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Utbildningsnämnden

Meddelanden 2021-03-03
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-14 om policy för att stärka barns
rättigheter i Älmhults kommun KS 2020/131
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-12 att anta Verksamhetsplan för att stärka
barns rättigheter i Älmhults kommun samt anta mallen Barnrättsbaserat
beslutsunderlag. KS 2020/132
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-12 att godkänna upphandlingsplan 2021. KS
2020/151
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-02 om modell för samarbete med
utbildningsnämnden. KS 2020/98
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-02 om aktiviteter för styrelsens uppsiktsplikt.
KS 2020/145
Tekniska nämndens beslut 2021-02-16 om tilldelningsbeslut för ombyggnation
av Diö skola. TN 2021/21
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Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 188 Policy för att stärka barns rättigheter i
Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2020/131

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta det styrande dokumentet Policy för att stärka barns rättigheter i
Älmhults kommun.
2. Hela koncernen ska innefattas av policyn.
3. Policyn, utöver aktualisering varje år, ska omprövas varje mandatperiod.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunens ledningsgrupp beslutade i början av 2020 att utarbeta en modell för
att säkerställa att Älmhults kommun lever upp till Barnkonventionen som den 1
januari 2020 blev svensk lag. Utgångspunkten var att säkerställa att de beslut
som fattas inom kommunen är barnrättsbaserade och lever upp till
Barnkonventionen.
Resultatet av detta arbete är en föreslagen Policy som föreslås gälla samtliga
förvaltningar och nämnder inom kommunen. Syftet är att Barnkonventionen och
barnrättsperspektivet ska genomsyra Älmhults kommuns verksamheter.
Policyns övergripande mål är att skapa en struktur som ger förutsättningar för att
bedriva ett strategiskt och långsiktigt barnrättsarbete samt att stärka barns
möjligheter till delaktighet i frågor som berör dem. Policyn innehåller tre delmål
för att kunna leva upp till det övergripande målet.
Under arbetets gång har även en Verksamhetsplan för att stärka barns rättigheter
i Älmhults kommun tagits fram. Verksamhetsplanen redogör för hur
kommunens verksamheter kan arbeta för att uppnå de övergripande målen som
är angivna i Policyn. Verksamhetsplanen tas upp för beslut i kommunstyrelsen
efter att Policyn är antagen i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2020-12-01, § 257, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige följande:
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

1. Anta det styrande dokumentet Policy för att stärka barns rättigheter i
Älmhults kommun.
2. Hela koncernen ska innefattas av policyn.
3. Policyn, utöver aktualisering varje år, ska omprövas varje mandatperiod.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen 2020-12-01, § 257
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-17, § 149
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-04
 Policy för att stärka barns rättigheter i Älmhults kommun, daterad 2020-1103

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S), Elizabeth Peltola (C), Michael Öberg (MP), Gun-Britt
Cedergren (KD), Sonja Emilsson (M), Marie Olofsson (C), Gull-Britt Tranvik
(SD), Bo Bergsjö (L), Predrag Jankovic (V) och Marie Rosenqvist (M) 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
För åtgärd
Samtliga nämnder
Kommunala bolag

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Policy för

att stärka barns rättigheter i
Älmhults kommun

7

8

Ärendenummer: KS 2020/131
Dokumentinformation
Fastställt av Kommunfullmäktige, 2020-12-14, § 188
Gäller från och med 2020-12-14
Implementeras av Samtliga nämnder och förvaltningar
Framtaget av Kommunlednings-, utbildnings- och socialförvaltningen

Innehållsförteckning
Syfte, bakgrund, uppföljning

4

Organisation, genomförande och ansvar

5

Politisk nivå
Förvaltningsnivå

5
5

Mål och delmål

6

Defnitioner

7

Till policyn tillhör:
Verksamhetsplan för att stärka barns rättigheter i Älmhults kommun
Barnrättsbaserat beslutsunderlag – mall

3

9

Syfte
Syftet med denna policy är att säkerställa att
Barnkonventionen och ett barnrättsperspektiv
genomsyrar Älmhults kommuns verksamheter. Med
barnperspektiv avses ett synsätt där barnets bästa och
barnets rättigheter är ledande i planering, beslut och
utförande på alla nivåer i organisationen.

Politiker och tjänstemän ska ha god kunskap om barnets
rättigheter och Barnkonventionen för att kunna tillämpa
den. Kunskapsnivån ska vara på sådan nivå att den
skapar förutsättningar för att arbeta aktivt med barnets
rättigheter i verksamheterna. Medarbetare som direkt
och indirekt arbetar med barn och unga ska ha ingående
kunskaper om barnets rättigheter och förutsättningar för
att omsätta sina kunskaper i konkret handling.

Målgrupp är politiker och medarbetare inom Älmhults
kommun. För att bedriva ett hållbart och framgångsrikt
barnrättsarbete behöver kommunen arbeta såväl
strategiskt som långsiktigt. Denna policy och tillhörande
verksamhetsplan är en viktig komponent i det arbetet
och fungerar som ett styrdokument där alla verksamheter
har ett ansvar för att tillämpa barnkonventionen inom
ramen för sitt uppdrag.

Uppföljning
Policyn gäller från det datum kommunfullmäktige antar
den och löper sedan vidare tills annat beslut fattas.
Policyn ska utvärderas varje år och revideras vid behov.
Arbetet formuleras i kommunens verksamhetsplan.
Uppföljning sker i ett barnbokslut som del av kommunens
årsredovisning.

Bakgrund
Kommunens ledningsgrupp beslutade i början
av 2020 att utarbeta en modell för att förverkliga
Barnkonventionen inom samtliga förvaltningar i Älmhults
kommun. Utgångspunkten var att säkerställa att de
beslut som fattas inom kommunen är barnrättsbaserade
och lever upp till barnkonventionen.
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Organisation, genomförande och ansvar
Policyn omfattar samtliga kommunala verksamheter
i Älmhults kommun, både den politiska
organisationen, kommunens förvaltningar och bolag.
Kommunchefsgruppen har det övergripande ansvaret
för att säkerställa att barnrättsarbetet genomförs och
följs upp. Varje chef har ansvar för att verksamheterna
ges förutsättningar att arbeta barnrättsbaserat,
vilket inkluderar medarbetarnas kunskap om
barnkonventionen, barnrättsbaserade arbetsmetoder
och former för barns delaktighet. Varje medarbetare har
ansvar för att omsätta det barnrättsbaserade arbetet i
praktiken i sitt arbete med och för barn.

Förvaltnings- & bolagsnivå
Kommunchefsgruppen ansvarar för att:
- uppdrag och tilldelade resurser fördelas till
kommunens verksamheter
- förutsättningar skapas så att verksamheterna har
möjlighet att arbeta i linje med policyn och
verksamhetsplanen
- erfarenheter och utvecklingsbehov inom barnrättsområdet återkopplas till den politiska ledningen
Förvaltnings- & bolagschef ansvarar för att:
- utser en barnrättsperson per förvaltning/bolag att ingå
i kommunens interna barnrättsnätverk
- förutsättningar skapas för verksamhetens barnrättsperson kan utföra sitt uppdrag
- synliggöra och säkerställa att barnets rättigheter och
barnperspektivet beaktas och formuleras i
verksamhetsplanering och uppföljning

Politisk nivå
Kommunstyrelsen ansvarar för att:
- uppdrag utförs i linje med budget och policy
- uppdrag säkerställs genom att tillföra de resurser
som krävs för genomförande
- besluta om policy samt om förändringar i policyn

Barnrättsperson ansvarar för att:
- synliggöra och driva utvecklingsområden om barnets
rättigheter i verksamheten
- ingå i kommunens interna barnrättsnätverk
Barnrättsnätverkets grupp ansvarar för att:
- övergripande ansvar för att utveckla kommunens
barnrättsarbete
- synliggöra och driva utvecklingsområden om barnets
rättigheter i verksamheten
- minst två gånger per år samlas och driva Älmhults
interna barnrättsnätverk
- ingå i externa barnrättsnätverk, till exempel SKR:s
nationella nätverk

5
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Mål och delmål

Aktiviteter

Det övergripande målet för policyn är att skapa en
struktur som ger förutsättningar för att bedriva ett
strategiskt och långsiktigt barnrättsarbete samt att stärka
barns möjligheter att vara delaktiga i frågor som berör
dem.
Policyn är indelad i tre delmål:
1. Ökad kunskap i organisationen kring
barnkonventionen och dess tillämpning.
2. Barn är delaktiga i beslut som berör dem
3. Det fnns ett tydligt barnrättsperspektiv i beslut
som fattas

För att nå upp till delmålen har ett antal aktiviteter valts
ut. Varje aktivitet beskriver kort vad det rör sig om, vem
som har det övergripande ansvaret och hur aktiviteten
ska genomföras. Aktiviteterna är kopplade till hur
delmålen ska uppfyllas. Aktiviteterna fnns beskrivna i
Verksamhetsplan för att stärka barns rättigheter i Älmhults
kommun.

6
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Defnitioner
Barn Personer 0-18 år
Barnperspektiv innebär att en vuxen så långt som
möjligt sätter sig in i ett barns situation och försöker
se till barnets bästa. Det handlar också om att göra sitt
bästa för att förstå och respektera barns erfarenheter,
upplevelser, uppfattningar och handlingar.
Barnets perspektiv är det enskilda barnets åsikter,
tankar och föreställningar om sin livssituation och de
sammanhang hen befnner sig i. Barnets perspektiv
innebär att barnet självt blir lyssnat på och att det utifrån
ålder och mognad ges möjlighet att få bidra med sina
erfarenheter, synpunkter och förslag. Om det av speciella
skäl inte är möjligt att göra detta, är det viktigt att hämta
barnets åsikter i efterhand.
Barnrättsperspektiv innebär att vid varje beslut eller
åtgärd som rör barn beakta, att dess rättigheter tas
tillvara som barnets bästa, likvärdighetsprincipen,
barnets synpunkter, barnets rätt att leva och utvecklas
utifrån sina egna förutsättningar och behov, barnets
intresse på kort och lång sikt och att tillräckliga resurser
avsätts.
Barnrättsbaserat beslutsunderlag, en metod att
bedöma ett enskilt barns bästa, en grupp barns bästa
eller barns bästa i allmänhet med utgångspunkt i
en specifk åtgärd eller frågeställning. Syftet med ett
Barnrättsbaserat beslutsunderlag är att få ett allsidigt
beslutsunderlag.
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Sammanträdesprotokoll
2021-01-12

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 3 Verksamhetsplan för att stärka barns
rättigheter i Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2020/132

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar det styrande dokumentet Verksamhetsplan för att
stärka barns rättigheter i Älmhults kommun.
2. Kommunstyrelsen antar mallen Barnrättsbaserat beslutsunderlag
3. En uppföljning ska göras till kommunstyrelsens sammanträde i augusti 2021.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1–3

Sammanfattning av ärendet
Kommunens ledningsgrupp beslutade i början av 2020 att utarbeta en modell för
att säkerställa att Älmhults kommun lever upp till Barnkonventionen som den 1
januari 2020 blev svensk lag. Utgångspunkten var att säkerställa att de beslut
som fattas inom kommunen är barnrättsbaserade och lever upp till
Barnkonventionen.
Resultatet av detta arbete är en policy och en verksamhetsplan som föreslås gälla
samtliga förvaltningar, nämnder och styrelser inom kommunen. Syftet är att
Barnkonventionen och barnrättsperspektivet ska genomsyra Älmhults kommuns
verksamheter.
Policyns övergripande mål är att skapa en struktur som ger förutsättningar för att
bedriva ett strategiskt och långsiktigt barnrättsarbete samt att stärka barns
möjligheter till delaktighet i frågor som berör dem. Policyn innehåller tre delmål
för att kunna leva upp till det övergripande målet.
Policyn förmodas antas av kommunfullmäktige 2020-12-14. Om policyn antas
föreslås att dokumentet Verksamhetsplan för att stärka barns rättigheter i
Älmhults kommun och mallen Barnrättsbaserat beslutsunderlag antas.
Verksamhetsplanen redogör för hur kommunens verksamheter kan arbeta för att
uppnå de övergripande målen och delmålen som är angivna i Policyn.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-01-12

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-15, §164
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-03
 Förslag till verksamhetsplan för att stärka barns rättigheter i Älmhults
kommun, 2020-12-03
 Barnrättsbaserat beslutsunderlag, mall, 2020-11-17

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskottsförslag.
Bo Bergjsö (L) yrkar tillägg att en uppföljning ska göras till kommunstyrelsens
sammanträde i augusti 2021.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Eva
Ballovarres (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Bergsjös
(L) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Samtliga nämnder inom Älmhults kommun

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Verksamhetsplan för

att stärka barns rättigheter i
Älmhults kommun

17
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Ärendenummer: KS 2020/132
Dokumentinformation
Fastställt av Kommunstyrelsen, 2021-01-12, § 3
Gäller från och med 2021-01-12
Implementeras av Samtliga nämnder och förvaltningar
Framtaget av Kommunlednings-, utbildnings- och socialförvaltningen

Innehållsförteckning
Inledning, Mål och delmål

4

Delmål och aktiviteter

5

Delmål 1
Delmål 2
Delmål 3

5
6
7

Defnitioner

8

Till verksamhetsplanen tillhör:
Policy för att stärka barns rättigheter i Älmhults kommun
Barnrättsbaserat beslutsunderlag – mall

3
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Inledning

Policyn är indelad i tre delmål:
1. Ökad kunskap i organisationen kring
barnkonventionen och dess tillämpning.
2. Barn är delaktiga i beslut som berör dem
3. Det fnns ett tydligt barnrättsperspektiv i beslut
som fattas

Detta dokument beskriver hur Älmhults kommun
ska implementera målen i policyn och arbeta
barnrättsbaserat. Här bestäms vilka delmål och aktiviteter
som ska genomföras för att uppfylla målen i policyn.
Verksamhetsplanen beslutas av kommunchefsgruppen
och löper vidare tills nytt beslut fattas om revidering.

Mål och delmål

Aktiviteter

Det övergripande målet för policyn är att
skapa en struktur som ger förutsättningar för att
bedriva ett strategiskt och långsiktigt barnrättsarbete
samt att stärka barns möjligheter att vara delaktiga i
frågor som berör dem.

För att nå upp till delmålen har ett antal aktiviteter valts
ut. Varje aktivitet beskriver kort vad det rör sig om, vem
som har det övergripande ansvaret och hur aktiviteten
ska genomföras. Aktiviteterna är kopplade till hur
delmålen ska uppfyllas.
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Delmål 1: Ökad kunskap i organisationen kring barnkonventionen
och dess tillämpning
Aktiviteter kopplade till delmål 1

Bland förtroendevalda ska det fnnas god kunskap om
vilket ansvar politiken har för att fatta beslut som är
förenliga med barnkonventionen. Utbildning i
barnkonventionen bör ske i samband med introduktion
för nya förtroendevalda vid ny mandatperiod.

1.1 Barnkonventionen är väl förankrad hos politiker och
medarbetare i förvaltningarna & bolagen
En förutsättning för att införliva barnkonventionens
principer i den kommunala verksamheten är att det fnns
kunskap om rättigheterna samt hur dessa implementeras
i det dagliga arbetet. Kunskapsnivån ska vara på sådan
nivå att det skapar förutsättningar i verksamheterna för
att aktivt arbeta med barnets rättigheter. Utbildning
och kompetensutveckling ska kontinuerligt erbjudas i
barnkonventionen, barnrättsfrågor, förhållningssätt och
metoder.

1.2 Barnrättsnätverk
Ett nätverk träfas minst två gånger per år för att utvärdera arbetet med barnrättsfrågor i de olika
verksamheterna och utbyter kunskap och erfarenheter.
Nätverket stöttar och bidrar till att utveckla formerna
för verksamheternas barnrättsarbete. Varje förvaltnings
och bolags barnrättsperson ansvarar för att information
från den egna förvaltningen/bolaget förmedlas, samt
att framkomna frågeställningar och fakta förs vidare
in i respektive förvaltning/bolag. Nätverket knyts till
kommunchefsgruppen.

Medarbetare som direkt och indirekt arbetar med barn
och unga ska ha ingående kunskaper om barnets
rättigheter och förutsättningar för att omsätta sina
kunskaper i konkret handling. Nyanställda tar del av
detta i samband med introduktion för nyanställda.

Nätverkets uppgift är att hålla samman och följa upp
kommunens barnrättsarbete, omvärldsbevaka samt
utse representant från nätverket som deltar i de externa
nätverk som rör barns rättigheter.

Chefer ska utbildas i hur man skapar goda
förutsättningar för medarbetarna i tillämpningen av
barnkonventionen.

Delmål 1

Aktivitet

Tidplan

Ansvar

1:1

Barns rättigheter ska diskuteras, konkretiseras och problematiseras på
arbetsplatsträfar eller likande forum på arbetsplatsen

Start 2021

Ansvarig chef

1:1

Information om barnkonventionen blir en del i kommunens allmänna
introduktionsutbildning

Start 2021

HR-avdelningen

1:1

Utbildningsinsatser görs för förtroendevalda, chefer och olika
yrkesgrupper

Start 2021

Kommunchefsgruppen

1:2

Varje förvaltning har en utsedd barnrättsperson för barnfrågor som
deltar i barnrättsnätverket

Start 2021

Kommunchefsgruppen

1:2

Varje bolag har en utsedd kontaktperson för barnfrågor som deltar i
barnrättsnätverket

Start 2021

VD
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Delmål 2: Barn är delaktiga i beslut som berör dem
Aktiviteter kopplade till delmål 2

Ungdomsråd

2:1: Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de
innebär i praktiken
För att barnets rättigheter ska tillgodoses behöver barn
ha kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i
praktiken. Barn har rätt att få information om sina
rättigheter anpassat utifrån sin ålder och mognad. Samtliga verksamheter ska inom sina områden tillhandahålla
anpassad information till barn om deras rättigheter och
hur rättigheterna kan tillgodoses. Detta gäller såväl i
enskilda ärenden som i frågor där barn som kollektiv är
berörda.

2:3 Infytande
Barn har ingen direkt möjlighet att påverka den
kommunala politiken eftersom de inte har någon
rösträtt. Enligt artikel 12 i barnkonventionen har varje
barn rätt att skapa sig en egen uppfattning och uttrycka
denna i de frågor som rör barnet.
För att ge barn och ungdomar möjlighet till infytande
och påverkan i frågor som berör dem ska varje
förvaltning/bolag prova olika metoder för att få ett
barnperspektiv på diverse kommunala frågor. Det kan
handla om enkäter, dialoger, workshops och inbjudna
samtal. Det viktiga är att börja testa olika metoder och
även låta barn och unga komma med förslag på vilka sätt
som fungerar för att ge dem infytande.

2:2 Kommunikation
Kommunen bör kartlägga hur kommunen
kommunicerar med barn i dagsläget och hur behoven
ser ut. En sådan kartläggning bör omfatta översyn dels
av kommunens webbplats, dels informationsmaterial
som afscher, foldrar, annonser etc. som fnns på
mötesplatser där barn och unga vistas. Även alternativa
kommunikationslösningar med unga i kommunen
bör undersökas.

Delmål 2

Aktivitet

Tidplan

Ansvar

2:1

Barn informeras om sina rättigheter enligt barnkonventionen.

Start 2021

Samtliga förvaltningar & bolag
tar vid behov fram verksamhetsspecifkt material.

2:2

Genomföra en kartläggning med syftet att ge svar på både hur
kommunen kommunicerar med barn i dag och hur behoven ser ut.
Varje förvaltning inkluderar i sin verksamhetsplan.

Start 2021

Förvaltningschef

2:3

Arbeta aktivt med olika dialogverktyg för att inkludera barns åsikter i
beslut som berör dem

Start 2021

Förvaltningschef & bolagschef

6
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Delmål 3: Det fnns ett tydligt barnrättsperspektiv i beslut som
fattas
Aktiviteter kopplade till delmål 3
3:2 Redovisning av resultat
För ett långsiktigt och målstyrt arbete med att införliva
barnkonventionens principer i den kommunala
verksamheten bör kommunfullmäktige ge samtliga
nämnder och styrelser i uppdrag att årligen redovisa hur
respektive verksamhet arbetar med att tillgodose barns
rättigheter och hur barns och ungas delaktighet ser ut
i den ordinarie verksamheten. En sådan redovisning
integreras i varje förvaltnings verksamhetsplan och
sammanställs av kommunledningsförvaltningen i
samband med kommunstyrelsens årsredovisning.

3:1 Prövning av barnets bästa görs i ärenden som
berör barn och unga
För att säkerställa att rättigheten barnets bästa
tillgodoses ska en prövning göras inför samtliga
strategiska beslut, nya arbetsprocesser och
verksamhetsförändringar. Det underlag som ska
användas är mallen Barnrättsbaserat beslutsunderlag.
Prövningar av barnets bästa ska också göras i beslut om
kommunens budget, stadsplanering, beslut i regioner
om lokaltrafk, planer för att bygga nya bostäder.
Barnrättsbaserat beslutsunderlag ska användas när
myndigheter tar fram föreskrifter, allmänna råd, rättsliga
ställningstaganden, icke-juridiskt bindande stödmaterial
och liknande. Utbildning om hur Barnrättsbaserat
beslutsunderlag ska göras bör erbjudas samtliga
medarbetare som hanterar dessa ärenden.

Delmål 3

Aktivitet

Tidplan

Ansvar

3:1

Gemensamma mallar för implementering av barnrättsperspektivet i kommunens verksamheter tas fram.

Start 2021

Kommunchefsgruppen

3:2

Mallen Barnrättsbaserat beslutsunderlag används när det gäller
beslut som berör barn i strategiska frågor, nya arbetsprocesser och
verksamhetsförändringar.

Start 2021

Samtliga nämnder & styrelser

3:2

Kommunfullmäktige ger nämnder & styrelser i uppdrag att
redovisa årligen hur man arbetar för att tillgodose barns
rättigheter.

Start 2021

Samtliga nämnder & styrelser

7
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Defnitioner
Barn Personer 0-18 år
Barnperspektiv innebär att en vuxen så långt som
möjligt sätter sig in i ett barns situation och försöker
se till barnets bästa. Det handlar också om att göra sitt
bästa för att förstå och respektera barns erfarenheter,
upplevelser, uppfattningar och handlingar.
Barnets perspektiv är det enskilda barnets åsikter,
tankar och föreställningar om sin livssituation och de
sammanhang hen befnner sig i. Barnets perspektiv
innebär att barnet självt blir lyssnat på och att det utifrån
ålder och mognad ges möjlighet att få bidra med sina
erfarenheter, synpunkter och förslag. Om det av speciella
skäl inte är möjligt att göra detta, är det viktigt att hämta
barnets åsikter i efterhand.
Barnrättsperspektiv innebär att vid varje beslut eller
åtgärd som rör barn beakta, att dess rättigheter tas
tillvara som barnets bästa, likvärdighetsprincipen,
barnets synpunkter, barnets rätt att leva och utvecklas
utifrån sina egna förutsättningar och behov, barnets
intresse på kort och lång sikt och att tillräckliga resurser
avsätts.
Barnrättsbaserat beslutsunderlag, en metod att
bedöma ett enskilt barns bästa, en grupp barns bästa
eller barns bästa i allmänhet med utgångspunkt i
en specifk åtgärd eller frågeställning. Syftet med ett
Barnrättsbaserat beslutsunderlag är att få ett allsidigt
beslutsunderlag.

8
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Barnrättsbaserat beslutsunderlag,
Prövning av barnets bästa
Ärendenamn:
Ansvarig:

Verksamhet:

Barn som berörs av detta beslut:
Datum:

Rätt till likvärdiga villkor, jämlikhet och förbud mot diskriminering (art. 2)
Ger vi likvärdiga villkor för alla barn som berörs? Vilka riskerar att ”hamna utanför”? Gynnas vissa
barn på andra barns bekostnad?

Barnets bästa (art. 3)
Vad är bäst för barn enligt nationella riktlinjer, praxis i andra regioner, vår egen beprövade
erfarenhet, enligt barn, enligt forskning, samt på kort och lång sikt? På vilket sätt har vi tagit hänsyn
till barnets bästa i beslutet?
Ge exempel på en eller flera av dessa parametrar

Rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling (art. 6)
Hur påverkar beslutet barnets rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling? Har beslutet
negativ påverkan på (vissa) barns förutsättningar för en optimal utveckling?

Rätt till delaktighet (art. 12)
Vilka barn har vi involverat/vilka barn har vi inte involverat? Hur har de varit delaktiga? Om barn inte
varit delaktiga, förklara varför?

Vilka åsikter har de barn som berörs av beslutet lyfts fram och vilken vikt lägger vi vid barns uttryckta
åsikter i beslutet?

27

Andra rättigheter som berörs av detta beslut:
Rätt till bästa uppnåeliga hälsa, likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård (art. 23,24 och 39)
Rätt till en trygg och säker uppväxt, skydd mot alla former av våld och övergrepp (art.
19,32-40)
Rätt till utbildning (art. 28 och 29)
Rätt till social trygghet och skälig levnadsstandard (art. 26 och 27)
Rätt till vila, lek, kultur och fritid (art. 31)
Rätt till information och demokratiska rättigheter (art. 12-17)
Rättigheter som rör föräldraskap och omhändertagande (art. 5,9,18,20,21 och 25)
Rättigheter kopplade till fungerande samhällsservis och samhällsplanering (art.
12,24,26,31 m.fl.)
Rättigheter för barn från minoritetsgrupper, barn på flykt samt barn i asylprocessen
(art. 7,8,9,10,20,22 och 30)
Beskriv hur de rättigheter som berör beslutet har beaktats:

Övrigt / Slutsatser / Rekommendationer
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Sammanträdesprotokoll
2021-01-12

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 5 Upphandlingsplan 2021
Ärendenummer KS 2020/151

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner Upphandlingsplan 2021 samt lägger den till
handlingarna.
2. Ärenden:
 Byggnadsarbeten löpande
 Konsulttjänsten VA
 Samordnad varudistribution
 Livsmedel mejeriprodukter
 Livsmedel frukt, grönsaker och potatis
 Leasing avrop
Återrapporteras för löpande information.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1–2

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunstyrelsens delegeringsordning ska kommunstyrelsens
arbetsutskott godkänna upphandlingsplan avseende upphandlingar för belopp
överstigande 50 basbelopp. Föreligger upphandlingsplan 2021 överstigande 50
basbelopp för godkännande enligt kommunstyrelsens delegeringsordning.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-15, § 170
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-07
 Bilaga ”Upphandlingsplan 2021”

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar att ärenden:
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen








Bygnnadsarbeten löpande
Konsulttjänsten VA
Samordnad varudistribution
Livsmedel mejeriprodukter
Livsmedel frukt, grönsaker och potatis
Leasing avrop

Återrapporteras för löpande information.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Elizabeth
Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Samtliga nämnder inom Älmhults kommun

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2021-02-02

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 30 Modell för samarbete med
utbildningsnämnden
Ärendenummer KS 2020/98

Kommunstyrelsens beslut
1. Upphäver beslut 2020-09-08, § 180 punkt 2 och 3.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 11 augusti 2020, § 159, att ge
kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att ta fram en modell för samarbete
med utbildningsnämnden utifrån kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25, § 200
punkt 3.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet på sammanträde den 25
augusti 2020, § 97, och beslutade att föreslå kommunstyrelsen följande:
1.
2.

Kommunstyrelsen anlitar SKR:s analysgrupp. Kostnaden om 85 000
kronor anslås ur Kommunstyrelsens anslag för strategiska satsningar.
Kommunstyrelsen inleder presidieöverläggningar med
utbildningsnämndens presidium. Kommunstyrelsen bjuder in till
första mötet.

Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2020, § 180:
1.
2.
3.

Kommunstyrelsen anlitar SKR:s analysgrupp. Kostnaden om 85 000
kronor anslås ur Kommunstyrelsens anslag för strategiska satsningar.
Kommunstyrelsen inleder presidieöverläggningar med
utbildningsnämndens presidium. Kommunstyrelsen bjuder in till
första mötet.
Utbildningsnämndens presidium bjuds in till kommunstyrelsens
sammanträden för återrapportering.

Kommunstyrelsen har 2021-02-02, § 29, antagit en aktivitetsplan där
nämndernas presidier tillsammans med förvaltningschefer bjuds in till
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

kommunstyrelsens sammanträden för uppföljning och rapportering om sin
verksamhet.
Utbildningsnämnden presidium kommer även bjudas till dialog med
kommunstyrelsens presidium.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen 2020-09-08, § 180

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsen upphäver beslut 2020-09-08 §
180 punkt 2 och 3.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Elizabeth
Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Utbildningsnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(3)

Kommunstyrelsen

§ 29 Återrapportering av uppdrag att ta fram
aktivitet för styrelsens uppsiktsplikt
Ärendenummer KS 2020/145

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens förslag på
aktiviteter för 2021 med ändring att det är nämndernas presidier som bjuds in
till kommunstyrelsens sammanträde tillsammans med förvaltningschef.
2. Kommunstyrelsen ger kommunledingsförvaltningen i uppdrag att ta fram
styrdokument som tydliggör genomförandet av kommunstyrelsens
uppsiktsplikt över kommunens verksamheter.
3. Kultur- och fritidsnämnden bjuds in till kommunstyrelsens sammanträde i
juni 2021.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1–3

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-15, § 276 punkt 2, att ge kommunchefen i
uppdrag att ta fram en aktivitet för hur styrelsen kan utöva sin uppsiktsplikt
gentemot andra nämnder och bolag. Uppdraget ska återrapporteras på
kommunstyrelsens sammanträde i februari 2021.

Förslag på aktiviteter 2021
Nämndsordförande och förvaltningschef bjuds in till kommunstyrelsens
sammanträde för uppföljning och rapportering om sin verksamhet enligt nedan:
Kommunstyrelsens
sammanträde

Nämnd

Januari

Socialnämnden

Februari

-

Mars

Utbildningsnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

April

Miljö- och byggnadsnämnden

Maj

Socialnämnden

Juni

-

Juli

-

Augusti

Tekniska nämnden

September

Socialnämnden

Oktober

Utbildningsnämnden

November

-

December

Socialnämnden

Kommunstyrelsens presidium bjuder in till dialog mellan kommunstyrelsens
presidium och nämnds presidier enligt nedan:
Månad

Presidium

April

Socialnämnden

Maj

Utbildningsnämnden

Augusti

Socialnämnden

November

Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-26
 Kommunstyrelsen 2020-12-15, § 276

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kultur- och fritidsnämnden bjuds in till
kommunstyrelsens sammanträde i juni 2021.
Eva Ballovarre (S) yrkar ändring till kommunledningsförvaltningens förslag på
aktiviteter 2021, att det är nämndernas presider, inte bara ordföranden, som
tillsammans med förvaltningschef bjuds in till kommunstyrelsens
sammanträden.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 3(3)

Kommunstyrelsen

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat
så.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Elizabeth
Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Eva
Ballovarres (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Berörda nämnder
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tjänsteskrivelse
2021-01-26
Kommunledningsförvaltningen
Susann Pettersson
susann.pettersson@almhult.se

1(3)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om återrapportering av uppdrag
att ta fram aktivitet för styrelsens uppsiktsplikt
Ärendenummer KS 2020/145

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-15, § 276 punkt 2, att ge kommunchefen i
uppdrag att ta fram en aktivitet för hur styrelsen kan utöva sin uppsiktsplikt
gentemot andra nämnder och bolag. Uppdraget ska återrapporteras på
kommunstyrelsens sammanträde i februari 2021.

Förslag på aktiviteter 2021
Nämndsordförande och förvaltningschef bjuds in till kommunstyrelsens
sammanträde för uppföljning och rapportering om sin verksamhet enligt nedan:
Kommunstyrelsens
sammanträde

Nämnd

Januari

Socialnämnden

Februari

-

Mars

Utbildningsnämnden

April

Miljö- och byggnadsnämnden

Maj

Socialnämnden

Juni

-

Juli

-

Augusti

Tekniska nämnden

September

Socialnämnden

Oktober

Utbildningsnämnden

November

-

December

Socialnämnden

Kommunstyrelsens presidium bjuder in till dialog mellan kommunstyrelsens
presidium och nämnds presidier enligt nedan:
Månad

Presidium

April

Socialnämnden

Maj

Utbildningsnämnden

Augusti

Socialnämnden

November

Utbildningsnämnden
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Tjänsteskrivelse
2021-01-26
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Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1–2

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-26
 Kommunstyrelsen 2020-12-15, § 276

Ärendeberedning
Enligt kommunstyrelsens reglemente, § 1, ska styrelsen1 leda och samordna
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga
nämnders och gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen
ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag,
stiftelser och kommunalförbund.
Uppsiktsplikten som kommunstyrelsen utövar gentemot nämnderna sker på ett
ändamålsenligt sätt, utifrån;








Styrmodell
Budget och verksamhetsplan
Styrelse- och nämndreglementen
Program för uppföljning av privata och kommunala utförare
Reglemente för intern kontroll och Övergripande verksamhetsplan för
internkontroll
Bolagsordningar
Ägardirektiv

Älmhults kommun har inget styrdokument som tydliggör genomförandet av
kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens verksamheter.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens förslag på
aktiviteter för 2021.
2. Kommunstyrelsen ger kommunledingsförvaltningen i uppdrag att ta fram
styrdokument som tydliggör genomförandet av kommunstyrelsens
uppsiktsplikt över kommunens verksamheter.
Susann Pettersson
Kommunchef
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Berörda nämnden
1

Detta stycke i reglementet motsvarar bestämmelsen i 6 kap. 1 § första stycket kommunallagen.
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Kommunledningsförvaltningen
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3(3)

From:
christoffer.mowide@almhult.se
Sent:
Tue, 16 Feb 2021 17:07:16 +0000
To:
Älmhult-Utbildning
Subject:
Expediering av beslut i ärende: Tilldelningsbeslut för ombyggnation av Diö skola
Attachments:
1.jpg, Tekniska nämnden 182021 - Tilldelningsbeslut för ombyggnation av Diö
skola.pdf, Tjänsteskrivelse om tilldelningsbeslut för ombyggnation av Diö skola.pdf

Hej.
Detta är en beslutsexpediering av ärendet Tilldelningsbeslut för ombyggnation av Diö skola.
Beslutsexpediering innebär att informera berörda parter om tekniska nämndens beslut. Ansvarig för
eventuella åtgärder i ärendet är den handläggare som lämnat in ärendet.
Med vänlig hälsning
Christoffer Mowide
Nämndssekreterare

Kommunledningsförvaltningen
Box 500, 343 23 Älmhult
0476-55118
christoffer.mowide@almhult.se
www.almhult.se

Värna om miljön - undvik utskrift
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Sidnummer, beslut 1(2)

Tekniska nämnden

§ 18 Tilldelningsbeslut för ombyggnation av Diö
skola
Ärendenummer TN 2021/21

Tekniska nämndens beslut
 Tilldela entreprenaden, tillbyggnation av Diö skola, till vinnande anbud och
lägst pris som lämnats av entreprenör 2 under förutsättning att
kommunfullmäktige beviljar medel för projektet.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktige beslut (§ 175/2020) och antagen
lokalförsörjningsplan har tekniska nämnden att genomföra upphandling av
tillbyggnad för Diö skola.
Kommunfullmäktig har i sitt beslut gett tekniska nämnden i uppdrag att påbörja
upphandling av entreprenör.
Upphandlingen är gjord inom ramen för gällande ramavtal och avser en
totalentreprenad. Genom konkurrensutsättningen har två anbud inkommit och
utvärderingen har skett med utgångspunkten lägsta pris.
Tidsplanen är att tillbyggnaden ska var inflyttningsklart till höstterminens start
2021. Yttre miljön kommer att färdigställas under hösten 2021.
Tekniska nämnden saknar medel för projektet.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10
 Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-23, § 175
 Lokalresursplan 2021–2031, daterad 2020-08-24

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tekniska nämnden

Tekniska nämndens behandling
Förslag till beslut
Roland Johansson (M) yrkar att tekniska nämnden lägger till att beslutet fattas
under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar medel för projektet. I övrigt
i enlighet med tekniska förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Roland
Johanssons (M) yrkande och finner att nämnden beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Fastighetsavdelningen
För kännedom
Utbildningsnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Teknisk förvaltningen
Lars Lund
lars.lund@almhult.se

1(2)

Tekniska nämnden

Tjänsteskrivelse om tilldelningsbeslut för
ombyggnation av Diö skola
Ärendenummer TN 2021/21

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktige beslut och antagen lokalförsörjningsplan har
Tekniska nämnden har genomfört upphandling av tillbyggnad för Diö skola.
Kommunfullmäktig har i sitt beslut gett tekniska nämnden i uppdrag att påbörja
upphandling av entreprenör.
Upphandlingen är gjord inom ramen för gällande ramavtal och avser en
totalentreprenad. Genom konkurrensutsättningen har två anbud inkommit och
utvärderingen har skett med utgångspunkten lägsta pris.
Tidsplanen är att tillbyggnaden ska var inflyttningsklart till höstterminens start
2021. Yttre miljön kommer att färdigställas under hösten 2021.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10
 Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-23, § 175
 Lokalresursplan 2021–2031, daterad 2020-08-24

Ärendeberedning
Fastighetsavdelning tillsammans med upphandlingsavdelningen har gått igenom
inkomna anbud och finner att båda är kompletta. Utvärderingen var på lägstapris
och inga reservationer fick förekomma. Priset stämde bra med förkalkylen.
Upphandlingen gjordes med en ny konkurrensutsättning av befintliga
ramavtalskunder som en totalentreprenad.
Jämförelse av inkomna anbud:
Anbud
Oförutsett
Byggherrekostnad
Summa
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Entreprenör 1

Entreprenör 2

8 750 000

8 650 000

875 000

865 000

1 500 000

1 500 000

11 125 000

11 015 000

Tjänsteskrivelse
2021-02-10

2(2)

Begäran om investeringsanslag för projektet sker i en särskild tjänsteskrivelse i
enlighet med kommunfullmäktige beslut.

Teknisk förvaltningens förslag till beslut
 Tilldela entreprenaden, tillbyggnation av Diö skola, till vinnande anbud och
lägst pris som lämnats av entreprenör 2.
Lars Lund
Fastighetschef
Beslutet skickas till
För kännedom
Utbildningsnämnden
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Nämnd, förvaltning

Datum

Utbildningsförvaltningen

2021-02-25

Resultat av trivselenkäten hösten 2020
Bakgrund
Våren, sommaren och hösten 2020 präglas som vi alla vet av Covid-19 pandemin.
Vuxenutbildningen hade under tiden mars-juni all undervisning på distans och under hösten
stora anpassningar. Under augusti tom oktober hade vi reducerat antal elever inne på skolan
i sfi, grundläggande och gymnasiala kurser. Yrkesutbildningarna anpassade sina lektioner så
att social distans hölls. Från och med november har en sfi B-kurs, samtliga sfi C och Dkurser, grundläggande och gymnasiala kurser haft samtlig undervisning på distans med
möjlighet att ta in elever i mindre grupper.
trivselenkäten var översatt till engelska och arabiska och eleven valde språk när de gjorde
enkäten.
Enkätens fyra svarsalternativ var: Stämmer helt, Stämmer till stor del, Stämmer till viss del
samt stämmer inte alls. Varje elev hade även möjlighet att i fritext skriva egna kommentarer
om vad som är bra med Vuxenutbildningen samt vad som inte ät bra och som vi behöver
utveckla.

Svarsfrekvens
Av 484 elever svarade 215 på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på ca 43%. Jämfört med
tidigare år då enkäten genomförts på skolan under lektionstid är det en betydligt lägre
svarsfrekvens. Tidigare har lärarassistenter genomfört enkäten i resp undervisningsgrupp.
Svaren fördelas enligt

Postadress Box 501, 343 23 Älmhult ● Besöksadress Östra Esplanaden ● Telefon 0476-550 00 (vx) ●
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Nämnd, förvaltning

Datum

Utbildningsförvaltningen

2021-02-25
2

Vuxenutbildningen som helhet
Trivsel, förtroende och trygghet
9 st elever (4%) svarar att de inte trivs på skolan.
Av de 51 elever som svarar att de inte trivs
har flera elever i kommentarer skrivit svar
som kan kopplas till distansundervisningen
pga Covid-19 situationen. Störst andel som
svarar att de inte trivs på skolan är sfielever. Dessa elever har också svårast att
tillgodogöra sig på en kurs utan fysiska
träffar. Andra kommentarer som vi ser är
att det går för långsamt, att det är för få
lärare på skolan eller att det saknas
bibliotek. Några elever anger att kurserna är för svåra.
4 st elever svarar att de inte känner sig trygga på skolan. (3 män och 1 kvinna.) De har dock
inte skrivit några kommentarer om detta vilket är svårt att utifrån enkäten avgöra hur vi ska
göra skolan tryggare. Det pågår ett gemensamt arbete på hela Haganässkolan för öka
tryggheten och säkerheten där vi nu har en person som arbetar med dessa frågor.

Generellt sett har eleverna förtroende för
personalen. För de som anger ”till viss del”
eller ”stämmer inte alls” är det en större andel
sfi-elever. Utifrån enkäten är det svårt att dra
slutsatser utan denna fråga kommer att följas
upp i de studerandesamtal som genomförs i
mars av rektor och studie- och
yrkesvägledarna.

Vi ser i enkäten att det finns elever som anser
att skolan inte reagerar om en elev har blivit
kränkt. I ett urval av dessa ser vi att det finns
elever som upplevt sig kränkta av annan elev
(5 st) och av personal (6st). Vi har dock inte
fått in några anmälningar. Inga av dessa har
heller lämnat några kommentarer om när
detta har skett. En förbättringsåtgärd är dels
att informera i undervisningsgrupperna om
vad en kränkning är samt hur man ska gå
tillväga om man upplever sig kränkt. I de
studerandemöten som genomfördes under hösten får vi uppfattningen att eleverna trivs och
agerar om det är något. Dessa kvalitativa samtal ger en djupare förståelse för klimatet på
skolan som upplevs positivt och bra. Vid dessa diskussioner framkommer också att när det
gäller elever att det ofta rör sig om omständigheter som inte har med Vuxenutbildningen att
Postadress Box 501, 343 23 Älmhult ● Besöksadress Östra Esplanaden ● Telefon 0476-550 00 (vx) ●
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Nämnd, förvaltning

Datum

Utbildningsförvaltningen

2021-02-25
3

göra utan kan kopplas till tid utanför skolan. Vi ser även att det finns elever på skolan som
idagsläget inte vet vem de ska vända sig till om de sett eller upplevt sig kränkta.

Delaktighet och Inflytande
I enkäten framkommer det att det finns elever
som upplever att de inte fått vara delaktiga i
planering, innehåll och upplägg av kurser.
Många kurser går under en kort tid med få
träffar och med ett centralt innehåll som lärare
ska förhålla sig till vilket försvårar elevinflytande.
I undervisningssituationen är eleverna i dialog
med läraren med och bestämmer hur lektioner
ska genomföras och
redovisningar/examinationer ska ske. Dock återigen är det betydligt svårare att genomföra undervisning på distans och samtidigt ha ett
stort inflytande på utformningen då formatet är begränsande.

Av de elever som svarar ”till viss del” eller
”stämmer inte alls” fördelar sig svaren att en
övervägande del av eleverna återfinns på sfi
nivå. Vi vet av erfarenhet samt genom att göra ett
urval i enkätsvaren att många elever önskar ett
mer flexibelt upplägg för att studera på bland
annat sfi för att i högre grad kombinera studier
med arbete.

När det gäller delaktighet och inflytande ser vi alltså två olika områden. Det ena är området är
själva lektionernas upplägg där vi ser att eleverna är nöjda och det andra området är att
kombinera studierna med arbete. Vi har idag en lång kö till sfi. Både dagtid men framför allt
till kvällskurser. Många av dessa är kopplade till ett stort företag i kommunen. Vi har idag inte
resurser att starta fler kvällskurser eller ”flex-grupper”.

Sammanfattning
Elever trivs generellt sett och uppskattar Vuxenutbildningen. Vi ser potential att förbättra
vissa områden, men höstens och vårens undervisning har påverkats mycket stort av Covid19 och distansundervisningen. Vi ser även att de utbildningar vi haft i arbetslagen och det
kollegiala samarbetet har fungerat väl och att distansundervisningen utvecklats mycket under
året.

Johan Månsson
Rektor Vuxenutbildningen
Haganässkolan
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Arbetsmiljö och
sjukfrånvaro
Utbildningsförvaltningen 2020
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Nämndens arbetsmiljöansvar
•

På uppdrag av fullmäktige se till att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och
föreskrifterna för arbetsmiljön.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp minst 1 ggr/år och fungerar både på
förvaltningsnivå och ute på enheterna.
Källa: Arbetsmiljöverket
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Utbildningsförvaltningens
arbetsmiljömål 2020
ARBETSMILJÖ

Sjuktal

Arbetsmiljö-utveckling

Arbetssätt systematiskt arbetsmiljö-

Jämställdhet/

arbete

mångfald

Fokus det kommande året

Skapa en hållbar arbetsmiljö

Årlig uppföljning

Handlingsplan/

HÖK 18

Begära in och sammanställa årlig
uppföljning från samtliga enheter.

åtgärder

Resultat 2020

Pandemifokus för arbetsmiljöfrågorna:
(riskbedömningar, anpassningar,
avstämningsmöten, säkerhetsåtgärder,
förflyttning av personal,
distansundervisning etc…)

Nationella
uppmaningar och
restriktioner ger
ökade sjuktal
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Kontinuerligt systematiskt
arbetsmiljöarbete utifrån pandemins
utveckling. Förvaltningsövergripande
och lokala riskbedömningar.

Sjuktal 2020
Sjukfrånvaro % förvaltningar Älmhults kommun 2020
10
9,17
9
8

7,55
6,75

7
6
5
4

3,59

3
2,19
2
1
0

KLF

MoB

SOC
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TEK

UTB

Sjuktal 2020
Sjukfrånvaro % UTB jmf 2019/2020
10

9,29

9
8

7,77
7,03

7
6
4,95

4,8

5

5,34

4
3
2
1
0

Förskola

Grundskola
2019

Haganäs

2020

Kommentar:
- Distansundervisning på Gy/VUX

53

Sjuktal 2020
Fördelning sjukfrånvaro män/kvinnor 2019/2020
9
8,13
8
7
5,96

6

5,47

5
4
3

2,91

2
1
0

Män (145st)

Kvinnor (592 st)
2019

2020
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Sjuktal 2020
Sjukfrånvaro % överstigande 59 dagar per åldersgrupp
60
50,74
50

43,45
39,69

40

38,65

30
20,83
20
11,48
10
0

<--29

30-49
2019

50-->

2020

Kommentarer:
- Kvinnor ålder 29 år och män ålder 30-49 år är de grupper som ökar mest

-

Kvinnor ålder 30-49 står för största delen av långtidsfrånvaron
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Sjuktal 2020
Antal sjukfrånvarotillfällen (st)/sjukfrånvarolängd 2019/2020
2500

2202

2000
1374

1500

1000

883 897

500
46
0

1 dag

2-14 dgr

67

43

15-28 dgr
2019

50

29-59 dgr

13

24

60-90 dgr

63

73

90+ dgr

2020

Kommentar:
- Kraftig ökning av frånvarotillfällen med sjukdomslängd 2-14 dgr, troligtvis med
anledning av gällande restriktioner covid-19

-

Krav på läkarintyg från dag 21 istället för dag 8
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Utbildningsförvaltningens
arbetsmiljömål 2021
ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljö-utveckling

Sjuktal

Arbetssätt systematiskt
arbetsmiljöarbete

Jämställdhet/
mångfald

Fokus det
kommande året

Kompetensförsörjning, få personal att
stanna kvar. Rekrytera.

Arbeta för ett
hållbart arbetsliv.

Levande diskussion om
samverkansavtalet. Hur arbetar
vi med arbetsmiljöfrågorna
utifrån det?

Fler män i våra
verksamheter.

Handlingsplan/
åtgärder

Fortsätta arbetet med
kompetensförsörjningsplanen utifrån
HÖK 18.

Titta över
arbetsbelastningen/
arbetsmiljön

Lyfta det på Apt,
samverkansgrupper,
medarbetarsamtal.

Attraktiva löner och bra
villkor.

Aktivitetsplan
2021

-

- Digital SAM-enkät

Rektorernas arbetsmiljö (ledarskap)
- Hot och våld skyddsrond
- Heltidsorganisation (Kommunal)
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Kommunledningsförvaltningen
Emmelie Lind Svensson
5
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Specialdestinerade statsbidrag 2020 från Skolverket
Nedan redovisas sökta statsbidrag hos Skolverket 2020. För merparten av statsbidragen återstår redovisning, och uppfylls
inte kraven kan bidrag behöva betala tillbakas.
Erhållet/Rekvirerat Tilldelat/Sökt belopp Erhållet/Rekvirerat
belopp 2019, kr
2020, kr
belopp 2020, kr
Statsbidrag
Enhet

Statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan

Förskola

Statsbidrag för handledare läslyftet i förskolan

Förskola

Statsbidrag minder barngrupper

Förskola

Statsbidrag maxtaxa
Statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder förskola,
fritidshem
Statsbidrag icke folkbokförda elever
Statsbidrag läxhjälp
Statsbidrag karriärtjänster
Statsbidrag insatser inom ramen för samverkan för
bästa skola
Statsbidrag fritidshemssatsningen
Statsbidrag för lågstadiesatsningen
Statsbidrag för lärarassistenter

Förskola/Fritidshem

87 500
52 000

391 945

80 550

375 000

375 000

4 287 990

4 146 105

4 146 105

910 104

970 365
124 045
1 265 000
1 645 873

1 085 000
1 906 764

970 365
124 045
1 265 000
1 645 873

Grundskola/Gymnasie
Grundskola
Grundskola
Grundskola/Gymnasie

169 998
1 625 184
4 772 444
109 732

255 000
0
0
726 012

Statsbidrag elevhälsa
Statsbidrag för lärarlyftet

Grundskola/Gymnasie
Grundskola

461 720
52 500

821 150
20 000

Statsbidrag för högskolestudier specialpedagogik
Statsbidrag för högskolestudier sva och sfi
Statsbidrag specialpedagogik för lärande

Grundskola
Grundskola
Grundskola

59 472
38 150
68 000
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391 945

80 550

Förskola/Fritidshem
Fritidshem/Grundskola
Grundskola
Grundskola/Gymnasie

Kommentar

Lika mycket beviljat för
vt 2021
Lika mycket beviljat för
vt 2021
Bidrag 2021 är 4 063 527
kr.
Bidrag 2021 är 966 654
kr.

255 000 avser vt 2020
0 upphört
0 upphört
726 012
Det har kommit in fler
ansökningar än det finns
486 400 medel att fördela.
20 000 ht 2020
59 472
38 150
68 000

Specialdestinerade statsbidrag 2020 från Skolverket
Nedan redovisas sökta statsbidrag hos Skolverket 2020. För merparten av statsbidragen återstår redovisning, och uppfylls
inte kraven kan bidrag behöva betala tillbakas.
Erhållet/Rekvirerat Tilldelat/Sökt belopp Erhållet/Rekvirerat
belopp 2019, kr
2020, kr
belopp 2020, kr
Statsbidrag
Enhet
Statsbidrag för likvärdig skola
Statsbidrag behörighetsgivande utbildning av
yrkeslärare
Statsbidrag kompetensutveckling av lärare i
yrkesämnen
Statsbidrag för lovskola
Statsbidrag för gymnasieskolans
introduktionsprogram
Statsbidrag för avgifter till IBO
Statsbidrag digitalisering nationella prov
Statsbidrag yrkesvux (1)
Statsbidrag för lärcentrum inom vúxenutbildningen
(1)
Statsbidrag lärarlönelyftet

Summa

Grundskola

Kommentar
Bidrag 2021 är 12 416
10 300 144 187 kr
Det har kommit in fler
ansökningar än det finns
450 425 medel att fördela.

7 075 702

10 300 144

Haganäs

495 770

838 167

Haganäs
Haganäs

32 500
50 700

0
189 400

Haganäs
Haganäs
Haganäs
Haganäs

1 272 592
88 821
95 380
2 900 000

622 509
145 820
140 000
2 900 000

622 509 Bidraget upphör 2021.
84 430
140 000
2 498 000

Haganäs
Fsk/Grsk/Gy/Vux

210 000
3 676 590

0
3 805 784

0
3 805 784

31 418 991

29 928 491

28 742 609

(1) Sökt av Ljungby kommun i samverkan med
Älmhult och Markaryd.

60

189 400

Tjänsteskrivelse
Datum
Utbildningsförvaltningen
Roger Johansson
roger.johansson@almhult.se

1(1)

Utbildningsnämnden

Distansundervisning Linnéskolan
Ärendenummer UN 2021/27

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet 2021-01-27 att införa
distansundervisning en dag i veckan för eleverna på Linnéskolan. Beslutet
grundade sig i att man inte vill blanda eleverna i samband med undervisning i
moderna språk. Utbildningsnämnden bestämde att beslutet skulle omprövas vid
deras nästa möte 2021-03-03. Rektorerna gör bedömningen att förutsättningarna
inte har förändrats och föreslår därmed att beslutet kvarstår till dess situationen
är bättre.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-25
 Utbildningsnämndens beslut § 5 daterat 2021-01-27

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
 Utbildningsnämnden beslutar att distansundervisning en dag i veckan
fortsätter på Linnéskolan.
 Utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningschefen att återkomma i ärendet
för att nämnden ska kunna ompröva beslutet om förutsättningarna ändras.

Roger Johansson

Underskrift

Utbildningschef

Titel

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Rektorerna Andreas Burander och Torbjörn Öberg på Linnéskolan
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Sammanträdesprotokoll
2021-01-27

Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämnden

§ 5 Delvis distansundervisning på Linnéskolan.
Ärendenummer UN 2021/27

Utbildningsnämndens beslut
1. Utbildningsnämnden beslutar att Linnéskolan inför distansundervisning en
dag i veckan för samtliga elever. Varje årskurs har en dag för
distansundervisning.
2. Utbildningsnämnden beslutar att ärendet omprövas vid nästa
utbildningsnämnd 2021-03-03.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Sveriges högstadieskolor har fått möjlighet att bedriva distansundervisning
enligt beslut av regeringen. Denna möjlighet ska tillämpas restriktivt och enbart
om möjligheter att ställa om undervisningen för att minimera risk för
smittspridning är uttömd.
Linnéskolan införde redan före jullovet hemklassrum för att undvika att klasser
blandas och underlättar att hålla distans på skolan. Rektorerna på Linnéskolan
har uppmärksammat att detta gör det svårt att tillgodose elevernas behov av
undervisning i moderna språk. Dessa grupper består av elever från flera olika
klasser. För att komma åt denna problematik har rektorerna föreslagit en lösning
som innebär att varje årskurs får distansundervisning en dag per vecka. Under
denna dag kommer eleverna att få undervisning i moderna språk och får därmed
goda möjligheter att interagera med klasskamrater och lärare

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse.
 Rektorernas skrivelse Undervisning på Linnéskolan fr o m 2021-02-01,
daterad 2021-01-22.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Rektorerna på Linnéskolan.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-02-18
Utbildningsförvaltningen
Jenni Karlsson
Jenni.Karlsson@almhult.se

1(3)

Utbildningsnämnden

Lokalförsörjning förskolan Norregård
Ärendenummer UN 2021/51

Sammanfattning av ärendet
Förslag om att avveckla modul på Norregårds förskola, från och med juni 2021
för att få så rätt antal platser i förhållande till behov i kommunen. Moduler bör
inte vara långsiktiga lösningar och är kostsamma för kommunen.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Lokalförsörjning förskolan Norregård”, daterad 2021-02-17

Ärendeberedning
Hösten 2021 har kommunen ca 960 platser att erbjuda till ca 950 barn.
Tillsammans med Kunskapsförskolan och Virestad kan kommunen totalt erbjuda
1 150 platser till ett förväntat antal barn på 1036 i snitt, enligt
befolkningsprognosen. Det innebär en överkapacitet totalt i kommunen.
Avvecklas en av modulerna på Norregård kan det erbjudas ca 945 kommunala
platser och 1 135 platser totalt. Bygglov på modulerna finns till september 2022
och kan förlängas till 2025. Det gäller för båda modulerna.
Det finns ett behov av ca 1 125 platser i snitt under kommande sju år. En ökning
med ca 33 platser/år som motsvarar två avdelningar, enligt
befolkningsprognosen.
Befolkningsprognos 21-01-26
År
Antal barn 1–5 år Behov av platser, 85%
2021
1219
1036
2022
1247
1059
2023
1277
1085
2024
1323
1124
2025
1345
1134
2026
1369
1163
2027
1491
1267
När planering görs av platser är det viktig att ha med sig att det skiljer mellan ca
50–100 barn mellan hösten och våren. Alltid fler barn under våren. En kommun
måste erbjuda plats inom 4 månader och måste erbjuda en kommunal plats om
det efterfrågas. En kommun kan inte placera på en fristående förskola.
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Antal placerade barn i kommunen
År - nov
månad

Antal placerade barn i
kommunala förskolor

2016
2017
2018
2019
2020
2021

878
966
1021
988
946
ca 850–870

Antal barn
placerade i privat
regi/Virestad
65
60
61
51
59
ca 50

År - maj
månad

Antal placerade barn i
kommunala förskolor

Antal barn
placerade i
privat
regi/Virestad

2017
2018
2019
2020
2021

1028
1078
1101
1073
1041

69
67
66
58

Antal barn placerade i
privat
regi/Kunskapsförskolan

ca 30–50
Antal barn placerade i
privat
regi/Kunskapsförskolan

26

Norregård har 111 barn placerade i juni 2021. Barn födda 2015 är 18 stycken,
som slutar för att börja i förskoleklass. Det står 2 barn i omplacering till andra
förskolor.
Kön in till Norregård för hösten 21 är följande:
 4 syskonförtur (varav 3 vill ha plats under hösten)
 2 omplaceringar (barn som har plats på annan förskola)
 4 nya ”kö”- barn.
Det innebär att Norregård kan ta emot syskonförturerna och eventuellt någon av
omplaceringarna även att en av modulerna avvecklas. Det finns 32 barn som är
födda 2016 och 28 barn födda 2017. Inom två år kommer förskolan släppa
ytterligare 60 barn.
Liljebackens förskola kommer ha ca 26 platser lediga (inklusive syskonförturer
och omplaceringar). Kunskapsförskolan kommer ha ca 90 platser. Montessori
kommer ha ca 10 platser. (inklusive syskonförturer och omplaceringar)
Det sammantaget gör att de barn som inte kan få plats på Norregård, kan få plats
på Liljebackens, Montessoris eller Kunskapsförskolorna.
Det finns totalt 240 barn från kommunens förskolor och 12 barn från Virestad
som ska lämna förskolan för förskoleklass. Kön inför hösten till de kommunala
förskolorna och Kunskapsförskolan är (21-02-09) ca 100 stycken, samt 20 barn
från Lyckans förskola (som läggs ner i juni 2021.)
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Besparing av 1 155 000 kr för personal på en modul. Total modulkostnad,
inklusive lokalvård är 250 000 kr/år, (200 000 kr i hyra och 50 000 i lokalvård).
Barnkonsekvensanalys är inte gjord då beslutet inte påverkar barn.
Utifrån ovanstående underlag bör beslut tas om att modul 1 avvecklas från och
med juni 21 för att möjliggöra för den omfördelning av platser som behöver ske
för att få så rätt antal platser i förhållande till behov. Om cirka ett år kommer
bedömning göras om det är möjligt att avveckla modul 2 från och med juni 22.

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens förslag om att
avveckla modul 1 vid Norregårds förskola från och med juni 2021.
Jenni Karlsson

Roger Johansson

Verksamhetschef förskola

Förvaltningschef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Martina Emanuelsson, rektor på Norregårds förskola.
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Utbildningsnämnden

Bidrag till Lunds Waldorfskola 2020
Ärendenummer UN 2021/16

Sammanfattning av ärendet
Sedan augusti 2021 går en elev folkbokförd i Älmhults kommun på Lunds
Waldorfskola. Utbildningsnämnden beslutade 2021-01-27 om ersättning under
2021. Beslut behöver tas för retroaktiv ersättning för 2020.
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående huvudman regleras i
skollagen 8 kap 21–24 §§ (förskola), 9 kap 19–21 §§ (förskoleklass), 10 kap 37–
39 §§ (grundskola) samt 14 kap 15–17 §§ (fritidshem).
Enligt 28 kap. 5 § 2 och 9 punkterna Skollagen (2010:800) får kommunens
beslut i ärenden om bidrag till enskilda huvudmän överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Kommunen är skyldig att hjälpa till med detta, om
önskemål finns.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag


Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-22



Beräkningsunderlag fristående grundskolor, daterat 2020-06-17

Ärendeberedning
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Den nettoram som av
utbildningsnämnden tilldelats respektive verksamhet utgör grunden för
beräkningen av respektive bidrag. Ersättningen för måltider, vars budget finns
under tekniska nämnden, har lagts till och ingår i förslaget till elevpeng.
Kalkylen redovisas i särskilt beräkningsunderlag. För Lunds Waldorfskola
används samma socioekonomiska index som för Thoren Framtid.
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Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden fastställer följande bidrag per grundskoleelev på Lunds
Waldorfskola år 2020.
Förskoleklass
Grundbidrag per elev
53 421
-varav lokalkostnad
14 109
Socioekonomiskt tilläggsbelopp
3 326
Måltider
8 135
Administrationspålägg 3 %
1 946
Momspålägg 6 %
4 010
Bidrag per elev 2020
70 838
Bidrag per elev och månad
5 903

åk 1-3
74 196
14 109
3 326
8 135
2 570
5 294
93 520
7 793

åk 4-6
80 131
14 109
3 326
8 135
2 748
5 660
100 000
8 333

Camilla Åström

Roger Johansson

Verksamhetscontroller

Utbildningschef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Lunds Waldorfskola
Ekonomihandläggare Marie Lilja
Controller Daniel Akilisson
Grundskolechef Anna Rix Grönvall
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åk 7-9
89 035
14 109
3 326
8 135
3 015
6 211
109 722
9 143
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Utbildningsförvaltningen
Patrik Alm
Controller
0476-64 24 95
patrik.alm@almhult.se

Beräkningsunderlag

Revidering av bidrag fristående
grundskolor gällande HT 2020
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Bakgrund
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående grundskolor
regleras i skollagen 9 kap 19–21 §§ (förskoleklass) samt 10 kap 37–39
§§ (grundskola).
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Den nettoram som
av nämnden tilldelats grundskolan utgör grunden för beräkningen av
bidraget.
Ny elevpeng beräknas beroende på beslutet i kommunfullmäktige,
2020-03-30 §35, om tillfälligt driftsanslag till utbildningsnämnden om
totalt 4 650 tkr för ökade hyreskostnader beroende på modullösning på
Haganäsområdet. 3 813 tkr tillfaller grundskoleverksamheten
inklusive förskoleklass. Därav ska en revidering av elevpengen ske
gällande höstterminen 2020.
Utöver nedan beräknad elevpeng finns möjlighet att söka
tilläggsbelopp för elever med extraordinära behov.

Utbildningsnämndens budget 2020
Utbildningsnämnden har av kommunfullmäktige beviljats en
nettobudget på 483 499 tkr.
Utbildningsnämnden har fördelat budgeten enligt nedan:
tkr
Vht 3 pos
Nämnd- och styrelseverksamhet
Öppen förskola (familjecentral)
Förskola
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Grundläggande vuxenutbildning
Gymnasial vuxenutbildning
Särvux
Yrkesvux
Svenska för invandrare (SFI)
Uppdragsutbildning
Ledning

Framtid & Utveckling

BUDGET
2020
1 300
1 248
107 000
25 000
13 500
211 543
10 000
80 500
3 225
9 300
1 200
732
1 404
70
8 000

9 477

Summa

483 499
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Beräkning grundbelopp inklusive
socioekonomiskt belopp
Nämnden fastslagit en nettobudget på 225 043 000 tkr till
grundskolan, inkluderat förskoleklass. Administrativa kostnader
avräknas från denna. Såväl avräknas även skolskjuts som kommunen
ansvarar för samt de tilläggsbelopp som fristående huvudmän också
kan söka. Sedan justeras beloppet upp med årets lönerevision som
därmed ingår i grundbeloppet.
Beloppet ökas med en del bestående av Framtid och Utveckling.
Framtid och Utveckling är en villkorad del av budgetramen för 2020.
Beloppet ökas därefter med det driftsanslag som utbildningsnämnden
erhåller för ht 2020, enligt beslut i kommunfullmäktige 2020-03-30
§35, där 3 813 tkr tillfaller grundskoleverksamheten inklusive
förskoleklass.
Beräkningar enligt nedan:
Budgetram (netto)

225 043 000

Avgående kostnader
Tilläggsbelopp
Skolskjuts
Administration

11 487 000
15 000 000
6 772 702

Justering intäkter
Lönerevision 2,8 %
Framtid och utveckling
Driftsanslag ökade hyreskostnader
Grundbelopp
-varav ext kostnader
-varav lokalkostnader

3 484 254
4 462 500
3 813 000
203 543 052
16 704 000
35 497 366

Socioekonomiskt del
4%
Grundbelopp kvar att fördela
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av grundbeloppet
8 141 722
195 401 330
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Antal elever i förskoleklass samt grundskola
2019
Prognosen baserar sig på Statisticons befolkningsprognos för
Älmhults kommun, daterad 2018-09-30. Utgångspunkten är att alla
barn i grundskoleåldern går i grundskolan. Den befolkningsökning
som prognostiseras har antagits ske med 1/12 per månad. Utöver de
folkbokförda eleverna har särskoleelever dragits ifrån.
I genomsnitt prognostiseras antalet folkbokförda förskoleklass- och
grundskoleelever i kommunala och fristående skolor i Älmhults
kommun uppgå till 2 516 elever. Dessa fördelas enligt tabell nedan.

Antal folkbokförda elever i kommunen
Stadie
Förskoleklass
År 1
År 2
År 3
År 4
År 5
År 6
År 7
År 8
År 9

2019
277
263
251
255
279
254
228
210
234
217

2020
279
287
273
260
262
285
260
234
216
239

72

Snitt Avdrag särskola Justerat snitt
278
0
278
275
0
275
262
1
261
258
3
255
271
0
271
270
1
269
244
1
243
222
2
220
225
9
216
228
0
228
Totalt antal (snitt)
2516
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Åldersviktat grundbelopp per elev
Då elever beroende på ålder antas ge upphov till olika kostnader
beräknas grundbeloppet om till olika åldersstadier. De olika
kostnaderna beror exempelvis på att elever går olika länge i skolan
beroende på årsklass. Åldersstadierna delas in i fyra grupper, vilka är
F-klass, åk 1-3, åk 4-6 samt åk 7-9. Framräknat grundbelopp att
fördela till skolpengen är 195 401 330 kr. Grundbeloppet delas med
prognostiserat elevantal och därmed fås ett grundbelopp per elev.
Uträkning samt differentiering till de olika årsstadierna enligt nedan:
Grundbelopp att fördela

195 401 330
F-klass
0,72

Fördelningsfaktorer

åk 1-3
1

åk 4-6
1,08

åk 7-9
1,2

Beräknat grundbelopp per elev med elevantal för varje stadie viktat med fördelningsfaktorn
Elevantal
278
791
783
664
Grundpeng per elev
74 196
Differentierat grundbelopp
Kontroll
Summa grundbelopp per stadie
Totalt utdelat grundbelopp

53 421

74 196

80 131

89 035

14 850 976

58 688 659

62 742 702

59 118 993
195 401 330

Differentierat grundbelopp i jämförelse med föregående år
Årsstadie
2020
2019 Förändring
F-klass
53 421
45 743
17%
åk 1-3
74 196
63 926
16%
åk 4-6
80 131
68 926
16%
åk 7-9
89 035
75 760
18%
Efter höjning budgetram F-klass
åk 1-3
åk 4-6
åk 7-9

53 421
74 196
80 131
89 035
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52 528
70 711
75 711
82 545

2%
5%
6%
8%
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Måltider
Tekniska förvaltningen hanterar kostenheten som serverar måltider till
kommunens skolor. Budget för detta ligger under Tekniska nämnden
och är därför inte med i utbildningsförvaltningens budget och således
inte heller med i grundbeloppet. Elevpengen ska därför justeras med
kostnaden för dessa måltider. För grundskolan är måltidsbeloppet år
2020 per elev 8135 kr enligt Tekniska förvaltningens beräkning.
Enligt tekniska förvaltningen sker inte någon ändring av detta belopp
avseende det aktuella beslutet om ökat driftsanslag, KS 2018/136.

Socioekonomisk tilläggsresurs
Nedan återfinns beräkningar av den socioekonomiska tilläggsresursen.
Denna är avsedd att kompensera för enheternas olika
barnsammansättning avseende sociala faktorer som påverkar barnens
förutsättningar att nå kunskapsmålen i skolan. Index har erhållits
genom en regressionsanalys genomförd av SCB. Därefter är indexet
viktat med antal prognostiserade elever per skola.
Då Internationella skolan är annorlunda är det beslutat att dess index
ska utgöras av medianen indexen.
Totalt har 8 141 722 kr avsatts till fördelning av socioekonomisk
tilläggsresurs för ht 2020. Fördelning sker enligt nedan
Skola

Antal
elever

Index

Bråthult

44

43

Ryfors skola

76

52

Älmhults Montessoriskolan

75

53

Virestad

viktat
Tilläggsresurs Resurs per
antal
per elev
skola
elever
18,92
1 445
63 562
39,26
1 747 131 894
39,485
1 781 132 650

78

63

48,825

2 116

164 027

Klöxhultskolan

483

55

265,65

1 848

892 450

Diö skola

135

94

126,43

3 158

424 741

Thoren Framtid

126

99

124,74

3 326

419 064

Liatorp skola

53

98

51,94

3 292

174 492

Linneskolan

493

105

517,125

3 527 1 737 279

The International School of Älmhult

418

94

392,92

3 158 1 320 013

Gemöskolan

306

118

361,08

3 964 1 213 047

Elmeskolan

6 383 1 458 525

229

190

434,15

Idekulla

3

99

2,475

3 326

8 315

Färö

1

99

0,495

3 326

1 663

Tilläggsbeloppet adderas därefter till det åldersviktade grundbeloppet.
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Sammanställning skolpeng
Det åldersviktade grundbeloppet per elev adderas som tidigare nämnt
med kostnad för kost per elev samt det framräknade socioekonomiska
tilläggsbeloppet.
När dessa är adderade till grundbeloppet räknar man fram ett
administrationspåslag på 3 % av detta belopp. Därefter när
administrationspåslaget är adderat räknar man fram ett momspålägg
om 6 % på detta sammanställda belopp. Efter addering av
momspålägget får man slutligen skolpengen per elev för varje
åldersstadie. Nedan följer beräkningar för respektive fristående
huvudmän.
Virestad Friskola
Grundbidrag per barn

F-klass

åk 1-3

åk 4-6

åk 7-9

53 421

74 196

80 131

89 035

14 109

14 109

14 109

14 109

Socioekonomisk tilläggsbelopp

2116

2 116

2 116

2 116

Måltider

8 135

8 135

8 135

8 135

Administrationspåslag 3 %

1 910

2 533

2 711

2 979

Momspålägg 6 %

3 935

5 219

5 586

6 136

69 517

92 199

98 680

108 401

5 793

7 683

8 223

9 033

-varav lokalkostnad

Bidrag per elev 2020
Bidrag per elev per månad
Bråthults Friskola
Grundbidrag per barn

F-klass

åk 1-3

åk 4-6

åk 7-9

53 421

74 196

80 131

89 035

14 109

14 109

14 109

14 109

Socioekonomisk tilläggsbelopp

1445

1 445

1 445

1 445

Måltider

8 135

8 135

8 135

8 135

Administrationspåslag 3 %

1 890

2 513

2 691

2 958

Momspålägg 6 %

3 893

5 177

5 544

6 094

68 783

91 465

97 946

107 666

5 732

7 622

8 162

8 972

-varav lokalkostnad

Bidrag per elev 2020
Bidrag per elev per månad
Thoren Framtid
Grundbidrag per barn

F-klass

åk 1-3

åk 4-6

åk 7-9

53 421

74 196

80 131

89 035

-varav lokalkostnad

14 109

14 109

14 109

14 109

Socioekonomisk tilläggsbelopp

3326

3 326

3 326

3 326

Måltider

8 135

8 135

8 135

8 135

Administrationspåslag 3 %

1 946

2 570

2 748

3 015

Momspålägg 6 %
Bidrag per elev 2020
Bidrag per elev per månad

4 010

5 294

5 660

6 211

70 838

93 520

100 000

109 722

5 903

7 793

8 333

9 143
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F-klass

Grundbidrag per barn

åk 1-3
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åk 4-6

åk 7-9

53 421

74 196

80 131

89 035

-varav lokalkostnad

14 109

14 109

14 109

14 109

Socioekonomisk tilläggsbelopp

3326

3 326

3 326

3 326

Måltider

8 135

8 135

8 135

8 135

Administrationspåslag 3 %
Momspålägg 6 %

1 946
4 010

2 570
5 294

2 748
5 660

3 015
6 211

70 838

93 520

100 000

109 722

5 903

7 793

8 333

9 143

Bidrag per elev 2020
Bidrag per elev per månad

Skolförening Växthustet ek.för.
Grundbidrag per barn

F-klass

åk 1-3

åk 4-6

åk 7-9

53 421

74 196

80 131

89 035

-varav lokalkostnad

14 109

14 109

14 109

14 109

Socioekonomisk tilläggsbelopp

3326

3 326

3 326

3 326

Måltider

8 135

8 135

8 135

8 135

Administrationspåslag 3 %

1 946

2 570

2 748

3 015

Momspålägg 6 %

4 010

5 294

5 660

6 211

70 838

93 520

100 000

109 722

5 903

7 793

8 333

9 143

Bidrag per elev 2020
Bidrag per elev per månad

Utbetalningar och avstämningar
Preliminär elevpeng till fristående skolor betalas ut månadsvis mot
faktura. Avstämning görs vid avläsning av elevantalet den 15:e i varje
månad. Eventuella avvikelser justeras vid påföljande utbetalning.
Bidraget betalas ut med en 12-del per månad och denna revidering av
elevpengen gäller från 1 juli 2020.
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Utbildningsnämnden

Bidrag till fristående huvudman 2021,
Föräldrakooperativet Magleladan ekonomisk
förening
Ärendenummer UN 2021/48

Sammanfattning av ärendet
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående huvudman regleras i
skollagen 8 kap 21–24 §§ (förskola), 9 kap 19–21 §§ (förskoleklass), 10 kap 37–
39 §§ (grundskola) samt 14 kap 15–17 §§ (fritidshem).
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Den nettoram som av
nämnden tilldelats förskolan utgör grunden för beräkningen av respektive
bidrag.
Utbildningsnämnden har för 2021 fastställt budget för förskoleverksamhet till
108 423 tkr.
Nettobudgeten ovan är inklusive uppräkning till 2021 års nivå förutom när det
gäller lönekostnaderna som ligger kvar i 2019 års lönenivå. Detta eftersom
kommunstyrelsen avsatt medel för att kompensera utbildningsnämnden för 2020
och 2021 års lönerevisioner efter att de är klara. Kompensation för lönerevision
2020 och 2021 ingår däremot i elevpengen.
Utöver beslutade belopp tillkommer möjlighet att söka tilläggsbelopp för barn
med extraordinära behov.
Enligt 28 kap. 5 § 2 och 9 punkterna Skollagen (2010:800) får kommunens
beslut i ärenden om bidrag till enskilda huvudmän överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Kommunen är skyldig att hjälpa till med detta, om
önskemål finns.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Denna tjänsteskrivelse Bidrag till fristående huvudman 2021,
Föräldrakooperativet Magleladan ekonomisk förening, daterad 2021-02-05
 Beräkningsunderlag fristående förskolor 2021, daterad 2021-02-05
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Ärendeberedning
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående huvudman regleras i
skollagen 8 kap 21–24 §§ (förskola), 9 kap 19–21 §§ (förskoleklass), 10 kap 37–
39 §§ (grundskola) samt 14 kap 15-17 §§ (fritidshem).
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Den nettoram som av
nämnden tilldelats förskola, fritidshem och grundskola utgör grunden för
beräkningen av respektive bidrag.
Utöver beslutade belopp tillkommer möjlighet att söka tilläggsbelopp för barn
med extraordinära behov.
Beviljar kommunen ytterligare budget till den egna verksamheten under löpande
budgetår ska motsvarande resurser tilldelas de fristående verksamheterna.
Minskas budgeten till den egna verksamheten kan bidragen till fristående minska
i motsvarande omfattning. Det är dock bara återstående utbetalningar under året
som kan minskas.
Nettobudgeten för respektive verksamhet är inklusive uppräkning till 2021 års
nivå förutom när det gäller lönekostnaderna som ligger kvar i 2019 års lönenivå.
Lönerevisionen för 2020 och 2021 är beräknad och medtaget i totala beloppet
för elevpeng.

Bidrag till fristående förskolor
Utbildningsnämnden har för förskolan fastställt en nettobudget på 108 423 tkr.
Grundbidraget per barn beräknas till 125 325 kr (1-2-åringar), 116 452 kr (3åringar) samt 90 944 kr (4-5-åringar). Beräkningarna finns närmare beskrivna i
särskilt beräkningsunderlag. Av beloppet avser 12 950 kr lokalkostnad som är
den genomsnittliga lokalkostnaden per barn inom de kommunala förskolorna.
Grundbidraget ska täcka omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt
material och utrustning samt lokalkostnader. Utöver grundbidraget tillkommer
socioekonomisk tilläggsresurs, kost, administrationspålägg och momspålägg i
ersättningen till fristående förskolor. Budgeten för kost finns inom tekniska
nämnden. Då Magleladan inte var aktuell vid beräkningen av socioekonomisk
fördelning beräknas barnsammansättningen att vara som medianen, det vill säga
ett index på 87 vilket ger 1 617 kr per barn.
Överklaga beslut
Enligt 28 kap. 5 § 2 och 9 punkterna skollagen (2010:800) får kommunens
beslut i ärenden om bidrag till enskilda huvudmän överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Kommunen är skyldig att hjälpa till med detta, om
önskemål finns.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden fastställer följande bidrag per barn enligt
sammanställning nedan till Föräldrakooperativet Magleladan ekonomisk
förening för 2021.
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Föräldrakooperativet Magleladan ekonomisk förening
1-2-åringar
Grundbidrag per barn

3-åringar

4-5-åringar

125 325

116 452

90 944

12 950

12 950

12 950

Socioekonomisk tilläggsresurs

1617

1 617

1 617

Måltider

9 175

9 175

9 175

942

942

942

4 083

3 817

3 052

-varav lokalkostnad

-varav lokalkostnad
Administrationspåslag 3 %
Momspålägg 6 %
Bidrag per barn 2021
Bidrag per barn och månad

8 468

7 920

6 344

148 667

138 981

111 131

12 389

11 582

9 261

Camilla Hallberg

Roger Johansson

Controller

Förvaltningschef

Beslutet skickas till
Föräldrakooperativet Magleladan ekonomisk förening
Verksamhetschef förskola
Ekonom
Ekonomihandläggare förskola
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Utbildningsförvaltningen
Camilla Hallberg
0476-55 308
camilla.hallberg@almhult.se

Beräkningsunderlag

Bidrag till fristående förskolor
2021
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Bakgrund
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående förskolor regleras i
skollagen 8 kap 21 - 24 §§.
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Den nettoram som av
nämnden tilldelats förskolan utgör grunden för beräkningen av bidraget.
Elevpeng beräknas utifrån beslutet om kommunens budget i
kommunfullmäktige, 2020-11-23.
Utöver beslutade belopp tillkommer möjlighet att söka tilläggsbelopp för barn
med extraordinära behov.

Utbildningsnämndens budget 2021
Utbildningsnämnden har av kommunfullmäktige beviljats en nettobudget på
506 000 tkr varav förskolan har fått 108 423 tkr.
Kostverksamheten finns inom tekniska nämndens budget och ingår inte i
ovanstående belopp.
Vht
100
400
407
425
435
440
443
450
453
470
472
474
475
476
478
490

tkr

Bokslut

Budget

Budget

Plan

Vht 3 pos
Nämnd- styrelseverksamhet
Öppen förskola (familjecentralen)
Förskola
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Grundläggande vuxenutbildning
Gymnasial vuxenutbildning
Särvux
Yrkesvux
Svenska för invandrare (SFI)
Uppdragsutbildning
Ledning
Summa

2019
658
1 220
112 444
24 369
11 752
208 331
9 969
79 740
3 400
8 895
1 255
607
3 536
295
0
6 094
472 565

2020
1 300
1 500
108 248
25 000
13 500
220 593
10 000
80 500
3 225
2 300
4 500
732
2 200
2 974
0
11 577
488 149

2021
1 300
1 381
108 423
30 995
15 013
224 476
12 763
86 247
3 142
2 135
4 778
803
2 015
2 945
0
9 584
506 000

2022
1 300
1 500
108 375
35 602
16 394
256 598
11 625
90 444
3 293
2 679
5 633
871
2 545
3 548
0
14 732
555 139
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Plan
2023
1 300
1 500
108 864
39 359
18 315
288 614
12 415
98 940
3 548
2 694
5 661
1 003
2 559
3 603
0
14 923
603 298
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Antal barn
Prognosen över barnantal 2021 utgår från faktiskt antal invånare i åldersgruppen
i november 2020 samt prognostiserad förändring under 2021 enligt Statisticons
befolkningsprognos för Älmhults kommun, daterad 2019-09-30.
Barnantalet fördelas enligt tabell nedan. Den befolkningsökning som
prognostiseras antas ske med 1/12 per månad. Då inte alla barn i förskoleåldern
går i förskola antas andelen barn i förskolan vara ett genomsnitt av de tre senaste
åren, i detta fall för åren 2017 - 2019. Andelen inskrivna barn i förskolan uppgår
då till 87,5 procent.
För 2021 prognostiseras 1 040 barn i förskoleverksamhet i kommunala och
fristående förskolor.

1-2-åringar
3-åringar
4-5-åringar
Summa

interkommunala
(netto till och
antal invånare nov
från andra
2020
Andel i förskola*
kommuner)
443
388
5
231
202
6
492
431
4
1 166
1 020
15

prognos vt
2021
393
208
435
1 035

prognos förändring
antal invånare*
15
-25
20
10

Prognos
2021
(snitt nov
2020 och
prognos prognos
dec 2021 dec 2021)
408
400
183
196
455
445
1 045
1 040

Budget förskola 2021
Utbildningsnämnden har beviljat en nettobudget på 108 423 tkr till
förskoleverksamhet.
Nettobudgeten är uppräknad till 2021 års nivå förutom när det gäller
lönekostnaderna som ligger kvar på 2019 års lönenivå. Detta eftersom
kommunstyrelsen avsatt medel för att kompensera utbildningsnämnden för 2020
och 2021 års lönerevisioner efter att de är klara.

Ersättning till fristående förskolor
Grundbelopp
När avdrag och tillägg skett för administration samt övriga specificerade
kostnader i tabell nedan återstår 115 077 tkr i grundbelopp. I grundbeloppet
ingår en beräknad löneökning för 2020 och 2021. Grundbeloppet utgör basen för
fördelning av grundbidraget per barn till både fristående och kommunala
förskolor.
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108 423 000

Avgående poster
Tilläggsbelopp
Administration
Barn till andra kommuner

1 700 000
2 311 000
212 000

Tillkommande poster
Löneökning 2020 12 mån 2,8%
Löneökning 2021 9 mån 2,8%
Maxtaxa
Kvalitetssäkrande åtgärder
Bättre språkutveckling i förskolan
Barn från andra kommuner

2 738 092
2 111 069
3 193 000
582 000
392 000
1 861 000

Grundbelopp
-varav lokalkostnader

115 077 161
12 400 000

Socioekonomisk del
1,5%

av grundbeloppet
1 726 157

Grundbelopp kvar att fördela

113 351 004

Enligt beslut i utbildningsnämnden 2019-11-29 ska 1,5 % av grundbeloppet,
vilket motsvarar 1 726 tkr, fördelas till socioekonomisk tilläggsresurs enligt av
nämnden beslutad ersättningsmodell. Resterande, 113 351 tkr, fördelas i
åldersviktat grundbidrag med vikter enligt tabell nedan.
Grundbidrag förskola

Antal
Faktor
Totalt belopp
Grundpeng
Grundbidrag, år
Kontroll

1-2 åringar 3-åringar
4-5-åringar
400
196
445
1,13
1,05
0,82

Summa
1040
113 351 004
110 907

125 325
50 145 581

116 452
22 780 969

90 944
40 424 453

113 351 004

Sammanställning ersättning
Grundbidraget ska täcka kostnader för omsorg och pedagogisk verksamhet,
pedagogiskt material och utrustning samt lokaler. Lokalkostnader specificeras
nedan. Utöver grundbidraget tillkommer socioekonomisk tilläggsresurs, kost
(inklusive kostens lokalkostnader), administrationspålägg och momspålägg i
ersättningen till fristående förskolor. Budgeten för kost finns inom tekniska
nämnden. Statsbidraget som kommunen får för att maxtaxa tillämpas ingår i
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grundbidraget till förskolorna, vilket innebär att avgift utöver maxtaxa inte kan
tas ut. I så fall reduceras bidraget motsvarande statsbidraget.
Lokalbidrag
Älmhults kommun har en internhyresmodell och för egna lokaler betalar
utbildningsnämnden hyra till tekniska nämnden. I förekommande fall tillkommer
även kostnader för tillfälliga moduler.
För förskoleverksamheten beräknas den totala lokalkostnaden uppgå till 12 400
tkr under 2021. I Älmhults kommunala skolor prognostiseras ett genomsnittligt
barnantal på 958 barn.
Per barn i Älmhults förskolor motsvarar detta 12 950 kr.
Socioekonomisk tilläggsresurs
Socioekonomisk tilläggsresurs är avsedd att kompensera för förskolornas olika
barnsammansättning avseende sociala faktorer som påverkar barnens
förutsättningar att nå kunskapsmålen i skolan. Nedan finns tabell över hur den
socioekonomiska tilläggsresursen viktas på de olika förskolorna. Denna tabell
visar faktiskt prognostiserat antal barn i förskolorna, det vill säga oberoende av
folkbokföringsadress.
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Förskola
Arnebo
Vitsippan
Häradsbäck
Diö
Eneryda
Liatorp
Möckeln
Hallaryd
Liljebacken
Ryfors
Montessori
Norregård
Pjätteryd
Internationella
Lyckan
Haga
Tornet
Violen
Bråthult
Virestad
Övriga
Kunskapsförskolan
Summa

Antal elever Index
33
95
14,5
54
22
38
63,5
30
118,5
45,5
44
93
15,5
78
7,5
96
77
32,5
24,5
30,5
2
25
1040

Tilläggsresurs att fördela
Antal barn - "viktade med index"
Genomsnittlig resurs

84
105
59
72
120
88
93
59
78
65
86
72
97
87
226
136
130
90
53
53
87
87

7(9)

Viktat antal elever Tilläggsresurs per elev Resurs per skola
27,72
1 561
51 509
99,75
1 951
185 354
8,555
1 096
15 897
38,88
1 338
72 246
26,4
2 230
49 056
33,44
1 635
62 138
59,055
1 728
109 735
17,7
1 096
32 890
92,43
1 449
171 752
29,575
1 208
54 956
37,84
1 598
70 314
66,96
1 338
124 424
15,035
1 802
27 938
67,86
1 617
126 096
16,95
4 199
31 496
130,56
2 527
242 604
100,1
2 416
186 004
29,25
1 672
54 352
12,985
985
24 128
16,165
985
30 037
1,74
1 617
3 233
21,75
1 617
40 415
929
1 726 157

1 726 157
929
1 858

Sammanställning per friskola
Virestad Friskola

1-2-åringar

Grundbidrag per barn

3-åringar

4-5-åringar

125 325

116 452

90 944

12 950

12 950

12 950

985

985

985

9 175

9 175

9 175

942

942

942

Administrationspåslag 3 %

4 065

3 798

3 033

Momspålägg 6 %

8 429

7 881

6 305

147 979

138 291

110 441

12 332

11 524

9 203

-varav lokalkostnad
Socioekonomisk tilläggsresurs
Måltider
-varav lokalkostnad

Bidrag per barn 2021
Bidrag per barn och månad
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1-2-åringar

Grundbidrag per barn
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3-åringar

4-5-åringar

125 325

116 452

90 944

12 950

12 950

12 950

985

985

985

9 175

9 175

9 175

942

942

942

Administrationspåslag 3 %

4 065

3 798

3 033

Momspålägg 6 %

8 429

7 881

6 305

147 979

138 291

110 441

12 332

11 524

9 203

-varav lokalkostnad
Socioekonomisk tilläggsresurs
Måltider
-varav lokalkostnad

Bidrag per barn 2021
Bidrag per barn och månad

Kunskapsförskolan AB

1-2-åringar

Grundbidrag per barn
-varav lokalkostnad

3-åringar

4-5-åringar

125 325

116 452

90 944

12 950

12 950

12 950

Socioekonomisk tilläggsresurs

1617

1 617

1 617

Måltider

9 175

9 175

9 175

942

942

942

Administrationspåslag 3 %

4 083

3 817

3 052

Momspålägg 6 %

8 468

7 920

6 344

148 667

138 981

111 131

12 389

11 582

9 261

-varav lokalkostnad

Bidrag per barn 2021
Bidrag per barn och månad

Föräldrakooperativet Magleladan ekonomisk förening
1-2-åringar
Grundbidrag per barn
-varav lokalkostnad

3-åringar

4-5-åringar

125 325

116 452

90 944

12 950

12 950

12 950

Socioekonomisk tilläggsresurs

1617

1 617

1 617

Måltider

9 175

9 175

9 175

942

942

942

Administrationspåslag 3 %

4 083

3 817

3 052

Momspålägg 6 %

8 468

7 920

6 344

148 667

138 981

111 131

12 389

11 582

9 261

-varav lokalkostnad

Bidrag per barn 2021
Bidrag per barn och månad

Utöver ovanstående tillkommer möjlighet att söka tilläggsbelopp för elever med
extraordinära behov.
Jämförelse med 2020
I tabell nedan finns en jämförelse med 2020.
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Jämförelse
Grundpeng

Årskull
Alla

2020
108 068

Friskolepeng Virestad förskola

1-2
3
4-5

149 214
139 669
112 225

147 979
138 291
110 441

2020
149 823
140 276
112 833

2021 Förändring
148 667
-0,8%
138 981
-0,9%
111 131
-1,5%

Jämförelse
Årskull
Friskolepeng Kunskapsförskolan 1-2
3
4-5

2021 Förändring
110 907
2,6%
-0,8%
-1,0%
-1,6%

Utbetalningar och avstämningar
Preliminär barnpeng till fristående förskolor betalas ut månadsvis av
utbildningsförvaltningen. Avstämning görs vid avläsning av barnantalet den 15:e
i varje månad. Eventuella avvikelser justeras vid påföljande utbetalning.
Bidraget betalas ut med en 12-del per månad.
Brytdatum för ålder är inte 1 januari utan istället 1 juli. Det betyder att ett barn
ersätts enligt 3 år från och med 1 juli det år barnet fyller tre år, och enligt 4 - 5 år
från och med 1 juli det året barnet fyller fyra år.
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Utbildningsnämndens utskott

§ 21 Årsanalys 2020
Ärendenummer UN 2019/65

Utbildningsnämndens utskotts beslut
Utbildningsnämndens utskotts förslag till utbildningsnämnden
1. Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsanalys
2020 – utbildningsnämnden.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Varje nämnd ska sammanställa en årsanalys av året som gått. 2020 har varit ett
unikt år på många sätt med en pandemi som påverkat alla verksamheter.
När året startade hade utbildningsnämnden en stor utmaning i att få till en budget
i balans. Vid första delårsrapporten prognostiserades ett underskott på 17,3 mkr
och ett omfattande besparingspaket beslutades. Den totala omfattningen på detta
paket var 13,2 mkr. Utöver detta paket uppmanades till stor återhållsamhet och
hela organisationen tog detta på stort allvar.
Vid årets slut konstateras att utfallet blev ett underskott på 212 tkr, vilket i
sammanhanget kan betecknas som ett nollresultat.
Dokumentet Årsanalys 2020, kommer att uppdateras inför beslut i
utbildningsnämnden 2021-03-03.

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse
 Årsanalys 2020 – utbildningsnämnden daterad 2021-01-29
 Resultatmål
 Bilaga 1 aktivitetsuppföljning bokslut 2020
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Ekonomienheten
Kommunstyrelsen
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utbildningsnämnden

Årsanalys 2020 utbildningsnämnden
Ärendenummer UN 2019/65

Sammanfattning av ärendet
Varje nämnd ska sammanställa en årsanalys av året som gått. 2020 har varit ett
unikt år på många sätt med en pandemi som påverkat alla verksamheter.
När året startade hade utbildningsnämnden en stor utmaning i att få till en budget
i balans. Vid första delårsrapporten prognostiserades ett underskott på 17,3 mkr
och ett omfattande besparingspaket beslutades. Den totala omfattningen på detta
paket var 13,2 mkr. Utöver detta paket uppmanades till stor återhållsamhet och
hela organisationen tog detta på stort allvar.
Vid årets slut konstateras att utfallet blev ett underskott på 212 tkr, vilket i
sammanhanget kan betecknas som ett nollresultat.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-05
 Årsanalys 2020 – utbildningsnämnden daterad 2021-01-29
 Resultatmål daterad 2021-01-26
 Bilaga 1 aktivitetsuppföljning bokslut 2020

Ärendeberedning
2020 har varit ett speciellt år för utbildningsnämndens verksamheter. Många
barn och elever har fått vara hemma under långa perioder. Konsekvenserna av
detta kommer säkert att synas flera år framöver. Att gymnasieelevernas resultat
har påverkats av distansundervisning inser nog de flesta, men barn som inte varit
i förskolan under nästan ett år kommer säkert att ha utmaningar när man ska
börja förskoleklass.
Personalen har fått ta ett mycket stort ansvar genom att hantera
distansundervisning, elever med mycket hög frånvaro och oro från
vårdnadshavare. De har gjort det på ett föredömligt sätt och förtjänar all vår
uppskattning.
Ur ett ekonomiskt perspektiv har pandemin och olika stödinsatser varit till gagn
för nämndens verksamheter. Att dessa varit bra ur ett ekonomiskt perspektiv
innebär inte att det varit bra ur ett kvalitetsperspektiv. T ex har
karensdagsavdraget ökat med 900 tkr jämfört med 2019. Staten har också ersatt
för sjuklöner, under våren hela beloppet och under hösten med halva beloppet.
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Totalt har detta inneburit 6,9 mkr i intäkter. Det har varit svårt att få tag i
vikarier, så detta har bidragit till ett förbättrat resultat. Även
skolskjutsverksamheten blev billigare beroende på pandemin. Här är det de låga
drivmedelspriserna som bidragit till ett lägre index än tidigare år.

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
 Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsanalys
2020 - utbildningsnämnden

Roger Johansson

Underskrift

Utbildningschef

Titel
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Kommunstyrelsen
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1. Verksamhet
1.1.1 Periodens väsentliga händelser, övergripande
2020 präglades för utbildningsnämndens del till största delen av pandemin. Detta kommer att
beskrivas närmare under den rubriken.
Under 2020 utvecklade utbildningsförvaltningen ett nytt sätt att arbete med Systematiskt
Kvalitetsarbete (SKA). Det systematiska kvalitetsarbetet är en lagstyrd del av utbildningsnämndens
arbete. Hur det ska utformas är upp till varje huvudman att besluta, men Skolinspektionen utövar
tillsyn. Det nya kvalitetsarbetet har mer fokus på dialog än redovisning, men den viktigaste
förändringen är att vi vill se mer av resultat hos eleverna än olika aktiviteter som redovisas.
I januari 2020 blev barnkonventionen lag. Det mest konkreta exemplet som syns i verksamheterna är
att alla beslut som berör barn föregås av en barnkonsekvensanalys.
Under våren beslutade utbildningsnämnden att vara med på satsningen att Naturhistoriska
riksmuseets utställning microsculpture skulle komma till Älmhult. Utställningen är ett samarbete med
Region Kronoberg, IKEA, Naturhistoriska riksmuseet och Älmhults kommun. Under inledning av
hösten kom elever från hela Kronoberg för att ta del av utställningen. Dessvärre påverkades även
utställningen av pandemin och den håller för närvarande stängt.
Utbildningsförvaltningen arbetade under våren mycket med att ta fram ett nytt underlag för
budgetarbetet. Det var ett arbete som tog mycket tid i anspråk. Detta sammanföll även byte av
ekonom. Resultatet blev ett mycket genomarbetat budgetförslag som presenterades för nämnden i
juni.
Förskolan hade under året en hel del lokalförändringar. I Ryfors blev tillbyggnaden av Ryforsgården
klar och där finns nu plats för totalt 48 elever. Renoveringen av förskolan i Hallaryd blev också klar
och barnen har fått uppfräschade lokaler. I juni avvecklades modulen på Lyckans förskola.
Inför höstterminen flyttade Elmeskolan ut från de gemensamma lokalerna man haft med
Internationella skolan till moduler på Haganässkolans område.
Under hösten togs det första spadtaget till den nya Paradisskolan. Skolan ska stå klar till inför
läsårsstarten 2022.
Arbetet med Barnens bästa gäller har fortsatt under året. Arbetet sker främst inom kommunen där det
finns en styrgrupp såväl som arbetsgrupp. Detta arbete görs tillsammans med socialförvaltningen.
1.1.2 Periodens väsentliga händelser, detaljerad
Förskolan
Systematiskt kvalitetsarbetet

Förskolan har fortsättningsvis under våren 2020 arbetat fördjupande med implementeringen av
läroplanen. Resultat blev en ökad förståelse för de nya skrivningarna i styrdokumentet.
Utvecklingsområdet normkritiskt förhållningssätt har efter tre år avslutats. Under hösten påbörjades
ett fördjupat arbete med barnkonventionen som blev en rödtråd till förgående arbete.
Normmedvetenheten som utvecklats hos förskolans personal är en förutsättning för hur
barnkonventionen kan integreras på förskolan.
Under året har det pågått ett förändringsarbete i det systematiska kvalitetsarbetet på HM nivå i arbetet
med Samverkan för bästa skola. Ett förändringsarbete med ett större fokus på förskolans läroplans
områden där likvärdigheten samt arbetsprocesserna på förskolan uppmärksammas.
Uppföljningsarbetet sker idag mer i dialoger och med färre skriftliga inlämningar. Under hösten
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startades det upp Förskoledialoger, där verksamhetschef, pedagogisk utvecklare, rektor och personal
har dialog kring förskolans verksamhet och måluppfyllelse.
Kompetensförsörjning under året har varit kopplat till utvecklingsområdena som förskolan arbetar
med, så som föreläsningar och litteratur. Hälften av förskolorna har använt sig av skolverkets
läslyftsmoduler. Det har visat sig vara kompetenshöjande i ämnena språk och matematik men även
kopplingen till aktuell forskning och utvecklingen av förskolans systematiska kvalitetsarbete.
Älmhults modellen avslutas. Den fyller inte sin funktion längre men lärandet finnas kvar hos oss.
Arbetet med Barnets bästa gäller i Kronoberg är i gång och samarbetet löper på väl.
Förskolan har startat upp barnhälsoteam på varje förskola med en tydlig arbetsgång i hur arbetet ska ske.
Utveckling av Barnteam, som är ett konsultativt team inom ramen för Barnens Bästa gäller i Kronoberg där
pedagoger från både kommunala och fristående förskolor ges möjlighet att lyfta ärenden för att få stöd i tidigt
skede har skapats. I teamet finns olika professioner från Centrala barn och elevhälsan och socialförvaltningen.
Samordnaren på Familjecentralen är sammankallande.

Samverkan Barn är ett större forum för beslut och strategier med fler professioner/funktioner. Här
träffas representanter från barnhälsovården i Älmhult, verksamhetschef och specialpedagog från
Centrala barn och elevhälsan, representant/rektor för förskolan, verksamhetschef för förskolan,
familjebehandlare från stödenheten och rektorer från friförskolorna.
Trivselenkäten visade i år på ngt lägre siffror jämfört med förra året. I år ligger nöjdheten på 85%,
som är det mål utbildningsnämnden har på sikt. Under 2019 hade förskolan er riktad insats för att få
många svarande, vilket inte gjorts i år. Covid 19 kan också ha en påverkan på det lite lägre siffran.
Grundskolan
Corona
Pandemin har under året lett till en rad lika anpassningar i grundskolans, grundsärskolans och
fritidshemmens verksamhet. Fritidshemmens aktiviteter och idrottsundervisning har i högre grad
genomförts utomhus och periodvis hög frånvaro har lett till en hård arbetsbelastning för all personal.
Samverkan med hemmen har försvårats av begränsade möjligheter till att genomföra föräldramöten
och utvecklingssamtal. Dessa har i mesta möjliga mån genomförts digitalt, vilket är ett bra alternativ
men inte helt jämförbart med fysiska möten. Även övergångar som innebär skolbyten, t ex åk 6 till åk
7, har varit svåra att genomföra på tillfredsställande sätt, då besök mellan skolorna och
verksamheterna inte varit lämpliga. Under hösten tvingades Elmeskolan att gå över till
distansundervisning under ett par veckor pga brist på personal. De sista dagarna innan julledigheten
var det Linnéskolan som pga en ökad smittspridning i samråd med Smittskyddsläkare gick över till
distansundervisning under några dagar.
Kvalitetsarbete
På huvudmannanivå har det systematiska kvalitetsarbetet förändrats inför läsåret 20/21. Läroplanens
och skollagen har delats in i tre olika avstämningsområden. Stor vikt läggs vid hur undervisningen i
klassrummen och på fritidshemmen bedrivs, och lärares analys av elevernas resultat.
Verksamhetschef och utvecklingsstrateg träffar skolledning och lärarrepresentanter inom varje
avstämningsområde i en skoldialog. Rektorer och förvaltningsledning möts även i en kvalitetsdialog
inom varje område, syftet är att sprida kunskap om verksamheternas framgångar och utmaningar
samt stödja varandra för att utveckla undervisningen. Huvudmannens betygsanalys visade bl. a att de
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tre utvecklingsområdena som identifierats föregående år behöver prioriteras även kommande läsår.
De tre utvecklingsområdena är Tidiga insatser, Flerspråkiga elevers lärande samt Pojkars lärande.
Samtliga skoldialoger under läsåret kommer därför att innebära fördjupande frågor om hur skolorna
arbetar inom dessa utvecklingsområden för att ytterligare undersöka vad som kan förbättras.
Under hösten fick vårdnadshavare möjlighet att i ett digitalt system, IST Lärande, kunna se lärares
bedömningar och få information inför utvecklingssamtal.
Lokaler
Den nya simhallen öppnade åter under våren för skolorna och resorna till andra kommuners simhallar
kunde avslutas. Nu återstår ett intensivt arbete för att komma ifatt med simundervisning för att våra
elever ska bli simkunniga och nå målen för godkända idrottsbetyg.
Under våren flyttade Elmeskolans verksamhet till modulskola belägen på grusplanen vid
Haganässkolan.
Det innebär att Internationella skolan får god tillgång till lokaler och byggnaden som tidigare
kallades Elmeskolan byter namn till International School of Älmhult. I augusti fick Paradisskolan
sina första elever i F-klass. Verksamheten inryms tillfälligt i Internationella skolans lokaler. I oktober
togs det första spadtaget för Paradisskolan med hjälp från skolans entusiastiska F-klass elever.
Elevutveckling
De senaste årens ökande elevutveckling mattades under 2020 av något. Inflyttningen var inte lika stor
som tidigare år. Elevökningen i grundskolan och grundsärskolan var totalt 55 elever från januari till
december. Verksamheten fylls på underifrån med större kullar av F-klass än de som slutar åk 9. Detta
medför att Linnéskolans elevantal nu ökar betydligt för varje år. Läsåret 20/21 startades med ökning
av en klass åk 7 och har nu 7 paralleller. Ryfors skola ökar med en åk och har från hösten 2020 upp
till åk 5. En stor del av elevökningen finns även på Internationella skolan som ökade med 30 elever
från januari till december.
Gymnasiet/Vuxenutbildningen
Corona
Under året har gymnasiet varit tvingar att ställa om sin verksamhet p.g.a. Pandemin. Från mars
månad till juni så skedde all undervisning på distans med undantag för gymnasiesärskolan. Detta
påverkade elever och lärare då man missar mycket i samspelet mellan lärare och elever.
Undervisningen blir mer av typen genomgångar och uppgifter. En diskussion i en klass blir svår i ett
online forum. Vissa kurser och ämnen har lidit mer än andra och i slutat av vårterminen var fler
elever på plats för att kunna hantera de praktiska momenten i kurserna. Alla nationella prov ställdes
in och det gör att man hade svårt att få en jämförelse mellan elever på skolan och i riket. Hösten
avslutades på samma sätt med distansundervisning. Distansundervisningen har resulterat i att
framförallt de svaga eleverna har fått det svårare att klara av att nå målen i kurserna och som en
konsekvens av detta har skolan som helhet nått ett lägre resultat än vad som var väntat. Trots det nya
sättet att jobba fanns en stark viljan av att få det att fungera.
Vid vuxenutbildningen resulterade det i att man fick gå ner i gruppstorlekar och att man har
distansundervisning i den mån det gick från mars till december och man fortsätter så framöver.
Corona har skapat stress och oro i verksamheten och mycket merarbete då hela undervisningen
oplanerades och man var tvingad att jobba digitalt utan fysisk elevkontakt
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Kommunikationsutmaning dvs att kommunicera ut informationen till personal, elever och
vårdnadshavare krävs otroligt mycket tid av ledningen framförallt under Corona tider.
Kvalitetsarbete
En ny struktur kring SKA (systematiskt kvalitetsarbete) har införts under året på både gymnasiet och
vuxenutbildningen. Vi har fått den förbättrad struktur på stödverksamheten under året. Den struktur
som har införts på IM (introduktionsprogrammen) börjat sätta sig i verksamheten och fungerar bra.
Jämfört med 2019 har yrkesprogrammen ökat sina snittbetyg och högskoleförberedande programmen
ligger på ungefär samma snittbetyg dock har antalet elever fick gymnasieexamen 2020 blev något
färre detta år.
I arbetet med LIKA.5 konstaterades att användning samt kunskapsdelen av det digitala arbetet
behövde utvecklas. Ledningsgruppen har fokuserat på att öka lärarnas digitala kunskaper. Processen
snabbades på i detta fall tack vare Corona och distansundervisning.
Lokaler
Byggprogrammet har nu flyttat in i sina nya lokaler byggtältet. Det har givit en bättre överblick över
eleverna och ger en större säkerhet då man kan se eleverna och inte behöver flytta sig mellan olika
lokaler. Nya lokaler för Elprogrammet har tagits i bruk under senare delen av hösten 2020 samt ett
par klassrum har gjorts iordning.
Elevutveckling
Det har inte varit någon stor förändring i antal elever på gymnasiet. Det är däremot ett stort tyck och
lång kö på SFI. Den tid det tar för eleverna att få komma in på SIF är längre än den tid som vi har på
oss att ordna undervisning. Detta orsakas av pandemin och av resursbrist. Vi har under året inte haft
möjlighet att ordna tillräckligt många undervisningsgrupper varken på dagtid eller på kvällstid.

1.2.1 Förväntad utveckling, övergripande
Inför läsårsstarten 2021 införs nya kurs- och ämnesplaner. Arbetet med denna implementering är
planerad och kommer att ske under våren.
Utvecklingen av ekonomistyrningen kommer att fortsätta utvecklas under det kommande året. Ett
stort fokus kommer att vara resursfördelningen inom grundskolan
I pandemins spår kommer utbildningsförvaltningen att behöva utvärdera och även försöka
kompensera för att elever har haft svårare att ta till sig undervisning i samband med
distansundervisning och också på grund av högre frånvaro. Detta kommer att innebära en ekonomisk
belastning, men också en belastning på vår personal. Det kommer att bli en stor utmaning att se till
att vara en hållbar och attraktiv arbetsgivare.
Samverkan för bästa skola avslutas i samband med halvårsskiftet 2021. Projektet har varit mycket
lyckat och har inneburit stora förändringar i våra arbetssätt. Under utfasningen kommer
utbildningsförvaltningen att planera för en fortsättning av utvecklingsarbetet i egen regi. I skolorna
kommer utvecklingen mot ett mer elevnära kvalitetsarbete att fortgå.
Gymnasieskolan kommer att införa digitala nationella prov. Haganässkolan har varit utvald till att
vara en av försöksskolorna i denna verksamhet.
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Komvux kommer att få nya regler för prioritering vid antagning till utbildningar. Förnyade
ansökningar gällande yrkeshögskoleutbildningar kommer också att arbetas fram.
1.2.2 Förväntad utveckling, detaljerad
Förskolan
Lokaler och barnutveckling
Det har varit drygt 1000 barn i snitt för förskolan under 2020. Det är alltid en större andel barn under våren än
under hösten. Det är också de antal platser som kan erbjudas i kommunal regi.
Tillbyggnaden på Ryforsgårdens förskola, med en avdelning, är klar i augusti och förskolan kan nu ta emot ca
48 barn. Hallaryds förskola har renoverats och fått bättre ändamålsenliga lokaler.
Modulen på Lyckans förskola avvecklades under juni 2020 då söktrycket minskat något mot föregående år.
Under hösten hade kommunen drygt 1000 platser att erbjuda till 957 barn. Då Kunskapsförskolan, privat
aktör, har en kapacitet av att ta emot 120 barn har kommunen behövt och kommer behöva anpassa sina
lokaler.
Under våren togs beslut om att lägga ner hela Lyckans förskola fr o m juni 2021. Dels på grund av att
förskolan inte har ändamålsenliga lokaler, kommunen kan i sin helhet erbjuda fler platser i och med att den
privata aktören startar upp januari 2021 samt att Haganäs skolan behöver nya lokaler.
Avveckling av Lyckan gör att kommunen hösten 2021 har ca 960 platser. Tillsammans med
Kunskapsförskolan och Virestad kan kommunen totalt erbjuda 1150 platser till ett förväntat antal barn på
1020, enligt befolkningsprognosen.
För att fortsätta anpassningen av lokaler kommer en av två moduler på Norregårds förskola fasas ut. Vilket
innebär att till hösten 2021 blir det ytterst få intag av nya barn till Norregård. Året därpå 2022, avvecklas
modul nummer två. Då båda modulerna är borta kan en tillbyggnad av förskolan göras med två avdelningar.
Medel för detta finns i investeringsbudgeten.

Gymnasiet/Vuxenutbildningen
Corona
Målet är att öka måluppfyllelsen trots de svåra omständigheterna med Covid 19. Vi hoppas få gå
tillbaka till mer normala undervisningssituationer. Under denna period har digitaliseringen fått ett lyft
och det blir viktigt under året att hålla fast vid de positiva delarna i detta digitala arbete och ta tillvara
på godbitarna.
Kvalitetsarbete
Utveckla strukturen med basgrupperna i arbete med SKA och de överenskommelser som ska
utarbetas i basgrupperna tillsammans med förstelärarna. Fortsatt arbete med förbättring av
stödstrukturen på gymnasiet. Öka samarbetet mellan basgrupperna för att skapa ett gemensamt
synsätt i skolan. Hitta nya idéer, lösningar och rutiner för att det nya bibliotek, IT struktur samt
vaktmästeriet ska fungera bra i den nya organisationen. Nationella digitala prov kommer att införas
på prov under året. Fortsätta arbeta med att stärka ledningsgruppen.
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Lokaler
Lyckanslokaler övergår till Haganässkolan under sommaren 2021. Påbörja arbetet med att planera
inför kommande ut/ombyggnad av Haganässkola ska vara 2024.
Elevutveckling
Ett större antal elever kommer till skolan enligt prognosen inför hösten på gymnasiet. Det kommer
också bli förändringar i kursplanerna på vissa utbildningar. BF, IN, VO samt implementering av nya
kurs och ämnesplaner för IM och eng, mat och moderna språk.
Det införs nya regler för prioritering vid antagning till komvux hur detta kommer påverka
verksamheten är för tidigt att säga något om. Gymnasiearbetet ersätts på vux till ett komvuxarbete
inom gymnasial nivå.
YH utbildning är en utbildning som vi kommer fortsätta jobba på att få till Älmhult. Det finns ett
stort behov av detta inom näringslivet.
Ekonomi
Stram ekonomi vilket innebär begränsade möjligheter och ställer krav på verksamheten. Framförallt
på SFI och Gymnasiesärskolan. Dessa verksamheter kommer behöva se över och förändra
verksamheten. SFI har en lång kö och en stram ekonomi som inte ger utrymme att utöka
verksamheten utan den behöver omorganiseras. Gymnasiesärskolan har fått fler elever än vad som
tidigare prognostiserats. Detta gör att den budget som är beslutad kommer vara svår att hålla.
Gymnasieskolan har en budget som är rimlig men som inte ger utrymme till någon större utökning.
1.3 Covid-19
Pandemin har haft en mycket stor påverkan på utbildningsnämndens verksamheter. Personalen har
med mycket kort varsel fått hantera många olika situationer. Den första verksamheten att prövas var
gymnasieskolan, som med en dags planering ställde om till distansundervisning. Skolans personal
tillsammans med representanter för IT-avdelningen gjorde att omställningen gick bättre än förväntat.
Även om stora kliv togs gällande digitalisering av undervisningen och lärarna gjorde sitt yttersta för
att stödja eleverna i denna ovana situation, måste poängteras att det finns elever som har fått en sämre
måluppfyllelse än de skulle fått annars. Haganässkolan var också en del i Skolinspektionens
granskning kring hur skolor hanterat omställningen, men ett mer än godkänt resultat.
Även Internationella skolan drabbades hårt under vårterminen då många elever var frånvarande och
detta under lång tid. För att säkerställa gjordes det möjligt för dessa elever att följa undervisningen
hemifrån. Personalen gjorde ett fantastiskt jobb, men förvaltningen fick också signaler att det ledde
till en arbetsbelastning som inte var hållbar över tid.
Under hösten tvingades Elmeskolan att gå över till distansundervisning under två veckors tid på
grund att över 40 % av personalen var frånvarande. Detta löstes på ett fantastiskt sätt och eleverna
kunde få en godtagbar undervisningen under denna tid.
Över lag har 2020 inneburit en arbetsinsats utöver det man kan förvänta sig. Personal på förskola och
fritidshem hjälpte varandra för att hålla verksamheter igång när personalbristen var stor. Samtidigt
med denna arbetsinsats har man fått hantera frågor från oroliga föräldrar, som alla haft sina
synpunkter på hur verksamheten skulle fungera, som sin egen oro när kollegor blivit sjuka.
Ekonomiskt har pandemin inneburit en förbättring av resultatet på mellan sju och nio miljoner
kronor. Den exakta beräkningen är väldigt svår att göra, eftersom man måste väga in många olika
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faktorer. De viktigaste skälen till att pandemin bidragit till att nämnden redovisar ett nollresultat, är
de pengar som betalats ut under året som ersättning för sjuklöner. Under året har det varit svårt att få
tag i vikarier, men den personal som varit på plats har ställt upp och säkerställt att eleverna har fått
undervisning av god kvalitet.
Pandemin har naturligtvis också inneburit ökade kostnader. Dessa har varit kopplad till inköp av
utrustning för att kunna genomföra distansundervisning på ett bra sätt, men utbildningsnämnden har
också vi två tillfällen beslutat om avgiftsbefrielse för de vårdnadshavare som hållit sina barn hemma
från förskola och fritids. Genom denna insats har vi kunnat hålla igång våra verksamheter på ett bra
sätt.
Den långvariga effekten av covid-19 blir inte tydlig förrän under 2021. Det finns elever som har
sämre måluppfyllelse och det planeras för och undersöks hur vi på bästa sätt ska kompensera och
stötta dessa elever. Personalen har också arbetat till bristningsgränsen och det kan inte nog betonas
hur stolt förvaltningen är över deras insatser under pandemin från lärare, förskollärare, barnskötare,
fritidspedagoger, övrig personal och inte minst till rektorerna.
Notan för covid-19 kommer att behöva betalas under 2021, då utbildningsförvaltningen planerar för
att genomföra olika insatser för elever som inte nått sin fulla potential. Detta kan ske genom lovskola
och för detta saknas budgetmedel. Det kan också bli aktuellt med att behöva bussa elever för att de
ska få möjligheter att delta i dessa aktiviteter.
Förskolan
Covid 19

Pandemin har påverkat arbetet på förskolan. Rektorer och all personal har gjort ett fantastiskt arbete
med att förhindra smittspridningen så gott de kunnat och tillsammans hantera all den oro som
funnits/finns. Det har varit nya rutiner som lämning och hämtning har gjorts ute, utevistelse under
stora delar av dagen, utvecklingssamtal ute eller via Teams mm.
Vårdnadshavare har varit förstående och tillmötesgående då vi har vädjat vid tillfällen att hålla 15timmars barnen hemma och att hämta tidigare. Under våren fick Pjätteryds förskola under några
månader vara på Haga förskola pga av personalbrist inom förskolan, men även brist inom
lokalvården och kostenheten. Även Arnebo, uteförskola, fick flytta till Vitsippan för att klara
bemanningen. Vid några tillfällen var det även utlåning av personal mellan förskolorna. Beslut om
avgiftsreducering för de som höll sina barn hemma under maj/juni och december/januari (2021) har
påverkat till ett mindre antal barn. Under hösten har det inte varit några sammanslagningar av
förskolorna. Det har däremot behövts utlåning mellan förskolorna för att vi ska ha kunnat ha öppet.
Det har varit stor frånvaro av barn som befaras på både kort och lång sikt påverka måluppfyllelsen
negativt.
En positiv effekt av Covid 19 är att den digitala tekniken har fått ta större plats då flera möten skett
digitalt. I och med det har personalen utmanats med nya digitala färdigheter och kunskaper.
Verksamhetschef och rektorer har trots pandemin organiserat för kompetensutveckling inom
förskolans gemensamma utvecklingsområden men även för förskolans egna utvecklingsområden.
Rektorer har fått använda sig av andra tillvägagångssätt än vanligt för att organisera tex, mer digitalt,
arbete i mindre grupper och möten utomhus. Verksamhetschef har organiserat för
kompetensutveckling digitalt för rektorer men även för alla förskolor genom digitala föreläsningar.
Öppna förskolan har varit starkt påverkad av pandemin. Nya rutiner för anmälan och besök har
genomförts och enbart uteverkssamhet har erbjudits. Samarbetet med biblioteket har tvingats ställas
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in, det genomfördes en barnvagnsguidning i samarbete med IKEA museum utomhus, men allt
planerat samarbete inomhus ställdes in. Kurser i spädbarnsmassage genomfördes med reducerat antal
deltagare. De grupper som varit mest välbesökta har varit grillfredagar för 0-6 år där hela familjen
har haft möjlighet att köpa korv till självkostnadspris.

2. Resultatmål – uppföljning
2.1 Resultatmål 1
Förvaltningen har under vintern förändrat det systematiska kvalitetsarbetet med inriktning mot mer
dialog, och större koppling till skolans styrdokument. Rektorerna får större inflytande hur
kvalitetsarbetet på den egna enheten ska utformas, men också ett större ansvar. Fokus under året har
varit de prioriterade områdena pojkar/flickor, nyanländas lärande och tidiga insatser. Detta ska
genomsyra hela förvaltningen från förskola till vuxenutbildning för att nå ökad måluppfyllelse hos
eleverna. Mycket av arbetet har skett med stöttning av Linnéuniversitetet inom ramen för Samverkan
för bästa skola. Ökad måluppfyllelse kräver långsiktigt och målmedvetet arbete.
Arbetet med Barnens bästa gäller i Kronoberg är i gång och samarbetet löper på väl med gemensam
styrgrupp och gemensamma träffar. Enkät har genomförts för att belysa utvecklingsbehoven i
samarbetet mellan utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.
Utifrån analys av resultat, orsaker och förutsättningar inom verksamheterna kommer de tre
kommunövergripande utvecklingsområdena fortsätta prioriteras, men med två begreppsliga
förändringar. Byte av begrepp görs för att bredda områdena och för att visa på vikten av ett större
perspektiv.
* tidiga insatser
* flerspråkiga elevers lärande (tidigare: nyanländas lärande)
* pojkars lärande (tidigare: pojkars resultat)
Därtill har varje förskole- och skolenhet sitt eller sina specifika utvecklingsområden att arbeta med
utifrån sina fördjupade analyser.
Den höga frånvaron inom både förskola och skola under pandemin befaras både på kort och lång sikt
påverka måluppfyllelsen negativt.
Betyg grundskolan
Det finns variationer inom Älmhults grundskolor som varit och fortsatt är viktiga att fördjupa
analysen kring. En sådan variation gäller kunskapsresultaten som skiljer sig mellan skolorna.
Andelen elever med minst E i betyg i alla ämnen varierar mellan 47 och 100 procent.
Skolan ska hålla hög kvalitet och vara likvärdig. Det innebär bland annat att utbildningen ska
uppväga skillnader i barns och elevers olika bakgrund och förutsättningar. Detta uppnås inte i
tillräckligt hög grad, och både resursfördelning och systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas
för att stärka det kompensatoriska uppdraget. Nuvarande resursfördelningssystem kommer att ses
över och omvärldsbevakas för att försöka hitta bättre sätt att vikta och anpassa resursfördelningen för
att öka likvärdigheten inom kommunens utbildningsverksamheter. Det pågående utvecklingsarbetet
inom systematiska kvalitetsarbetet kommer att fortsätta.
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Examen gymnasiet
Inom gymnasieskolan har betygspoängen förbättrats sedan tidigare år men andelen elever med
examen gått nedåt. En orsak till nedgången bedöms vara kopplad till skolans distansundervisning
under våren till följd av pandemin. Elever som har god studievana, etablerad studieteknik, stöd i
hemmet, motivation och redan goda resultat har klarat distansundervisningen bättre än elever utan
detta. Elever med sämre förutsättningar bland annat i form av bristande studieteknik, svårigheter med
att planera och organisera, sedan tidigare lägre resultat, mindre stöd hemifrån och social oro hemma
har i högre grad påverkats negativt av distansundervisningen. För några elever har dock
distansundervisningen under våren 2020 visat sig vara gynnsam. Elever, vårdnadshavare och lärare
bedömer att undervisning och skolarbete på distans inneburit högre närvaro på lektioner, bättre
möjligheter till koncentration och fokus samt mer aktivt skolarbete och att förmågor som inte visat
sig tidigare har kommit fram via digitala kanalerna som använts mellan elev och lärare. Elever med
hög perceptionskänslighet och sociala svårigheter tillhör de som verkar haft fördel av
distansundervisningen. Detta är en lärdom för skolan och huvudmannen att fortsätta analysera och
arbeta vidare med.
Stöd och studiero
Det är svårt att jämföra med tidigare år på grund av den rådande pandemin. Frånvaron har varit högre
än normalt. Tack vare blockläsning på högstadiet under våren bedömdes studieron öka. Hemklassrum
under hösten bedöms också har varit positivt för studieron. Enkät till eleverna kommer i februari
2021.
Olika åtgärder har genomförts under pandemin för att stötta och möjliggöra för elever med längre
frånvaro att följa undervisningen. Detta har varit till gagn för dessa elever, men det återstår ett arbete
att göra för att kompensera dessa elever under vårterminen.
Val av förskola och skola
Vid placering av förskolebarn inför hösten 2020 fick alla som önskat omplacering av sitt barn sitt val.
Merparten av de nya sökande av förskoleplats fick sina val. Efterfrågan överstiger platser på
Internationella förskolan och Montessori förskola. Från hösten har antalet platser på Internationella
förskolan utökats.
88 % av eleverna som började i förskoleklass fick sitt första val.
Vid val till F-klass och årskurs 7 har vårdnadshavares val av skola tydliggjorts genom obligatoriskt
skolval via e-tjänst. Tidigare upptagningsområden i centralorten har ersatts av principen om relativ
närhet för att alla elever ska kunna erbjudas en skola nära sitt hem. Bristen på platser är orsak till att
målet om val inte kunnat uppfyllas. Byggnation av ny f-6 skola i Paradiset är påbörjad. Den nya
skolan kommer öka möjligheterna till val av skola.
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3. Årsbokslut för nämndens drift
Driftsredovisning

Verksamhet (tkr)
Intäkter

Bokslut
2019

Budget
2020

Prognos
Dr2 2020

Avvikelse
Avvikelse
bokslut/
Bokslut
budget/ prognos Dr2
2020 bokslut 2020
2020

-131 013

-100412

-107 739

-112615

12 203

4 876

391580,2

417338

403 680

410349

6 989

-6 669

Övriga kostnader

211 997

182511

200 522

201915

-19 404

-1 393

Summa
Nämnd- styrelseverksamhet

472 565

499 437

496 463

499 649

-212

-3 186

658

1 125

550

492

633

58

1 220

1 510

2 050

1 543

-33

507

112 442

110 992

109 449

108 946

2 046

503
1 183

Personalkostnader

Öppen förskola (familjecentralen)
Förskola
Fritidshem

24 369

25 270

29 524

28 341

-3 071

13 520

14 475

14 474

-954

1

220 084

227 006

221 256

223 373

3 633

-2 117

Grundsärskola

9 969

10 067

12 436

11 527

-1 460

909

Gymnasieskola

Förskoleklass
Grundskola

79 740

82 208

81 013

82 049

159

-1 036

Gymnasiesärskola

3 400

3 247

5 117

4 268

-1 021

849

Grundläggande vuxenutbildning

1 886

2 307

2 875

2 160

147

715

Gymnasial vuxenutbildning

1 254

4 503

3 845

5 314

-811

-1 469

607

733

1 061

732

1

329

10 546

2 212

-63

2 012

200

-2 075

296

2 984

4 909

5 349

-2 365

-440

30

-178

178

208

9 248

2 505

-1 312

0

0

499 649

-212

-3 186

Särvux
Yrkesvux
Svenska för invandrare (SFI)
Uppdragsutbildning
Ledning

6 094

11 753

7 936

472 565

499 437

496 463

Framtid & Utveckling
Summa

0

3.1 Analys av avvikelse mellan budget 2020 och bokslut 2020
Utbildningsnämnden redovisar i stort sett ett nollresultat. Förvaltningen flaggade tidigt för att det
skulle bli en utmaning att hålla budget under 2020. Det finns ett antal faktorer som bidrar till
resultatet. Redan i samband med tilldelning av ram från kommunfullmäktige stod det tydlig att
besparingar behövde göras. I samband med delårsrapport 1 gjordes en prognos om ett underskott på
17,3 mkr. Förvaltningen hade arbetat fram ett antal förslag till besparingar och nämnden valde sedan
ut ett antal för dessa motsvarande 13,2 mkr. Rektorerna för de olika verksamheterna har varit
medvetna om det ekonomiska läget och har bidragit med vad de har kunnat.
Pandemin har också bidragit till ett bättre ekonomiskt utfall. Den ökade sjukfrånvaron bidrog med
900 tkr mer i avdrag för karensdag jämfört med 2019. Skolskjutsarna blev 2,5 mkr billigare än
budgeterat (i detta ingår olika undervisningsskjutsar också) beroende på lägre drivmedelspriser till
följd av pandemin. Till detta ska läggas ersättningar för sjuklöner från staten som totalt uppgick till
6,9 mkr. Pandemin har naturligtvis också bidragit till en del högre kostnader. Det handlar om
avgiftsfria månader för de som höll sina barn hemma, när belastningen varit som högst. Teknik har
behövt köpas in för att genomföra distansundervisning på ett bra sätt.
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3.2 Analys av avvikelse mellan prognos DR2 2020 och bokslut 2020
Resultatet blev cirka 3 mkr kronor bättre än prognosen i delårsrapport 2. Detta kan förklaras av några
olika faktorer. Det var inte klart i september hur mycket nämnden skulle få av kommunstyrelsen i
kompensation för löneökningar. En annan starkt bidragande faktor var att pandemin tog ny fart och
kompensationen från staten blev högre under senhösten, jämfört med prognosen. I övrigt har också
rektorernas återhållsamhet gett ett fortsatt genomslag i det ekonomiska utfallet.
3.3 Nämndens detaljerade analys
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3 Årsbokslut för nämndens investeringar
Investeringsredovisning

PROJEKTET UNDER 2020

Projektnu
mmer
Projektnamn
26000
26001
26011
26111
26411
26412
26421
26431
26511

Definit
ion 1 Status

Investeringar UTB
Ram
Nytt verksamhetssystem
Anslag
Inventarier ADM
Ram
Inventarier förskolan
Ram
Inventarier grsk/fth
Ram
Inventarier moduler ParadisetAnslag
IT-utrustning grsk/fth
Ram
Akustikanpassningar grsk/fth Ram
Inventarier gy/vux
Ram

Ej påbörjat
Pågående
Ej påbörjat
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående

Startdatum
2020-01-01
2020-01-01
2020-01-01
2020-01-01
2020-01-01
2020-01-01
2020-01-01
2020-01-01
2020-01-01

Slutdatum
2020-12-31
2020-12-31
2020-12-31
2020-12-31
2020-12-31
2020-12-31
2020-12-31
2020-12-31
2020-12-31

Defini
tion 2
Skatte
Skatte
Skatte
Skatte
Skatte
Skatte
Skatte
Skatte
Skatte

Utfall
2020
0
250
0
594
1 100
4 893
144
160
716
7 857

Budget
2020
2 430
2 413
100
500
1 701
4 820
475
300
1 150
13 889

Prognos DR2
2020
0
345
0
569
173
4 820
111
0
1 137
7 157

FRÅN PROJEKTETS START TILL SLUT

Budgetavvikelse
2 430
2 163
100
-94
601
-73
331
140
434
6 032

Ack utfall
tom
2020-1231
0
250
0
594
1 100
4 893
144
160
716
7 857

Total
budget
2 430
2 413
100
500
1 701
4 820
475
300
1 150
13 889

Slutprognos
0
250
0
594
1 100
4 893
144
160
716
7 857

Avvikelse
total budget/
slutprognos
2 430
2 163
100
-94
601
-73
331
140
434
6 032

Utbildningsförvaltningen under 2020 har förbrukat 7,8 mkr från budgeterade 13,8 mkr av investeringsbudgeten. Både på förskolan och
grundskolan har fortsätt inköp av ersättningsinventarier, akustikanpassningar och IT-utrustning. Centralt på förvaltningen har man
påbörjat införa IST-projekt som medför att man inte hunnit förbruka hela budgeten, varav en avvikelse på 2,164 mkr. På gymnasiet, de
investeringar som gjorda under året är kopplade till de nya lokalerna och ombyggnaden av skolan samt möbler för dessa lokaler och
arbetsplatser för personalen.
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4 Arbetsmiljö
Arbetsmiljö tabell

Arbetsmiljö
Fokus det kommande
året

Handlingsplan/åtgärder

Arbetssätt
systematiskt
Arbetsmiljöutveckling Sjuktal arbetsmiljöarbete
Skapa en hållbar
arbetsmiljö

Årlig uppföljning

HÖK 18

Begära in och
sammanställa årlig
uppföljning från
samtliga enheter

Jämställdhet/mångfald

Fokus under året skulle vara att skapa en hållbar arbetsmiljö. Detta arbete har i högsta grad påverkats
av den pågående pandemin. All personal inom utbildningsförvaltningen har fått arbeta mer under det
gångna året än normalt. Dessutom har man behövt hantera sin egen oro och kanske framför allt oro
från vårdnadshavare. Det finns en risk att personal har arbetat över gränsen för vad de tål och detta
behöver utbildningsförvaltningen se över det kommande året.
Det har gjorts ett bra arbete med att hantera dessa förutsättningar. Dialogen med de fackliga
företrädarna har varit mycket god. Riskbedömningar har gjorts och utvärderats
Handlingsplaner är inlämnade från samtliga enheter.
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5 Privata utförare

Verksamhetsområde

Privata utförares
Total kostnad andel av den totala
(tkr)
kostnaden

Antal
leverantörer

Belopp (tkr)

425 Fritidshem

2 486

1

28 341

9%

440 Grundskola

26 647

5

223 373

12%

8 287

18

82 049

10%

425

1

5 314

8%

37 846

25

339 077

11%

450 Gymnasieskola
472 Gymnasial vuxenutbildning
Totalt
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Utbildningsnämndens uppföljning uppdrag 2020 - Älmhults kommun
Huvudprocess
Utbildning och
arbetsmarknad

Utbildning och
arbetsmarknad

Resultatmål

Indikatorer

Aktivitet i verksamhetsplan
Aktivitet i verksamhetsplan 1
Älmhults kommun satsar på att utveckla
det systematiska kvalitetsarbetet.

Resultatmål 1
Alla barn och elever har en
positiv kunskapsutveckling
samt att alla är behöriga till
yrkesprogram på gymnasiet

Andel som klarat NP åk 3
Andel som klarat NP åk 6
Andel som klarat NP åk 9
Andel godkända betyg i åk 6
Andel godkända betyg i åk 9
Andel behöriga till
yrkesporgram gymnasiet

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

Andel barn som får sitt
Aktivitet i verksamhetsplan 2
förstahandsval av förskola och Utbildningsförvaltningen arbetar aktivt i
skola
kommunens lokalförsörjningsprocess

Samverkan för bästa skola – Skolverket,
Linnéuniversitetet

Förvaltningen har under året förändrat det
systematiska kvalitetsarbetet med
inriktning mot mer dialog, mer analys och
större koppling till verksamheternas
styrdokument. Utifrån en övergripande
behovsanalys är fokus de proriterade
områdena; pojkars lärande, flerspråkiga
elevers lärande och tidiga insatser. Detta
ska genomsyra hela förvaltningen från
förskola till vuxenutbildning.

Inga nationella prov på grund av
pandemin.
Andel elever i åk 6 som har godänt i alla
ämnen ökade från 66,7 % 2019 till 68,8 %
2020. Av eleverna som slutade åk 9 2020
hade 66,9 % godkänt i alla ämnen och 76,9
var behöriga till yrkesprogram. 2019 hade
73,7% uppnått kunskapskraven i alla
ämnen och 79,6 % var behöriga till
yrkesprogram.

Uppföljning
Delårsrapport 1
Målet bedöms inte
uppfyllas under året

Uppföljning
Delårsrapport 2
Målet bedöms inte
uppfyllas under året

Vid val till förskoleklass och åk 7 har
vårdnadshavares val av skola tydliggjorts
genom obligatoriskt skolval via e-tjänst.

Vid placering av förskolebarn inför hösten Målet bedöms inte
2020 fick alla som önskat omplacering av uppfyllas under året
sitt barn sitt val. Merparten av de nya
sökande av förskoleplats fick sina val.
88 % av eleverna som började i
förskoleklass fick sitt första val.

Målet bedöms inte
uppfyllas under året

Aktiviteter enhetsnivå
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Utfall indikatorer

Årsbokslut
Målet är inte uppfyllt

Målet är inte uppfyllt

Utbildningsnämndens uppföljning uppdrag 2020 - Älmhults kommun
Huvudprocess
Utbildning och
arbetsmarknad

Välfärd

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

Indikatorer
Arbetslösheten 18-64 år,
andel (%) av bef. (Kolada
N00919)
Arbetslösheten 16-24 år, andel
(%) av bef. (Kolada N00929)
Andel gymnasielever med
examen inom 3 år
Andel gymnasieelever med
examen inom 4 år

Aktivitet i verksamhetsplan
Aktivitet i verksamhetsplan 3
Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) för att
alla elever som går ut gymnasiet får en
gymnasieexamen.

Aktiviteter enhetsnivå
Se resultatmål 1.
Ansökan om att få starta
yrkeshögskoleutbildning i kvalificerad
underhållstekniker.

Uppföljning
Delårsrapport 1
Andel gymnasielever med examen inom 4 Målet bedöms inte
år är oförändrat från 2019 till 2020, 70,8 uppfyllas under året
%. Däremot har andelen med examen
inom 3 år sjunkit från 64,6 % 2019 till 49,0
% 2020.

Uppföljning
Delårsrapport 2
Målet bedöms inte
uppfyllas under året

I enkätundersökning anger 84,4 % av
Målet bedöms
eleverna i åk4-6 att de är nöjda med
uppfyllas under året
hjälpen de får i skolan. Bland eleverna på
högstadiet och gymnasiet är 78,2 % nöjda.

Målet bedöms
uppfyllas under året

Utfall indikatorer

Årsbokslut
Målet är inte uppfyllt

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

Erbjuder en kommunal vuxenutbildning av
god kvalitet - Systematiskt kvalitetsarbete
(SKA)
Aktivitet i verksamhetsplan 4
Resultatmål 4
Brukarbedömning daglig
Utveckla arbete för att stödja elever med
I Älmhults kommun får du ett verksamhet LSS (Kolada
särskilda behov. Aktivt arbete med
stöd anpassat utifrån dina
U28532)
förutsättningar och där
Brukarbedömning boende LSS Barnens bästa gäller i Kronoberg
effekterna av insatserna
(Kolada U28663)
positivt ska bidra till att
Brukarbedömning personlig
öka/bibehålla din förmåga
assistans (Kolada U28634)
Brukarbedömning hemtjänst
ÄO (Kolada U21441)
Brukarbedömning SÄBO
(Kolada U23449)
Brukarbedömning IFO (Kolada
U30453) Andel elever som
upplever att de får den hjälp
de behöver (enkät)

Alla enheter följer upp sitt arbete med
stödinsatser och utvecklar främjande och
förebyggande arbete.
Alla
skolor jhar elevhälsoteam (EHT) och
Centrala barn- och elevhälsan är ett
tvärprofessionellt komplement till
EHT/arbetslag.
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Resultatmål

Indikatorer

Välfärd

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

Andel elever som uppger att
de har en bra studioero (enkät)
Minskat antal hushåll med
ekonomiskt bistånd

Samhällsutveckling

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

Samhällsutveckling

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

Aktivitet i verksamhetsplan 5
Se resultatmål 4.
Insatser för att främja ökad fysisk aktivitet.
Aktivt arbete med Barnens bästa gäller i
Kronoberg

73,2 % av eleverna på högstadiet och
gymnasiet anger i enkätundersökning att
de har studiero på lektionerna. Bland
eleverna i årskurs 4-6 är andelen lägre,
68,3 % .

Uppföljning
Delårsrapport 1
Målet bedöms
uppfyllas under året

Uppföljning
Delårsrapport 2
Målet bedöms
uppfyllas under året

Aktivitet i verksamhetsplan 6
Lokalförsörjningsprocess.

Tillbyggnad av Linnéskolan planeras.
Elmeskolans elever flyttade till modulskola
vid Haganässkolan inför höstterminen.
Byggnation av Paradisskolan är påbörjad.
Förskolan i Ryfors utbyggd från augusti.

Under året har antal invånare i olika
Målet bedöms inte
åldersgrupper följts. Preliminära siffror
uppfyllas under året
visar jämfört befolkningsprognos (ht
2018) färre invånare i åldern 6-15 år och
16-18 år men något fler än prognostiserats
i åldern 1-5 år.

Målet bedöms inte
uppfyllas under året

Målet är uppfyllt

Nya e-tjänster har införts och ytterligare
planeras. Bedömningsportal för
grundskolan, där vårdnadshavare har
tillgång till dokumentation från
utvecklignssamtal, har införts från och
med höstterminen. Finns sedan tidigare
för gymnasiet och kommer införas för
förskolan under 2021.

Nöjd medborgar index 2019 var för
Målet är uppfyllt
förskola 66, grundskola 54 och gymnasium
57. Det kan jämföras med det
övergripande indexet på 53 för Älmhults
kommun.
I
serviceundersökningen från 2019
besvarades samtliga mail angående
förskola och 83 % av mailen angående
grundskola inom ett dygn. Samtliga frågor
på telefon angeånde förskola besvarades
och 50 % av samtalen angående
grundskola.
Antalet e-tjänster för vårdnadshavare har
ökat under året.

Målet är uppfyllt

Målet är uppfyllt

Aktivitet i verksamhetsplan

Nöjd medborgarindex (Kolada Aktivitet i verksamhetsplan 7
U00400) Andel som får svar Fortsatt utveckling av e-tjänster
på e-post inom en dag (%)
(Kolada U00442)
Andel som tar kontakt med
kommunen via telefon som får
ett direkt svar på en enkel
fråga (%) (Kolada U00413)
Andelen e-tjänster ska öka (ITavd)

Aktiviteter enhetsnivå
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Utfall indikatorer

Årsbokslut
Målet är inte uppfyllt
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Utbildningsförvaltningen

Resultatmål

Aktivitet

Fsk

Gr

Gy/komv

Centralt

Sammanfattande
kommentar

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

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

Förskolan har skruvat
på sitt kvalitetsarbete
efter samarbetet med
SBS. På
huvudmannanivå
(verksamhetschef och
pedagogisk
utvecklare) behöver
uppföljning av alla
områden i läroplanen
göras, där tidigare
riktade prioriterade
områden har följts
upp. Däremot har
uppföljning inom alla
områden gjorts ute på
förskolorna i den
nulägesbedömning
som görs varje år.
HM behöver lyfta
blicken och mer följa
upp hur rektor arbetar
och organiserar för
utveckling och inte
vara i detaljerna som
sker på respektive
förskola. Detaljerna
är rektors ansvar.

Gemöskolan och
Linnéskolan får stöd
via Samverkan för
bästa skola för att
utveckla sitt
systematiska
kvalitetsarbete.
Gemöskolan får även
stöd från lärare på
Linnéuniversitet för
att utveckla lärarnas
arbete med Språk och
kunskapsutvecklande
arbetssätt. Alla
grundskolor har
avsatt tid för sin
personal att arbeta
med SKA-arbetet
regelbundet. På
skolorna har rektor
organiserat på SKAarbetet med riktad
resurs i form av
förstelärare och
skolutvecklingsgrupp.
Verksamhetschef och
utvecklingsstrateg
träffar ledning och en
grupp med pedagoger
från varje skola i sk.

IM programmet
jobbar med
individuell
anpassning för att
möte elevens
behov och
därigenom ge
möjlighet till
behörighet till de
nationella
programmen.

Utbildningsförvaltningen styr
och stödjer verksamheterna
bland annat genom beslut att
alla lärare ska dokumentera
elevernas kunskapsutveckling
i respektive ämne via
plattformen IST Lärande. IST
Lärande möjliggör därmed
för både rektor och
förvaltningsledning att följa
måluppfyllelsen på varje
enhet.

Förvaltningen har under året
förändrat det systematiska
kvalitetsarbetet med inriktning
mot mer dialog, mer analys och
större koppling till
verksamheternas styrdokument.
Rektorerna har fått större
inflytande över hur
kvalitetsarbetet på den egna
enheten ska utformas, men också
ett större ansvar. Målet med
högre delaktighet och kontinuitet
i SKA-arbetet på alla nivåer samt
ett ökat lokalt och klassrumsnära
SKA nås men ska utvecklas
ytterligare. Skolverket
(Samverkan för bästa skola, SBS)
möjliggör stödjande samarbete
mellan utbildningsförvaltning och
Linneuniversitetet för att utveckla
SKA ytterligare.
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Förvaltningen har förändrat
strategin för det systematiska
kvalitetsarbetet (SKA) både
på huvudmannanivå och på
enhetsnivå. Huvudmannens
avstämning med uppföljning,
utvärdering och analys sker
tre gånger per år inom tre
reviderade områden.
Avstämningsområdena har nu
en tydligare förankring i
skollagen och de olika
läroplanerna. Varje
avstämningsområde följs upp
från skolnivå till
huvudmannanivå utifrån tre
aspekter: 1) nationella målen,
2) varje verksamhets

Utifrån en övergripande
behovsanalys är fokus under året
de prioriterade områdena pojkars
lärande, flerspråkiga elevers
lärande och tidiga insatser. Detta
ska genomsyra hela förvaltningen
från förskola till vuxenutbildning
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Uppföljning av
arbetet kommer att
ske i dialogform i
rektorsgruppen
istället för att var och
en sitter på sin egen
kammare och lämnar
rapporter. Ett
antagande är att i en
dialog kommer fler
saker bli synliga och
bidra till kollegialt
lärande i gruppen.
Under kommande
läsår ska förskolan
börja med
”Förskoledialoger”.
HM kommer ut för
att träffa personal och
rektor på respektive
förskola för en dialog
kring den verksamhet
och de förutsättningar
som finns på just den
förskolan. Tanken är
att detta ska göras 1
gång/år.

2(7)

skoldialoger tre
gånger per läsår.

specifika behov,
förutsättningar och
målprioriteringar och 3)
huvudmannens prioriterade
utvecklingsområden utifrån
kommunövergripande analys.
Verksamhetschefer och
utvecklingsstrateg har infört
skoldialoger med skolledning
och personalrepresentanter
och kvalitetsdialoger med
rektorsgrupperna för att bl a
fördjupa analys, sprida goda
exempel och bidra till
kollegialt lärande.
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för att nå ökad måluppfyllelse
hos eleverna.
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Resultatmål

Aktivitet

Fsk

Gr

Gy/komv

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

Utbildningsförvaltningen
arbetar aktivt i
kommunens
lokalförsörjningsprocess

Vid barnplacering
inför hösten 20
fick all de som har
önskat
omplacering sitt
val. Merparten av
nya sökande fick
också sitt 1: val.

Vid val till F-klass och åk 7
har vårdnadshavares val av
skola tydliggjorts genom
obligatoriskt skolval via etjänst. Tidigare
upptagningsområden i
centralorten har ersatts av
principen om relativ närhet för
att alla elever ska kunna
erbjudas en skola nära sitt
hem.

Alla elever
ges möjlighet
att komma in
på sina
förstandsval
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Centralt Sammanfattande kommentar
Förvaltningen deltar aktivt i
kommunens lokalförsörjningsgrupp
och även i processkartläggningen
inför en förbättrad lokalförsörjningsprocess.
Vid val till F-klass och åk 7 har
vårdnadshavares val av skola
tydliggjorts genom obligatoriskt
skolval via e-tjänst. Tidigare
upptagningsområden i centralorten
har ersatts av principen om relativ
närhet för att alla elever ska kunna
erbjudas en skola nära sitt hem.
Byggande av ny f-6 skola i Paradiset
är påbörjad. Den nya skolan
kommer öka möjligheterna att välja
skola.
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Resultatmål

Aktivitet

Fsk

Gr

Gy/komv

Centralt

Sammanfattande kommentar

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

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

Se ovan
under
resultatmål
1.

Se ovan
under
resultatmål
1.

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

Utbildningsförvaltningen styr
och stödjer verksamheterna
genom beslut att alla lärare
dokumenterar och följer
elevernas kunskapsutveckling
via IST Lärande.

Se resultatmål 1.

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

Alla enheter följer upp och
utvecklar sitt främjande,
förebyggande och åtgärdande
arbete och dess effekter.
Central styrning och stöd till
enheter och rektorer prioriterar
ett ökat lokalt och
klassrumsnära systematiskt
kvalitetsarbete.

Erbjuder en
kommunal
vuxenutbildning av
god kvalitet Systematiskt
kvalitetsarbete
(SKA)
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Med anledning av den rådande
situationen pga pandemin kommer
komvux få en betydande roll de
närmaste åren för att möta behov av
omskolning och vidareutbildning.
Under september lämnades ansökan
om att få starta
yrkeshögskoleutbildning i
kvalificerad underhållstekniker.
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Resultatmål

Aktivitet

Fsk

Gr

Gy/komv

Centralt

Sammanfattande kommentar

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

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

Vid resursfördelning tas dessa
barn i beaktande.

Alla enheter
följer upp sitt
arbete med
stödinsatser
och utvecklar
främjande
och
förebyggande
arbete.

Satsning på EHT och
rutinerna för att fånga
upp elever i risk för att
inte nå målen för
utbildningen.
Utveckling av
stödfunktioner
genomförs i samarbete
med SPSM och
Samverkan för bästa
skola.

Via IST Lärande
följs alla elevers
kunskapsutveckling.

Alla enheter följer upp sitt arbete med
stödinsatser och utvecklar främjande
och förebyggande arbete.

Alla enheter följer
upp och utvecklar
sitt främjande,
förebyggande och
åtgärdande arbete
och dess effekter.
Alla skolor har
elevhälsoteam
(EHT), och Centrala
barn- och
elevhälsan (CBEH)
är ett
tvärprofessionellt
komplement till
EHT/arbetslag.

Arbetet med Barnens bästa gäller i
Kronoberg är i gång och samarbetet
löper på väl med gemensam styrgrupp
och gemensamma träffar. Enkät har
genomförts för att belysa
utvecklingsbehoven i samarbetet mellan
utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen. Ett antal
förbättringsområden har identifierats. På
grund av pandemin har arbetet saktats
ner.

Arbetet med
BBGIK är i gång
och sam-arbetet
löper på väl.
Förskolan har
startat upp barnhälsoteam på
varje förskola
med en tydlig
arbetsgång i hur
arbetet ska ske.
Fortsatt arbete.
Utveckling av
Barnteam som är
ett konsultativt
team inom ramen
för Barnens Bästa
gäller i
Kronoberg där
pedagoger från
både kommunala
och fristående
förskolor ges
möjlighet att lyfta
ärenden för att få
stöd i tidigt
skede.

Varje skola
har
elevhälsoteam
(EHT) och
Centrala
barn-och
elevhälsan
(CBEH) finns
som ett
stödjande
komplement.

Arbetet med
BBGIK är i gång
och samarbetet
löper på väl.

Arbetet med
BBGIK är
igång och
samarbetet
löper på väl.
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Försöksverksamhet har pågått under
hösten inom grundsärskolan för att
utvärdera nya arbetssätt inom Barnens
bästa.
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Resultatmål

Aktivitet

Fsk

Gr

Gy/komv Centralt

Sammanfattande
kommentar

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

Insatser för
att främja
ökad fysisk
aktivitet.

Några förskolor har rörelse som
utvecklingsområde. Andra
förskolor har haft
kompetensutveckling i
Balanserade barn.

Se ovan

Aktivt arbete
med Barnens
bästa gäller i
Kronoberg

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

Alla enheter följer upp
sitt arbete med
stödinsatser och
utvecklar främjande
och förebyggande
arbete.

Aktiva skoltransporter är ett
projekt tillsammans med Ikea
och Umeå universitet för att
öka antalet barn som tar sig
till skolan själva. Projektet
har fått pausa pga Corona.

Varje skola har
elevhälsoteam (EHT)
och Centrala barn-och
elevhälsan (CBEH)
finns som ett stödjande
komplement.
Det finns olika
aktiviteter på skolorna
för att öka den fysiska
aktiviteten under
skoldagen te x
organiserade
rastaktiviteter,
pulspass, paus med
rörelse under
lektionstid.
Arbetet med BBGIK är
igång och samarbetet
löper på väl.
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Inom ramen för det
systematiska
kvalitetsarbetet följer
alla enheter upp och
utvecklar sitt
främjande och förebyggande arbete och
dess effekter.

Några förskolor har rörelse
som utvecklingsområde.
Andra förskolor har haft
kompetensutveckling i
Balanserade barn.
Utveckling av Barnteam
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Resultatmål

Aktivitet

Fsk

Gr

Gy/komv

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

Lokalförsörjningsprocess.

Ny fristående
förskola, Kunskapsförskolan startar
januari 2021.

Tillbyggnad av
Linnéskolan inklusive
särskola åk 7-9
planeras. Elmeskolans
elever flyttade till
modulskola vid
Haganässkolan inför
höstterminen.
Paradisskolans
skolenhet startade i
augusti med en Fklass i samma lokaler
som Internationella
skolan.

En attraktiv gymnasieskola ökar intresset för
att flytta till Älmhult.

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

Fortsatt utveckling
av e-tjänster

E-tjänst för ansökan
till förskola och vid
förändring av schema.

E-tjänst för ansökan
till fritidshem och vid
förändring av schema.
Skolval och skolbyte
via e-tjänst.

E-tjänster utvecklas
för att öka
tillgängligheten. En
ökad digitalisering
med stöd och
uppgifter till eleverna
ökar flexibiliteten och
elevernas möjlighet att
komma åt
elevarbetena.

Rektorer svara på mejl
inom en god
tidsaspekt.
Uppdaterade hemsidor
med aktuell
information.

Aktuell information
om t ex val av skola
på kommunens
webbsida.
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Centralt

Sammanfattande
kommentar
Se resultatmål 2.

Utbildningsförvaltningen deltog i arbetet
inför start av
servicecenter.

Nya e-tjänster har
införts och ytterligare
planeras.
Kommunikationsplattform för vårdnadshavare inom grundskola har införts från
och med
höstterminen.

Tjänsteskrivelse
Datum
Utbildningsförvaltningen
Roger Johansson
roger.johansson@almhult.se

1(3)

Utbildningsnämnden

Målvärden för indikatorer
Ärendenummer UN 2020/30

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade om vilka indikatorer som skulle gälla kopplat till
de olika resultatmålen, i samband med att budget 2021 antogs i november.
Utbildningsförvaltningen presenterade förslag för utskottet och den diskussionen
ligger till grund för förslaget till målvärden kopplat till dessa indikatorer.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-25

Ärendeberedning
Kommunfullmäktige har beslutat om ett antal resultatmål, som gäller för
nämnderna. Till dessa resultatmål har kommunfullmäktige också beslutat om ett
antal indikatorer, som ska göra det lättare att bedöma om ett mål är uppfyllt.
Process

Resultatmål

Indikator

Målvärde

Utbildning och
arbetsmarkna
d

Resultatmål 1:
Alla barn har en
positiv
kunskapsutvecklin
g samt att alla är
behöriga till
yrkesprogram på
gymnasiet

Andel som klarat NP åk 3
Andel som klarat NP åk 6
Andel som klarat NP åk 9

75 %
75 %
75 %

Andel godkända betyg åk 6

75 % har
klarat betyg i
alla ämnen

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

Andel godkända betyg åk 9

75 % har
klarat betyg i
alla ämnen

Andel behöriga till
yrkesprogram på gymnasiet

85 % är
behöriga till
yrkesprogram

Andel barn som får sitt
förstahandsval av förskola och
skola

90 % får sitt
förstahandsval
av förskola
90 % får sitt
förstahandsval
av
förskoleklass
100 % får sitt
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Tjänsteskrivelse
Datum

2(3)

val av skola i
åk 7
Resultatmål 3:
I Älmhults
kommun ökar
andelen
självförsörjande
hushåll för varje
år

Andelen gymnasieelever med
examen inom 3 år

65 %

Andelen gymnasieelever med
examen inom 4 år

75 %

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

Andel elever som upplever att
de får den hjälp de behöver

Åk 4-6 85 %

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

Andel elever som uppger att de
har en bra studiero

Åk 4-6 70 %

Resultatmål 6:
I Älmhults
kommun ökar
befolkningen med
1 % årligen.
Befolkningsöknin
gen sker i
kommunens olika
delar.
Resultatmål 7:
I Älmhults
kommun får du
snabb, effektiv
och rättssäker
service dygnets
alla timmar

Nöjd medborgarindex
Andel som får svar på e-post
inom en dag.
Andel som tar kontakt med
kommunen via telefon som får
ett direkt svar på en enkel
fråga.
Andelen e-tjänster ska öka
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Åk 7-åk 3 gy
80 %

Åk 7-åk 3 gy
75 %

Tjänsteskrivelse
Datum

3(3)

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
 Utbildningsnämnden beslutar att anta målvärdena kopplade till indikatorerna
för 2021.

Roger Johansson

Underskrift

Utbildningschef

Titel

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Rektorer förskola
Rektorer grundskola
Rektorer gymnasieskola
Rektorer vuxenutbildning
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Sammanträdesprotokoll
2021-02-10

Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämndens utskott

§ 22 Budget 2021-målvärde indikatorer
Ärendenummer UN 2020/30

Sammanfattning
Utbildningschef Roger Johansson presenterar vilka indikatorer som är kopplade
till resultatmålen. Diskussion kring vilka målvärden som är lämpliga att gälla
kopplat till dessa indikatorer. Utskottet uppdrar åt utbildningschefen att till
nämndsmötet 2021-03-03 återkomma med en sammanställning av indikatorerna
tillsammans med målvärden, för att kunna avgöra om ett mål är uppfyllt eller
inte i samband med årsanalys 2021.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-02-10

Sidnummer, beslut 1(2)

Utbildningsnämndens utskott

§ 23 Programutbud Haganässkolan läsåret
2021/2022
Ärendenummer UN 2021/29

Utbildningsnämndens utskotts beslut
Utbildningsnämndens utskotts förslag till utbildningsnämnden.
1. Utbildningsnämnden fastställer programorganisation för 2021/2022 enligt
nedan.
Bygg- och anläggningsprogrammet, BA

16 platser

Barn- och fritidsprogrammet, BF

24 platser

El- och energiprogrammet, EE

14 platser

Ekonomiprogrammet, EK

32 platser

Handels- och
administrationsprogrammet, HA

20 platser

International Baccalaureate, IBPDP

32 platser

Introduktionsprogrammet, IM

Efter behov

Industritekniska programmet, IN

8 platser

Naturvetenskapsprogrammet, NA

32 platser

Samhällsvetenskapsprogrammet, SA

32 platser

Teknikprogrammet, TE

32 platser

Vård- och omsorgsprogrammet, VO

14 platser

2. Utbildningsnämnden beslutar att den preliminära programorganisationen för
2022/2023 är densamma som organisationen för 2021/2022

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-02-10

Sidnummer, beslut 2(2)

Utbildningsnämndens utskott

Sammanfattning av ärendet
Det finns förslag till programutbud på Haganässkolan läsåret 2021/2022.
Förslaget innebär samma utbud som förra läsåret förutom uppstart igen av
industritekniska programmet.

Beslutsunderlag
 Aktuella söksiffror finns tillgängliga under första veckan i februari. Dessa
presenteras under nämndens möte
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Antagningsenheten, Växjö
Verksamhetschef Samuel Svensson
Rektorer Haganässkolan

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum
Utbildningsförvaltningen
Samuel Svensson
samuel.svensson@almhult.se

1(2)

Utbildningsnämnden

Programutbud Haganässkolan läsåret 2021/2022
Ärendenummer UN 2021/29

Sammanfattning av ärendet
Det finns förslag till programutbud på Haganässkolan läsåret 2021/2022.
Förslaget innebär samma utbud som förra läsåret förutom uppstart igen av
industritekniska programmet.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Aktuella söksiffror finns tillgängliga under första veckan i februari. Dessa
presenteras under nämndens möte

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

2(2)

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden fastställer programorganisation för 2021/2022 enligt
nedan.
Bygg- och anläggningsprogrammet, BA

16 platser

Barn- och fritidsprogrammet, BF

24 platser

El- och energiprogrammet, EE

14 platser

Ekonomiprogrammet, EK

32 platser

Handels- och
administrationsprogrammet, HA

20 platser

International Baccalaureate, IBPDP

32 platser

Introduktionsprogrammet, IM

Efter behov

Industritekniska programmet, IN

8 platser

Naturvetenskapsprogrammet, NA

32 platser

Samhällsvetenskapsprogrammet, SA

32 platser

Teknikprogrammet, TE

32 platser

Vård- och omsorgsprogrammet, VO

14 platser

2. Utbildningsnämnden beslutar att den preliminära programorganisationen för
2022/2023 är densamma som organisationen för 2021/2022

Samuel Svensson

Underskrift

Verksamhetschef

Titel

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Antagningsenheten, Växjö
Verksamhetschef Samuel Svensson
Rektorer Haganässkolan
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From:
Sent:
To:
Subject:

Eva-Marie Andersson
Sun, 14 Feb 2021 17:43:11 +0000
Älmhult-Utbildning
VB: Val till utskott

Från: Birgitta Nilsson <birgitta.nilsson@almhult.se>
Skickat: den 12 februari 2021 15:48
Till: Eva-Marie Andersson <Eva-Marie.Andersson@almhult.se>
Ämne: Re: Val till utskott
Härmed avsäger jag mig uppdraget som ersättare i utbildningsnämndens utskott.
Birgitta Nilsson
Hämta Outlook för iOS
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Tjänsteskrivelse
2021-02-25
Utbildningsförvaltning
Camilla Åström
camilla.astrom@almhult.se

1(1)

Utbildningsnämnden

Sammanställning inkomna delegeringsbeslut
Ärendenummer UN 2020/29

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utbildningsnämndens
utskott och tjänstemän enligt en fastställd delegeringsordning. Dessa beslut ska
redovisas till utbildningsnämnden.
Anmälan av delegeringsbeslut görs med hänsyn till bland annat möjligheten att
överklaga, för att beslut ska vinna laga kraft och för att nämnden ska kunna
kontrollera att dess ansvar uppfylls.
Ett delegeringsbeslut kan inte överprövas eller ändras av nämnden, däremot kan
nämnden återkalla givet delegationsuppdrag. Detta kan göras generellt för en
viss grupp av ärenden, för en viss tjänsteman eller för ett visst ärende. Delegaten
kan lämna över beslutanderätten i ett visst ärende till nämnden om ärendets
beskaffenhet kan anses påkalla det.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-25
 Rapport delegeringsbeslut daterad 2021-02-25

Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut.
Camilla Åström

Roger Johansson

Verksamhetscontroller

Utbildningschef
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Delegeringsbeslut
Utskriftsdatum: 2021-02-25

Utskriven av:

Diarieenhet:

Utbildningsnämnden

Beslutsfattare:

Alla

Kategori:

Alla

Beslutsinstans:

Utbildningsnämnden

Camilla Åström

Sammanträdesdatum: 2021-03-03
Sekretess:

Visas ej

Id

Beskrivning

Beslutsfattare/Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Kategori

Ärendenummer

Ärendemening

Avdelning

2021.43

Beslut att utse ställföreträdande chef Diö
skola/Liatorps skola

Lena Andersson §1/2021

2021-01-12

3.9 Utse ställföreträdare

UN 2021/14

Beslut att utse ställföreträdande chef Diö skola

Diö skola

2021.74

Delegeringsbeslut Tilläggsbelopp

Charlotte Ingvarsson
§1/2021

2021-01-22

10.28 Beslut om
tilläggsbelopp

UN 2021/20

Tilläggsbelopp

Förvaltningskontoret

2021.75

Tilläggsbelopp

Charlotte Ingvarsson
§2/2021

2021-01-22

10.28 Beslut om
tilläggsbelopp

UN 2021/21

Tilläggsbelopp

Förvaltningskontoret

2021.82

Beslut om hemundervisning

Annika Bardh §1/2021

2021-01-26

11.22 Särskild
undervisningsgrupp i
hemmet

UN 2021/25

Beslut om hemundervisning

Grundsär 7-9

2021.115

Ändrade tider

Monica Malm §1/2021

2021-02-02

6.6 Utökad vistelsetid, ej
avgift

UN 2021/83

Ändrade tider

Montessoriförskola

2021.117

Ändrade tider

Monica Malm §2/2021

2021-02-02

6.6 Utökad vistelsetid, ej
avgift

UN 2021/84

Ändrade tider

Montessoriförskola

2021.118

Ändrade tider

Monica Malm §3/2021

2021-02-02

6.6 Utökad vistelsetid, ej
avgift

UN 2021/44

Ändrade tider

Montessoriförskola

2021.119

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Monica Malm §1/2021

2021-02-02

5.6 Plan mot kränkande
behandling
Sidan 1 av 3
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Id

Beskrivning

Beslutsfattare/Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Kategori

Ärendenummer

Ärendemening

Avdelning

UN 2021/45

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Liljebackens förskola

2021.120

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Monica Malm §2/2021

2021-02-02

5.6 Plan mot kränkande
behandling

UN 2021/46

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Montessoriförskola

2021.192

Godkännande av deltagande i Skolriksdagen 2021.

Gusten Mårtensson §1/2021

2021-02-09

1.14 Förtroendevaldas
kurser/konferenser

UN 2020/293

Beviljande av deltagande i konferenser,
utbildningsnämndens ledamöter

Förvaltningskontoret

2021.193

Utbildningsnämndens yttrande till Barn- och
elevombudet

Gusten Mårtensson §1/2021

2021-02-09

Barn- och Elevombudet

1.1 Brådskande karantär

UN 2021/6

Elevärende - Internationella skolan

Förvaltningskontoret

2021.194

Beviljande av skolskjuts

Eva-Marie Andersson
§1/2021

2021-02-09

10.13 Beviljande av
skolskjuts

UN 2020/193

Skolskjuts lå 20-21

Förvaltningskontoret

2021.197

Beviljande av skolskjuts

Eva-Marie Andersson
§2/2021

2021-02-09

10.13 Beviljande av
skolskjuts

UN 2020/193

Skolskjuts lå 20-21

Förvaltningskontoret

2021.304

Tilläggsavtal till VFU-avtal gällande
verksamhetsintegrering i grundlärarprogrammet

Roger Johansson §1/2021

2021-02-24

1.6 Enklare avtal

UN 2021/62

Tilläggsavtal till VFU-avtal gällande
verksamhetsintegrering i Grundlärarprogrammet

Förvaltningskontoret

2021.305

Samverkansavtal - Gymnasial utbildning Osby
kommun - Älmhults kommun

Roger Johansson §

2021-02-24

1.6 Enklare avtal

UN 2021/63

Samverkansavtal - Gymnasial utbildning Osby
kommun - Älmhults kommun

Förvaltningskontoret

2021.306

Läsårstider 2021-2022, grundskola

Roger Johansson §1/2021

2021-02-24

10.21 Beslut om läsårstider

UN 2021/52

Läsårstider 2021-2022

Förvaltningskontoret

2021.311

Läsårstider grundsärskola

Roger Johansson §1/2021

2021-02-25

11.25 Beslut om läsårstider

UN 2021/52

Läsårstider 2021-2022

Förvaltningskontoret

2021.312

Läsårstider 2021/2022, gymnasiet

Roger Johansson §1/2021

2021-02-25

12.18 Beslut om läsårstider

UN 2021/52

Läsårstider 2021-2022

Förvaltningskontoret

2021.313

Läsårstider 2021/2022 gymnasiesärskola

Roger Johansson §1/2021

2021-02-25
UN 2021/52

13.22 Beslut om läsårstider
Läsårstider 2021-2022

Förvaltningskontoret
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