och Hitta matematiken 

kallas det obligatoriska kartläggningsmaterial som ska vara en del av underlaget för 

pedagogernas bedömning i förskoleklass. Utifrån resultaten ska tidiga stödinsatser sättas 

in med utgångspunkt i elevernas behov. Pedagogerna ska via kartläggningen både kunna 

få syn på elever som är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd och särskilda 

utmaningar. Genom att redan i förskoleklass kartlägga elevernas kunskaper och 

förmågor samt utifrån behov och resultat använda specialpedagogisk kompetens är 

garantins syfte att säkerställa att undervisningen som följer leder till att eleverna når 

lärandemålen.   

Utbildningsförvaltningen följer sedan 2021 upp förskoleklassernas resultat och gör en 

övergripande sammanställning. 
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Resultatuppföljningen visar att det finns en variation i måluppfyllelse mellan de olika 

delområdena som testas i svenska respektive matematik.  

Inom svenskan är starka områden exempelvis att eleverna visar intresse för högläsning, 

bokstäver och att prata om texter och bilder. Svagare områden inom svenskan handlar 

om att dela upp enkla ord i språkljud, koppla samman bokstäver med deras namn och 

språkljud samt att dela upp meningar i ord.  

Inom matematiken finns det en högre måluppfyllelse gällande att visa nyfikenhet och 

intresse för matematiska uppgifter, upptäcka och kunna fortsätta mönster samt att känna 

igen och kunna benämna siffror. Svagare områden handlar om att kommunicera om 

rum, perspektiv och tid samt att lösa problem inom mätning.   

Det finns skillnader mellan de olika skolenheternas resultat och på skolor som har fler 

än en förskoleklass förekommer även variationer mellan klasser. Innevarande läsår 

planeras resultatuppföljningen centralt göras på individnivå och då möjliggöra en 

koppling till respektive förskola som barnen gått på.  

På skolenhetsnivå används resultaten främst för att forma undervisningen så att varje 

elev och varje elevgrupp ska garanteras en behovsanpassad undervisning. På 

övergripande nivå används resultaten som underlag för utvecklingsarbete med personal 

från såväl förskola som skola.  
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Årskurs 3 

Nationella prov 

I årskurs 3 finns nationella prov i matematik och svenska eller svenska som andraspråk. 

Eleverna gör flera delprov i respektive ämne på vårterminen. I matematik får eleverna 

tillämpa sina förmågor både på uppgifter som eleven räknar ut individuellt och på större 

uppgifter som ska lösas i grupp. Det förekommer både skriftliga och muntliga uppgifter. 

I svenska ska eleverna läsa olika texttyper, besvara frågor och samtala om det lästa samt 

själva skriva både en faktatext och en berättelse. Elevernas muntliga förmåga prövas 

även i en par- eller gruppuppgift där elever samtalar eller berättar och instruerar.  

På skolenhetsnivå ska resultaten användas både som underlag för planering av den 

fortsatta undervisningen, inklusive stödåtgärder till elever, och som underlag för analys 

av den undervisning som föregått provtillfällena. På övergripande nivå används 

resultaten som underlag för utvecklingsinsatser och uppföljningssamtal med skolenheter 

och rektorer. 

 

  
 

De sammantagna resultaten visar att en fjärdedel av eleverna som genomfört alla 

delprov inte når godkänt på provens samtliga delar. Variationer mellan delprov och 

skolenheter förekommer. 

I svenskan når den muntliga gruppuppgiften (delprov A) och det enskilda textsamtalet 

(delprov E) de högsta sammantagna resultaten, då ca 92 % av alla elever klarar dessa 

muntliga kravnivåer. Lägst resultat inom svenskan har delprov G som är en skrivuppgift 

då bland annat stavning och interpunktion prövas (81 % godkända). Näst lägst resultat 

finns inom delprov B, där elevers förmåga att läsa och förstå berättande texter prövas 

(83 % godkända).   

I matematiken nås högst måluppfyllelse (92 % godkända) på delprov G2 som prövar 

elevernas taluppfattning och förståelse för tals användning, t ex ordningstal, uppdelning 

av tal, uppskattning, huvudräkning och likhetstecknets betydelse. Lägst måluppfyllelse i 

matematiken finns på deltesten D och F (83 % resp 84 % godkända). D testar kunskaper 

bland annat inom problemlösning, geometri och uppskattning av tid och massa. Delprov 

F handlar om taluppfattning och tals användning gällande positionssystemet samt att 

välja och använda skriftliga räknemetoder.  

 

Legilexi 

Legilexi är ett digitalt screeningverktyg som grundskolorna i Älmhults kommun 

använder på lågstadiet för att göra objektiva och standardiserade uppföljningar av 

elevers läsfärdigheter. Uppföljningarna sker via nio deltester inom såväl avkodning som 

språkförståelse. Utbildningsförvaltningen följer upp skolenheternas resultat för både 

årskurs 1 och årskurs 3, och här beskrivs resultatbilden för årskurs 3.  
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 Resultat åk 3, alla deltagande skolor, läsåret 2021/2022 

 

 

 

 

 
Föregående läsårs resultat i dåvarande åk 3 (2020/2021) 

 

Staplarna visar elevernas utveckling inom olika områden över läsårets gång, då testerna 

genomförs vid tre tillfällen under ett läsår. Här är det därmed önskvärt att se en ökande 

andel gröna elever ju längre in på läsåret man kommer. Det betyder att elevernas 

förmågor inom respektive område har utvecklats. 

Genom att jämföra innevarande läsår (övre raden) med föregående läsår (nedre raden) 

kan man söka efter trender och tendenser i skolornas arbete. Önskvärt är att se att 

andelen elever i de oranga och gula områdena minskar över tid, inte bara inom ett läsår 

utan även vid jämförelse med tidigare grupper. Det tyder på att skolorna blir bättre i 

arbetet med elevernas förmågor och lärande. 

Resultaten visar att elevernas förmåga inom testade områden är högst gällande läsning 

av korta ord- och meningssekvenser, och lägst gällande läsförståelse framför allt vid 

läsning av faktatexter och längre textavsnitt. Pedagoger beskriver att elevers uthållighet 

vid läsning påverkar deras förmåga att ta sig an längre texter och därmed förmågan att 

förstå innehållet. Brister i ordförråd påverkar både förståelsen och uthålligheten vid 

läsning.   
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Årskurs 6  

 Betyg 

Betygsuppföljning från vårterminen 2022 visar att i årskurs 6 har totalt 61,1 % av 

eleverna uppnått minst E i alla ämnen. Vt 2021 blev resultatet 67,6% och vt 2020 68,8 

%. Andelen elever i årskurs 6 som uppnått minst E i samtliga ämnen har alltså ett 

fallande resultatet de senaste åren.   

 

Jämförelse mellan skolor visar att Klöxhultsskolan och Montessori skola har högst 

måluppfyllelse liksom tidigare år. Årets sexor på Gemöskolan har 22 procentenheter 

lägre totala måluppfyllelse än föregående års sexor. Elmeskolans årskurs 6 har 

sjunkande måluppfyllelse de senaste tre åren. Diö skola har en ökning på 24,6 

procentenheter sedan föregående år, och Ryfors skola är nya i nedanstående tabell 

eftersom de inte haft årskurs 6 under flera år.  

 

2022 

Andel 
elever som 
klarat alla 
mål 2022 2021 

Andel 
elever som 
klarat alla 
mål 2021 

 
2020 

Andel elever 
som klarat 
alla mål 
2020 

Montessoriskolan 100,0 % Klöxhultsskolan 2 87,7% Montessoriskolan 100,0% 

Klöxhultsskolan 2 82,4% Montessoriskolan 80,0% Klöxhultsskolan 2 83,8% 

Diö skola 72,0 % Gemöskolan 48,8% Diö skola 68,2% 

Ryfors skola 66,7 % Diö skola 47,4% Elmeskolan 52,0% 

Elmeskolan 38,5 % Elmeskolan 46,2% Gemöskolan 46,5% 

Gemöskolan 26,8 %     

Total 61,1 % Total 67,6% Total 68,8% 

 

Betygsuppföljning uppdelat per kön och ämne visar att liksom tidigare år och liksom i 

de flesta andra kommuner finns det stora variationer mellan flickors och pojkars 

resultat, till flickornas fördel. Flickor når i större utsträckning än pojkar de högre 

betygsstegen (betyg A och B).  

 

En skillnad mot tidigare år är att gruppen pojkar når lika eller högre betygspoäng än 

flickor i totalt fem ämnen (engelska, idrott och hälsa, kemi, matematik och franska), 

mot endast ett ämne 2021 (svenska som andraspråk). Ett år och två årskullar som 

jämförs är för litet underlag för att dra slutsatser på generell nivå, vilket resultaten i 

svenska som andraspråk visar. 2021 hade pojkarna högre resultat än flickorna i SvA och 
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2022 har just SvA den största könsskillnaden i resultaten av samtliga tjugo ämnen. 

Matematik, engelska och idrott hade liten könsskillnad i resultaten även 2021 så om 

målet att utjämna könsskillnaderna i ämnena är på gång att nås i dessa ämnen blir 

intressant att följa 2023 och framåt. 

 

Tabellen nedan visar betygsfördelningen i de olika ämnena i årskurs 6 vt 2022.  

  

Betygsfördelning vt 2022 åk 6 

 

Svenska som andraspråk utmärker sig genom att ha en hög andel elever som inte når 

godkänt. Det är betydligt färre elever som läser SvA än till exempel matematik och bild, 

så varje enskilt elevbetyg ger högre avtryck i totala procentandelarna för SvA, vilket 

behöver tas i beaktande när resultat granskas och jämförs. Flertalet av de elever som får 

underkänt betyg i SvA bedöms göra det på grund av bristande förutsättningar att nå 

målen vilket i sin tur hänger samman med kort vistelsetid i Sverige.  

Ett annat ämne som sticker ut i resultaten är idrott och hälsa. Här är det 14,5 % av 

eleverna som inte når godkänt i ämnet, och det finns en stor skillnad mellan flickors och 

pojkars resultat. Av flickorna är det 23,5 % som får F mot 7,1 % av pojkarna. En 

betydande andel av de elever som får underkänt i idrottsämnet får det på grund av att de 

inte deltar i simundervisningen, och här är flickorna överrepresenterade, vilket delvis 

har kulturell orsaksförklaring.  

Engelskan är det ämne där flest elever (18,4 %) får högsta betyget, A, och det är hela 

39,1 % av alla elever som når A eller B.  
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Årskurs 9  

Meritvärde  

Varje betyg motsvaras av ett betygspoäng (A=20p, B=17,5p, C=15p, D=12,5p, E=10p 

och F=0p) och meritvärdet räknas ut som summan av elevens samtliga betygspoäng.  

 

 

Årets genomsnittliga meritvärde för avgångseleverna i årskurs 9 hamnar på 201,5 vilket 

är lågt i jämförelse med tidigare år och i jämförelse med andra kommuner (217,1). Både 

flickornas och pojkarnas resultat är lägre i år, och flickornas avviker mest (21,9 poängs 

avvikelse) från föregående år. 

 

Behörighet  

Andelen behöriga till gymnasiets yrkesprogram hamnar i år på 71,2 %. Det är en 

minskning mot föregående år då siffran hamnade på 82,4%. Älmhults kommun har i år 

en större avvikelse än tidigare år mot landets andra kommuner där snittet 2022 hamnar 

på 82 %.  

Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Alla kommuner (ovägt medel) Älmhult

er i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)

2016 219,3 233,6 206,3 208,3 229,7 185,6

2017 211,5 231,2 194,9 205,3 232,7 177,2

2018 217,7 234,4 202,8 210,0 221,7 199,7

2019 218,4 234,1 204,1 211,9 244,1 183,3

2020 219,6 234,2 205,3 205,6 215,3 196,0

2021 220,4 234,1 207,7 213,7 232,8 195,0

2022 217,1 229,7 205,3 201,5 210,9 193,2
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Betyg 

2022 nådde 51,3 % av eleverna i årskurs 9 minst betyget E i alla ämnen. Det är en 

minskning jämfört med 2021 då resultatet var 69,1% och 2020 då resultatet var 67%.  

Det finns skillnader mellan könen liksom tidigare år. 2022 nådde 60% av flickorna och 

44,2% av pojkarna kunskapskraven i alla ämnen.  

Tabellen nedan visar betygsfördelningen i de olika ämnena i årskurs 9.  

 

Betygsfördelning, Linnéskolan åk 9, vt 2022 

 

Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Alla kommuner (ovägt medel) Älmhult

ever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)

2016 85,5 87,1 83,5 84,1 89,7 78,1

2017 79,4 84,1 75 72,5 81,2 63,4

2018 81,9 84,5 79 77,1 78,5 76

2019 81,4 83 78,8 79,6 89,1 71,2

2020 83 84 80,9 76,9 74,7 79

2021 83,4 84,2 82 82,4 87,5 77,6

2022 82 82,7 80,1 71,15 71,43 70,93
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Ett ämne som tidigare läsår utmärkt sig genom att redovisa få A- och B-betyg är 

slöjden. Årets resultat visar en ökning sedan 2020 av andelen elever med det högsta 

betyget, A, från 3,1% (2020) till 7,2% (2021) och till 9,6 % (2022).  

Svenska som andraspråk utmärker sig med en hög andel underkända betyg. Av de 35 

elever som läst ämnet i årskurs 9 fick 15 elever (42,9 %) det underkända betyget F.  

 

 

 Grundsärskola 

 
Grundsärskolans resultat visar en betygsfördelning där betygsstegen C och D är de 

vanligast förekommande, och att det satts ett mer B än E. Några A har också satts 

medan F inte är ett betygssteg som används inom särskolan.  

 

 

 

International School 

Internationella skolans (ISÄ) innehåll och upplägg följer International Baccalaureaute-

standard (IB). Grunderna för bedömning av elevers kunskaper och förmågor fungerar 

annorlunda mot i svensk skola och även betygssystemet är annorlunda. Betygsskalan är 

mellan 0 och 7, där 3 kan jämföras med E (godkänd nivå) och 7 är det högsta betyget. 

Betyg ges från MYP 1 (år 5).  

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Antal betyg

Antal betyg läsåret 2021/2022 grundsärskolan

A B C D E -
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Betygssnitten för klasserna MYP 1-5 (år 5-9) ligger totalt på 5,23. Diagrammet visar 

snitten per klass, och liksom i de svenska grundskolorna förekommer det skillnader 

mellan flickor och pojkar, till flickornas fördel.  

   

 

 

Diagrammet Average Grade per Subject visar betygsgenomsnittet per ämne, 

könsuppdelat och totalsnitt. Swedish Language and Literature (svenska för svensktalade 

elever), Drama och Physical Education (idrott) är de tre ämnen som har högst resultat.  

Visual arts (bild) och Design är två ämnen som sticker ut med lägre resultat. En orsak 

till lägre måluppfyllelse i dessa ämnen är att flera uppgifter inte gjorts klara av elever 

och därmed inte kunnat ligga till grund för bedömningen.  
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Diagrammet ovan visar antalet betyg på nivå 2 eller lägre (motsvarande ej godkänd nivå 

i det svenska betygssystemet), ej färdiggjorda uppgifter (INC=incomplete) samt antalet 

ej bedömda uppgifter (N/A=not assessed).  

Not Assessed betyder att eleven av olika anledningar inte blivit bedömd inom ett 

arbetsområde eller ämne. Ofta handlar det om att eleven startat sent under terminen och 

inte varit med under arbetsområdet.  

Incomplete work betyder att eleven påbörjat ett arbete men som inte blivit klart. Detta 

hände tidigare ofta i framför allt ämnet bild, där elever tappade bort sina arbeten eller 

valde att inte göra klart. Detta har under senare tid blivit mycket bättre som en följd av 

lärarnas arbete. Lärare har pratat med elever om ämnets nytta och och så har de blivit 

bättre på att checka av i slutet på lektioner för att kunna jobba mer formativt med 

eleverna. Antalet ofullständiga arbeten har minskat på skolan, men fortsätter vara ett 

område för utveckling.   

Ett annat utvecklingsområde handlar om digitalisering. Skolans digitalisering är ett 

flerårigt projekt inom Älmhults kommun, initierat av Skolverket, som syftar till att öka 

den digitala kompetensen och förbättra arbetsmiljön hos elever och personal i skolorna 

med målet att öka elevernas måluppfyllelse.  Kommunens ikt-pedagoger har genomfört 

aktiviteter under de senaste två läsåren inom området Systematiskt användande av 

digitala verktyg för öka elevers och lärares digitala kompetens i vidare syfte att höja 

måluppfyllelsen hos elever. Exempel på detta är arbete på ISÄ som startade vårterminen 

2021 och fortfarande pågår. Arbetet har inneburit att elever och pedagoger arbetat 

tillsammans med digitala verktyg för att stärka lärandet. Målet med detta är att alla 

elever och pedagoger på MYP ska vara förtrogna med verktygen och kunna använda 

dessa vid behov i undervisningen. Ett annat mål är att göra eleverna mer självständiga i 

sitt skolarbete och på så sätt öka deras självkänsla. Hittills syns en ökad digital 

kompetens hos båda grupperna. Arbetet fortsätter nu i projektform på Diö skola och 

Elmeskolan.   
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Resultat gymnasieskola 

 

Andel elever med examen från gymnasieutbildningarna har haft fallande resultat de 

senaste åren, men 2022 redovisar skolan ett ökat resultat jämfört med 2021. Total andel 

hamnar på 57 %, vilket är åtta procentenheter högre än föregående år.  

En könsuppdelad analys visar att fler män än kvinnor tar examen, och utifrån 

programtyp är resultatet 63 % examen på yrkesprogrammen och 69 % examen på de 

högskoleförberedande programmen. 

 

  
Andel med 

examen 
Totalt antal 

elever 
Antal elever med 

examen 
  2021 2022 2021 2022 2021 2022 
Haganäs 1 43% 46% 75 59 32 27 
Haganäs 2 56% 67% 79 61 44 41 
              
Kvinnor 47% 50% 59 52 28 26 
Män 51% 62% 95 68 48 42 
              
Yrkesprogram 43% 63% 56 48 24 30 
Högskoleförbere-
dande program 65% 69% 80 55 52 38 
Introduktions-
program 0% 0% 18 17 0 0 
              
Samtliga elever 
(exkl IB, ) 49% 57% 154 120 76 68 

Samtliga elever 
(exkl IB, 
språkintroduktion 
och individuellt 
alternativ ) 54% 61% 142 112 76 68 
 

Jämförelse med andra kommuner i riket är inte möjlig när denna rapport skrivs, eftersom  

dessa resultat publiceras på Kolada av RKA, Rådet för främjande av kommunala 

analyser, först från vecka 50.  

 

Betyg 

Nedan redovisas ett urval av betygsresultaten på kurser i de ämnen som har stor 

betydelse för elevernas möjligheter att nå examen.  
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Betygsfördelning inom svenska/svenska som andraspråk, läsåret 2021/2022 

Svenska och svenska som andraspråk läses av elever på introduktionsprogrammet som 

läser in behörighet i grundskoleämnen. 28 % av eleverna som läst SvA nådde inte 

godkänt, men alla som läst svenska klarade ämnet.  

SVE1-3 och SVA 1-3 är gymnasiekurser. Att klara SVE1 och SVA1 är avgörande för 

om eleven kan ta examen. 

Nedanstående diagram visar dels hur antalet elever som läser svenska som andraspråk 

förändrats de senaste åren och även att resultatet 2022 visar en ökad andel elever inom 

SVA1 som klarat kursen.  

 

 

 

Betygsfördelning inom matematik, läsåret 2021/2022 

Kursen som enbart heter Matematik läses på Introduktionsprogrammet.  
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Matematikresultaten på yrkesprogrammen där man läser MAT1a och MAT2a är liksom 

tidigare år bekymrande. Matematik 1 är en kurs som är avgörande för elevers 

möjligheter att ta examen.  

På de högskoleförberedande utbildningarna är måluppfyllelsen högre men det finns 

även här stora problem i måluppfyllelsen för eleverna som läser MAT2a och MAT3b, 

vilket är fallet på Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet.  

 

 

Betygsfördelning läsåret 2021/2022 

I engelska-kursen som läses på introduktionsprogrammet, för att uppnå behörighet till 

nationellt gymansieprogram, har 21,9 % av eleverna inte klarat godkänd nivå.  

Elever på yrkesprogram som läser mot högskolebehörighet läser kursen Engelska 6, 

liksom eleverna de högskoleförberedande gymnasieprogrammen. 19 % av eleverna i 

dessa kurser nådde inte målen i kursen lå 21/22.  

 

Gymnasiearbete 

För att få en gymnasieexamen måste eleven ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Med 

gymnasiearbetet knyter eleven ihop sin utbildning och visar att den är förberedd för 

arbete (yrkesprogram) eller studier (högskoleförberedande program). Gymnasiearbetet 

kan genomföras enskilt eller i grupp, men varje elev bedöms och betygsätts individuellt.  

 

 

 

Resultatet 2022 visar en minskning av andelen godkända arbeten mot tidigare år.   

En del elever genomför inte alls eller färdigställer inte arbetet och en del har svårigheter 

att nå godkänd nivå på sitt arbete. Det är en högre andel flickor än pojkar som inte 

genomför gymnasiearbetet. Skolans förstelärare ser ett mönster i att de elever som klarat 

sina andra kurser också genomför och klarar gymnasiearbetet, medan de elever som 

upplever sig redan ha missat möjligheten att ta examen ibland ger upp och inte gör sitt 

gymnasiearbete.  

98% 96%
90% 90% 94% 93%

88%
82%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Andel godkända gymnasiearbeten

27



  Kvalitetsrapport K U L 

 2022-11-18  21(26) 

 

 

 

Betygspoäng 

 

De genomsnittliga betygspoängen visar en minskning 2022 jämfört med 2021 och 2020, 

utom på de högskoleförberedande programmen där det finns en ökning mot 2021. 

Elever på högskoleförberedande program har högre betygssnitt än yrkesprogram. 

Flickor har i snitt högre betygspoäng än pojkar, vilket kan jämföras med examensgraden 

som visade att fler pojkar än flickor tar examen. Flickor når i större utsträckning högre 

betyg men pojkar klarar i större utsträckning de kurser som totalt behövs för examen.  

 

 

 Gymnasiesärskola 

 
Gymnasieärskolans resultat visar en betygsfördelning där betygssteget C är det vanligast 

förekommande, och att det satts lika många A och B som E. Liksom på grundsärskolan 

finns inte betyget F.   

 

 

Flickor Pojkar
Haganäs

1
Haganäs

2
Yrkes-

program

Högskole-
förbereda

nde
program

Betygspoäng  2020 14,9 14,7 14,2 15,1 13,7 15,2

Betygspoäng  2021 15,4 13,5 13,6 14,6 13,4 14,6

Betygspoäng  2022 14,8 13,4 13,4 14,4 12,9 15,0
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Analys och slutsats: Skola 

 
Att resultat varierar på skolenheter mellan olika år är inget konstigt, då det är olika 

elevgrupper och enskilda individers bedömda prestationer som jämförs. Den ena 

individen och årskullen är inte helt lik den andra, och även en skolas inre arbete och 

förutsättningar kan ha vissa variationer olika läsår som påverkar utfallen. 

Utbildningsförvaltningen intresserar sig för många olika resultatmått, såväl på individ- 

som gruppnivå, och sammanställer i det övergripande kvalitetsarbetet de större dragen 

som framträder i förvaltningens verksamheter. Det kan till exempel röra sig om trender i 

resultaten över tid, avvikelser i jämförelse med andra kommuner samt resultatavvikelser 

i jämförelse med normerade nivåer.  

 

Modellberäknat värde och undervisning 

Ett konstaterande som kan göras utifrån en analys av skolornas resultat de senaste åren 

är att resultaten både inom grundskola och gymnasium har negativa avvikelser, inte bara 

utifrån önskat läge, utan även ifrån det så kallade modellberäknade värdet. 

Modellberäknat värde anger skolors förväntade resultat när hänsyn tagits till faktorer 

som säkerställts ha ett samband med resultat: ekonomiskt bistånd, andel nyinvandrade 

elever (0-4 år i Sverige), föräldrars utbildningsnivå, kön samt elever med okänd 

bakgrund. Det modellberäknade värdet tas fram i samarbete mellan RKA (Rådet för 

kommunala analyser) och SCB (Statistiska centralbyrån).  

I tabellerna nedan används Koladas färgkodning som anger om resultatet ligger bland de 

25 % bästa skolorna i Sverige (grön), 50 % mittersta (gul) eller 25 % sämsta (röd).  

Kommunala skolor, grundskola 2019 2020 2021 2022 

Elever i åk 9, behöriga till yrkesprogram, %       79,6 76,9 82,4 71,2 

Elever i åk 9, behöriga till yrkesprogram 

avvikelse från modellberäknat värde,  

procentenheter 

 

4,7 

 

2,1 

 

-1,8 

ej publicerat 

(förväntat 

värde lägre än 

2021) 

 

Kommunala skolor, gymnasium 2019 2020 2021 2022 

Gymnasieelever med examen efter 3 år, %       64,6 49,0 53,4 (61) 

Gymnasieelever med examen efter 3 år, %      

avvikelse från modellberäknat värde,  

procentenheter 

-0,9 -10,1 -7,6 ej publicerat 

Gymnasieelever med examen efter 4 år, %       70,8 70,8 53,4 ej publicerat 

Gymnasieelever med examen efter 4 år, %      

avvikelse från modellberäknat värde,  

procentenheter 

1,5 4,8 -13,7 ej publicerat 

 

Negativ avvikelse från det modellberäknade värdet  (uttryckt med minustecken före 

värdet, t ex -7,6) innebär att resultatet ligger 7,6 procentenheter lägre än förväntat 

resultat utifrån ovan nämnda faktorer.  

En slutsats kan därför landa i att elevers resultat i Älmhults skolor inte är vad de skulle 

kunna vara utifrån några av de förutsättningar som råder här. I de elevgrupper där 

måluppfyllelsen inte ligger i nivå med den förväntade behövs orsaksanalyser ligga till 

grund för utvecklingsarbete. Skolor och arbetslag har identifierat några olika 
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förklaringsmodeller som har med undervisningen och undervisningens förutsättningar 

att göra. För att undervisningen ska lyckas leda eleven fram till godkända resultat 

behöver den möta eleven där denne befinner sig, utmana eleven i lagom dos och på 

lagom nivå, kompensera vid hinder och stödja när eleven kör fast samt leda eleven 

vidare i lärandet till bredare, djupare och mer abstrakt eller utvecklad kunskap och 

förmåga. När målupfyllelsen brister har den ofta förklaringar i någon av dessa delar. 

Genom det systematiska kvalitetsarbetet utvecklar lärare i Älmhult sin 

självreflekterande förmåga genom att granska sin egen och arbetslagens undervisning, 

pröva nya sätt och anpassa arbetet tills framsteg sker. Varje litet steg på vägen i riktning 

mot elevens utveckling räknas och är viktigt.  

 

Bedömning och betygsssättning 

Men är det då bara undervisningen som kan förklara resulaten? Nej, så ser det inte ut att 

vara. En nationell granskning av förhållandet mellan termins- eller slutbetyg och elevers 

betyg på nationella prov visar att det inte är ovanligt att elever får ett annorlunda betyg 

än provbetyg (skolverket.se). I de flesta fall är det ett högre betyg som sätts, förutom i 

engelska, där ett lägre är vanligare. I Älmhult avviker dessa resultat mer än i riket och 

har gjort så över ett flertal år. Här är det både engelska och svenska som utmärker sig 

med fler lägre betyg än nationella provet gett. Matematiken har en större andel elever 

som får högre än ett lägre betyg jämfört med  provbetyget, både i riket och i Älmhult.  

På individnivå kan avvikelser från provbetyget förekomma. Det kan till exempel handla 

om att en elev haft dåliga förutsättningar dagen för provtillfället och vid andra tillfällen 

under läsåret kunnat visa andra kunskaper eller en högre förmåga. På gruppnivå, det vill 

säga vid jämförelser med andra grupper och över tid, är det dock viktigt att som lärare, 

skolledare eller huvudman vara uppmärksam på om det förekommer systematiska 

avvikelser i betygssättningen jämfört med provbetygen. Det är då en indikation på att 

bedömningen behöver kalibreras i linje med nationella prov-nivån. Nationella prov är 

noga utformade för att vara ett verktyg för att stödja lärares bedömning och 

betygssättning, det vill säga ett viktigt verktyg för likvärdigheten i skolor i Sverige.  

Eftersom Älmhults skolor redovisar större avvikelser än riket i övrigt mellan betyg och 

provbetyg är detta en indikation på att bedömningen behöver ses över, i syfte att 

säkerställa likvärdigheten inom skolan. Det här arbetet är igångsatt, inte minst på 

Linnéskolan, och behöver fortsätta under innevarande läsår, både inom grundskolan och 

på gymnasiet.  

 

Socioekonomiskt index och kompensatoriskt arbete 

Analys kan också göras utifrån en granskning av respektive skolas resultat i förhållande 

till socioekonomiskt index, här förkortad SE-index. Nedanstående diagram visar 

andelen elever som uppnått minst E i samtliga ämnen i grundskolans årskurs 6 samt 

skolans socioekonomiska indexvärde, som bygger på de faktorer som finns beskrivna 

ovan gällande grund för modellberäknat värde. Som nämnt är detta betydelsefulla 

faktorer som generellt påverkar elevers måluppfyllelse i fråga om att utgöra försvårande 

förutsättningar. Socioekonomiskt index har använts som en parameter i årets 

nyorganisering av resurstilldelning inom grundskolan.  
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Vid en granskning av siffrorna över tid, exempelvis en tvåårsperiod, dvs med 2019 då 

förhållandena mellan resultat och SE-index också reodvisades i förvaltningens 

kvalitetsrapport, framträder en bild av skolornas utveckling som kan indikera dess 

förmåga att arbeta kompensatoriskt. Montessori skolas SE-index har ökat med 10, men 

resultaten ligger på samma höga nivå, vilket är en god prestation. Klöxhultsskolan, som 

har relativt oförändrade resultat och SE-index, håller jämn kvalitet. Diö skola har ökat 

både SE-index (+18) och resultat (17,8 procentenheter) vilket är en mycket god 

prestation. Gemöskolans SE-index har ökat (+13) och resultaten har minskat stort (34,7 

procentenheter) vilket indikerar en försämring av skolans förmåga att arbeta 

kompensatoriskt. Elmeskolans SE-index har sjunkit (-58) medan resultaten har ökat 

med 5,2 procentenheter, vilket är en något blygsam resultatutveckling i förhållande till 

förbättrade förutsättningar.  

En slutsats som kan dras är att socioekonomiskt index har betydelse för en skolas 

resultat men en skolas förmåga att arbeta kompensatoriskt har möjligheter att utjämna 

och till och med övervinna SE-indexets påverkansgrad. Vårdnadshavares 

utbildningsnivå, invandrarbakgrund, kön med mera behöver inte styra hur eleven klarar 

skolan om skolans verksamhet har förutsättningar i form av kompetens, arbetsmetoder 

och strukturer som uppväger och möjliggör ett ökat lärande för eleven. Denna 

kompensatoriska kapacitet är ett gemensamt ansvar för rektor och stödfunktioner inom 

utbildningsförvaltningen att kontinuerligt arbeta för att höja, särskilt på Gemöskolan 

och Elmeskolan.  

 

Språk-, läs- och skrivutveckling 

En gemensam nämnare för analysen av resultat och påverkansfaktorer inte minst inom 

grundskolan är betydelsen av en god kompetens inom språk-, läs- och skrivområdet. 

Både elevers, pedagogers och skolledares kompetens har betydelse för elevernas lärande 

och utveckling. Nationella prov och andra screeningar visar att bland annat den 

skriftliga förmågan och att läsa och förstå längre och mer komplexa texter är svårt för 

elever. Detta har betydelse för elevernas fortsatta lärande och lärande inom alla ämnen, 

som i högre årskurser blir alltmer baserat på ett brett ämnesinnehåll, fler nya begrepp 

(så kallat skolspråk), undervisningsinnehåll utanför det bekanta och högre abstraktion. 

Analysen visar ett kompetensutvecklingsbehov hos pedagoger och skolledning om 
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språk- och kunskapsutvecklande arbete och inte minst om undervisning i svenska som 

andraspråk. Det är betydelsefullt att granska hur undervisningen ibland annat svenska 

som andraspråk stödjer elevernas lärande. På Linnéskolan genomförs från och med 

innevarande läsår separat undervisning i svenska respektive svenska som andraspråk, 

dels utifrån en analys om behov att separera för att få bättre kvalitet i undervisningen, 

men också utifrån en analys av den nya läroplanen som började gälla från juli 2022.  

Det kommer att vara intressant att följa hur elevernas lärande utvecklas över tid inom 

språk, läsförmåga och skrivförmåga.  

En slutsats av analysen är att området språk-, läs- och skrivutveckling ska prioriteras 

inom grundskolan under innevarande och kommande läsår. Målet är att alla elever ska 

nå behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. Målet är viktigt ur ett 

samhällsperspektiv så att alla elever ges möjlighet att få en gymnasieutbildning och ett 

arbete. Analysen visar också: 

➢ Det finns kompetensutvecklingsbehov i organisationen gällande undervisning i 

svenska som andraspråk samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

➢ Det finns behov av specialkompetens för att stödja skolorna att nå elever med 

särskilda språksvårigheter.  

➢ Det finns behov av ökade förväntningar på elever och vårdnadshavare med svag 

socioekonomisk bakgrund och ökad kompensatorisk kapacitet på skolorna.  

➢ Metoder som till exempel STL och Kooperativt lärande behöver befästas på flera 

enheter.På Diö skola är det tydligt att STL-arbetet gett goda effekter, exempelvis att 

elever tidigt kan skriva längre texter. På Ryfors skola är det tydligt att det 

kooperativa arbetssättet ökar elevers delaktighet och lärande.  

➢ Undervisningen behöver bli mer tillgänglig för alla elever.   

 

Planerade insatser i grundskolan under läsåret 2022/2023 är bland annat:   

• Föreläsning för all personal om språklig sårbarhet och dess pedagogiska 

konsekvenser och möjligheter 

• Deltagande i konferensen ”Flerspråkig skola” för skolor med hög andel elever med 

annat modersmål än svenska  

• Fördjupningsarbete i rektorsgruppen med uppföljning och kollegialt lärande om 

”Språklig sårbarhet” och ”Flerspråkig skola” 

 

Behovsstyrd undervisning och motivation 

I förra årets kvalitetsrapport inom avstämningsområde Kunskaper, utveckling och 

lärande konstaterades det för gymnasiet att elevstrukturen förändrats under senare år till 

att i högre grad än förut bestå av elever som har utländsk bakgrund och/eller vars 

vårdnadshavare saknar eftergymnasial utbildning. Gymnasiet har därmed förändrade 

utmaningar och arbetet med att säkerställa en undervisning som möter eleverna utifrån 

deras behov och kompenserar för försvårande faktorer behöver lyftas även i denna 

rapport. Ett utvecklingsområde som gymnasieskolan sedan i våras är igång med är att 

via undervisningsutveckling inom åtta olika strategier öka elevernas motivation och 

därigenom också prestation. De åtta strategierna är identifierade utifrån ett 

kognitionsvetenskapligt perspektiv på pedagogik bland annat med personal från Lunds 

universitet som vid än så länge tre tillfällen samarbetat med Haganässkolan. De åtta 

påverkansfaktorerna för att främja elevers motivation att lära grundar sig i elevers 

behov. Skolforskningen inom flera fält stödjer antagandet att en undervisning som i hög 

utsträckning möter dessa behov lyckas leda eleven till god delaktighet och 

måluppfyllelse:  
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1) Få uppleva att man kommer framåt. Att få upplevelsen av att lyckas och 

komma framåt skapar motivation. 

2) Lagom svårighetsnivå. Att både få lyckas och misslyckas. Stödja elever att 

våga pröva och få erfarenhet av att lära från misslyckanden. 

3) Få blicka utåt, inte inåt. Involvering i något (en uppgift, ett problem, en 

samverkan) istället för att fokusera för mycket på det egna jaget.  

4) Möjligheter att välja. Valmöjligheter skapar upplevelse av att kunna påverka, 

och detta skapar motivation och drivkraft.  

5) Uthållighet. Att inte ge upp utan ha en drivkraft att komma framåt och utveckla 

arbetet motiverar. 

6) Gemensamt producerande. Att vara delaktig i ett arbete tillsammans med 

andra skapar mervärde. 

7) Tillhörighet. Att ingå i en social gemenskap skapar en vi-känsla som gynnar 

utveckling.  

På gymnasiet behöver undervisningen individ- och gruppanpassas för att öka elevernas 

lärande och skolans måluppfyllelse och det här arbetet kommer bland annat att ske med 

hjälp av dessa undervisningsfaktorer.  

För att öka elevernas lärande på gymnasiet visar analysen också att eleverna behöver 

ges stöd i studieteknik. Strukturstöd till eleverna där de får hjälp med planering utifrån 

delmål, tidsplan när delar av arbetet ska vara klart, avstämningar med lärare 

kontinuerligt, elevrespons med mera har identifierats som insatser som kan leda till att 

fler elever klarar exempelvis sina gymnasiearbeten.  

 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Som nämnts tidigare i rapporten ska resultatuppföljningar på skolenhetsnivå användas 

både som underlag för planering av den fortsatta undervisningen, inklusive stödåtgärder 

av olika slag till elever, men också som underlag för analys av den undervisning som 

föregått bedömningstillfällena. På övergripande nivå behöver resultat och analyser 

användas som underlag för utvecklingsinsatser och uppföljningssamtal med skolenheter 

och rektorer. Förvaltningsledningen konstaterar att det förekommer variationer i våra 

skolors förbättringskapacitet. Skolutvecklingsprocesser arrangeras på olika sätt, med 

delvis olika innehåll och olika användande av nyckelpersoner, eller så kallade 

skolutvecklingsagenter, som till exempel förstelärare och specialpedagoger.  

Tre av våra verksamheter har 2022 ingått nytt samarbete med Skolverket och 

Linnéuniversitetet inom ramen för Samverkan för bästa skola, i syfte att öka den egna 

förbättringskapaciteten och därmed öka måluppfyllelsen. Personal och skolledning på 

Elmeskolan, Gemöskolan och Haganässkolans gymnasium befinner sig i en spännande 

utvecklingsperiod som kommer att följas upp av såväl förvaltningsledning som 

huvudman, och erfarenheter kommer att spridas till övriga inom organisationen.  

Förvaltningsledningens kvalitetshöjande insatser som är igång och planeras framåt 

syftar främst till att utveckla Utbildningsförvaltningen som en lärande organisation, där 

resultat, arbetsprocesser, erfarenheter och ett vetenskapligt förhållningssätt ska delas, 

granskas, utmanas och leda till ökad kompetens och bättre måluppfyllelse. Det 

systematiska kvalitetsarbetet behöver ges plats och tid för att kunna leda till bättre 

måluppfyllelse och ännu bättre framtidsmöjligheter för barn och unga i Älmhults 

kommun.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-16 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 96 Elmeskolans framtid 
Ärendenummer UN 2021/157 
 

Utbildningsnämndens utskotts beslut 
Utbildningsnämndens utskott förslag till beslut:  
1. Utbildningsnämnden fastslår att Elmeskolan på sikt skall ha en permanent 

placering på östra sidan av järnvägen. 
2. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att lägga in Elmeskolans 

framtida placering i lokalförsörjningsplanen. 
–  

 
Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden  

 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden har tidigare tagit beslut om att fatta ett inriktningsbeslut 
under 2022, gällande Elmeskolans framtida placering. 
Sedan höstterminen 2022 finns Elmeskolan samlokaliserade med Paradisskolan. 
Eleverna bussas från skolans ursprungliga upptagningsområde 
Höstterminen 2020 flyttade Elmeskolan ut från de lokaler man delat med 
Internationella skolan sedan 2017 och placerades i en modulskola på 
Haganässkolans grusplan 
Det råder enighet kring att Elmeskolan på sikt ska flytta tillbaka till den östra 
sidan av järnvägen.  
 

Beslutsunderlag 
•  Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-10 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen  
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 Tjänsteskrivelse   
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Utbildningsförvaltningen  
Roger Johansson   
roger.johansson@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Elmeskolans framtida placering  
Ärendenummer UN 2021/157 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden har tidigare tagit beslut om att fatta ett inriktningsbeslut 
under 2022, gällande Elmeskolans framtida placering. 
Sedan höstterminen 2022 finns Elmeskolan samlokaliserade med Paradisskolan. 
Eleverna bussas från skolans ursprungliga upptagningsområde 
Höstterminen 2020 flyttade Elmeskolan ut från de lokaler man delat med 
Internationella skolan sedan 2017 och placerades i en modulskola på 
Haganässkolans grusplan 
Det råder enighet kring att Elmeskolan på sikt ska flytta tillbaka till den östra 
sidan av järnvägen.  
 
 
Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-10 
 
Ärendeberedning 
Under 2022 har tre workshoppar genomförts, med presidierna för 
kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och tekniska nämnden. Utöver den 
politiska representationen har även tjänstemän från respektive område deltagit. 
Ambitionen med dessa träffar har varit att ta fram förslag på lämplig permanent 
placering av Elmeskolan. För att skapa sig handlingsutrymme har ett arbete med 
att ta fram ny detaljplan för området kring Gemöskolan inletts. Detta ska inte ses 
som ett beslut om förslag på definitiv placering. 
Föräldrarådet på Elmeskolan har genom sin ordförande meddelat att det inte är 
brådskande, då upplevelsen är att det fungerar väl med den tillfälliga placeringen 
på Paradisskolan. Medskicket är att det är bättre att det tar tid och att den 
slutgiltiga lösningen blir bra, än att ett snabbt beslut hastas fram.  
Att inte hasta fram ett beslut ses också som fördelaktigt för eleverna. Varje flytt 
innebär en oro, som i sin tur kan påverka skolresultaten. Även ur ett ekonomiskt 
perspektiv är det gynnsamt att utnyttja Paradisskolans lokaler, till dess att en 
permanent lösning står klar. 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-11-10  2(4) 

 

 

 
För närvarande finns olika förslag på placering, samtliga innebär att eleverna 
kommer tillbaka till den östra sidan. Närheten till sin skola är prioriterad. 
Älmhult är en boendesegregerad stad och detta återspeglas även i 
elevsammansättningen på de olika skolorna. Det är en viktig aspekt inför ett 
beslut att säkerställa att skolorganisationen inte ytterligare bidrar till segregation 
utan istället blir en faktor som motverkar densamma. 
En annan faktor som bör tas hänsyn till i ett kommande beslut är utvecklingen av 
anpassad grundskola (tidigare grundsärskolan) och Montessoriskolan. Anpassad 
grundskola F-6 är idag placerad på Klöxhultsskolan. Det är en viktig del i denna 
skolforms verksamhet att det finns möjlighet till integration med vanlig 
grundskola. Lokalerna på Klöxhultsskolan medger idag inte någon utökning av 
verksamheten. I Älmhult är få elever placerade i denna skolform, under 0,7 %. I 
riket däremot ligger denna siffra på 1,3%. Skulle Älmhult framöver komma upp 
i samma siffror som genomsnittet i riket innebär det i det närmaste en 
fördubbling av antalet elever. Nuvarande lokaler skulle inte klara av att hantera 
denna elevökning. 
Montessoriskolan är idag begränsad av antalet platser, ca 10 per årskurs. Det 
finns fler som söker skolan, än vad det finns möjlighet att ta emot. Andra lokaler 
skulle kunna ge fler vårdnadshavare möjlighet att placera sina barn i 
Montessoriskolan. 
Även Internationella skolans utveckling kan få betydelse för framtida placering. 
Flera av alternativen innebär om- och tillbyggnader på Gemöskolan. Detta kan 
innebära att Violens förskola inte längre kan finnas kvar i sina nuvarande 
lokaler. Utan Violens förskola finns inte möjlighet att tillgodose behovet av 
förskoleplatser i centrala Älmhult. 
 
 

 
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
 -Utbildningsnämnden fastslår att Elmeskolan på sikt skall ha en permanent 

placering på östra sidan av järnvägen. 

 Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att lägga in Elmeskolans 
framtida placering i lokalförsörjningsplanen. 

 
 
 
Roger Johansson Underskrift 
Utbildningschef Titel 
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Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant 
 
Barnkonventionens består av 54 artiklar.  
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är: 
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor 
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet 
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling  
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter 
 
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn 
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall 
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning 
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har 
beaktats.  
 

1. Påverkar beslutet barnet? 
Ja  ☐  Nej ☒ 

Förklara oavsett svar: Inriktningsbeslutet har ingen direkt påverkan på barnen. 
Längre fram i planeringen, inför beslut om placering, ska barnen få möjlighet att 
uttrycka sin vilja. En placering av skolan närmare hemmet, kan ändå sägas vara 
gynnsamt för barnen. 

Om ja, fortsätt med frågorna 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
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3. Beskriv eventuella intressekonflikter 
 
 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? 
 
Ja ☐            Nej ☐ 
 
Förklara oavsett svar: 
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                                                         kompletterad 2022-11-23 
Utbildningsförvaltningen  
Camilla Åström   
camilla.astrom@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Uppföljning intern kontrollplan 2022  
Ärendenummer UN 2021/224 
 
Sammanfattning av ärendet 
Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna 
kontrollsystemet inom respektive verksamhetsområde. Utbildningsnämnden 
antog 2021-12-15 riskanalys och plan för intern kontroll 2022. Resultatet från 
uppföljningen ska rapporteras till kommunstyrelsen 
 
Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-08, kompletterad 

2022-11-23 

• Uppföljning Intern kontrollplan 2022 daterad 2022-11-08, kompletterad 
2022-11-23 med kommunövergripande mål 

 
Ärendeberedning 
Utifrån den riskanalys som skedde inför 2022 valdes nedanstående områden ut 
att följas upp via den interna kontrollplanen: 

• Regelefterlevnad utdrag ur belastningsregistret vid anställning 
• Registrering av elever inom gymnasiet, kommunala aktivitetsansvaret 
• Förmåner vid anställning 
• Kränkande behandling 

Utöver ovanstående tillkom de kommungemensamma målen ekonomi, 
förtroenderisk och verksamhetsrisk.  
I de fall granskningen har visat på behov har förbättringsåtgärder tagits fram.  
Uppföljningen har 2022-11-23 kompletterats med 
kommunledningsförvaltningens uppföljning av de kommungemensamma målen.  
 
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner uppföljning av Intern kontrollplan 2022, 

daterad 2022-11-08, kompletterad med kommunövergripande mål 2022-11-
23. 
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                                                         kompletterad 2022-11-23 
 
Camilla Åström Roger Johansson 
verksamhetscontroller utbildningschef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
 
Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant 
 
Barnkonventionens består av 54 artiklar.  
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är: 
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor 
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet 
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling  
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter 
 
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn 
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall 
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning 
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har 
beaktats.  
 

1. Påverkar beslutet barnet? 
Ja  ☐  Nej ☒ 

Förklara oavsett svar: 

Interna kontrollen är uppföljning av redan beslutat regelverk. 

 

Om ja, fortsätt med frågorna 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter 
 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? 
 
Ja ☐            Nej ☐ 
 
Förklara oavsett svar: 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-16 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 98 Uppföljning intern kontrollplan 2022 
Ärendenummer UN 2021/224 
 

Utbildningsnämndens utskott beslut 
Utbildningsnämndens utskott förslag till beslut:  
1. Utbildningsnämnden godkänner uppföljning av Intern kontrollplan 2022, 

daterad 2022-11-08. 
 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden  
 

Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-08 

• Uppföljning Intern kontrollplan 2022 daterad 2022-11-08 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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Kompletterad 2022-11-23 med 
kommunövergripande mål  

 
Utbildningsförvaltningen     
Camilla Åström 
0476-551 48 
Camilla.astrom@almhult.se 

 
 
 
 
  

utbildningsnämnden 
 

Uppföljning intern kontrollplan 
2022 
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Kompletterad 2022-11-23 med 
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Kompletterad 2022-11-23 med 
kommunövergripande mål  

 
Inledning 
Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna 
kontrollsystemet inom respektive verksamhetsområde. Utbildningsnämnden 
antog 2021-12-15 riskanalys och plan för intern kontroll 2022. 
Utifrån den riskanalys som skedde inför beslutet valdes nedanstående områden 
ut att följas upp via den interna kontrollplanen: 

• Regelefterlevnad utdrag ur belastningsregistret vid anställning 
• Registrering av elever inom gymnasiet, kommunala aktivitetsansvaret 
• Kränkande behandling 
• Förmåner vid anställning 

Utöver ovanstående tillkom de kommungemensamma målen: 

• Upphandling 
• Verksamhetsrisk 
• Förtroenderisk 

Resultatet som framkommer i uppföljning av plan för intern kontroll ska tas 
hänsyn till i nästkommande riskanalys som ligger till grund för kommande års 
plan för intern kontroll. 
 

Sannolik (4)

Möjlig (3)

  *Registrering elever, 
kommunala 

aktivitetsansvaret                                    
*Ekonomi                     

*Verksamhetsrisk                                                                                                                                                                                        

*Registerutdrag vid 
anställning

Mindre sannolik 
(2)

*Förmåner vid 
anställning

* Rutiner mot 
kränkande behandling

*Förtroenderisk 

Osannolik (1)

Försumbar (1) Lindrig (2) Kännbar (3) Allvarlig (4)
Konsekvens

Sa
nn

ol
ik

he
t
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Kompletterad 2022-11-23 med kommunövergripande mål  
 
2. Utbildningsnämndens Plan för intern kontroll 2022 
 

Riskanalys      
Plan för intern 
kontroll    

Riskkategori Risk Sannolikhet Konse-
kvens 

Risk-
värde 

Åtgärd Kontrollmoment/ 
Åtgärd 

Kontrollmoment/Åtgärd metod Klart Ansvarig 

Regelefterlevnad utdrag ur 
belastningsregistret vid 
anställning. 

Personal anställs utan 
att ha lämnat 
registerutdrag. 

3 Möjlig 4 
Allvarlig 

12 Granskning Stickprovskontroll.  
Översyn av rutin i 
samband med 
införande av digitala 
anställningsbeslut. 

Stickprovskontroll , 
registrering av registerutdrag 
för nyanställda i 
personalsystemet. 

oktober verksamhetscontroller                             
HR-specialist 

Kränkande behandling Att förskolan/skolan 
inte har tillräckliga 
rutiner för arbetet 
mot kränkande 
behandling. 

2 Mindre 
sannolik 

3 
Kännbar 

6 Granskning Kontroll att det finns 
en aktuell plan per 
enhet och att den 
publicerats på 
kommunens 
webbplats.  

  septem-  
ber 

utvecklingsstrateg, 
verksamhetschef 
förskola 

Registrering av elever 
inom gymnasiet, 
kommunala 
aktivitetsansvaret 

Bristfällig prognos av 
kostnader för elever 
på annan ort samt 
brist i uppföljningen 
av kommunala 
aktivitetsansvaret.  

3 Möjlig 3 
Kännbar 

9 Granskning Kommunala 
aktivitetsansvaret 
(KAA) söker upp 
elever som inte finns 
i systemet.  

  oktober verksamhetschef 
gy/komvux 

Förmåner vid anställning Att regelverket inte 
följs.  

2 Mindre 
sannolik 

1 Försum-
bar 

2 Granskning Uppföljning av 
regelverk. 

  oktober controller 
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Kompletterad 2022-11-23 med kommunövergripande mål  
 

 

2.1 Kommunövergripande mål för intern kontroll 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-17 anta nedanstående kommunövergripande mål för intern kontroll 

 
Riskanalys      Plan för intern kontroll    

Riskkategori Risk 
Sanno-
likhet 

Konse-
kvens Riskvärde Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd 

Kontrollmoment/Åtgärd 
metod Klart Ansvarig 

Ekonomi Att kommunen går 
miste om statliga 
medel på grund av 
okunskap gällande 
sökbara bidrag. 

3 Möjlig 3 
Kännbar 

9 Granskning Kontroll av verksamhet Nämnderna undersöker 
tillgängliga statliga 
bidrag inom sina 
verksamhetsområden 
samt bedömer vilka 
ytterligare bidrag som 
bör sökas. 

dec-
22 

Kommunövergripande 

Förtroenderisk Risk för bristande 
kunskap och 
beredskap gällande 
otillåten påverkan.  

2 
Mindre 
sannolik 

4 
Allvarlig 

8 Granskning Obligatorisk 
fortbildning 

Utbildning i 
kunskapsportalen för 
förtroendevalda och 
verksamhetschefer 
angående otillåten 
påverkan. 

dec-
22 

Kommunövergripande 

Verksamhetsrisk Risk för att kommunen 
inte tar tillvara på den 
kunskap och lärdomar 
som verksamheterna 
införskaffat under 
pandemin. 

3 Möjlig 3 
Kännbar 

9 Granskning Uppföljning genom 
rapport 

Nämnderna skall 
baserat på den 
kommungemensamma 
pandemiutvärderingen 
redogöra för hur de 
inom sina verksamheter 
planerar ta tillvara på 
lärdomar från arbetet 
under pandemin. 

dec-
22 

Kommunövergripande 
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Kompletterad 2022-11-23 med kommunövergripande mål  
 

 
3. Uppföljning av utbildningsnämndens plan för intern kontroll 2022 

 
Riskanalys Plan för intern kontroll Uppföljning av intern kontroll
Riskkategori Kontrollmoment/Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd metod Klart Ansvarig Resultat Förbättringsåtgärd klart ansvarig
Regelefterlevnad utdrag ur 
belastningsregistret vid anställning.

Stickprovskontroll  Översyn 
av rutin i samband med 
införande av digitala 
anställningsbeslut.

Stickprovskontroll , registrering 
av registerudrag för nyanställda i 
personalsystemet.

oktober verksamhetscontroller                             
HR-specialist

Numera behöver inte 
registerutrag lämnas in utan 
det räcker att visa upp det.  
Anställningsbeslut skrivs 
sen i våras digitalt och då 
ska det anges om 
registerutdrag uppvisats.  
Av nyanställningarna i år  
saknas det notering om 
registerutdrag på 17 stycken 
anställningsbevis. Utdrag 
kan ha visats upp, men att 
registreringen har missats. I 
systemet finns ingen spärr att 
notering måste göras för att 
kunna färdigställa 
anställningsbeviset.

HR-avdelningen arbetar med 
att ta fram en 
kommungemensam 
rekryteringsrutin. Kontakt 
med systemleverantör för 
spärra om notering inte sker.

våren 2023 HR-avdelningen

Kränkande behandling Kontroll att det finns en aktuell 
plan per enhet och att den 
publicerats på kommunens 
webbplats. 

septem-  
ber

utvecklingsstrateg, 
verksamhetschef förskola

Alla förskolor och skolor 
har planer som är upprättade 
giltiga. Vissa har dock inte 
publicerats. 

I något fall har rektor inte 
skickat aktuell plan till 
Kommunikation. Efter intern 
kontroll får rektor 
påminnelse. Andra rektorer 
har skickat planer, men de 
har inte publicerats. 
Omorganisation och 
tillgänglighetsanpassning har 
fördröjt publicering.

Förhoppningsvis under 
hösten.

rektor, 
kommunikationsenhe
ten
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Kompletterad 2022-11-23 med kommunövergripande mål  
 

Riskanalys Plan för intern kontroll Uppföljning av intern kontroll
Riskkategori Kontrollmoment/Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd metod Klart Ansvarig Resultat Förbättringsåtgärd klart ansvarig
Registrering av elever inom 
gymnasiet, kommunala 
aktivitetsansvaret

Kommunala aktivitetsansvaret 
(KAA ) söker upp elever som 
inte finns i systemet. 

oktober verksamhetschef gy/komvux Det finns felaktigheter i 
KAA-listan. 

Kontakt har tagits med CSN 
för att få tidig information 
om var eleverna finns. 
Fortlöpande kontakt tas med 
IST kring KAA-listan.

inför nästa läsår verksamhetschef gy

Förmåner vid anställning Uppföljning av regelverk. oktober controller Inga avvikelser gentemot 
regelverket har hittats.

Ingen förbättringsåtgärd 
behövs. Information till 
Internationella att inga 
avvikelser har upptäckts. 
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Kompletterad 2022-11-23 med kommunövergripande mål  
 
Kommunövergripande mål 
Uppföljningen har gjorts av kommunledningsförvaltningen. 

  
Riskanalys 

Plan för intern 
kontroll    Uppföljning av intern kontroll   

Riskkategori Kontrollmoment/ 
Åtgärd 

Kontrollmoment/ 
Åtgärd metod 

Klart Ansvarig 
Resultat Förbättringsåtgärd klart ansvarig 

Ekonomi Kontroll av 
verksamhet 

Nämnderna undersöker 
tillgängliga statliga 
bidrag inom sina 
verksamhetsområden 
samt bedömer vilka 
ytterligare bidrag som 
bör sökas. 

dec-
22 

Kommun-
övergripande 

Kommunen har börjat 
använda tjänsten 
statsbidragsdatabasen, 
en databas som ger 
kommunala tjänstemän 
större övergripande 
kontroll över 
bidragssökandet, 
möjlighet att bevaka 
bidrag inom utvalda 
områden samt ansöka  
om dessa. Licenser till 
databasen har 
distribuerats till 
samtliga förvaltningar. 

      

Förtroenderisk Fortbildning Utbildning i 
kunskapsportalen för 
kommunens 
förtroendevalda och 
verksamhetschefer 
angående otillåten 
påverkan. 

dec-
22 

Kommun-
övergripande 

Utbildning om otillåten 
påverkan läggs till i 
kunskapsportalen 
under hösten 2022. 
Otillåten påverkan 
behandlas även inom 
ramen för kommunens 
förtroendevaldas 
introduktionsutbildnin
g mandatperioden 
2022-2026. 
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 uppföljning  

 2022-11-08  9(9) 

Kompletterad 2022-11-23 med kommunövergripande mål  
 
    
 
 

Riskanalys Plan för intern kontroll    Uppföljning av intern kontroll   
Riskkategori Kontrollmoment/Åtgärd Kontrollmoment/ 

Åtgärd metod 
Klart Ansvarig 

Resultat Förbättringsåtgärd klart ansvarig 
Verksamhetsrisk Uppföljning genom 

rapport 
Nämnderna ska 
redogöra för hur de 
inom sina verksamheter 
planerar ta tillvara på 
lärdomar från arbetet 
under pandemin. 

dec-
22 

Kommunövergripande Pandemiutvärdering 
har tagits fram av 
kommunlednings-
förvaltningen i 
samarbete med 
representanter för 
samtliga 
förvaltningar. I 
detta arbete 
presenteras 
lärdomar från 
pandemin inom 
samtlig kommunal 
verksamhet.  
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Utbildningsförvaltningen  
Samuel Svensson   
samuel.svensson@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Kameror på Haganässkolan  
Ärendenummer UN 2022/333 
 
Sammanfattning av ärendet 
Då det finns ett behov av att öka tryggheten på Haganässkolan och identifiera 
personer vid ett tillbud så finns ett behov av att kameraövervaka korridorerna på 
skolan.  
 
Beslutsnivå 
Utbildningsförvaltningen  
 
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse Kameror på Haganässkolan daterad 2022-11-23  
 
Ärendeberedning 
Vid kamerabevakning på en integritetskänslig plats som en skola, finns det 
åtgärder man kan vidta för att göra kamerabevakningen mindre kränkande. På 
Haganässkolan är det enbart vid misstanke om brott eller skadegörelse och ett 
begränsat antal personer som får tillgång det inspelade materialet så minimeras 
integritetskänsligheten. 
Eftersom det har varit skadegörelse, falska brandlarm och misshandel i skolan 
och att skolan är svår att bevaka på annat sätt så har slutsatsen blivit att 
kameraövervakning av korridorer kommer vara förebyggande och öka 
tryggheten i skolan.    
Det är lagligt att dela inspelat material utanför organisationen om det är 
nödvändigt för ändamålet med bevakningen. Om ni använder 
bevakningskameror i brottsförebyggande syfte är det alltid lagligt att dela 
materialet med brottsbekämpande myndigheter som Polisen 
Eftersom skolan är en arbetsplats finns en skyldighet för arbetsgivaren att 
förhandla med arbetstagarorganisationer, detta har skett vid APT på 
Haganässkolan den 2022-11-10 samt på facklig samverkan den 2022-11-28.  
Det är den som är personuppgiftsansvarig som ansvarar för att reglerna i 
kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen följs. Det är inte rektorn 
eller läraren som är personuppgiftsansvarig, utan utbildningsnämnden. En skola 
måste ha ett berättigat syfte för att få kamerabevaka. Det är Haganässkolans mål 
att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet på en brottsutsatt 
plats. 
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Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar att kameraövervaka Haganässkolan.  
 
 
 
Samuel Svensson Underskrift 
Verksamhetschef Titel 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Här skriver du till vem beslutet ska skickas.  
Samuel Svensson Verksamhetschef Haganässkolan 
Roger Johansson Förvaltningschef 
Håkan Helgesson Kris o beredskapsstrateg 
Andras Andersson Säkerhetssamordnare Haganässkolan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant 
 
Barnkonventionens består av 54 artiklar.  
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är: 
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor 
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet 
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Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling  
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter 
 
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn 
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall 
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning 
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har 
beaktats.  
 

1. Påverkar beslutet barnet? 
Ja  ☒  Nej ☐ 

Förklara oavsett svar: 

Det påverkar individens integritet 

 

Om ja, fortsätt med frågorna 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
Ja det kommer öka känslan av trygghet. 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter 
 
 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? 
 
Ja ☒            Nej ☐ 
 
Förklara oavsett svar: 

Elever i skolan har fått uttrycker sina tankar kring kameror i korridorer och de 
upplerber att det skapar en tryggare skolmiljö.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-16 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 95 Verktygslåda - resultatmål och indikatorer 
2023 
Ärendenummer UN 2022/84 
 

Utbildningsnämndens utskotts beslut 
Utbildningsnämndens utskott förslag till beslut:  
1. Utbildningsnämnden godkänner utkast på verktygslåda samt indikatorer för 

utbildningsnämnden.  
 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Verktygslådan är en översiktlig beskrivning av resultatmål och indikatorer som 
ingår i Älmhults kommuns lednings- och styrningsprocess. Verktygslådan 
innehåller bland annat definitioner, syfte och användningsområde för resultatmål 
och indikatorer. Syftet är att verktygslådan ska vara ett stöd för tjänstepersoner 
och förtroendevalda i arbetet med uppföljning av mål. 
 

Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-08 

• Utkast på verktygslåda för resultatmål och indikatorer 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
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Utbildningsförvaltningen  
Camilla Åström   
camilla.astrom@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Verktygslåda - resultatmål och indikatorer 2023
  
Ärendenummer UN 2022/84 
 
Sammanfattning av ärendet 
Verktygslådan är en översiktlig beskrivning av resultatmål och indikatorer som 
ingår i Älmhults kommuns lednings- och styrningsprocess. Verktygslådan 
innehåller bland annat definitioner, syfte och användningsområde för resultatmål 
och indikatorer. Syftet är att verktygslådan ska vara ett stöd för tjänstepersoner 
och förtroendevalda i arbetet med uppföljning av mål. 
 
Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-08 

• Utkast på verktygslåda för resultatmål och indikatorer 
 
Ärendeberedning 
Kommunledningsförvaltningen har utifrån nämndernas förslag på mål och 
indikatorer för år 2023 tagit fram utkast till en verktygslåda innehållande en 
översiktlig beskrivning av kommunens valda resultatmål och indikatorer.  
Utkastet har skickats ut till samtliga nämnder för att samla in synpunkter. 
Respektive nämnd ska ta beslut om sin nämnds indikatorer. 
Kommunledningsförvaltningen kommer därefter sammanställa dokumentet. 
Syftet med handboken är att förenkla rapporterings- och uppföljningsprocessen 
av indikatorer och mål. Verktygslådan innehåller information om resultatmålen 
samt om indikatorer tillhörande respektive mål. Dokumentet kan användas såväl 
vid inrapportering som för förståelse för ingående indikatorer och vid 
användandet av mål och indikatorer för styrning och utveckling.  
Utöver beskrivningar av mål och indikatorer finns i dokumentet en föreslagen 
”målguide” till varje indikator. Målguiden innehåller mått på när indikatorn ska 
anses vara uppfylld, delvis uppfylld eller inte uppfylld. Nivåerna föreslagna i 
målguiderna är framtagna i samverkan med berörda tjänstemän från samtliga 
förvaltningar. 
Utbildningsnämnden beslutade 2021-03-03 § 35 anta målvärden för uppfyllt 
kopplade till indikatorerna. Dessa har nu kompletterats med förslag till värden 
för delvis uppfyllt.  
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I utbildningsnämndens förslag till indikatorer för 2023 (UN 2022-06-22 § 75) 
föreslås andelen elever inom vuxenutbildningen som slutar efter fullföljd kurs 
som indikator till resultatmålet om ökad andel självförsörjande hushåll. Nu 
föreslås istället andel elever inom vuxenutbildningen som klarar nationella prov 
som indikator eftersom det bättre speglar kvalitén.  Syftet med indikatorn är 
bättre studieresultat bland kommunens elever samt behörighet till fortsatta 
studier eller förbättrad ställning på arbetsmarknaden. 
 
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner utkast på verktygslåda samt indikatorer för 

utbildningsnämnden.  
 

 
 
 
Camilla Åström Roger Johansson 
Verksamhetscontroller utbildningschef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
 
Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant 
 
Barnkonventionens består av 54 artiklar.  
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är: 
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor 
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet 
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling  
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter 
 
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn 
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall 
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning 
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har 
beaktats.  
 

1. Påverkar beslutet barnet? 
Ja  ☐  Nej ☒ 

Förklara oavsett svar: 

Förslaget avser indikatorer till resultatmålen. Själva resultatmålen för 
verksamheten beslutas av kommunfullmäktige i annat ärende.  
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Om ja, fortsätt med frågorna 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter 
 
 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? 
 
Ja ☐            Nej ☐ 
 
Förklara oavsett svar: 
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1. Om verktygslådan 
Verktygslådan är en översiktlig beskrivning av resultatmål och indikatorer som ingår i Älmhults 
kommuns lednings- och styrningsprocess. Verktygslådan innehåller bland annat definitioner, 
syfte och användningsområde för resultatmål och indikatorer. Den är ett stöd för 
tjänstepersoner och förtroendevalda i arbetet med uppföljning av mål. 

 
1.1. Kommunens lednings- och styrningsprocess 
 

 

 

1.2. Huvudprocesser 
Huvudprocesserna är kommunens uppdrag som riktar sig direkt till invånaren. 
Huvudprocesserna i Älmhults kommun styrs genom resultatmål som ska vara av god 
ekonomisk hushållning. Huvudprocesserna utgår från Älmhults kommuns vision. Det finns tre 
huvudprocesser som är Utbildning- och arbetsmarknad, Välfärd samt Samhällsutveckling. 

Utbildnings- och arbetsmarknad 
Syftet är att varje invånare ska vara självförsörjande. 
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Välfärd 
Syftet är att varje invånare ska erbjudas möjlighet till effektivt och hållbart stöd för att 
utveckla, bibehålla eller återvinna sin förmåga. 

Samhällsutveckling 
Syftet är att skapa en attraktiv kommun genom effektiv och hållbar planering, utveckling och 
förvaltning av infrastruktur. 

 
1.3. Kommunens vision och värdegrund  
Visionen och målen är utgångspunkten i allt arbete som genomförs i Älmhults kommun och 
är beslutad av kommunfullmäktige. Visionen bottnar i en stark framtidstro och vill förstärka 
den drivkraft, framåtanda och stolthet som finns. Visionen omfattar hela Älmhults kommun 
både tätort och landsbygd. Och alla i kommunen, såväl invånare som medarbetare eller 
företagare har en viktig roll i att visionen nås. 

Kommunens vision: 

 

 
1.4. Resultatmål 
Varje år i juni lämnar nämnderna ifrån sig budgetförslag som bland annat innehåller förslag 
på resultatmål. För varje huvudprocess fastställs resultatmål av kommunfullmäktige och dessa 
är riktade uppdrag till respektive styrelse eller nämnd. Aktiviteter för att uppnå målen 
fastställs av nämnder och styrelse och ska framgå av verksamhetsplanerna. Aktiviteterna som 
utförs är ett sätt för nämnden att styra huvudprocesserna mot resultatmålen. Det ska finnas en 
tydlig koppling mellan resultatmål och kommunens vision. Resultatmålen ska vara mätbara i 
samband med årsbokslutet. Resultatmålen fastställs av kommunfullmäktige och är riktade 
uppdrag till respektive styrelse eller nämnd. Aktiviteter till huvudprocesserna för att uppnå 
resultatmålen fastställs av nämnder och styrelser och framgår av verksamhetsplanerna. 
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1.5. Indikatorer 
Indikatorerna till de olika resultatmålen har olika karaktär och syften. Gemensamt för alla är 
att de på ett kortfattat och enkelt sätt ger en övergripande bild av var kommunen befinner sig 
gällande att uppfylla resultatmålen. Respektive nämnd beslutar vilka indikatorer som ska 
användas för de resultatmål som rör nämndens ansvarsområde. 

 
1.6. Hur du kan använda verktygslådan 
Verktygslådan är en uppslags-/handbok. Du hittar här information om resultatmålen samt om 
indikatorer tillhörande respektive mål. Verktygslådan kan användas såväl vid inrapportering 
som för förståelse för ingående indikatorer och vid användandet av mål och indikatorer för 
styrning och utveckling.  

 

1.7. Begrepp och rubriker 
Varje indikator redovisas som nedan.  

Indikator 
Indikatorsnamnet 
                                           
Syfte 
Övergripande syfte med indikatorn – vad skall det bidra till? 
 
Definition 
Definitionen av indikatorn, vad det är som mäts 
 
Mätmetod 
Hur uppgifterna samlas in 
 
Mätfrekvens 
Hur ofta nyckeltalet mäts 
 
Källa 
Var informationen kan inhämtas 
 
Publiceringsdatum statistik 
När statistiken görs tillgänglig 
 
Målguide 
Vad som krävs för att räkna resultatet som: (olika för respektive indikator beroende på 
dess karaktär och målvärde) 
 
 Uppfyllt 

 
Till exempel >80%  

 
 

Delvis uppfyllt Till exempel 50–80% 

 
 

Inte uppfyllt Till exempel <50% 

Ägare 
Den tjänsteperson som är ansvarig för indikatorn. 
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1.8. Redovisningsprocessen 
 

Respektive nämnd gör en samlad bedömning om måluppfyllelse utifrån indikatorernas utfall och 
de aktiviteter som de utfört i huvudprocesserna för att bidra till måluppfyllelse. Aktiviteter och 
bedömningar framgår mer detaljerat i nämndernas delårsrapport 2 samt i årsanalys.  

I den samlade bedömningen för kommunen som helhet framgår en helhetsbedömning av hur 
många resultatmål som uppfylls. I årsredovisningen redovisas resultatmålens utfall för respektive 
huvudprocess med övergripande kommentarer om nämndernas genomförda aktiviteter. 

 

1.9. Bedömning av resultatmålen 
 
Som stöd för att följa upp resultatmålen används indikatorer bestående av statistik och 
nyckeltal som visar resultat inom de verksamheter som har koppling till målet. 
Helhetsbedömning på om varje resultatmål anses uppfyllt, delvis uppfyllt eller inte uppfyllt 
görs baserat på indikatorernas gemensamma uppfyllnadsgrad.  

Måluppfyllelsen för resultatmålen redovisas med en färgsymbol:  

 
          Uppnås eller överträffas  
 
          Uppnås delvis  
 
          Uppnås inte  
 

Grön markering betyder att kommunen bedömer att resultatmålet har nåtts eller överträffats. 
Gul markering visar att målet bedöms delvis uppnåtts. En gul markering betyder att vissa 
indikatorer har utvecklats positivt och andra negativt. Röd markering signalerar att 
resultatmålet inte är nått och att avvikelsegraden är hög. Om flera indikatorer utvecklats 
negativt skall en röd markering väljas även om en enstaka indikator visar en positiv 
utveckling, målet bedöms då inte vara uppnått i sin helhet. 
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               2. Resultatmål och indikatorer  
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2.1. Utbildning- och arbetsmarknadsprocessen 
 
 

2.1.1. Alla barn och elever i Älmhults kommun har en positiv 
kunskapsutveckling.  
 
Resultatmål 
Alla barn och elever i Älmhults kommun har en positiv 
kunskapsutveckling. 
 
Syfte 
Främja medborgarnas förmåga, utveckling och livskvalitet. 
 
Indikatorer 
Andel elever som klarat nationella provet i årskurs 3. 
Andel elever med godkända betyg i årskurs 6. 
Andel gymnasieelever med examen inom 3 år. 
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år.        
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Indikator 
Andel elever som klarat nationella provet årskurs 3.               
                                           
Syfte 
Bättre studieresultat bland kommunens elever. 
 
Definition 
Andel av elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i 
matematik respektive svenska och svenska som andra språk, kommunala skolor, (%). 
 
Mätmetod 
Statistik via Kolada  
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
(På grund av Covid-19 genomfördes inga ämnesprov för åk 3 under läsåret 2019/2020 
varför inga uppgifter finns för året.) 
 
Källa 
Kolada N15454, N15452 
 
Publiceringsdatum statistik 
v. 48 
Utbildningsförvaltningen tar fram preliminära uppgifter tidigare. 
 
Målguide 
 Uppfyllt 

 
>74% av elever klarade nationella provet 

 
 

Delvis uppfyllt 65–74% 

 
 

Inte uppfyllt <65% 

Ägare 
Utbildningschef 
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Indikator 
Andel elever med godkända betyg i årskurs 6. 
 
Syfte 
Bättre studieresultat bland kommunens elever. Godkända betyg i grundskolan är viktigt för 
behörighet till gymnasial utbildning. 
 
Definition 
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), kommunala 
skolor, andel (%). 
Samtliga uppgifter avser elever i skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystemet. Antal elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven (betyg A-E) i samtliga 
ämnen som eleven läser dividerat med antal elever i årskurs 6 totalt. Multipliceras med 100 
för redovisning i procent. Avser elever i kommunala skolor belägna i kommunen oavsett var 
de är folkbokförda. 
 
Mätmetod 
Statistik via Kolada 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
v. 43 
Utbildningsförvaltningen tar fram preliminära uppgifter tidigare. 
 
Källa 
Kolada N15540 
 
Målguide 
 Uppfyllt 

 
>74% av elever har uppnått kunskapskraven 

 
 

Delvis uppfyllt 65–74% 

 
 

Inte uppfyllt <65% 

Ägare 
Utbildningschef 
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Indikator 
Andel gymnasieelever med examen inom 3 år. 
 
Syfte 
Bättre studieresultat bland kommunens elever. Gymnasieexamen är krav för behörighet till 
eftergymnasial utbildning på högre nivå samt gör det enklare för individen att hitta arbete. 
 
Definition 
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%).  
Antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för tre år sedan med 
examen inom tre år, inkl. IM* dividerat med antal elever som började på gymnasium i 
kommunal regi i kommunen för tre år sedan, inkl. IM. Elever som vid utbildningens början 
saknar svenskt personnummer (till exempel nyanlända elever som ännu inte blivit 
folkbokförda) ingår ej.  
 
(* IM = Introduktionsprogrammet) 
Mätmetod 
Statistik via Kolada 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
v. 50 
 
Källa 
Kolada N17451 
 
Målguide 
 Uppfyllt 

 
>64% av elever har gymnasieexamen inom 3 år 

 
 

Delvis uppfyllt 60–64% 

 
 

Inte uppfyllt <60% 

Ägare 
Utbildningschef 
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Indikator 
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år.        
                                                                                                                                                 
Syfte 
Bättre studieresultat bland kommunens elever. Gymnasieexamen är krav för behörighet till 
eftergymnasial utbildning på högre nivå samt gör det enklare för individen att hitta arbete. 
 
Definition 
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) 
Antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för 4 år sedan med 
examen inom 4 år, inkl. IM* dividerat med antal elever som började på gymnasium i 
kommunal regi i kommunen för 4 år sedan, inkl. IM.elever som vid utbildningens början 
saknar svenskt personnummer (t ex nyanlända elever som ännu inte blivit folkbokförda) 
ingår ej. 
 
(* IM = Introduktionsprogrammet) 
Mätmetod 
Statistik via Kolada 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
v. 50 
 
Källa 
Kolada N17467 
 
Målguide 
 Uppfyllt 

 
>74% av elever har gymnasieexamen inom 4 år 

 
 

Delvis uppfyllt 65–74% 

 
 

Inte uppfyllt <65% 

Ägare 
Utbildningschef 
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2.1.2. Alla elever i Älmhults kommun som slutar årskurs 9  
är behöriga till gymnasiet. 
 
Resultatmål 
Alla elever i Älmhults kommun som slutar årskurs 9  
är behöriga till gymnasiet. 
 
Syfte 
Främja medborgarnas individuella möjligheter genom ökade studieresultat. 
 
Indikatorer 
Andel godkända betyg i åk 9. 
Andel elever behöriga till nationellt program på gymnasiet. 
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Indikator 
Andel godkända betyg i åk 9. 
 
Syfte 
Bättre studieresultat bland kommunens elever. Godkända betyg i grundskolan är viktigt för 
behörighet till gymnasial utbildning. 
 
Definition 
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%) 
Andel elever med godkänt betyg i alla ämnen som ingått i elevens utbildning. Andelen 
beräknas på de elever som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål- och 
kunskapsrelaterade betygssystemet (elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen ingår). 
Uppgifterna avser elever i kommunala skolor i kommunen oberoende av var de är 
folkbokförda. (För år 2016 exkluderades elever med okänd bakgrund.) 
 
Mätmetod 
Statistik via Kolada 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
v. 39 
Utbildningsförvaltningen tar fram preliminära uppgifter tidigare. 
 
Källa 
Kolada N15419 
 
Målguide 
 Uppfyllt 

 
>74% av elever har godkända betyg i åk 9 

 
 

Delvis uppfyllt 65–74% 

 
 

Inte uppfyllt <65% 

Ägare 
Utbildningschef 
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Indikator 
Andel elever behöriga till nationellt program på gymnasiet. 
 
Syfte 
Öka behörigheten för gymnasieutbildning bland kommunens elever. 
 
Definition 
Elever i åk 9 i kommunala skolor som är behöriga till yrkesprogram, beräknat i andel (%)  
 
Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram dividerat med antal elever 
som fått eller skulle ha fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystemet i årskurs 9. För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs 
godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i 
minst fem andra ämnen från grundskolan. Fram t.o.m. 2011 krävdes godkända betyg i 
svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik för att uppnå lägsta 
behörighet till gymnasiet. Uppgiften avser elever i kommunala skolor i kommunen oavsett 
folkbokföringsort. Uppgiften avser läsår. Om det totala antalet elever är 40 eller fler och 
antalet ej behöriga är 1–4 elever, så visas andelen behöriga som 95 procent. För år 2016 
exkluderades elever med okänd bakgrund. 
 
Mätmetod 
Statistik via Kolada 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
v. 39 
Utbildningsförvaltningen tar fram preliminära uppgifter tidigare. 
 
Källa 
Kolada N15436 
 
Målguide 
 Uppfyllt 

 
>84% av elever är behöriga till nationellt program 
på gymnasiet 

 
 

Delvis uppfyllt 75–84% 

 
 

Inte uppfyllt <75% 

Ägare 
Utbildningschef 
 

 

  

72



 

 

2.1.3. I Älmhults kommun ska alla barn i förskolan och grundskolan 
få sina val av skolor. 
 
Resultatmål 
I Älmhults kommun ska alla barn i förskolan och grundskolan få 
sina val av skolor. 
 
Syfte 
God service till vårdnadshavare.  
 
Indikatorer 
Andel barn som får sitt förstahandsval av förskola och skola oavsett om det gäller en 
kommunal eller fristående verksamhet. 
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Indikator 
Andel barn som får sitt förstahandsval av förskola och skola oavsett om 
det gäller en kommunal eller fristående verksamhet. 
 
Syfte 
God service till vårdnadshavare.  
 
Definition 
Andel av barnen som får vald förskola vid barnplacering inför hösten. 
Andel av eleverna som får sitt val av skola vid placering i förskoleklass. 
 
Mätmetod 
Utbildningsförvaltningen utför en egen undersökning. 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
Augusti 
 
Källa 
Kommunens egen undersökning 
 
Målguide 
 Uppfyllt 

 
>89% av barn får sitt förstahandsval av förskola 
och skola 

 
 

Delvis uppfyllt 80–89% 

 
 

Inte uppfyllt <80% 

Ägare 
Utbildningschef 
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2.1.4. I Älmhults kommun ökar andelen  
självförsörjande hushåll för varje år 
  
Resultatmål 
I Älmhults kommun ökar andelen  
självförsörjande hushåll för varje år. 
 
Syfte 
Förbättra kommunens medborgares socioekonomi. 
 
Indikatorer 
Arbetslöshet 18–64 år, andel (%) av befolkningen. 
Arbetslöshet 16–24 år, andel (%) av befolkningen. 
Minskat antal hushåll med ekonomiskt bistånd. 
Andel elever inom vuxenutbildningen som klarar nationella prov. 
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Indikator 
Arbetslöshet 18–64 år, andel (%) av befolkningen. 
 
Syfte 
Minska arbetslösheten bland kommunens invånare. Arbetslöshet kan påverka många olika 
delar av samhället, både gällande samhällets totala ekonomi samt individens 
hälsotillstånd. Målgruppen 18–64 år ger siffror för hela den arbetsföra populationen. 
 
Definition 
Antal invånare 18–64 år som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 
dividerat med antal invånare 18–64 år.  
 
Mätmetod 
Statistik via Kolada 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
v. 2 
 
Källa 
Kolada N03920 
 
Målguide 
 Uppfyllt 

 
<6,5% av befolkningen är arbetslös. 

 
 

Delvis uppfyllt 7.5–6,5% 

 
 

Inte uppfyllt >7,5% 

Ägare 
Socialchef 
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Indikator 
Arbetslöshet 16–24 år, andel (%) av befolkningen. 
 
Syfte 
Minska arbetslösheten bland kommunens invånare. Arbetslöshet kan påverka många olika 
delar av samhället, både gällande samhällets totala ekonomi och individens hälsotillstånd. 
Fokus på målgruppen 16–24 år visar hur kommunens unga vuxna lyckas ta sig ut i 
arbetsmarknaden. 
 
Definition 
Antal invånare 16–24 år som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, 
dividerat med antal invånare 16–24. 
 
Mätmetod 
Statistik via Kolada 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
v. 2 
 
Källa 
Kolada N03921 
 
Målguide 
 Uppfyllt 

 
<6.5% av befolkningen är arbetslös. 

 
 

Delvis uppfyllt 7.5-6.5% 

 
 

Inte uppfyllt >7.5% 

Ägare 
Socialchef 
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Indikator 
Minskat antal hushåll med ekonomiskt bistånd. 
 
Syfte 
Minska antal hushåll med ekonomiskt bistånd i kommunen. 
 
Definition 
Antal biståndshushåll i kommunen. 
 
Mätmetod 
Statistik via Socialstyrelsen 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
Januari 
 
Källa 
Socialstyrelsen: Ekonomiskt bistånd, Antal biståndshushåll, Älmhult 
 
Målguide 
 Uppfyllt 

 
Minskat antal biståndshushåll sedan föregående år. 

 
 

Delvis uppfyllt Samma antal biståndshushåll sedan föregående år. 

 
 

Inte uppfyllt Ökat antal biståndshushåll sedan föregående år. 

Ägare 
Socialchef 
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Indikator 
Andel elever inom vuxenutbildningen som klarar nationella prov. 
 
Syfte 
Bättre studieresultat bland kommunens elever. Behörighet till fortsatta studier eller förbättrad 
ställning på arbetsmarknaden. 
 
Definition 
Totala antalet elever inom vuxenutbildningen som klarat nationellt prov som andel av totala 
antalet elever som gjort nationella prov.  
Mätmetod 
Antal nationella prov med godkänt resultat dividerat med antal prov som genomförts. 
Samtliga nationella prov oavsett ämne summeras till ett mått.  
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
augusti 
Källa 
Kommunen egen undersökning 
Målguide 
 Uppfyllt 

 
>74% av elever klarade nationella provet 

 
 

Delvis uppfyllt 65–74% 

 
 

Inte uppfyllt <65% 

Ägare 
Utbildningschef 
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2.2. Välfärdsprocessen 
 

2.2.1. I Älmhults kommun får du ett stöd anpassat utifrån dina 
förutsättningar och där effekterna av insatserna positivt ska bidra 
till att öka/bibehålla din förmåga. 
 
Resultatmål 
I Älmhults kommun får du ett stöd anpassat utifrån dina 
förutsättningar och där effekterna av insatserna positivt ska bidra 
till att öka/bibehålla din förmåga. 
 
Syfte 
God service till kommunens brukare. 
 
Indikatorer 
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS. 
Brukarbedömning boende LSS. 
Brukarbedömning personlig assistans.   
Brukarbedömning hemtjänst ÄO.    
Brukarbedömning SÄBO. 
Brukarbedömning IFO. 
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Indikator 
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS. 
 
Syfte 
Förbättra kvaliteten av daglig verksamhet LSS utifrån ett brukarperspektiv. 
 
Definition 
Antal personer i daglig verksamhet LSS som har svarat Ja på frågan Får du bestämma om 
saker som är viktiga? dividerat med samtliga personer i daglig verksamhet LSS som har 
besvarat frågan. Undersökningen är ej en totalundersökning varför resultatet för en kommun 
kan vara baserat på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. Undersökningen har 
genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med 
funktionsnedsättning.  
 
Mätmetod 
Statistik via Kolada. Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom 
verksamheter för personer med funktionsnedsättning. 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
v. 49 
 
Källa 
Kolada U28532 
 
Målguide 
 Uppfyllt 

 
>70% av brukare bedömer att de får bestämma om 
saker som är viktiga. 

 
 

Delvis uppfyllt 50–70% 

 
 

Inte uppfyllt <50% 

Ägare 
Socialchef 
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Indikator 
Brukarbedömning boende LSS. 
 
Syfte 
Förbättra kvaliteten av boende LSS utifrån ett brukarperspektiv. 
 
Definition 
Antal personer boende i gruppbostad samt servicebostad LSS som har svarat Ja på 
frågan Får du bestämma om saker som är viktiga hemma? dividerat med samtliga 
personer boende i gruppbostad LSS som har besvarat frågan. Undersökningen har 
genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med 
funktionsnedsättning.  
 
Mätmetod 
Statistik via Kolada. Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom 
verksamheter för personer med funktionsnedsättning.  
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
v. 49 
 
Källa 
Kolada U28663 
 
Målguide 
 Uppfyllt 

 
>70% av brukare bedömer att de får bestämma 
om saker som är viktiga. 

 
 

Delvis uppfyllt 50–70% 

 
 

Inte uppfyllt <50% 

Ägare 
Socialchef 
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Indikator 
Brukarbedömning personlig assistans.   
 
Syfte 
Förbättra kvaliteten av personlig assistans utifrån ett brukarperspektiv. 
 
Definition 
Antal personer med Personlig assistans som har svarat Ja på frågan Kan du göra det du 
vill med hjälp av dina assistenter? dividerat med samtliga personer med personlig 
assistans som har besvarat frågan. Undersökningen är ej en totalundersökning varför 
resultatet för en kommun kan vara baserat på ett mindre antal brukares svar, dock minst 
fem. Undersökningen har genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till 
personer med funktionsnedsättning.  
 
Mätmetod 
Statistik via Kolada. Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom 
verksamheter för personer med funktionsnedsättning. 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
v. 49 
 
Källa 
Kolada U28634 
 
Målguide 
 Uppfyllt 

 
>70% av brukare bedömer att hen kan göra det 
hen vill med hjälp av sina assistenter. 

 
 

Delvis uppfyllt 50–70% 

 
 

Inte uppfyllt <50% 

Ägare 
Socialchef 
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Indikator 
Brukarbedömning hemtjänst ÄO.    
 
Syfte 
Förbättra kvaliteten av hemtjänst äldreomsorgen utifrån ett brukarperspektiv. 
 
Definition 
Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett "Mycket nöjd" eller "Ganska nöjd" på 
frågan "Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har?" dividerat 
med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som 
besvarat undersökningen av äldres uppfattning.  
 
Mätmetod 
Statistik via Kolada. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst 
och äldreboenden, Socialstyrelsen. 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
v. 25 
 
Källa 
Kolada U21468 
 
Målguide 
 Uppfyllt 

 
>90% av brukare bedömer att de är nöjda med 
den hemtjänst dom har. 

 
 

Delvis uppfyllt 80–90% 

 
 

Inte uppfyllt <80% 

Ägare 
Socialchef 
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Indikator 
Brukarbedömning SÄBO. 
 
Syfte 
Förbättra kvaliteten av särskilda boenden utifrån ett brukarperspektiv. 
 
Definition 
Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett "Mycket nöjd" eller 
"Ganska nöjd" på frågan "Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt 
äldreboende?" dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende 
som besvarat undersökningen av äldres uppfattning.  
 
Mätmetod 
Statistik via Kolada. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst 
och äldreboenden, Socialstyrelsen. 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
v. 25 
 
Källa 
Kolada U23471 
 
Målguide 
 Uppfyllt 

 
>75% av brukare bedömer att de är nöjda med sitt 
äldreboende. 

 
 

Delvis uppfyllt 50–75% 

 
 

Inte uppfyllt <50% 

Ägare 
Socialchef 
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Indikator 
Brukarbedömning IFO. 
 
Syfte 
Förbättra kvaliteten av kommunens individ- och familjeomsorg utifrån ett brukarperspektiv. 
 
Definition 
Antal personer med kontakt med individ- och familjeomsorgen totalt som har svarat 
Förbättrats mycket eller Förbättrats lite på frågan Hur har din situation förändrats sedan du 
fick kontakt med socialtjänsten i kommunen? dividerat med samtliga personer med kontakt 
med individ- och familjeomsorgen totalt som har besvarat frågan.  
 
Mätmetod 
Statistik via Kolada. Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom 
individ- och familjeomsorg. 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
v. 49 
 
Källa 
Kolada U30453 
 
Målguide 
 Uppfyllt 

 
>90% av brukare bedömer att deras situation har 
förbättrats. 

 
 

Delvis uppfyllt 80–90% 

 
 

Inte uppfyllt <80% 

Ägare 
Socialchef 
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2.2.2. I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande och 
förebyggande vilket innebär ett minskat stödbehov. 
 

Resultatmål 
I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande och förebyggande 
vilket innebär ett minskat stödbehov. 
 
Syfte 
Förbättra kommunens folkhälsa. 
 
Indikatorer 
Andel elever som uppger att de har en bra studiero (enkät).              
Minskat antal hushåll med ekonomiskt bistånd. 
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Indikator 
Andel elever som uppger att de har en bra studiero (enkät).              
                                                                              
Syfte 
Förbättra studieron för ökad måluppfyllelse. 
 
Definition 
Andel av eleverna på kommunala skolor som uppger att de har mycket god eller god 
studiero. Undervisningen redovisas per stadium inom grundskolan och för gymnasiet. 
 
Mätmetod 
Utbildningsförvaltningen utför egen undersökning. 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
v. 20  
 
Källa 
Kommunens egen undersökning. 
 
Målguide 
 Uppfyllt 

 
>74% av elever uppger att de har en bra 
studiero. 

 
 

Delvis uppfyllt 65–74% 

 
 

Inte uppfyllt <65% 

Ägare 
Utbildningschef 
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Indikator 
Minskat antal hushåll med ekonomiskt bistånd. 
 
Syfte 
Minska antal hushåll med ekonomiskt bistånd i kommunen. 
 
Definition 
Antal biståndshushåll i kommunen. 
 
Mätmetod 
Statistik från Socialstyrelsen 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
Januari 
 
Källa 
Socialstyrelsen: Ekonomiskt bistånd, Antal biståndshushåll, Älmhult 
 
Målguide 
 Uppfyllt 

 
Minskat antal biståndshushåll sedan föregående 
år. 

 
 

Delvis uppfyllt Samma antal biståndshushåll sedan föregående 
år. 

 
 

Inte uppfyllt Ökat antal biståndshushåll sedan föregående år. 

Ägare 
Socialchef 
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2.3. Samhällsutvecklingsprocessen 
 
2.3.1. I Älmhults kommun skapar vi förutsättningar för ett rikt och 
varierat fritids-och kulturutbud och trygga mötesplatser.  
Resultatmål 
I Älmhults kommun skapar vi förutsättningar för ett rikt och 
varierat fritids-och kulturutbud och trygga mötesplatser.  
 
Syfte 
Öka kommunens trygghet och erbjuda kommunens invånare ett varierat utbud av kultur- 
och fritidsaktiviteter. 
 
Indikatorer 
Sveriges friluftskommun (Naturvårdsverkets ranking)  
Elever i musik- eller kulturskola, 6–19 år, andel %  
Mätning av antalet deltagare i förenings-sammankomster (via LOK).  
Antalet boklån per invånare.  
Polisens lokala trygghetsundersökning.  
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Indikator 
Sveriges friluftskommun (Naturvårdsverkets ranking)  
 
Syfte 
Förbättra kommunens arbete med friluftsliv. 
 
Definition 
Sveriges friluftsliv beställs av naturvårdsverket och baseras på en årlig enkätundersökning. 
Följande områden ingår i undersökningen: Planer för friluftsliv, Information och samarbete 
kring friluftsliv, aktiviteter och insatser inom friluftsliv och goda exempel. 
 
Mätmetod 
Statistik via Naturvårdsverket 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
September 
 
Källa 
Naturvårdsverket 
 
Målguide 
 Uppfyllt 

 
>< 5 positioner än föregående år 

 
 

Delvis uppfyllt > 10 positioner som föregående år 

 
 

Inte uppfyllt > 20 positioner än föregående år 

Ägare 
Kultur- och fritidschef 
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Indikator 
Antal inskrivna elever i musik- eller kulturskola, 6–19 år 
 
Syfte 
Öka andel av kommunens ungdomar som engagerar sig i kulturskolans och kommunens 
musik- och kulturaktiviteter. 
 
Definition 
Antal unika individer 6–19 år som går i musik- eller kulturskola. Eftersom deltagarlistorna 
främst omfattar elever, 6–19 år, som går långa kurser i kulturskolan och inte i samma 
utsträckning visar elever som deltar i t.ex. öppen verksamhet och kortare kurser är de 
aktuella siffrorna troligen en underskattning av den totala andelen 6–19-åringar som går i 
kulturskolan. 
 
Mätmetod 
Statistik hämtas från Study Along. 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
v. 46 
 
Källa 
Egen statistik 
 
Målguide 
 Uppfyllt 

 
Samma eller ökat antal elever inskrivna i 
Kulturskolans kurser och aktiviteter 

 
 

Delvis uppfyllt Samma eller något minskat antal elever 
inskrivna i Kulturskolans kurser och aktiviteter 

 
 

Inte uppfyllt Minskat antal elever inskrivna i Kulturskolans 
kurser och aktiviteter 

Ägare 
Kultur- och fritidschef 
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Indikator 
Mätning av antalet deltagare i förenings-sammankomster (via LOK).  
 
Syfte 
Mäta antalet föreningsaktiviteter kopplat till deltagare som indikator för 
idrottsföreningarnas förutsättningar att ge barn och ungdomar möjlighet till 
kunskapsinhämtning, bildning, delaktighet och gemenskap genom en bred tillgång av 
kultur- och fritidsutbud 
 
Definition 
Mäta antalet föreningsaktiviteter kopplat till deltagare som indikator för 
idrottsföreningarnas förutsättningar att ge barn och ungdomar möjlighet till 
kunskapsinhämtning, bildning, delaktighet och gemenskap genom en bred tillgång av 
kultur- och fritidsutbud 
 
Mätmetod 
Statistik skickad till kommunen via LOK. 
 
Mätfrekvens 
2 ggr/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
Mars och oktober 
 
Källa 
Statistik LOK 
 
Målguide 
 Uppfyllt 

 
Samma eller ökat antal tillfällen än tidigare 
mätning 

 
 

Delvis uppfyllt Samma eller något färre antal tillfällen än 
tidigare mätning 

 
 

Inte uppfyllt Betydligt färre tillfällen än tidigare mätning 

Ägare 
Kultur- och fritidschef 
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Indikator 
Antalet boklån per invånare.  
 
Syfte 
Öka incitament att låna böcker, läsa och nyttja bibliotekens service. 
 
Definition 
Antal initiala lån av böcker med skriven text delat på kommunens population. 
 
Mätmetod 
Statistik via Kungliga biblioteket 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
september 
 
Källa 
Kungliga biblioteket 
 
Målguide 
 Uppfyllt 

 
Samma eller ökat antal boklån än tidigare 
mätning 

 
 

Delvis uppfyllt Samma eller något färre antal boklån än 
tidigare mätning 

 
 

Inte uppfyllt Betydligt färre antal boklån än tidigare mätning 

Ägare 
Kultur- och fritidschef 
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Indikator 
Antalet besökare i kultur- och fritidsverksamheterna  
 
Syfte 
Mäta attraktiviteten hos och för: verksamheterna, aktiviteterna, lokaler, öppettider mm. 
som verksamheterna har och erbjuder 
 
Definition 
Mäta besökarantalet i/till kultur- och frtidsverksamheterna och dess aktiviteter de 
genomför under året vilket bland annat mäter attraktiviteten hos och för 
verksamheterna, aktiviteterna, lokaler, öppettider mm. 
 
Mätmetod 
Egen statistik 
Mätfrekvens 
2 ggr/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
April och september 
 
Källa 
Egen statistik från verksamheterna 
 
Målguide 
 Uppfyllt 

 
Samma eller ökat antal besökare än tidigare 
mätning 

 
 

Delvis uppfyllt Samma eller något färre antal besökare än 
tidigare mätning 

 
 

Inte uppfyllt Betydligt färre antal besökare än tidigare 
mätning 

Ägare 
Kultur- och fritidschef 
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Indikator 
Polisens lokala trygghetsundersökning.  
 
Syfte 
Öka medborgarnas uppleva trygghet i kommunen. 
 
Definition 
Polismyndigheten utför årligen en lokal trygghetmätning baserat på en enkätundersökning 
utförd bland kommunens medborgare. Problemnivån skattas sedan på en skala från 0 (låg 
problemnivå) till 6 (hög problemnivå). 
 
Mätmetod 
Statistik som presenteras till kommunen från polismyndigheten 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
November 
 
Källa 
Polismyndigheten 
 
Målguide 
 Uppfyllt 

 
<1.5 på skalan 

 
 

Delvis uppfyllt 1.5–1.75 

 
 

Inte uppfyllt >1.75 

Ägare 
Kommunchef 
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2.3.2. I Älmhults kommun ökar befolkningen med 1 % årligen. 
Befolkningsökningen sker i kommunens olika delar. 
 

Resultatmål 
I Älmhults kommun ökar befolkningen med 1 % årligen. 
Befolkningsökningen sker i kommunens olika delar. 
 
Syfte 
Stimulera tillväxt och utveckling i kommunen. 
 
Indikatorer 
SCB befolkningsstatistik. 
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Indikator 
SCB befolkningsstatistik. 
 
Syfte 
Stimulera befolkningstillväxt i önskad takt och i önskad geografisk spridning.  
 
Definition 
Antal folkbokförda personer i Älmhults kommun per månad. Årsvis mäts det per 31/12. 
 
Mätmetod 
SCB skickar statistik till kommunen månadsvis. Statistiken visar folkmängd och 
befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in‑ och utflyttade. Statistiken baseras 
på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB.  
 
Mätfrekvens 
1 gång/månad 
 
Publiceringsdatum statistik 
v. 48 
 
Källa 
SCB 
 
Målguide 
 Uppfyllt 

 
1% ± 10% (0.9%-1.1%) 

 
 

Delvis uppfyllt 0.5% - 0.9%, 1.1% - 1.6% 

 
 

Inte uppfyllt <0.5%, >1.6% 

Ägare 
Samhällsbyggnadschef 
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2.3.3 I Älmhults kommun är det enkelt och effektivt att få kontakt 
och hjälp när du vill starta företag eller utveckla ditt företag. 
 

Resultatmål 
I Älmhults kommun är det enkelt och effektivt att få kontakt och 
hjälp när du vill starta företag eller utveckla ditt företag. 
 
Syfte 
Främja kommunens näringsliv. 
 
Indikatorer 
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv undersökning.   
Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI. 
Antalet nystartade företag ska öka. 
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Indikator 
Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs undersökning     
                                                                              
Syfte 
Göra Älmhult attraktivt för näringslivet. 
 
Definition 
Baserat på enkätundersökning av Svenskt Näringsliv. Undersökningen genomförs via 
webb- och brevenkäter som skickas till ett urval av företag i kommunen. Enkäten ger mäter 
bland annat företagens nöjdhet i kontakt med kommunens tjänstemän och politiker. 
 
Mätmetod 
Enkätundersökning av konsult på uppdrag av Svenskt Näringsliv. 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
Maj 
 
Källa 
Kolada U00811 
 
Målguide 
 Uppfyllt 

 
Högre poäng än föregående år 

 
 

Delvis uppfyllt Samma poäng som föregående år (+/-0,2 
poäng) 

 
 

Inte uppfyllt Lägre poäng än föregående år 

Ägare 
Kommunchef 
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Indikator 
Företagsklimat enligt öppna jämförelser via Insikt (Nöjd Kund Index) 
 
Syfte 
Göra Älmhult attraktivt för näringslivet. 
 
Definition 
Nöjd Kund Index (NKI), Företagsklimat - Totalt: Kommunpoäng enligt undersökningen 
Insikt som visar företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövning inom 
sju olika områden (skala 0–100). Områdena är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, 
miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd i samlad redovisning. 
Området upphandling redovisas separat. 
 
Mätmetod 
Extern konsult utför undersökningen på uppdrag av kommunen. Siffror skickas sedan in till 
Kolada via SKR. 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
v. 16 
 
Källa 
Kolada U07451 
 
Målguide 
 Uppfyllt 

 
Högre poäng än föregående år 

 
 

Delvis uppfyllt Samma poäng som föregående år (+/- 5 poäng) 

 
 

Inte uppfyllt Lägre poäng än föregående år 

Ägare 
Kommunchef 
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Indikator 
Antalet nystartade företag ska öka. 
 
Syfte 
Göra Älmhult attraktivt för nyföretagare. 
 
Definition 
Antal nyregistrerade bolag i kommunen per år. 
 
Mätmetod 
Statistik via Bolagsverket. 
 
Mätfrekvens 
Per månad och år. 
 
Publiceringsdatum statistik 
15:e i varje månad för föregående månad. 
 
Källa 
Bolagsverket 
 
Målguide 
 Uppfyllt 

 
Fler nyregistrerade bolag än föregående år 

 
 

Delvis uppfyllt Lika många nyregistrerade bolag som 
föregående år (+/- 5%) 

 
 

Inte uppfyllt Färre nyregistrerade bolag än föregående år 

Ägare 
Kommunchef 
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2.3.4. I Älmhults kommun ska du få ett tydligt och snabbt besked så 
att du kan börja bygga ditt hus inom 6 mån. 
 

Resultatmål 
I Älmhults kommun ska du få ett tydligt och snabbt besked så att 
du kan börja bygga ditt hus inom 6 mån. 
 
Syfte 
Främja nybyggnation i kommunen. 
 
Indikatorer 
Handläggningstid från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för 
nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar. 
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Indikator 
Handläggningstid från när ansökan betraktas som fullständig till beslut 
för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar. 
 
Syfte 
Göra Älmhult mer attraktivt för nybyggnation.  
 
Definition 
Handläggningstid i dagar (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för 
bygglov. Uppgifterna avser ärenden om bygglov för nybyggnad av ett en- eller 
tvåbostadshus, där beslut om bygglov fattades under året. Uppgifterna gäller alla sådana 
ärenden, oavsett om de ligger inom eller utom detaljplanelagt område, inom eller utom 
område med områdesbestämmelser, eller om de omfattas av givet förhandsbesked. 
Uppgifterna gäller alla ärenden oavsett om bygglovsbeslutet var positivt eller negativt. 
Fritidshus ingår ej.  
 
Mätmetod 
MoB samlar in statistik och skickar sedan till Kolada via KKiK. 
 
Mätfrekvens 
1 gång/år 
 
Publiceringsdatum statistik 
v. 48 
 
Källa 
Kolada U00811 
 
Målguide 
 Uppfyllt 

 
<5 veckor 

 
 

Delvis uppfyllt 5-10 veckor 

 
 

Inte uppfyllt >10 veckor 

Ägare 
Miljö- och byggchef 
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2.3.5. I Älmhults kommun får du snabb och effektiv service dygnets 
alla timmar. 
 
Resultatmål 
I Älmhults kommun får du snabb och effektiv service dygnets alla 
timmar. 
 
Syfte 
Främja kommunikationen mellan kommunen och medborgarna. 
 
Indikatorer 
Andel som tar kontakt med kommunens servicecenter och som får ett direkt svar på en 
enkel fråga (%). 
Användning av e-tjänster ska öka. 
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Indikator 
Andel som tar kontakt med kommunens servicecenter och som får ett 
direkt svar på en enkel fråga (%). 
 
Syfte 
Att göra kommunikation med kommunen enkel för medborgaren. 
 
Definition 
Lösningsgrad i servicecenter, dvs andel av ärenden som inkommer via servicecenter och 
som blir lösta i servicecenter. 
 
 
 
 
Mätmetod 
Rapport över registrerade ärenden i servicecenters ärendesystem. 
 
Mätfrekvens 
Per månad och år. 
 
Publiceringsdatum statistik 
15:e i varje månad. 
 
Källa 
Helpdesk (servicecenters ärendesystem)  
 
Målguide 
 Uppfyllt 

 
>40% lösningsgrad 

 
 

Delvis uppfyllt 30 – 40% lösningsgrad 

 
 

Inte uppfyllt <30% lösningsgrad 

Ägare 
Servicechef 
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Indikator 
Användning av e-tjänster ska öka. 
 
Syfte 
Att göra kommunikation med kommunen enkel för medborgaren. 
 
Definition 
Ökning i procent av antal inkomna ärenden via kommunens e-tjänstportal (e-
tjanst.almhult.se). Jämförelse med genomsnitt per månad för 2022. 
 
Mätmetod 
Rapport över inkomna ärenden, hämtas i e-tjänstportalens statistikverktyg. 
 
Mätfrekvens 
Per månad och år. 
 
Publiceringsdatum statistik 
15:e i varje månad. 
 
Källa 
Open-e platform  
 
Målguide 
 Uppfyllt 

 
>50% ökning 

 
 

Delvis uppfyllt 40–50% ökning 

 
 

Inte uppfyllt <40% ökning 

Ägare 
IT/Digitaliseringschef 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-16 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 94 Månadsrapport oktober 
Ärendenummer UN 2021/118 
 

Utbildningsnämndens utskotts beslut 
Utbildningsnämndens utskott förslag till beslut:  
1. Utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljning efter oktober. 
 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 

 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden har beslutat att budgetuppföljning ska göras varje månad 
utom januari, juni och juli.  
Totalt visar driftsprognosen på ett positivt resultat på 2,6 mkr på helår. 
Intäkterna överstiger budget med 12,4 mkr, övriga kostnader överstiger budget 
med 9,8 mkr, medan personalkostnaderna är enligt budget. 
Samtliga verksamheter, förutom gymnasiet och vux, visar ett positiv avvikelse 
per helår. 

 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-02 

• Prognos per oktober 2022, utbildningsnämnden 

• Volymer oktober 2022, daterad 2022-11-01 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
Controller Camilla Hallberg 
Controller Oliver Öst Långström 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-11-02  1(2) 

 

 

Utbildningsförvaltningen  
Camilla Hallberg   
camilla.hallberg@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Månadsrapport oktober  
Ärendenummer UN 2021/118 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden har beslutat att budgetuppföljning ska göras varje månad 
utom januari, juni och juli.  
Totalt visar driftsprognosen på ett positivt resultat på 2,6 mkr på helår. 
Intäkterna överstiger budget med 12,4 mkr, övriga kostnader överstiger budget 
med 9,8 mkr, medan personalkostnaderna är enligt budget. 
Samtliga verksamheter, förutom gymnasiet och vux, visar ett positiv avvikelse 
per helår. 
 
Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-02 

• Prognos per oktober 2022, utbildningsnämnden 

• Volymer oktober 2022, daterad 2022-11-01 
 
 
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljning efter oktober. 
 
 
 
Camilla Hallberg Roger Johansson 
Controller Utbildningschef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
Controller Camilla Hallberg 
Controller Oliver Öst Långström 
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Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant 
 
Barnkonventionens består av 54 artiklar.  
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är: 
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor 
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet 
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling  
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter 
 
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn 
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall 
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning 
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har 
beaktats.  
 

1. Påverkar beslutet barnet? 
Ja  ☐  Nej ☒ 

Förklara oavsett svar: Nej, förslagen på revidering påverkar inte barnen eller 
elevernas undervisning och utbildning. Det handlar om att göra dokumentet mer 
lättförståeligt för pedagoger och vårdnadshavare. 

Om ja, fortsätt med frågorna 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter 
 
 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? 
 
Ja ☐            Nej ☒ 
 
Förklara oavsett svar: se svar på fråga 1. 
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Utbildningsförvaltningen     
Camilla Hallberg 
camilla.hallberg@almhult.se 
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Volymer oktober 2022  
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Antal invånare jämfört med befolkningsprognos 
Nedan redovisas faktiskt antal invånare per månad under 2022 (mörkblå staplar). 
Stapeln längst till höger (ljusblå) visar prognostiserat antal 31 december 2022 
enligt befolkningsprognos gjord hösten 2021. Den vågräta linjen visar 
befolkningsprognosen (gjord hösten 2021) som var underlag för 
kommunfullmäktiges budget 2021. Prognostiserad befolkningsökning har 
fördelats jämnt över året.  
 

  
Faktiskt antal invånare 

oktober 2022 

Prognos antal invånare 
december 2022 

(prognos hösten 2021)  
1-5 år 1 150 1 189  
6-15 år 2 528  2 566  
16-18 år 630 631  
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Förskola – barn folkbokförda i Älmhults kommun 
I diagrammet nedan redovisas antal barn i förskola som nämnden har ”betalningsansvar” för fördelat på egen regi, friskolor och andra 
kommuner. Som jämförelse redovisas budgeterat antal barn under 2022 som en linjär linje. Budgetsiffran är en snittsiffra för våren 
respektive hösten. Underlag är antal invånare i november 2021 samt prognostiserad antalsförändring under 2022. 
Normalt är det fler barn inskrivna under våren än hösten. De ljusare staplarna avser 2021.  
Observera att i egen regi ingår inte barn från andra kommuner. Se diagram på nästa sida för totalt barnantal i kommunens förskolor. 

 

118



 Volymer  

 2022-11-02  9(16) 

 
Förskola – barn i kommunens förskolor 
Av 914 barn i oktober 2022 kommer 20 från andra kommuner, vilket motsvarar 2 % av barnantalet. 
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Fritidshem – elever folkbokförda i Älmhults kommun 
I diagrammet nedan redovisas antal elever i fritidshem som nämnden har ”betalningsansvar” för fördelat på egen regi, friskolor och andra 
kommuner. Som jämförelse redovisas budgeterat antal elever under 2022 som en linjär linje. Underlag är antal invånare i november 2021 
samt prognostiserad antalsförändring under 2022. De ljusare staplarna avser 2021. 

Andelen inskrivna är normalt högre under hösten än våren.  
Observera att i egen regi ingår inte elever från andra kommuner. Se diagram på nästa sida för totalt elevantal i kommunens fritidshem. 
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 Fritidshem – elever i kommunens fritidshem 
Av 1 111 elever i oktober 2022 kommer 25 från andra kommuner, vilket motsvarar 2 % av elevantalet.  
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Grundskola – elever folkbokförda i Älmhults kommun 
I diagrammet nedan redovisas antal elever son nämnden har ”betalningsansvar” för fördelat på egen regi, friskolor och andra kommuner. 
Som jämförelse redovisas budgeterat antal elever under 2022 som en linjär linje. Antalet invånare i grundskoleålder är lägre än 
befolkningsprognosen. Orsak till att antalet elever inte är lägre än budget i nedanstående diagram beror på utbildningsnämndens beslut 
att elevpeng ska beräknas utifrån antal invånare i november och prognostiserad antalsförändring, och inte det prognostiserade antalet 
invånare. De ljusare staplarna avser 2021. 
Elever i grundsärskola ingår inte i nedanstående diagram.  
Observera att i egen regi ingår inte elever från andra kommuner. Se diagram på nästa sida för totalt elevantal i kommunens skolor. 
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Grundskola – elever i kommunens skolor 
Av 2 374 elever i oktober 2022 kommer 50 från andra kommuner, vilket motsvarar 2 % av elevantalet.  
Grundsärskola ingår inte. 
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Gymnasieskola – elever folkbokförda i Älmhults kommun 
I diagrammet nedan redovisas antal elever son nämnden har ”betalningsansvar” för fördelat på egen regi sant andra kommuner/friskolor.  
I budgeten ingår elever som är så kallat överåriga, dvs ingår inte i målgruppen 16–18 år. 
Observera att i egen regi ingår inte elever från andra kommuner. Se diagram på nästa sida för totalt elevantal på Haganässkolan. De 
ljusare staplarna avser 2021. 
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 2022-11-02  15(16) 

 
De ljusare staplarna avser 2021.  

 
Gymnasieskola – elever på kommunens gymnasieskola, Haganässkolan 
Av 444 elever på Haganässkolan som går gymnasieutbildning kom i oktober 2022 68 stycken från annan kommun, d v s 15 %.  
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 Volymer  

 2022-11-02  16(16) 

 
 

Komvux – antal elever på kommunens vuxenutbildning, Haganässkolan 
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Kommunledningsförvaltningen   
  
Camilla Hallberg 
camilla.hallberg@almhult.se 

2022-11-03 

 
  
 
 
 
  

Utbildningsnämnden – 
månadsrapport efter oktober 2022 
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Driftredovisning  
 

Analys av utfall och helårsprognos intäkter och kostnader 
 

 

 
 
Helårsprognos 
 
Totalt ser ekonomin under året ut att gå mot ett plus på cirka 2,6 mkr vilket är en försämring med 1 mkr 
sen prognosen i september. Liksom vid förra prognosen råder osäkerhet gällande kostnader för 
skolskjutsar. Osäkerhet över personalkostnaderna för hösten samt interkommunala kostnader och intäkter 
har minskat. Den stora negativa förändringen sen sist är att det är fler elever på gymnasiet som går på andra 
skolor än Haganäs. 

Intäkter 
Intäkterna beräknas överstiga budgeten med 12,4 mkr. Framför allt handlar det om bidrag från 
Migrationsverket och statsbidrag för sjuklönekostnader som inte budgeterats (cirka 7 mkr). Föräldraavgifter 
för fritidshem och förskola beräknas överstiga budgeten med 1,8 mkr vilket är nästan 2,1 mkr högre än 
under 2021. Diverse försäljningsintäkter beräknas överstiga budgeten med 0,7 mkr. Intäkterna för 
interkommunala avgifter beräknas överstiga budgeten och uppgå för alla verksamheter på 19,4 mkr vilket 
är en försämring sen förra prognosen (föregående år 20,7 mkr). I prognosen finns intäkter som är överförda 
från fjolåret på nästan 4 mkr vilket också bidrar till överskottet. Det är viktigt att tänka på att dessa intäkter 
samt även bidraget från Migrationsverket (till viss del) samt bidraget för sjuklönekostnaderna inte kommer 
under nästa år. 

Personalkostnader 
Personalkostnaderna beräknas ligga i fas med budgeten, vilket är en förbättring med nästan 0,8 mkr sen 
förra prognosen. Samtliga verksamhetsområden, förutom förskolan och gymnasiet, beräknar förbruka mer 
än budgeten. Störst underskott i kronor står grundskolan för med 4,6 mkr (drygt 2 procent av budgeten) 
men störst underskott i andel av budget står komvux för med drygt 7 procent (underskott i kronor 1,3 mkr). 
Förskolans överskott uppgår till 4,2 mkr (knappt 4 procent av budgeten). Gymnasiets överskott uppgår till 
0,3 mkr vilket är under en halv procent av budgeten. Om den prognostiserade personalkostnaden stämmer 
innebär det i så fall att lönekostnaderna på helår ökar med 4,0 procent jämfört med fjolåret. För att 
prognosen ska slå in behöver det bli kostnader motsvarande 20 fler anställda under årets sista två månader 
än det var under oktober.  

 
 

DRIFTREDOVISNING Helår 2021 

Intäkter/kostnader (tkr)                             
kostnad=minus , intäkt=plus Utfall 2022 Utfall 2021 Budget 

Prognos 
per 

oktober
Budget-

avvikelse 

Utfall

Intäkter 83 247 82 459        101 469      113 887        12 418        111 536 

Personalkostnader 373 322-   359 572-   -      449 859 -   449 895 36-             -      432 662 

Övriga kostnader 189 262-   177 755-   -      231 818 -   241 583 9 765-        -      223 297 
Summa -   479 337 -   454 868 -      580 208 -   577 591          2 617 -      544 423 

Januari-oktober  Helår 2022
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Övriga kostnader   
Övriga kostnader beräknas överstiga budgeten med 9,8 mkr. Framför allt är det transportkostnader, vilket 
bland annat inbegriper skolskjutsar, som budgeten inte räcker till för (underskott 2,6 mkr) och köp av 
verksamhet som överstiger budgeten med 2,4 mkr vilket är en försämring med knappt 2 mkr sen förra 
prognosen. Andra underskott finns på kapitalkostnadssidan, lokalkostnader samt övriga tjänster. Generellt 
kan nämnas att flertalet kostnader beräknas bli dyrare än budgeterat. Undantag kan göras för representation, 
annonsering och telefonitjänster som samtliga visar mindre överskott. Om den prognostiserade kostnaden 
stämmer innebär det i så fall att övriga kostnader på helår ökar med 8,1 procent jämfört med fjolåret. En 
stor del av detta förklaras med ökade kostnader till fristående skolor och interkommunala avgifter där det är 
en ökning med 10,5 procent. 

 
Utfall för perioden 
 
 

 
 
 
Personalkostnader 
Pandemin har påverkat kostnaderna under våren då sjukfrånvaron varit hög, hittills har sjuklönekostnaden 
varit 9,4 mkr vilket kan jämföras med motsvarande belopp för perioden i fjol på 8,4 mkr (helår 10,3 mkr).  

Den höga sjukfrånvaron har resulterat i högre timlönekostnader. Timlönekostnaden uppgår till 7,8 mkr för 
perioden vilket kan jämföras med motsvarande belopp för perioden i fjol på 4,3 mkr (helår 6,7 mkr). 

 
 

 
 
 
 
 

Tkr Utfall 2021, 
helår

Utfall 
2021, 
oktober

Utfall 2022 
oktober Budget 2022 Prognos 2022

Förbrukning 
budget (%) 
Riktpunkt 83%

Förändring för-
brukning 21/22 
utfall jan-okt (%)

Förändring för-
brukning 21 
prognos 22 (%) 

Intäkter 109 997 82 459 83 247 101 469 113 887 82 1,0 3,5
varav bidrag 70 897 52 515 51 800 62 667 74 111 83 1,4-                           4,5
varav interkommunala avgifter 20 692 13 716 14 667 21 148 19 434 69 6,9 6,1-                      
varav avgifter 17 239 14 194 16 028 17 550 19 304 91 12,9 12,0
varav övriga intäkter 1 169 2 035 751 104 1 038 722 63,1-                        11,2-                    

Kostnader 654 419 537 327 562 584 681 677 691 478 83 4,7 5,7
varav löner 432 662 359 572 373 322 449 859 449 895 83 3,8 4,0
- därav månadslön* 350 134 287 203 293 903 - - 2,3 -
- därav timlön* 6 678 4 294 7 808 - - 81,8 -
- därav övertid* 2 204 1 575 1 600 - - 1,6 -
- därav sjuklöner* 10 283 8 436 9 429 - - 11,8 -
varav interkommunala avgifter 72 524 58 771 64 196 77 719 80 122 83 9,2 10,5
varav lokalkostnader 71 395 60 564 69 156 80 558 82 473 86 14,2 15,5
varav kapitalkostnader 12 572 10 259 4 535 5 537 6 407 82 55,8-                        49,0-                    
varav transporter 22 409 15 040 15 488 24 985 27 626 62 3,0 23,3
varav övrigt 42 858 33 121 35 885 43 019 44 955 83 8,3 4,9
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Analys av utfall och helårsprognos per verksamhetsområde  
 

 
 
 
Central förvaltning 
Prognosen för central förvaltning visar ett överskott på 3 145 tkr (f g månad plus 2 151 tkr) vilket 
motsvarar knappt 8 procent av budgeten.  

 
Prognos helår 
Samtliga ansvar (förvaltningschef, administrativ chef, modersmål och studiehandledning, skolbibliotek och 
barn- och elevhälsan) prognostiserar överskott på totalen. Större överskott beräknas uppkomma på 
personalkostnader under förvaltningschefen samt barn- och elevhälsan. Överskott beräknas också uppstå 
under administrativ chef på utbildningskostnader på 1,4 mkr, detta är också den stora förändringen sen 
förra prognosen. Större underskott beräknas uppkomma på personalkostnaderna under modersmål och 
studiehandledning.  
 
Förskolan 
Helårsprognosen för förskolan visar ett överskott på 1 310 tkr (f g månad plus 880 tkr) vilket motsvarar 
en procent av budgeten. 

 
Prognos helår 
Kommunens egna förskolor går fortsatt bra ekonomiskt. Centralt har det blivit dyrare än planerat med fler 
barn till friskolorna vilket kostar 3,9 mkr jämfört med föregående prognos. Denna kostnad neutraliseras 
dock något med fördelning av bidraget för sjuklöner på 1,4 mkr. Generellt sett går förskolorna med ett 
överskott som förklaras med mycket sjukfrånvaro (speciellt i början av året) som samtidigt som enheterna 
har jobbat med att inte tillsätta så många vikarier. Totalt visar förskolan ett överskott på 4,2 mkr för 
personalen. 
 
Internationella skolan 
Prognosen för internationella skolan visar ett mindre överskott på 273 tkr (f g månad plus 373 tkr) vilket 
motsvarar en halv procent av budgeten.  
 
Prognos helår 
Personalkostnader beräknas gå med ett överskott trots att över tjugo anställningsavtal har skrivits om till 
höstterminen. Personalkostnadsprognosen visar en ökning med 0,5 procent jämfört med 2021. Bidraget 
från IKEA blir troligtvis lite lägre än budgeterat men vägs i princip upp av sjuklönebidraget för december 

DRIFTREDOVISNING Helår 2021 

Ansvar/organisation (tkr) 
nettokostnad=minus Utfall 2022 Utfall 2021 Budget 

Prognos 
per 

oktober
Budget-

avvikelse 

Prognos 
budget-
avvikelse 

per 
september

Utfall

600 Central förvaltning -30 596 -40 237 -41 048 -37 903 3 145 2 151 -49 119
610 Förskolan -96 219 -93 771 -117 178 -115 868 1 310 880 -113 603
630 Internationella skolan -43 765 -45 145 -49 147 -48 874 273 373 -50 082
640 Grundskolan -212 024 -196 105 -264 503 -264 349 154 650 -239 843
650 Gymnasieskolan -74 758 -68 754 -91 610 -93 254 -1 644 207 -80 339
660 Vux -21 975 -10 856 -16 722 -17 343 -621 -634 -11 437
Summa nämndens nettokostnader -479 337 -454 868 -580 208 -577 591 2 617 3 627 -544 423

Januari-oktober  Helår 2022
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2021 t o m mars 2022 från staten. Totalt ligger prognosen på drygt 3 procent under fjolårets förbrukning 
vilket beror på minskade övriga kostnader samt ökade intäkter.  

 
Grundskolan 
Prognosen för grundskolan visar ett överskott på 154 tkr (f g månad plus 650 tkr) vilket motsvarar knappt 
0,5 procent av budgeten.  

 
Prognos helår 
På personalkostnader prognostiseras ett underskott på 4,6 mkr. På övriga kostnader prognostiseras ett 
underskott på lokaler (1,7 mkr) men den stora negativa avvikelsen finns under transporter (3,4 mkr). 
Prognosen för skolskjuts är dock ytterst osäker då det hittills under höstterminen endast kommit fakturor på 
700 tkr.  

 
Gymnasieskolan 
Prognosen för gymnasieskolan visar ett underskott på 1 644 tkr (f g månad plus 207 tkr) vilket motsvarar 
knappt två procent av budgeten.  

 
Prognos helår 
Prognosen för personalkostnaderna visar på ett överskott som uppgår till knappt en halv procent vilket 
motsvarar knappt en halv lärartjänst. Försämringen sen förra prognosen består av ett ökat antal elever på 
skolor utanför kommunen. Totalt visar de interkommunala kostnaderna ett mindre överskott på 0,3 mkr. De 
interkommunala intäkterna visar ett underskott på 2,6 mkr. 
 
Vux 
Prognosen för vux visar ett mindre underskott på 621 tkr (f g månad minus på 634 tkr) vilket motsvarar 
knappt 4 procent av budgeten.  
 
Prognos helår 
Prognosen för vux visar ett underskott på personalkostnaderna på 1,3 mkr samtligt som intäkterna visar ett 
överskott på 1,2 mkr. Av intäkterna består 0,9 mkr av extra intäkter från Migrationsverket. Viktigt att tänka 
på att i prognosen ingår 3,0 mkr i uppbokade intäkter från fjolåret. Detta är en engångseffekt. 
 
Särskolan 
Särskolans budget ingår i ovanstående ramar. Bryter man ut särskolan visar verksamheten ett överskott på 
4,0 mkr jämfört med budgeten. Detta innebär att om man bortser från särskolans budget så skulle 
grundskolan (framför allt) och gymnasiet gå med underskott. Totalt ligger prognosen på drygt 10 procent 
över fjolårets förbrukning (trots överskottet) vilket beror på ökade personalkostnader med 6 procent och 
övriga kostnader på knappt 26 procent. Intäkterna beräknas minska med 4 procent.  
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 Investeringsredovisning och prognos 
 

 
 

Av investeringarna beräknas 16,6 mkr av budgeten på 20,8 att användas under året. Överskottet på årets 
budget för Paradisskolans inventarier samt eventuellt en mindre budget för verksamhetssystemet kommer att 
flyttas med till 2023, övriga investeringsbudgetar kommer antingen att avslutas eller inte flyttas med. Vad 
gäller de olika inventarieprojekten så är det svårt att veta exakt hur mycket som kommer att hinna levereras i 
år. Dessa budgetmedel kommer att användas i så liten utsträckning som möjligt för att minimera de 
kommande årens kapitalkostnader. 

 
 

 

Budget 2022 Prognos 2022 Redovisat t o m oktober
Nytt verksamhetssystem 3 369 1 409 387
Nytt verksamhetssystem CBEH 275 275 59
Paradiset inventarier 12 000 10 000 8 842
Inventarier administration 50 52 52
Inventarier förskola 800 800 449
Inventarier grsk/fth 1 200 1 200 477
It-utrustning grsk/fth 300 - 5
Akustikanpassningar grsk/fth 300 300 -
Inventarier gy/vux 2 545 2 545 555
Totalt 20 839 16 581 10 826
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-16 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 92 Budget 2023 
Ärendenummer UN 2022/84 

 
Sammanfattning  
Roger Johansson, utbildningschef, går igenom förutsättningarna för budget 
2023. Ändrade förutsättningar mot innan. Finns inget färdigt förslag.   
Stefan Jönsson (S) lyfter frågan om att eventuellt skjuta upp internbudgeten, och 
ta beslutet i januari.  
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-16 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Utbildningsnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 97 Utbildningsnämndens sammanträdesplan 
2023 
Ärendenummer UN 2022/314 
 

Utbildningsnämndens utskotts beslut 
Utbildningsnämndens utskott förslag till beslut:  
1. Utbildningsnämnden antar föreslagen sammanträdesplan för år 2023. 

 

Utskott Nämnd 
23-01-18 23-01-18 

 23-02-01 – 
eftermiddag  

23-02-15 23-03-01 

23-03-15 23-03-29 - Heldag 

23-04-12 23-04-26 

23-05-03 23-05-17 

23-05-31 23-06-14 

23-08-16 23-08-30 

23-09-13 23-09-27 - Heldag 

23-10-04 23-10-18 

23-11-01 23-11-15 

23-11-29 23-12-13 

24-01-10 24-01-17 

 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-16 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Utbildningsnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesplan för år 
2023. Utbildningsnämnden och utbildningsnämndens utskott sammanträder på 
onsdagar kl. 8.30-12.00 om inget annat anges på kallelsen, med undantag den 1 
februari då nämnden sammanträder under eftermiddagen.  Planerade heldagar 
för utbildningsnämnden är 2023-03-29 och 2023-09-27. Utbildningsnämndens 
sammanträde 2023-01-18 är ett kort sammanträde för val av ledamöter och 
ersättare till utbildningsnämndens utskott. 
 

Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-04 
 
Förslag på sammanträdet 
Stefan Jönsson (S) önskar byta tiden för nämnden den 1 februari, från förmiddag 
till eftermiddag. Utskottet godkänner ändringen.  
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Verksamhetschef förskola, Jenni Karlsson 
Grundskolechef Anna Rix Grönvall 
Verksamhetschef Gy/Vux, Samuel Svensson 
Verksamhetschef Centrala Barn och Elevhälsan, Charlotte Ingvarsson 
Utvecklingsstrateg, Camilla Svensson 
Controller Camilla Hallberg, Oliver Öst Långström, controller  
Rektorer 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-11-04  1(2) 

 

 

Utbildningsförvaltningen  
Christian Tegnvallius   
christian.tegnvallius@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Utbildningsnämndens sammanträdesplan   
Ärendenummer UN 2022/314 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesplan för år 
2023. Utbildningsnämnden och utbildningsnämndens utskott sammanträder på 
onsdagar kl. 8.30-12.00 om inget annat anges på kallelsen. Planerade heldagar 
för utbildningsnämnden är 2023-03-29 och 2022-09-27. Utbildningsnämndens 
sammanträde 2023-01-18 är ett kort sammanträde för val av ledamöter och 
ersättare till utbildningsnämndens utskott. 
 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden  
 
Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-04 

 
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden antar föreslagen sammanträdesplan för år 2023. 

 

Utskott Nämnd 
23-01-18 23-01-18 

 23-02-01 

23-02-15 23-03-01 

23-03-15 23-03-29 - Heldag 

23-04-12 23-04-26 

23-05-03 23-05-17 

23-05-31 23-06-14 

23-08-16 23-08-30 

23-09-13 23-09-27 - Heldag 

23-10-04 23-10-18 

23-11-01 23-11-15 

23-11-29 23-12-13 

24-01-10 24-01-17 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-11-04  2(2) 

 

 

 

  
 
 
 
Christian Tegnvallius Underskrift 
Titel Titel 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Verksamhetschef förskola, Jenni Karlsson 
Grundskolechef Anna Rix Grönvall 
Verksamhetschef Gy/Vux, Samuel Svensson 
Verksamhetschef Centrala Barn och Elevhälsan, Charlotte Ingvarsson 
Utvecklingsstrateg, Camilla Svensson 
Controller Camilla Hallberg, Oliver Öst Långström, controller  
Rektorer 
 

 
Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant 
 
Barnkonventionens består av 54 artiklar.  
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är: 
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor 
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet 
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling  
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter 
 
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn 
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall 
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning 
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har 
beaktats.  
 

1. Påverkar beslutet barnet? 
Ja  ☐  Nej ☒ 

Förklara oavsett svar: Beslutet påverkar ledamöterna i utbildningsnämnden och 
dess utskott, då det är dessa som ska gå sammanträdandena.  
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Januari
 Redovisning ej verkställda beslut
Redovisning elevenkäten Fritidstempen
Redovisning trivselenkät vårdnadshavare fritidshem.
Redovisning oroande frånvaro, gr, gr sär, f-klass
Utbildning ledamöter

Februari
Programutbud Haganässkolan kommande år
Redovisning statsbidrag föregående år
Bokslut föregående år

Mars-heldag

Månadsrapport februari
Kvalitetsrapport "Samverkan, inflytande och delaktighet"

April
Delårsrapport 1
Uppföljning Kommunala aktivitetsansvaret, KAA

Maj
Redovisning trivselenkät vårdnadshavare förskola
Redovisning av skoltempen 
Månadsrapport april
Återrapport från lokala programråd

Juni
Budgetförslag kommande år
Förslag taxor och avgifter kommande år
Månadsrapport maj
Kvalitetsrapport "Normer och värden" (alt: i augusti)
Redovisning ej verkställda beslut
Redovisning trivselenkät vuxenutbildning

Juli
Augusti

Förenklad månadsrapport
Redovisning betygsresultat vt
Redovisning oroande frånvaro, gr, gr sär, f-klass

September-heldag
Delårsrapport 2
Kvalitativt ledningssystem, patientsäkerhetsberättelse och 
verksamhetsberättelse- elevhälsans medicinska insats

Oktober
Uppföljning Kommunala aktivitetsansvaret, KAA
Månadsrapport september

November
Uppföljning årets interna kontrollplan
Verksamhetsplan kommande år (budget)
Sammanträdesplan kommande år
Månadsrapport oktober
Kvalitetsrapport "Kunskaper, utveckling och lärande"

December
Verksamhetsplan kommande år (budget)
Barn- och elevpeng kommande år
Interkommunal ersättning gymnasiet kommande år
Intern kontrollplan kommande år
Månadsrapport november
Redovisning trivselenkät vuxenutbildning

 

återkommande 
ärenden 

utbildningsnämnden

Planeringen är 
preliminär och kan 
komma att ändras

2023
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-11-24  1(1) 

 

 

Utbildningsförvaltning 
Camilla Åström   
camilla.astrom@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Sammanställning inkomna delegeringsbeslut   
  
Ärendenummer UN 2022/10 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utbildningsnämndens 
utskott och tjänstemän enligt en fastställd delegeringsordning. Dessa beslut ska 
redovisas till utbildningsnämnden.  
Från och med 2022-03-23 redovisas anställningsavtal i separata rapporter, 
frånsett anställningar av personer som saknar personnummer. Övriga 
delegeringsbeslut redovisas som tidigare liksom anställningar som saknar 
personnummer.  
Anmälan av delegeringsbeslut görs med hänsyn till bland annat möjligheten att 
överklaga, för att beslut ska vinna laga kraft och för att nämnden ska kunna 
kontrollera att dess ansvar uppfylls. 
Ett delegeringsbeslut kan inte överprövas eller ändras av nämnden, däremot kan 
nämnden återkalla givet delegationsuppdrag. Detta kan göras generellt för en 
viss grupp av ärenden, för en viss tjänsteman eller för ett visst ärende. Delegaten 
kan lämna över beslutanderätten i ett visst ärende till nämnden om ärendets 
beskaffenhet kan anses påkalla det. 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-24 

• Rapport delegeringsbeslut daterad 2022-11-24 

• Avtalsrapport Utbildningsförvaltning, Tillsv anst, Månad 2022-10 

• Avtalsrapport Utbildningsförvaltning, Alla tidsbegr anst, Månad 2022-10 

• Avtalsrapport Utbildningsförvaltning, Timavlönade, Månad 2022-10 
 

 
Förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut. 

 
Camilla Åström  Roger Johansson 
Verksamhetscontroller Utbildningschef 
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Camilla Åström2022-11-24

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden

Sekretess: Visas ej

2022-11-30

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2022.1400 Avgiftsbefrielse_Fritidshem 7.3 Avgift §9/2022

2022-11-01 Elisabeth Lindén

UN 2022/317 Elevärende 7.3 Avgift

Ingela Vigstrand

2022.1401 Volymer i regional upphandling 1.1 Brådskande karaktär 
§2/2022

2022-11-02 Thomas Harrysson

UN 2022/316 Regional skolskjutsupphandling 1.1 Brådskande karaktär

Samuel Svensson

2022.1416 Plan mot kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering, Diö skola och fritidshem

5.6 Plan mot kränkande 
behandling §13/2022

2022-07-01 Lena Andersson

UN 2022/321 Plan mot kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering, Diö skola och fritidshem

5.6 Plan mot kränkande 
behandling

Linda Steckel

2022.1417 Plan mot kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering. Liatorps skola och fritidshem

5.6 Plan mot kränkande 
behandling §14/2022

2022-07-01 Lena Andersson

UN 2022/322 Plan mot kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering. Liatorps skola och fritidshem

5.6 Plan mot kränkande 
behandling

Linda Steckel

2022.1464 Ställföreträdande rektor Haganässkolan 3.10 Tillsättning av rektor 
§1/2022

2022-11-09 Roger Johansson

UN 2022/325 Ställföreträdare rektor Haganäs 3.10 Tillsättning av rektor

Camilla Åström

2022.1470 Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande 
behandling Gemöskolan 22/23

5.6 Plan mot kränkande 
behandling

2022-11-14 Anna Wilhelmsson Hallum

UN 2022/328 Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande 
behandling Gemöskolan 22/23

5.6 Plan mot kränkande 
behandling

Charlotte Ramberg 
Petersson

Sidan  1 av 2
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2022.1485 Beslut: omedelbar avstängning -Haganässkolan 12.1 Avstängning i 
gymnasieskola §1/2022

2022-11-18 Samuel Svensson

UN 2022/331 Beslut: omedelbar avstängning 12.1 Avstängning i 
gymnasieskola

Anna Strandqvist Rytkönen

Sidan  2 av 2
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Älmhults kommun 
Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar utfärdade månad 2022-10 
inom Utbildningsförvaltning 

Urval: Tillsvidare 

Identitet, beslutsdatum Anställning 
 
 

1 ALMTOOB01.221005  Mentor                  
  Organisation: Linné 7-9 efg 

Tillsvidare, From: 2023-01-01 
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Torbjörn Öberg, Rektor 

 
2 ALMTOOB01.221005  Lärare grundskola, 7-9  

  Organisation: Linné 7-9 efg 
Tillsvidare, From: 2022-11-01 
Ferieanställning, Utfärdat av: Torbjörn Öberg, Rektor 

 
3 ANNBAR29.221007 Lärare, praktisk/estet  

  Organisation: Haganäs, Gymnasie 3 
Tillsvidare, From: 2022-08-10 
Ferieanställning (70%), Utfärdat av: Annika Bardh, Rektor särskola 

 
4 ANNBAR29.221014 Elevresurs  

  Organisation: Grundsärskolan 7-9 
Tillsvidare, From: 2022-10-01 
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Annika Bardh, Rektor 
särskola 

 
5 ANNBAR29.221019  Administratör  

  Organisation: Grundsärskolan 1-6 
Tillsvidare, From: 2022-11-01 
Deltid - Sem.tjänst (60,00%), Utfärdat av: Annika Bardh, Rektor särskola 

 
6 EMSV25.221028 Fritidsledare   

  Organisation: Elme Fritids 
Tillsvidare, From: 2022-11-01 
Heltid - Sem.tjänst,  Utfärdat av: Emil Svensson, Rektor Bitr. 

 
7 EVBR14.221018  Lärare grundskola, F-3   

  Organisation: Elme Skolan 4-6 
Tillsvidare, From: 2022-10-01 
Ferieanställning, Utfärdat av: Eva-Lena Brafield, Rektor 

 
8 EVBR14.221027  Lärare grundskola, F-3   

  Organisation: Elme Skolan F-3 
Tillsvidare, From: 2022-11-01 
Ferieanställning, Utfärdat av: Eva-Lena Brafield, Rektor 
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sida 2 

Identitet Anställning 
 
 

9 EVBR14.221028 Lärare grundskola, F-3   
  Organisation: Elme Skolan F-3 

Tillsvidare, From: 2022-11-01 
Ferieanställning, Utfärdat av: Eva-Lena Brafield, Rektor 

143



Älmhults kommun 
Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar utfärdade månad 2022-10 
inom Utbildningsförvaltning 

Urval: Alla visstid, månadsavlönade 

Identitet, beslutsdatum Anställning 
 

 

 
1 ALBE10.221022 Lärare grundskola, 7-9 

 Organisation: The International School, MYP 
Vikariat, 2022-10-29 - 2022-12-31,  Ferieanställning,  
Utfärdat av: Alesi Adi Bete, Rektor 

 
2 ALBE10.221028  Lärare grundskola, 7-9  

  Organisation: The International School, MYP 
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-11-07 - 2023-03-31 
Utfärdat av: Alesi Adi Bete, Rektor 

 
3 ALMFRLJ01.221014 Elevresurs 

 Organisation: Klöxhult, Klöxhult F-3 
Visst arbete- BEA,PAN,RiB, 2022-11-01 - 2025-10-31 
Deltid - BEA (25,00%), Utfärdat av: Fredrik Ljung, Rektor 

 
4 ANNBAR29.221010  Elevresurs  

  Organisation: Grundsärskolan 1-6 
Särkild visstidsanställning, 2022-10-03 - 2022-12-31 
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Annika Bardh, Rektor 
särskola 

 
5 ANNBAR29.221013 Lärare, praktisk/estet  

  Organisation: Haganäs, Gymnasie 3 
Särkild visstidsanställning, 2022-08-10 - 2023-06-22 
Ferieanställning (85,00%), Utfärdat av: Annika Bardh, Rektor särskola 

 
6 ANNBAR29.221017 Elevresurs  

  Organisation: Grundsärskolan 1-6 
Särkild visstidsanställning, 2022-10-03 - 2022-12-31 
Deltid - Sem.tjänst (95,00%), Utfärdat av: Annika Bardh, Rektor särskola 

 
7 EMSV25.221003  Fritidsledare  

  Organisation: Elme Fritids 
Allmän visstidsanställning, 2022-08-10 - 2023-08-10 
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Emil Svensson, Rektor Bitr. 
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Identitet Anställning

 

 

8 EVBR14.221027 Lärare grundskola, F-3  
  Organisation: Elme Skolan 4-6 

Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-11-01 - 2023-05-31 
Ferieanställning, Utfärdat av: Eva-Lena Brafield, Rektor 

 
9 EVBR14.221027 Lärare grundskola, 4-6   

  Organisation: Elme Skolan 4-6 
Tidsbegr.enl.skollagen, 2023-01-01 - 2023-12-31 
Ferieanställning, Utfärdat av: Eva-Lena Brafield, Rektor 

 
10 MABE07.221004 Förskollärare  

  Organisation: Häradsbäck 
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-11-01 - 2023-01-31,  Heltid - Sem.tjänst,  
Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola 

 
11 MABE07.221006  Förskollärare   

  Organisation: Häradsbäck 
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-11-01 - 2022-11-30, Heltid - Sem.tjänst,  
Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola 

 
12 MABE07.221007 Förskollärare   

  Organisation: Häradsbäck 
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-12-01 - 2023-01-31,  
Deltid - Sem.tjänst (80,00%), Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola 

 
13 MAJO12.221017 Förskollärare  

  Organisation: Tornet 
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-11-16 - 2023-02-13 
Deltid - Sem.tjänst (60,00%), Utfärdat av: Maria Johnsson, Rektor för förskola 

 
14 MATH02.221003 Förskollärare   

  Organisation: Violen 
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-10-24 - 2022-12-31 
Deltid - Sem.tjänst (85,00%), Utfärdat av: Malin Turesson, Rektor för förskola 

 
15 MATH02.221017 Förskollärare  

  Organisation: Liljebacken 
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-11-01 - 2022-12-31,  
Deltid - Sem.tjänst (75,00%), Utfärdat av: Malin Turesson, Rektor för förskola 

 
16 MOMA08.221005 Barnskötare  

  Organisation: Hallaryd 
Vikariat, 2022-10-03 - 2022-12-31,  
Deltid - Sem.tjänst (75,00%), Utfärdat av: Monica Malm, Rektor 
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sida 3

Identitet Anställning

 

 

17 SASV16.221003 Lärare gymnasium, allmän  
  Organisation: Haganäs, Gymnasie 1 

Allmän visstidsanställning, 2022-08-10 - 2023-08-09 
Ferieanställning, Utfärdat av: Samuel Svensson, 
Verksamhetschef 

 
18 SASV16.221004 Elevresurs  

  Organisation: Haganäs, Gymnasie 1 
Särkild visstidsanställning, 2022-10-04 - 2022-12-31 
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Samuel Svensson, 
Verksamhetschef 

 
19 SASV16.221013 Lärare gymnasium, allmän   

  Organisation: Haganäs, Gymnasie 1 
Särkild visstidsanställning, 2022-10-01 - 2023-03-31 
Ferieanställning, Utfärdat av: Samuel Svensson, 
Verksamhetschef 

 
20 SASV16.221017 Lärare gymnasium, allmän   

  Organisation: Haganäs, Gymnasie 2 
Särkild visstidsanställning, 2022-08-01 - 2023-03-31 
Ferieanställning, Utfärdat av: Samuel Svensson, 
Verksamhetschef 
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Älmhults kommun 
Förteckning över avtal om timavlönade anställningar utfärdade månad 2022-10 
inom Utbildningsförvaltning 

Regnr, beslutsdatum Ärende 
 
 

1 ALMANWI01.221010  Lärare grundskola, 4-6, 401010 
 Organisation: Gemö 4-6 

Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2022-09-19, intermittent 
Utfärdat av: Anna Wilhelmsson-Hallum, Rektor 

 
2 ALMANWI01.221028 Elevresurs, 403016 

 Organisation: Gemö 1-3 
Intermittent, From: 2022-10-13, intermittent 
Utfärdat av: Anna Wilhelmsson-Hallum, Rektor 

 
3 ALMLILI04.221017 Förskollärare, 402010 

 Organisation: Ryforsgården 
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2022-10-10, intermittent 
Utfärdat av: Lisbeth Lindström, Rektor för förskola 

 
4 ANNBAR29.221007 Lärare gymnasium, allmän, 401012  

  Organisation: Haganäs, Gymnasie 3 
Intermittent, From: 2022-09-01, intermittent 
Utfärdat av: Annika Bardh, Rektor särskola 

 
5 EMJO17.221003 Lärarassistent, 403015 

 Organisation: The International School, PYP 
Tidsbegr.enl.skollagen, From - tom: 2022-10-04 - 2023-10-04  
Utfärdat av: Emelie Jönsson, Rektor Bitr 

 
6 MJO17.221003 Lärarassistent, 403015  

  Organisation: The International School, PYP 
Tidsbegr.enl.skollagen, From - tom: 2022-10-04 - 2023-10-04 
Utfärdat av: Emelie Jönsson, Rektor Bitr 

 
7 EVBR14.221019  Lärare, modersmål, 401019 

  Organisation: Modermålslärare 
Tidsbegr.enl.skollagen, From - tom: 2022-10-18 - 2023-06-16 
Utfärdat av: Eva-Lena Brafield, Rektor 

 
8 EVBR14.221027 Studiehandledare, 403013 

 Organisation: Modermålslärare 
Intermittent, From - tom: 2022-10-21 - 2023-06-16 
Utfärdat av: Eva-Lena Brafield, Rektor 

 
9 EVBR14.221027  Lärare, modersmål, 401019  

  Organisation: Modermålslärare 
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2022-10-31, intermittent 
Utfärdat av: Eva-Lena Brafield, Rektor 

 
10 EVBR14.221031  Lärare, modersmål, 401019   

  Organisation: Modermålslärare 
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2022-11-01, intermittent 
Utfärdat av: Eva-Lena Brafield, Rektor 
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sida 2

Regnr Ärende

 

11 LAAN18.221014  Lärare grundskola, F-3, 401009 
  Organisation: Liatorp skola 

Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2022-10-13, intermittent 
Utfärdat av: Lena Andersson, Rektor 

 
12 MABE07.221004  Förskollärare, 402010   

  Organisation: Timavlönade UTB 
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2022-09-10, intermittent 
Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola 

 
13 MABE07.221004 Lärare grundskola, F-3, 401009   

  Organisation: Timavlönade UTB 
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2022-10-01, intermittent 
Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola 

 
14 MABE07.221004 Lärare grundskola, F-3, 401009   

  Organisation: Timavlönade UTB 
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2022-10-01, intermittent 
Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola 

 
15 MABE07.221005  Lärare grundskola, F-3, 401009  

  Organisation: Timavlönade UTB 
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2022-09-10, intermittent 
Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola 

 
16 MABE07.221005 Förskollärare, 402010   

  Organisation: Timavlönade UTB 
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2022-10-01, intermittent 
Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola 

 
17 MABE07.221005  Förskollärare, 402010  

  Organisation: Timavlönade UTB 
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2022-10-06, intermittent 
Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola 

 
18 MABE07.221007 Förskollärare, 402010  

  Organisation: Timavlönade UTB 
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2022-10-10, intermittent 
Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola 

 
19 MABE07.221008  Lärare grundskola, F-3, 401009  

  Organisation: Timavlönade UTB 
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2022-10-10, intermittent 
Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola 

 
20 MABE07.221013 Förskollärare, 402010 

 Organisation: Eneryda 
Intermittent, From: 2022-11-01, intermittent 
Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola 

 
21 MABE07.221017  Förskollärare, 402010  

  Organisation: Timavlönade UTB 
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2022-10-17, intermittent 
Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola 

 
22 MABE07.221017  Lärare grundskola, F-3, 401009 

  Organisation: Timavlönade UTB 
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2022-10-17, intermittent 
Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola 
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Regnr Ärende

 

 
23 MABE07.221017  Lärare grundskola, F-3, 401009  

  Organisation: Timavlönade UTB 
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2022-10-17, intermittent 
Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola 

 
24 ABE07.221018  Lärare grundskola, F-3, 401009  

  Organisation: Timavlönade UTB 
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2022-10-17, intermittent 
Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola 

 
25 MABE07.221018  Förskollärare, 402010 

  Organisation: Timavlönade UTB 
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2022-10-17, intermittent 
Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola 

 
26 MABE07.221030 Lärare grundskola, F-3, 401009 

  Organisation: Timavlönade UTB 
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2022-11-15, intermittent 
Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola 

 
27 MABE07.221030  Lärare grundskola, F-3, 401009 

  Organisation: Timavlönade UTB 
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2023-01-01, intermittent 
Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola 
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