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Meddelanden 2020-06-17  
 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-30 att revidera reglementet för 
utbildningsnämnden. KS 2019/116. 
Skolinspektionens beslut 2020-05-20, Dnr 2020:3210, att avsluta tillsynen på   
Klöxhultsskolans grundsärskola. UN 2020/134 
 
Skolinspektionens beslut 2020-05-27, Dnr 2019:5752, efter regelbunden 
kvalitetsgranskning på huvudmannanivå. UN 2019/121 
 
Skrivelse från Svensk kollektivtrafik, daterad 2020-05-29, kring differentierade 
skolstarter för att minska trängsel och smittspridning av covid 19.  
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Reglemente för 
utbildningsnämnden 
Ärendenummer KS 2019/116 

 

 

Dokumentinformation 

Fastställt av Kommunfullmäktige, 2020-02-24, § 22 

Reviderad av Kommunfullmäktige, 2020-03-30, § 41 

Gäller från och med 2020-03-01 

Implementeras av Utbildningsförvaltningen 

Ersätter Reglemente för utbildningsnämnden antaget av kommunfullmäktige 2018-12-
17, § 272  

Framtaget av Kommunledningsförvaltningen  
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Del 1 – Nämndens ansvarsområden och 

arbetsuppgifter 
 

Uppdrag och verksamhet 

1 §  

Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan 

författning. Nämnden ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med 

budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt 

verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna 

riktlinjer. 

 

Nämndens ansvarsområde 

2 §  

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet och 

inom förskole- och fritidshemsverksamheten samt kommunens övriga uppgifter 

enligt skollagen (2010:800). 

Nämndens uppgifter omfattar 

• förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola och pedagogisk omsorg, 

• gymnasieskola och gymnasiesärskola,  

• kommunal vuxenutbildning, undervisning för vuxna med utvecklingsstörning 

eller förvärvad hjärnskada, uppdragsutbildning, svenska för invandrare (SFI) 

samt yrkeshögskoleutbildningar, 

• tillsyn över fristående förskolor och fritidshem med enskild huvudman som 

inte anordnas vid en skolenhet, 

• ha insyn i fristående verksamheter, 

• handlägga ärenden om bidrag till fristående huvudmän. 

Nämnden ansvarar även för det kommunala aktivitetsansvaret och kommunens 

kontakter med näringsliv, universitet och högskolor i utbildningsfrågor. 

Nämnden ansvarar även för det löpande arbetet med att upprätthålla god 

säkerhet, inklusive informationssäkerhet, och krisberedskap inom sina 

verksamheter.  
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Uppföljning, återredovisning och rapportering till 

fullmäktige 

3 §  

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur nämnden har 

fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till den 

1. i reglemente, 

2. genom finansbemyndigande. 

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats 

till den fullgjorts. 

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. 

Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas 

redovisningar. 

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts den enligt 

speciallag. 

 

Organisation inom verksamhetsområdet 

4 §  

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 

hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra 

författningar för verksamheten. 

 

Personalansvar 

5 §  

Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid den egna förvaltningen, 

med undantag för förvaltningschefer, och personal inom förvaltningen som 

tillhör annan nämnds i reglemente fastställda ansvarsområde1. Nämnden har 

hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt 

verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 9 § 

kommunstyrelsens reglemente under rubriken ”Personalpolitiken”. 

  

                                                 
1 Detta innebär att nämnden inte är anställningsmyndighet för personal inom kulturskolan, 

folkbiblioteken och fritidsgårdsverksamheten, då dessa ingår i kultur- och fritidsnämndens 

ansvarsområde. 
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Ekonomisk förvaltning 

6 §  

Nämnden har budgetansvar inom de ramar som beslutats av 

kommunfullmäktige.  

Nämnden underhåller och förvaltar sådan lös egendom inom sina verksamheter 

som inte förvaltas av annan nämnd. 

Nämnden får inom ramen för budget sluta avtal inom sitt verksamhetsområde. 

 

Remisser 

7 §  

Nämnden får i kommunens namn svara på remisser ställda till kommunen som 

helhet, under förutsättning att de enbart berör nämndens ansvarsområde, samt att 

ärendet inte är av principiell eller annars större vikt eller kräver samordning med 

andra nämnder för att ge ett heltäckande svar. 

 

Information till allmänheten 

8 §  

Nämnden svarar för informationen till allmänheten inom nämndens 

verksamhet. 

Det åligger nämnden att inom sitt verksamhetsområde biträda 

kommunstyrelsen i kommunens centrala informationsverksamhet och i arbetet 

med kommunens externa och interna webbplats. 

 

Regelreformering 

9 §  

Nämnden har hand om reformering av nämndens regelbestånd och utformningen 

av nämndens handlingar. Nämnden ska ta initiativ till att uppdatera 

kommunövergripande styrande dokument om de har anknytning till nämndens 

verksamhet. 

Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 

kungörs enligt gällande bestämmelser. Nämnden ska informera styrelsen om de 

ändringar som görs i nämndens styrande dokument så att de kan tillkännages på 

kommunens anslagstavla och publiceras i kommunens författningssamling. 

 

Processbehörighet 

10 §  

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och 

ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde. 
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Delgivningsmottagare 

11 §  

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan 

anställd som nämnden beslutar. 

 

Undertecknande av handlingar 

12 §  

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar 

undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice 

ordförande och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser med 

kontrasignering av sekreteraren. 

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 

nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. 

 Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra 

handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat 

beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill. 

 

Arkiv och registrering 

13 §  

Nämnden ansvarar för att det finns en aktuell dokumenthanteringsplan för hur 

information inom nämndens ansvarsområde ska hanteras, registreras och 

bevaras. Nämnden ansvarar även för att förvaltningen följer 

dokumenthanteringsplanen. Först när information överlämnats till kommunens 

centralarkiv upphör nämndens ansvar. 

 

Behandling av personuppgifter 

14 §  

Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 

sker i dess verksamhet.  

Nämnden ska utse dataskyddsombud. 

 

Information och samråd 

15 §  

Styrelsen, annan nämnd och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 

möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det underlag de 

behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte 

uppgift för vilken sekretess råder. 
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Nämnden ska samråda med nämnd när nämndens verksamhet och/eller ärenden 

berör annan nämnds verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 

berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

 

Del 2 – Nämndens arbetsformer 
 

Sammansättning 

16 §  

Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.  

 

Presidium 

17 §  

Nämndens presidium ska bestå av ordförande och en eller två vice ordförande.  

Viceordföranden/a ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 

sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 

 

Tidpunkt för sammanträden 

18 §  

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Senast på 

första sammanträdet varje år ska nämnden fastställa tiderna för ordinarie 

sammanträden under året. Sammanträdesschemat ska samordnas för att 

underlätta en effektiv ärendegång, budget- och redovisningsprocess samt intern 

kontroll. Nämnden har normalt 11 sammanträden per år. 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter 

begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra 

sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det 

eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden/a om tiden för 

extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 

ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 

ordföranden/a. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 

tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot 

och ersättare snarast underrättas om beslutet via de förtroendevaldas kommunala 

e-post. 
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Kallelse 

19 §  

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 

ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 

ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter 

har lika lång tjänstgöringstid ska den av dessa till åldern äldste ledamoten vara 

ålderspresident. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet. Kallelsen ska tillgängliggöras för varje ledamot och ersättare 

samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 5 dagar före 

sammanträdesdagen. Kallelse och handlingar distribueras digitalt via applikation 

för möteshantering. Utskick till förtroendevalda skickas till respektive 

@almhult.se-adress. 

I undantagsfall får ordföranden besluta att kallelse får ske inom annan tid 

och/eller på annat sätt. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 

kallelsen. Ordföranden ska i anslutning till kallelsen ange om, och i så fall vilka, 

handlingar som finns förtecknade som beslutsunderlag (till exempel i 

tjänsteskrivelse) inte har bifogats. 

 

Offentliga sammanträden 

20 §  

Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får 

inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer 

uppgifter som omfattas av sekretess. 

 

Närvarorätt 

21 §  

Kommunalråd och oppositionsråd har rätt att närvara vid nämndens 

sammanträden och delta i överläggningarna.  

Härutöver får nämnden kalla förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i 

nämnden till sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även 

anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan kallas. Om nämnden inte 

beslutar annat, får den som kallats delta sammanträdet och vid överläggningarna. 

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 

sammanträden. 

Förvaltningschef får närvara vid sammanträdena om nämnden inte särskilt 

beslutar annat. Förvaltningschefen har rätt att få ett yttrande antecknat i 

protokollet. 
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Personalföreträdare har rätt att närvara och yttra sig vid nämndens 

sammanträden i enlighet med vad som är föreskrivet i 7 kap. 12–16 §§ KL. 

 

Ordföranden 

22 §  

Det åligger ordföranden 

1. att leda nämndens arbete och sammanträden, 

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 

3. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid 

behov är beredda, 

4. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, 

5. bevaka att nämndens beslut verkställs, 

6. representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall. 

7. ansvara för att nya och redan aktiva ledamöter och ersättare får relevant 

utbildning inom nämndens verksamhetsområde. 

 

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

23 §  

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde 

eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som 

ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den 

som varit ledamot i Nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång 

tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 

uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga 

ordförandens/övriga presidiets uppgifter. 

 

Förhinder 

24 §  

En ledamot som är förhindrad att delta i hela eller delar av ett sammanträde, ska 

i förväg underrätta förvaltningen, som kallar den ersättare som står i tur om att 

denne ska tjänstgöra. 
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Ersättares tjänstgöring 

25 §  

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska 

en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i 

tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.  

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 

tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 

Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 

tjänstgöra under pågående sammanträde. Inträde bör inte ske under pågående 

handläggning av ett ärende, om det inte finns särskilda skäl för detta. 

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning 

som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i 

den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. 

Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom 

ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående 

sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 

turordningen. 

 

Jäv, avbruten tjänstgöring 

26 §  

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 

ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund 

av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det 

etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna. 

 

Deltagande i beslut 

27 §  

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska 

anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 

nämnden fattar det med acklamation. 
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Överläggning 

28 §  

Den ledamot, ersättare eller annan som har rätt att närvara vid överläggningarna 

som vill yttra sig ska genom handuppräckning uppmärksamma ordföranden på 

detta.  

Den som har rätt att delta i överläggningarna får ordet i den ordning hen har 

anmält sig och blivit uppropad. 

Den som har rätt att delta i överläggningarna har också rätt till en kort replik på 

högst två minuter med anledning av vad en talare anfört. Repliken görs 

omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra repliken 

framställts. 

En replik ska innebära en sakupplysning eller rättelse med anledning av närmast 

föregående anförande. Replik medges även den som är direkt omnämnd i 

anförandet. 

Den talare vars inlägg en replik gäller har rätt till ett kort genmäle om högst två 

minuter på repliken.  

I övrigt är huvudregeln att inlägg inte är tidsbegränsade. 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter 

tillsägelse av ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet. 

 

Förslag 

29 §  

är nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 

igenom de förslag som har framställts under överläggningen och kontrollerar att 

de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. 

Därefter får inte något förslag ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt 

beslutar att medge det. 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett 

förslag avfatta det skriftligt. 

 

Omröstning 

30 §  

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av sekreteraren och justeraren. 

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter 

upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst 

sist. 

När omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 

Därefter får ingen ledamot avge, ändra eller återta en röst. 

I ärenden som avser val eller anställning av personal ska omröstning ske genom 

sluten omröstning. Sekreteraren delar då ut blanka valsedlar. Ordföranden 
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klargör hur omröstningen ska gå till och vad ledamöterna kan skriva på 

valsedeln. Vid personval kan exempelvis namn och partitillhörighet anges. 

Valsedeln ska vikas en gång på mitten så att kortsidorna möts. Sekreteraren 

samlar upp valsedlarna. När alla ledamöter avgett sina röster läses de avgivna 

rösterna upp en i taget. Justeraren kontrollerar röstsedlarna och resultatet av 

omröstningen. 

För val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt finns särskilda 

föreskrifter i lag. 

 

Reservation 

31 §  

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska det göras skriftligen. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 

före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande 

gäller vid omedelbar justering. Ledamot kan reservera sig mot ett beslut fram 

tills dess mötet avslutats. 

 

Protokollsanteckning 

32 §  

I anslutning till ett ärende kan ledamot med ordförandes medgivande få sin 

mening antecknad till protokollet (protokollsanteckning). Protokollsanteckningar 

bör vara kortfattade. 

Protokollsanteckningens innehåll ska tillkännages muntligt eller skriftligt på 

nämndens sammanträde. Anteckningen ska lämnas skriftligen till sekreteraren 

före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.  

 

Justering och anslag av protokoll 

33 §  

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Justerarna undertecknar 

protokollet på första sidan och signerar övriga sidor i protokollet och samtliga 

sidor av protokollets bilagor. Senast dagen efter protokollet justerats ska 

protokollet anslås på kommunens elektroniska anslagstavla. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden 

och en ledamot. Särskilt anslag på kommunens elektroniska anslagstavla ska 

utfärdas för den direktjusterade paragrafen.  
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Utskott 

34 §  

Inom nämnden kan finnas ett arbetsutskott. Utskottet ska bestå av maximalt 5 

ledamöter och 5 ersättare.  

Om en ledamot uppsäger sig från sitt uppdrag i utskottet eller inte längre är 

valbar ska ledamoten skriftligen begära sig entledigad och nämnden ska snarast 

förrätta fyllnadsval. 

Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets 

ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är 

förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan 

ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda 

ordningen.  

Utskotten sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden 

ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 3 ledamöter 

begär det. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas.  

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 

närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Vid utskottssammanträde ska protokoll föras. 

Utskottet ska fatta beslut enligt fastställd delegeringsordning och bereda 

nämndens ärenden. De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör 

beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden och förvaltningschefen 

överlämnar sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga 

fram förslag till beslut. 

 

Sammanträde på distans 

35 § 

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 

och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 

obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som 

önskar delta på distans ska senast 3 dagar i förväg anmäla detta till nämndens 

kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 

nämnden. 
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2(3) 

Bakgrund 

Skolinspektionen genomför under våren 2020 en tematisk tillsyn avseende 
användningen av obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 i 
grundsärskolan. Tillsynen av Klöxhultsskolans grundsärskola i Älmhults 
kommun ingår i detta projekt. Telefonintervju med lärare genomfördes den 
27 april, med rektor den 28 april och med representant för huvudman den 
29 april 2020. 

De övergripande frågeställningarna är: 

1) Användes de obligatoriska bedömningsstöden för alla elever i 
grundsärskolan i årskurs 1 höstterminen 2019? 

a. Fattade rektor beslut om att bedömningsstöden, eller delar av dem, 
inte skulle användas för en enskild elev i de fall bedömningsstöden 
inte omfattade alla elever? 

2) Har huvudmannen kontrollerat att de obligatoriska bedömningsstöden 
användes på den aktuella skolan höstterminen 2019? 

Skolinspektionens beslut 
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller 
författningarnas krav inom de områden som granskats. Skolinspektionen 
avslutar härmed tillsynen på Klöxhultsskolans grundsärskola. 

Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister 

Användning av obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 i 
grundsärskolan 
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Klöxhultsskolans 
grundsärskola med Älmhults kommun som huvudman uppfyller 
författningarnas krav inom det aktuella området som granskats. 

Huvudmannens kontroll av att obligatoriska bedömningsstöd i 
årskurs 1 i grundsärskolan används 

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Älmhults kommun 
uppfyller författningarnas krav inom det aktuella området som granskats. 

Skolinspektionen, Box 156, 221 00 Lund. www.skolinspektionen.se  
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Med anledning av den rådande situationen med risker för 
smittspridning av Covid-19 
 

Många skolor är i dagsläget starkt påverkade av de åtgärder som vidtas med anledning 

av Covid-19. Följden kan vara stor frånvaro av personal eller att resurser måste tas i 

anspråk för nya förhållanden. För gymnasieskolan och vuxenutbildningen gäller 

särskilda rekommendationer. Skolinspektionen anpassar för närvarande på olika sätt 

sin tillsyn och granskning. Mer information finns på www.skolinspektionen.se. Vi följer 

kontinuerligt situationen och hur den påverkar skolsystemet i olika delar av landet. 

Eftersom skolan fortfarande är aktiv och ska fortgå men under andra omständigheter 

menar Skolinspektionen dock att det är viktigt att meddela bedömningen efter den 

tidigare tillsynen eller granskningen som redan ägt rum. Skolinspektionen har i detta 

beslut satt uppföljningstiden med hänsyn till rådande omständigheter. 

 

 

Inledning  

Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19-20 §§ skollagen (2010:800) genomfört en 

kvalitetsgranskning vid Älmhults kommun avseende de förutsättningar huvudmannen 

skapar för att eleverna får en likvärdig utbildning. En kvalitetsgranskning ska belysa 

hur väl huvudmannen klarar sitt uppdrag att ge elever förutsättningar att nå de 

nationella målen. 

 

Läsanvisning 
Skolinspektionen bedömer huvudmannens arbete inom två områden, se bilagan 1. På 

varje område bedöms om huvudmannen uppfyller framtagna kvalitetskriterier i hög 

utsträckning, i flera delar eller i låg utsträckning. Om en huvudman bedöms uppfylla 

kvalitetskriterierna i låg utsträckning eller i flera delar anger Skolinspektionen att 

utvecklingsarbeten behöver inledas och visar på vilka punkter. En skriftlig redovisning 

av åtgärder begärs också av huvudmannen. Om en skola bedöms uppfylla kriterierna i 

hög utsträckning begär inte Skolinspektionen motsvarande redovisning men kan 

lämna framåtsyftande kommentarer. 

 

 

 

 

 

21



Skolinspektionen 

 

 3 (23) 

 

Beslut: 
Skolinspektionen bedömer att myndighetens kvalitetskriterier uppfylls i Älmhults 

kommun i följande utsträckning: 

 

Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet 

Huvudmannen gör i flera delar relevanta analyser av studieresultat och resultat 

avseende trygghet, som kan utgöra underlag för förbättringsåtgärder inom dessa 

områden, men utvecklingsområden finns. 

Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del: 

 Att Älmhults kommun utvecklar sin analys av elevers studieresultat och 

upplevelse av trygghet. Analysen behöver utgå från skolors och elevers olika 

förutsättningar och leda till relevanta förklaringar till de skillnader som 

finns. 

 

Huvudmannens kompensatoriska arbete 

Huvudmannen har i flera delar vidtagit relevanta kompensatoriska åtgärder, som 

syftar till att elever med sämre förutsättningar ska nå utbildningens mål så långt 

som möjligt, men utvecklingsområden finns. 

Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del: 

 Att huvudmannen genomför kompensatoriska åtgärder som är väl 

förankrade i en analys av hur elevernas behov och förutsättningar påverkar 

deras möjligheter att nå utbildningens mål. 

 

Uppföljning 

Huvudmannen ska senast den 6 februari 2021 redovisa till Skolinspektionen vilka 

förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsområden och 

resultatet av dessa åtgärder. Som stöd för redovisningen bör bifogad mall (bilaga 3) 

användas. 

Redogörelsen skickas via e-post, till skolinspektionen.lund@skolinspektionen.se. 

Hänvisa till Skolinspektionens diarienummer för granskningen (dnr– 2019:5752) i de 

handlingar som sänds in. 
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Skolinspektionens bedömningar 

Nedan redovisas Skolinspektionens bedömningar för respektive område. 

Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet 
Författningsstöd 

1 kap. 9 §, 4 kap. 3, 5-7 §§, 5 kap. 3 § skollagen 

 

Skolinspektionen bedömer följande: Huvudmannen gör i flera delar relevanta analyser 

av studieresultat och resultat avseende trygghet, som kan utgöra underlag för 

förbättringsåtgärder inom dessa områden, men utvecklingsområden finns. 

Den sammanfattande motiveringen till bedömningen är att Älmhults kommun 

visserligen genomför analyser av elevers studieresultat och trygghet men att dessa 

delvis är beskrivande till sin karaktär. Granskningen visar att huvudmannens analys av 

studieresultat är begränsad till förklaringar utifrån ett fåtal aspekter. Vidare visar 

granskningen att huvudmannens analys av trygghet innehåller begränsade förklaringar 

till skillnader i trygghet på olika skolor, bland annat saknas en analys av skillnader 

mellan flickors och pojkars upplevelse av trygghet. Granskningen visar också att 

förklaringar och belägg i analysen av studieresultaten och av trygghet tydligare 

behöver ställas i relation till hur utbildningen genomförs och de förutsättningar 

verksamheterna har. 

Nedan följer Skolinspektionens närmare motivering till bedömningen kopplat till den 

dokumentation Skolinspektionen tagit del av samt de iakttagelser myndigheten gjort 

under besöket. 

Uppföljning av studieresultat 

Granskningen visar att huvudmannen följer upp och har kännedom om grundskolornas 

studieresultat. Från och med läsåret 2018-19 delar huvudmannen upp 

kvalitetsrapporterna över året i fem olika inlämningstillfällen från att tidigare gjort en 

större kvalitetsrapport en gång om året. Dessa kvalitetsrapporter omfattar Bedömning 

för lärande (BFL - augusti), Betyg och måluppfyllelse (september), Stödinsatser 

(december), Övriga läroplansområden (februari) samt Digitalt lärande (april). 

Representanter för utbildningsförvaltningen samt rektorer beskriver i intervjun att 

omfattande underlag av statistik tillhandahålls av skolorna. Representanter för 

utbildningsnämnden berättar i intervjun att även de får ett detaljerat underlag från 

förvaltningen genom kvalitetsrapporterna samt genom de möten presidiet och 

nämnden har med förvaltning och rektorer. De säger att ändringen, till flera 
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kvalitetsrapporter fördelade över läsåret, har ökat möjligheten att hantera 

informationen. De beskriver att de får omfattande statistik om elevernas 

kunskapsresultat och att det går att följa elevernas resultat genom skolåren. Detta 

avser både resultat samlat för skolenheten och ner på klassnivå samt skillnader mellan 

flickors och pojkars resultat. Representanter för kommunstyrelsen berättar i intervjun 

att de får information om kommunens tre utvecklingsområden, betyg i årskurs 6 och 

meritvärde i årskurs 9 samt skillnader mellan pojkars och flickors resultat. Detta sker 

två gånger per år, i delårsrapporter och i bokslut. Utöver det får presidiet informell 

information från förvaltningen och verksamheterna. I dragningar av utbildningschef 

och verksamhetschef får kommunstyrelsen även information om skillnader mellan 

resultaten för skolenheterna. 

För samtliga delar av redovisningen av studieresultaten i kommunen så anges 

resultaten totalt och för flickor respektive pojkar. Av nationell statistik för läsåret 

2018/2019 framgår att andelen elever som når kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 6 

är 67 procent (flickor 68 procent, pojkar 65,5 procent). Den skolenheten som har den 

högsta andelen har 80 procent och den med lägst andel har 54 procent (genomsnittet 

för riket är 72,6 procent). I årskurs 9 är motsvarande andel 73,7 procent (flickor 84,4 

och pojkar 64,4 procent). Det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 9 läsåret 

2018/2019 är 212 poäng (244 för flickor och 183 för pojkar). Det genomsnittliga 

meritvärdet samma läsår för årskurs 9 för kommunens två högstadieskolor är 205 

respektive 218 poäng. 

Analys avseende studieresultat 

Granskningen visar att huvudmannens analyser av studieresultat är begränsade. I 

intervjuer samt i huvudmannens dokumentation presenteras endast ett fåtal 

förklaringar till studieresultaten. Rektorerna säger att de inte ser att det finns någon 

analys framtagen av förvaltningen utifrån statistiken och de inlämningar som 

skolenheterna gör i sina kvalitetsrapporter eller från dialogerna som sker med 

rektorerna. Rektorerna säger att lärarna i arbetslagen analyserar elevernas resultat, till 

exempel genom att följa elever födda samma år genom årskurserna, och vilka 

eventuella förklaringar de ser samt att de som rektorer sedan för diskussioner i 

rektorsgruppen om dessa resultat. Representanter för förvaltningen samt rektorer 

säger att rektorerna gör analyser på sina respektive skolenheter. Det som enligt 

representanter för förvaltningen och rektorer har framkommit är att det finns en stor 

skillnad mellan flickors och pojkars betygsresultat och att den skillnaden blir större ju 

högre upp i årskurserna eleverna kommer (Läsåret 2018/19 var skillnaden i meritvärde 

61 poäng till flickornas fördel). Vidare har de konstaterat att det finns differenser 

mellan resultat på de nationella proven och betygen. Rektorerna säger att resultaten 
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diskuteras i rektorsgruppen samt direkt i dialog med förvaltningens utvecklingsstrateg. 

De säger vidare att dialogen i rektorsgruppen och enskilt med utvecklingsstrategen i 

sig ger en möjlighet att vidta åtgärder på skolenheten genom att identifiera 

utvecklingsområden. Dock berättar rektorerna att de utvecklingsområden som är 

framtagna för kommunen är för samtliga skolformer och utgår från den statistik som 

finns, inte utifrån en analys gjord av huvudmannen. De säger vidare att 

utvecklingsområdena inte är framtagna per skola och att det för någon skola kan vara 

just de delar som de behöver vidareutveckla medan någon rektor säger att 

utvecklingsområdena inte stämmer så väl med behoven på hens skolenhet. 

I den dokumentation som inkommit till Skolinspektionen inför granskningen finns flera 

dokument med studieresultat samlade. Ett exempel på ett sådant dokument är 

Förädlingsvärde 2019 vari det exempelvis finns tabeller med betygspoäng över tid, 

betygspoäng i ämnen årskurs 6 och 9, betygsutveckling från årskurs 6 till årskurs 9. 

Häri finns dock ingen analys av de olika resultaten eller förklaringar till differenser eller 

likheter. I andra dokument, till exempel Stödinsatser – kommunövergripande 

kvalitetsrapport finns ett avsnitt med rubriken Huvudmannens analys och slutsats som 

innehåller en sammanfattande text om vilka delar i undervisningen och skolan som är 

av betydelse för högre måluppfyllelse: anpassningar, tillgänglig lärmiljö, 

elevhälsoarbetet, tidiga insatser, stödfunktioner, kommunikationsvägar med flera. 

Dock finns ingen analys med förklaringar till resultaten i olika ämnen eller vilka behov 

som finns på de olika skolorna. 

Representanterna för utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen uppger att de kan 

få en viss förklaring till skillnader mellan skolenheternas kunskapsresultat, till exempel 

utifrån olika skolkulturer, vårdnadshavares bakgrund, ledningsbyten eller lärarbyten. 

Däremot ges inte en förklaring till skillnaderna mellan flickors och pojkars resultat. 

Representanter för utbildningsnämnden säger att det kan finnas skillnader i 

bemötande av eleverna beroende på kön. Det finns dock inte belägg eller eventuella 

förklaringar till dessa skillnader eftersom det inte har undersökts på ett ordnat sätt 

säger representanterna för kommunstyrelsen och utbildningsnämnden. Båda 

intervjugrupperna säger att en analys måste göras grundligare. 

Rektorerna, representanterna för förvaltningen, utbildningsnämnden och 

kommunstyrelsen är eniga om att analysen på huvudmannanivå behöver bli bättre. De 

uppger även att kommunen i samarbete med Skolverket identifierat brister i 

analysarbetet. Representanter för utbildningsförvaltningen och utbildningsnämnden 

beskriver att de nu arbetar för att få en bild av verksamheterna ner på både klass- och 

nästan individnivå. I det ingår att få en bild av de olika klass- och skolkulturer som kan 

finnas och som påverkar enheternas resultat. Representanter för 
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utbildningsförvaltningen säger även att skolenheternas analyser behöver utvecklas 

ytterligare utifrån en gemensam modell så att en analys kan genomföras på 

huvudmannanivå. Representanter för utbildningsnämnden säger att det är viktigt att 

få till en analys så att de kan ta korrekta beslut för att utveckla verksamheten. 

I kompletterande dokumentation som inkommit till Skolinspektionen efter 

ovannämnda intervjuer uppger huvudmannen att Älmhults kommun från och med 

2020 inrättar en ny modell för det systematiska kvalitetsarbetet som bland annat 

syftar till att säkerställa att mer undervisningsnära analyser och kontinuerligt 

utvecklingsarbete av den undervisande personalen ligger till grund för skolans och 

rektors samlade analys av sina framgångs- och utvecklingsområden. Syftet är enligt 

huvudmannen att öka delaktigheten samt bredda och fördjupa analysunderlag som 

både delas mellan skolenheter och som huvudmannen använder för bland annat 

beslut om insatser och resursfördelning. I kompletteringen bifogas även en 

kommunövergripande kvalitetsrapport Resultat och måluppfyllelse 2019. I 

kvalitetsrapporten redogör huvudmannen under rubriken Slutsatser av huvudmannens 

analys för vissa förklaringar som skolorna ger till skillnader i flickors och pojkars 

studieresultat, exempelvis att flickorna generellt har större motivation för skolarbete 

och är mer benägna att vilja utveckla sitt skolarbete utifrån lärares respons. Vidare 

framgår att någon skola sett positiva samband mellan specifika typer av 

undervisningssätt och pojkars motivation och prestation, exempelvis individuell 

återkoppling, användning av digitala verktyg och verklighetsförankrade uppgifter. En 

annan aspekt som huvudmannen uppmärksammar i sina slutsatser i 

kvalitetsrapporten är en stor skillnad mellan ämnesbetyg och provbetyg vid nationella 

prov. Huvudmannen redogör för skolornas förklaringar till dessa skillnader, bland 

annat att elever med extra anpassningar får sämre resultat då hjälpmedel inte tillåts 

under proven, elever underpresterar på proven på grund av fellästa och 

missuppfattade instruktioner samt stress i provsituationen. I kvalitetsrapporten ges i 

övrigt inga närmare förklaringar till skillnader i resultat mellan skolenheter eller mellan 

olika ämnen. 

Analys avseende trygghet 

Granskningen visar att huvudmannens analys av trygghet huvudsakligen är av 

beskrivande karaktär med få förklaringar till skillnader i trygghet på olika skolor, bland 

annat saknas en analys av skillnader mellan flickors och pojkars upplevelse av trygghet. 

Huvudmannen redovisar sin uppföljning av tryggheten i skolorna i Huvudmannens 

kvalitetsrapport 2019 Trygghet, studiero och elevinflytande. Kvalitetsrapporten avser 

läsåret 2018/19 och omfattar uppföljningar och underlag från bland annat 

Skolinspektionens enkät februari 2019; årskurser 5 och 9, Skolbarometern oktober-
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november 2018, årskurs 4 – gymnasiet årskurs 3 samt trivselenkäter för förskoleklass – 

årskurs 3. I kvalitetsrapporten redovisas resultaten för trygghet, inom Skolbarometern, 

som ett samlat index under benämningen ”generell lärmiljö”. I denna kategori läggs 

trygghet och studiero ihop. Det innebär att det av kvalitetsrapporten inte går att utläsa 

elevernas upplevelse av trygghet som en enskild faktor. Representanter för 

utbildningsförvaltningen och rektorerna beskriver i intervju att huvudmannen följer 

upp trygghet genom Skolbarometern, men att det under innevarande läsår ska ändras 

till en egen enkät som ska gälla för alla årskurser i grundskolan. 

Rektorerna säger att de inte känner till någon analys på huvudmannanivå av elevernas 

upplevelse av trygghet. De analyser som görs avser den egna skolenheten och det 

materialet tar huvudmannen enligt rektorerna del av. Rektorerna beskriver vidare att 

de för en dialog om trygghet med representanter för utbildningsförvaltningen och vid 

tillfällen med representanter för utbildningsnämnden. Rektorerna berättar att de 

numera inte tittar på upplevelsen av trygghet ur ett könsperspektiv, vilket de tidigare 

kunde göra. I intervju med representanter för utbildningsförvaltningen beskriver de 

att det finns underlag för elevernas upplevelse av trygghet på respektive skolenhet 

genom skolenheternas mätningar och arbete med trygghet samt genom delfrågor i 

enkäterna. I de svaren framgår det en liten skillnad mellan flickors och pojkars 

upplevelse av trygghet. Representanter för utbildningsförvaltningen har ingen 

förklaring till denna skillnad i upplevelse av trygghet mellan flickor och pojkar. I 

intervjuerna med representanter för utbildningsnämnden och representanter för 

kommunstyrelsen säger de att det saknas en sammanställning av upplevelsen av 

trygghet för flickor respektive pojkar både på skolenhetsnivå och totalt för alla skolor 

samt att de inte analyserat utifrån ett könsperspektiv. I kommunens dokumentation 

finns dock en detaljerad sammanställning - Anmälan om kränkande behandling (jan-

juni 2019) – vari det finns diagram som är kategoriserade efter skolornas anmälningar 

om var, när och vad anmälningarna om kränkande behandling rör sig om och den är 

könsuppdelad. I dokumentet finns ingen analys eller förklaringar till utfallet. Av 

Skolenkäten vårterminen 2019 framgår att flickor upplever en lägre grad av trygghet 

än pojkarna. 1 

                                                           

 

 

1 Skolenkäten genomfördes för elever i årskurs 5 och 9 vårterminen 2019. Nedan visar indexvärdena för eleverna i 

kommunen jämfört med samtliga skolenheter i enkätomgången. Ett högt indexvärde, på skalan 1-10, indikerar en 
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I huvudmannens dokument Huvudmannens kvalitetsrapport 2019 Trygghet, studiero 

och elevinflytande ger huvudmannen en del förklaringar som kopplas till att 

tryggheten är sämre på några skolor än andra. Dessa förklaringar ger representanter 

för förvaltningen även i intervju. De nämner till exempel elevernas socioekonomiska 

förutsättningar, geografisk plats på skolor, byte av mentorer och in- och utflyttning 

som skapar förändrade grupper. De berättar vidare att varje skolenhet har identifierat 

styrkor och svagheter i trygghetsarbetet och att det satts in åtgärder utifrån det, 

exempelvis trelärarsystem, elevassistenter, förändrade arbetstidsavtal som gör att 

lärarna ska vara fler timmar i skolan samt NPF-utbildningar. I ovan nämnda 

kvalitetsrapport från huvudmannen skriver de också att analyser av tryggheten bygger 

på samtal med elever, observationer, enkäter och utvecklingssamtal. Huvudmannen 

skriver att elever på skolor som har genomfört fler lära-känna-aktiviteter och 

klassövergripande aktiviteter upplever en högre grad av trygghet. De uppger även att 

då det finns rastvärdar och de genomför organiserade rastlekar så upplevs tryggheten 

som bättre. Att det finns ett gemensamt förhållningssätt kring trygghet på skolan ger 

också ökad upplevelse av trygghet och på någon skola färre kränkningar, enligt 

huvudmannens dokumentation. Representanter för utbildningsnämnden säger att de 

känner till att det skiljer sig mellan skolenheterna vad avser trygghet och att de delvis 

har fått förklaringar till dessa skillnader som kan vara utifrån skolenheternas olika 

fysiska förutsättningar. Representanter för kommunstyrelsen säger sig inte känna till 

några skillnader i upplevelse av trygghet mellan flickor och pojkar. 

Koppling till utbildningens genomförande samt till lärares och rektorers förutsättningar 

Granskningen visar att huvudmannen i viss mån beaktar de olika skolenheternas 

förutsättningar och hur undervisningen genomförs i sitt analysarbete. 

Intervjuade rektorer säger att de inte känner till om det finns någon analys av de 

förutsättningar de ges från huvudmannen. Representanter för 

utbildningsförvaltningen säger i intervju att det inte endast finns en förklaring till 

varför det ser ut som det gör på de olika skolenheterna, vars förutsättningar skiljer sig 

åt, samt att det är dessa skillnader som förvaltningen behöver kunna förhålla sig till. 

                                                           

 

 

positiv uppfattning. Resultatet för frågorna om trygghet för elever i årskurs 5 är 7,5 (8,3). Flickornas värde är 7,1 

jämfört med pojkarnas 7,9. Resultaten för eleverna i årskurs 9 är 7,7 (7,8). Flickornas värde är 7,5 jämfört med 

pojkarnas 8,1. 
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De säger också att de behöver bli bättre på att analysera för att veta vad som fungerar 

och vad som inte fungerar på skolorna. Förvaltningens representanter berättar att de 

hittills inte använt sig av de goda exempel som finns på skolorna, men att arbetet med 

att sprida dessa stegvis kommer att bli bättre. Det som har följts upp är resultat och 

aktiviteter på skolenheterna, men det har inte kopplats till förvaltningens analysarbete 

eller till beprövad erfarenhet och forskning. Vidare berättar de att förvaltningen 

kunnat koppla en låg upplevd trygghet i uppföljningarna till de fysiska 

förutsättningarna på en av skolenheterna. Därutöver sågs rektorsorganisationen över 

för att få en jämnare belastning mellan skolorna utifrån elevers förutsättningar och 

antal samt att huvudmannen även följde upp rektorernas förutsättningar gällande 

lokaler och andra lokala förutsättningar. Därutöver är det kollegiala lärandet mellan 

rektorerna ett stöd, som tas upp i dialogträffarna så att rektorerna kan ta fram goda 

exempel att delge varandra. 

Representanter för utbildningsnämnden berättar i intervju att den så kallade 

Älmhultsmodellen2, som är en del i uppföljningen, där det ingår 

klassrumsobservationer, ger dem en bild av det pedagogiska arbetet på 

skolenheterna. Vad gäller rektorers förutsättningar beskriver representanter för 

utbildningsnämnden och kommunstyrelsen att förvaltningen följer upp skolenheternas 

fysiska förutsättningar samt hur många medarbetare rektor har. Utifrån det ser 

huvudmannen nu över möjligheten att införa biträdande rektor som tjänst. Vidare 

beskriver de vikten av kontinuitet i rektorsrollen eftersom det först efter tid går att se 

resultaten av rektors arbete med skolutveckling. Omvänt, berättar de, syns det fort 

när det blir täta rektorsbyten på en skolenhet med sänkta studieresultat och oro på 

skolenheten. Utifrån det ser nu utbildningsnämnden över hur stödsystem för 

rektorerna ser ut i form av till exempel olika professioner på skolorna, biblioteken och 

hur elevhälsan är organiserad. I ovannämnda komplettering finns något exempel på 

sambandsanalys där huvudmannen dragit slutsatsen att det extra insatta 

                                                           

 

 

2 Älmhultsmodellen är en del av systemet för systematiskt kvalitetsarbete i Älmhults kommun. För grundskolan, 

grundsärskolan, gymnasiesärskolan och gymnasieskolan inbegriper dessa Bedömning för lärande, Stödinsatser och 

Digitalt lärande och ska genomsyras av ett kollegialt lärande. Utöver dessa ingår också Betyg och måluppfyllelse samt 

Utveckling av utbildningen i den här årliga redovisningen. Områdena i Älmhultsmodellen har definierats på 

huvudmannanivå och bygger på forskning för framgångsrika skolorganisationer. 
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mentorskapet på några av skolorna haft positiv effekt för elevernas trygghet och även 

för studieresultat. 

Identifierat utvecklingsområde 

I syfte att ytterligare höja verksamhetens kvalitet inom området bedömer 

Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del: 

 Att Älmhults kommun utvecklar sin analys av elevers studieresultat och 

upplevelse av trygghet. Analysen behöver utgå från skolors och elevers olika 

förutsättningar och leda till relevanta förklaringar till de skillnader som finns. 

 

Skolinspektionens granskning visar att Älmhults kommun visserligen genomför 

analyser av elevers studieresultat och trygghet men att dessa i huvudsak är 

beskrivande till sin karaktär. Granskningen visar att huvudmannens analys av 

studieresultat är begränsad till förklaringar utifrån ett fåtal aspekter. Vidare visar 

granskningen att huvudmannens analys av trygghet ger få förklaringar till skillnader i 

trygghet på olika skolor, bland annat saknas en analys av skillnader mellan flickors och 

pojkars upplevelse av trygghet. Granskningen visar också att förklaringar till resultaten 

delvis ställs i relation till hur utbildningen genomförs och de förutsättningar 

verksamheterna har. 

Enligt 4 kap 3 § ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå 

systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Enligt 

Skolverkets allmänna råd för kvalitetsarbete bör huvudmannen med utgångspunkt i 

uppföljningen analysera vad som påverkar och orsakar resultaten och måluppfyllelsen 

för den samlade verksamheten och analysera om orsakerna framgår tydligt eller om 

ytterligare uppföljning eller utvärdering behöver genomföras. På huvudmannanivå är 

det viktigt att analysera hur förutsättningarna och arbetsprocesserna påverkar 

verksamhetens resultat och måluppfyllelse. I huvudmannens analys är det dessutom 

viktigt att ta hänsyn till enheternas egna analyser och bedömningar av vad som 

behöver utvecklas. På huvudmannanivå behöver verksamheten analyseras ur ett 

övergripande perspektiv. Det kan t.ex. innebära att analysera variationer mellan 

enheternas resultat och måluppfyllelse, likvärdigheten i skolors bedömning och 
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betygssättning, hur organiseringen av förskole- och skolenheter påverkar 

måluppfyllelsen och – hur resurs- och ledningssystem påverkar måluppfyllelsen. 3 

Skolinspektionen har i sin rapport Huvudmannens styrning av grundskolan – ett 

uppdrag med eleven i fokus konstaterat att ett genomgående utvecklingsområde i 

granskningen är huvudmännens svaga analyser av sammanställda resultat om 

elevernas kunskaper och skolans värdegrundsarbete. Beslut om insatser tycks mera 

sällan grunda sig i väl genomförda analyser som utgår från en tidigare problembild, 

utan oftare utifrån regionala eller nationella signaler om utvecklingsbehov inom skolan 

generellt. Det innebär att huvudmännen inte skaffar sig kunskap om vilka behov av 

utveckling som finns på varje skola och inte heller om vilka systematiska problem som 

behöver åtgärdas i huvudmannens skolverksamhet. 4 Analys innebär att undersöka 

olika delar av ett underlag och komma fram till ett tydligt resultat som sammanställer 

delarna till en helhet. Analysens mål är att på ett trovärdigt sätt bedöma kvaliteten i 

förhållande till de nationella målen, men också att identifiera faktorer som har 

påverkat måluppfyllelsen och som kan vara utgångspunkt för utvecklingsarbetet. 5 

Analys kan betecknas som en fördjupande genomlysning av ett fenomen i syfte att 

tolka underlag, strukturera sitt resultat, se helheter och söka orsaker till resultatet för 

att kunna förstå vilka faktorer som påverkat måluppfyllelsen. Därigenom blir det 

möjligt att få syn på vilka åtgärder som behövs för ökad måluppfyllelse. Analysen kan 

också ge indikationer på vad i skolornas förutsättningar som kan tänkas påverka 

resultaten, till exempel resurser och kompetens. 6 Processen kan fullföljas genom att 

huvudmannen behöver problematiseras och kritiskt granska förklaringarna om 

orsakerna och påverkansfaktorer. Det sistnämnda kan göras genom att ställa frågor 

som: Hur vet vi det vi vet? Vad saknar vi kunskap om och hur vi ska ta reda på mer? 

Hur kan förklaringarna problematiseras i förhållande till relevant forskning? 7 

                                                           

 

 

3 Skolverkets Allmänna råd, (2012) Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet, s. 30-31.  

4 Skolinspektionen (2015) Huvudmannens styrning av grundskolan – ett uppdrag med eleven i fokus, s. 24. 

5 Skolverkets Allmänna råd, (2012) Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet, s. 47. 

6 Skolinspektionen (2015) Huvudmannens styrning av grundskolan – ett uppdrag med eleven i fokus, s. 48. 

7 Skolverket (2015) Kvalitetsarbete i praktiken, s. 13. 
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Skolinspektionen rekommenderar att huvudmannen fortsätter och förstärker arbetet 

med att utveckla analyserna av elevers studieresultat och trygghet. I analyserna bör 

ingå förklaringar och belägg till såväl lägre som högre studieresultat på skolorna, 

skillnader mellan skolorna och till elevers upplevelse av trygghet samt skillnader och 

variationer mellan flickor och pojkar i såväl studieresultat som i upplevelse av trygghet 

på skolorna. De förklaringar och belägg som finns i analysen bör relateras till hur 

utbildningen genomförs och de förutsättningar som lärarna får från rektorerna och 

rektorerna får från huvudmannen. 

 

Huvudmannens kompensatoriska arbete 
Författningsstöd 

1 kap. 9 §, 2 kap. 8 b § skollagen 

 

Skolinspektionen bedömer följande: Huvudmannen har i flera delar vidtagit relevanta 

kompensatoriska åtgärder, som syftar till att elever med sämre förutsättningar ska nå 

utbildningens mål så långt som möjligt, men utvecklingsområden finns. 

Den sammanfattande motiveringen till bedömningen är att huvudmannen har vidtagit 

vissa relevanta åtgärder, som syftar till att elever med sämre förutsättningar ska nå 

utbildningens mål, men att dessa åtgärder inte grundar sig i en väl utvecklad analys av 

elevers behov och förutsättningar. Granskningen visar att huvudmannen inhämtar 

information om elevers olika behov och förutsättningar från de olika skolenheterna, 

men att informationen inte har använts som ett underlag för att göra en analys av hur 

elevernas behov och förutsättningar påverkar elevernas möjligheter att nå 

utbildningens mål. Granskningen visar vidare att huvudmannen motiverar hur 

resursfördelningen påverkas utifrån elevernas socioekonomiska förhållanden. 

Granskningen visar avslutningsvis att huvudmannen aktivt och löpande följer upp 

resursfördelningen och de kompensatoriska åtgärderna men att det är otydligt vad 

vissa kompensatoriska åtgärder specifikt leder till eller förväntas bidra till så att 

eleverna når utbildningens mål. 

Nedan följer Skolinspektionens närmare motivering till bedömningen kopplat till den 

dokumentation Skolinspektionen tagit del av. 

Analys av elevers behov och förutsättningar 

Granskningen visar att huvudmannen inhämtar information om elevers olika behov 

och förutsättningar från de olika skolenheterna, men att informationen inte har 
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använts som ett underlag för att göra en analys av hur elevernas behov och 

förutsättningar påverkar elevernas möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen. Dock 

har Älmhults kommun i ovannämnda komplettering som inkommit till 

Skolinspektionen efter genomförda intervjuer, redovisat en planering för hur 

analysarbetet även i denna del kommer att utvecklas. 

Representanter för kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och 

utbildningsförvaltningen samt rektorerna säger att elevernas socioekonomiska 

förutsättningar är faktorer som huvudmannen inhämtar och har kännedom om. 

Rektorerna säger att faktorer som hur många elever som har åtgärdsprogram eller 

diagnoser med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte tas in av huvudmannen. 

Representanter för utbildningsnämnden säger dock att de får rapporter om antalet 

elever med åtgärdsprogram från elevhälsan. Representanter för utbildningsnämnden 

säger vidare att de såg behovet av fler specialpedagoger och speciallärare då antalet 

åtgärdsprogram ökade och att de då gav lärare möjligheter att studera 

specialpedagogik. I kommunens inskickade dokumentation finns information om en 

mängd faktorer som förvaltningen inhämtar genom diverse verktyg vid flera tillfällen 

under läsåret, till exempel antalet elever som har studiehandledning på sitt 

modersmål, antalet nyanlända, nyanländas lärande samt flera variabler kring 

elevernas socioekonomiska förhållanden. Dock är analysavsnitten i denna 

dokumentation inte så långtgående i sina förklaringar till vilka problem eller styrkor 

som kan finnas i verksamheterna. I intervju med representanter för 

utbildningsnämnden ges exempel på att de har uppmärksammat att 

studiehandledning på modersmålet inte ger de goda effekter för studieresultaten som 

de hoppats på, men att det å andra sidan har visat sig ha en del negativa effekter på 

studieron när man minskat tiden för studiehandledning. Vidare säger de att behovet 

av stöd för en nyanländ elev behöver analyseras utifrån andra variabler än endast 

faktumet att personen nyligen kommit till Sverige. Representanter för 

kommunstyrelsen, förvaltningen och utbildningsnämnden konstaterar att de i 

kommunen behöver problematisera behoven på skolorna för att bättre kunna ringa in 

orsaker och effekter och på så vis kunna utveckla den samlade analysen av 

verksamheterna. 

Motivera resursfördelningen 

Granskningen visar att huvudmannen motiverar hur resursfördelningen påverkas 

utifrån elevernas socioekonomiska förhållanden. 

Nationell statistik visar att av de elva grundskolorna i Älmhults kommun har sex sämre 

socioekonomiska förutsättningar än genomsnittet i riket. Skolverkets socioekonomiska 
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index utgör måttet på skolenheternas elevsammansättning. Ett lågt indexvärde 

betyder bättre socioekonomiska förutsättningar och det genomsnittliga indexvärdet 

för riket är 100. Indexvärdet tar hänsyn till följande variabler; elevens kön, elevens 

födelseland, moderns födelseland, faderns födelseland, föräldrars utbildningsnivå och 

tid i Sverige. Nationell statistik för Älmhults kommuns grundskolor visar att det 

socioekonomiska indexvärdet för sex grundskolor är över rikets 100 och som högst 

300 på Elmeskolan. På fyra av skolorna är det socioekonomiska indexvärdet lägre än 

rikets 100. 

Av intervjuer med representanter för utbildningsförvaltningen, utbildningsnämnden 

samt kommunstyrelsen och av dokumentation som Skolinspektionen tagit del av 

framgår att huvudmannen fördelar ekonomiska resurser till grundskolorna utifrån ett 

system som utgår från en grundresurs, en socioekonomisk resurs samt ett 

tilläggsbelopp som är baserat på en procentsats (6 procent) av den sammanlagda 

resursfördelningen. Representanter för utbildningsförvaltningen säger att 

tilläggsbeloppen är ett ansökningsbaserat individbaserat belopp som den centrala 

elevhälsan beslutar om. De säger vidare att summan för tilläggsbeloppen är baserad 

på efterfrågan från rektorerna, men att rektorerna ofta lägger till medel för elever 

med de största behoven då de ofta inte tycker att tilläggsbeloppen räcker. Grunden 

för den ekonomiska resursfördelningen är Statistiska Centralbyråns (SCB) formel för 

resursfördelning (som baseras på faktorerna; kön, nyligen invandrad, högsta utbildning 

för vårdnadshavarna, ekonomiskt bistånd, bor med en eller båda vårdnadshavarna). 

De säger vidare att om eleverna är utrikes födda även har varit en omständighet som 

påverkat resursfördelningen. Andra faktorer som enligt representanter för 

utbildningsförvaltningen påverkar resursfördelningen är att antalet förstelärare styrs 

efter elevantal och vilka skolor som utifrån kommunens tre utvecklingsområden, 

behöver flest insatser. De säger också att personella resurser har tilldelats enheter 

utifrån behov, exempelvis studiehandledare, kurator eller ledningsresurs. Däremot 

framkommer det i intervjun, vad gäller personella resurser, att ingen personal flyttas 

mellan skolenheter. De säger vidare att en del organisatoriska förändringar med 

informationsflöden, samt tillhandahållande av statistik och dokumentation till 

skolenheterna, även ska kunna underlätta för rektorerna som då inte behöver ta 

resurser i anspråk för att ta fram det breda statistikmaterial som förvaltningen nu tar 

fram. Rektorerna säger att de tycker att de får tydligare förklaringar till 

resursfördelningen och känner sig mer delaktiga i resursfördelningen nu än tidigare 

läsår. Representanter för utbildningsförvaltningen säger att resursfördelningen delvis 

är justerad efter det att den diskuterades i rektorsgruppen och att de framöver 

kommer att titta på förhållandet mellan olika förutsättningar hos eleverna. 

Representanter för utbildningsförvaltningen, utbildningsnämnden samt 
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kommunstyrelsen säger i intervjuer att resursfördelningssystemet har varit under 

utvärdering och förändring flera gånger då det enligt dem har varit för stora skillnader 

i utfallet av den ekonomiska resursfördelningen. 

Genomföra kompensatoriska åtgärder 

Granskningen visar att huvudmannen, utöver den ekonomiska resursfördelningen, vid 

behov genomför vissa relevanta åtgärder i syfte att kompensera för elevers olika 

behov och förutsättningar. Enligt intervjugrupperna fungerar åtgärderna men det 

framgår samtidigt att huvudmannen behöver utveckla arbetet med att ta reda på 

varför de kompensatoriska åtgärderna väljs och vilken effekt de förväntas ha. 

Av kommunens dokumentation samt intervjuer med representanter för 

utbildningsförvaltningen, utbildningsnämnden, kommunstyrelsen samt rektorer 

framgår exempel på åtgärder som huvudmannen beslutat om. Exempelvis har så 

kallade heltidsmentorer inrättats som tjänster på kommunens högstadieskolor. Detta 

för att lärare ska kunna ägna all sin fokus på undervisning och bli avlastade i åtgärder 

som ska främja trygghet då upplevelsen av trygghet stuckit ut negativt i mätningar. 

Rektorer säger vidare att tilläggsbeloppen, de statliga likvärdighetsbidragen och de 

särskilda undervisningsgrupperna är exempel på kompensatoriska åtgärder som 

genomförs i kommunen. Av kommunens dokumentation samt intervju med 

representanter för utbildningsförvaltningen framgår även att ett arbetstidsavtal införts 

på några skolor i syfte att undervisande personal i så stor utsträckning som möjligt 

under arbetstid ska kunna samverka och finnas i skolmiljön. De säger vidare att ett 

trelärarsystem på en skola också är en åtgärd som vidtagits för att förbättra 

tryggheten. Av intervjuer framgår att utbildningsinsatser har skett inom 

specialpedagogik, neuropsykiatriska funktionshinder samt lågaffektivt bemötande. 

Vidare framgår även att elevhälsan och skolledningen omorganiserats och utökats på 

några skolenheter, med goda effekter, samt att till- och ombyggnationer av lokaler har 

genomförts efter uppkomna behov. 

Representanter för utbildningsnämnden, förvaltningen och kommunstyrelsen säger 

att de vill bli bättre på att identifiera framgångsfaktorer och inte bara vara duktiga på 

att se problem. Enligt representanter för utbildningsförvaltningen är de 

kompensatoriska åtgärderna tillräckligt kraftfulla för att kompensera för skolors olika 

behov och förhållanden, men de säger också att det ligger i förvaltningens 

förbättringsarbete att veta varför vidtagna åtgärder väljs och hur dessa ska utvärderas. 

Detta för att veta vilka effekterna blir. 
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Uppföljning av kompensatoriska åtgärder och förväntade effekter 

Granskningen visar att huvudmannen aktivt och löpande följer upp resursfördelningen 

och de kompensatoriska åtgärderna, men att det är otydligt vad vissa 

kompensatoriska åtgärder specifikt leder till eller förväntas bidra till för att eleverna 

ska nå utbildningens mål. 

Av dokumentation samt i intervju med representanter för utbildningsförvaltningen 

och rektorer framgår att det finns månatliga budgetuppföljningar av ekonomi 

(tilläggsbelopp, likvärdighetspengar, statsbidrag med mera). Rektorerna säger till 

exempel att de redogör för hur tilläggsbeloppen används och vilken effekt de har gett. 

Vidare framgår att det finns sex avstämningstillfällen då rektorerna i möten med 

förvaltningschefen lämnar ifrån sig uppgifter i ett antal faktorer som följer en mall. 

Genom så kallade SKA-dialoger (SKA - systematiskt kvalitetsarbete) träffar 

förvaltningen även rektorerna för uppföljning. Representanter för 

utbildningsförvaltningen och utbildningsnämnden berättar att uppföljning och 

utvärdering även sker i möten mellan utbildningsnämnden och rektorer samt i möten 

mellan kommunstyrelsen och rektorer, för att göra det så verksamhetsnära som 

möjligt. Rektorerna, representanter för utbildningsförvaltningen samt representanter 

för utbildningsnämnden säger även att rektorsgruppen träffas under två dagar per 

läsår i syfte att jämföra och utvärdera insatser på respektive skola. 

I intervjuer med representanter för förvaltningen, utbildningsnämnden och 

kommunstyrelsen framkommer analysarbetet behöver bli mer undervisningsnära för 

att huvudmannen ska kunna försäkra sig om att de kompensatoriska åtgärderna leder 

till faktiska förbättringar för elevernas möjligheter att nå utbildningens mål. 

Representanter för utbildningsförvaltningen berättar att de vill bli ännu bättre på att 

från huvudmannens sida kunna särskilja behoven utifrån varje skolenhet och att de, 

för att nå dit, på ett tydligare vis behöver involvera rektorerna då skolornas 

utvecklingsområden bestäms. Rektorerna uppger att huvudmannen inte per skolenhet 

eller över tid följer upp effekterna av insatser som satts in och att det inte är tydligt 

vad de kompensatoriska åtgärderna ska bidra till. Dock säger de att vissa insatser följs 

upp, till exempel insatserna med heltidsmentorer. Representanter för 

utbildningsnämnden uppger att det går allt bättre med uppföljning och att det nu är 

mer uppföljning av kvalitetskaraktär mot att det tidigare varit mer fokus på ekonomisk 

uppföljning. De uppger vidare att huvudmannen följer upp på flera sätt utifrån 

verksamhetsplanen genom utvärderingar och informationsinhämtning, till exempel 

rörande heltidsmentorer och arbetstidsprojektet. Representanter för 

kommunstyrelsen säger att de får rapporter om hur arbetet går och vilka insatser som 

är på gång. De ger exempel på att åtgärden med heltidsmentorer direkt gav en positiv 
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effekt på tryggheten, men att de vill se om den effekten även håller i sig på lång sikt. 

De uppger även att det finns ett välfungerande samarbete mellan rektorsgruppen och 

förvaltningen för att identifiera vilka insatser som ska premieras. 

Det framkommer i intervjuer med representanter för förvaltningen, 

utbildningsnämnden, kommunstyrelsen samt rektorer att det är hög måluppfyllelse, 

höga trygghetsvärden, likvärdighet och gymnasiebehörighet som är de förväntade 

effekterna av de insatser som kommunen genomför. 

Identifierat utvecklingsområde 

I syfte att ytterligare höja verksamhetens kvalitet inom området bedömer 

Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del: 

 Att huvudmannen genomför kompensatoriska åtgärder som är väl förankrade 

i en analys av hur elevernas behov och förutsättningar påverkar deras 

möjligheter att nå utbildningens mål. 

 

Granskningen visar att huvudmannen delvis kompenserar för elever med sämre 

förutsättningar, så att de ges möjlighet att nå utbildningens mål, genom att 

kommunen utgår från kompensatoriska variabler i sitt resursfördelningssystem. Dock 

framgår det av granskningen att de åtgärder som huvudmannen vidtar inte är väl 

förankrade i en analys av hur elevernas olika behov och förutsättningar påverkar deras 

möjligheter att nå utbildningens mål och att det därmed inte är säkerställt att 

åtgärderna har en kompensatorisk effekt. 

I 1 kap 4 § skollagen anges att huvudmän ska sträva mot att uppväga skillnader i 

elevernas förutsättningar för att de ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Enligt 1 

kap. 9 § skollagen ska utbildningen inom skolväsendet vara likvärdig inom varje 

skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. Av 2 kap. 8b § 

skollagen framgår att kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet 

efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. 

Skolinspektionens granskning av Kommunernas resursfördelning och arbete mot 

segregationens negativa effekter i skolväsendet visar exempel på kommuner där det 

bedrivs ett medvetet och långsiktigt utvecklingsarbete på huvudmannanivå, vilket 

resulterat i förbättrad måluppfyllelse för kommunen totalt. I ett sådant framgångsrikt 

exempel kombineras insatser av vitt skilda slag, som till exempel fysiska förändringar 

av skolor och upptagningsområden, metodutveckling av undervisningen med 

forskarstöd, program för elever från missgynnade hemförhållanden, satsningar på 

föräldrar, lönesatsningar på skickliga lärare och utnyttjande av arbetstidsavtal för 
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organisationsutveckling. 8 Skolinspektionen har i den tematiska kvalitetsgranskningen 

Lärarresurser – att verka för likvärdighet i utbildningen visat att endast hälften av 

huvudmännen i den granskningen följer upp hur rektorerna använder tilldelade 

resurser, inklusive lärarresurser, och hur denna användning påverkar elevernas 

utveckling och lärande. Skolinspektionen konstaterar i den granskningen även att 

huvudmännen mer aktivt i dialog med rektorerna behöver beröra frågorna om 

lärarresurser som en del i sin uppföljning och analys, för att kunna identifiera 

utvecklingsområden på huvudmannanivå men också avseende rektorernas planering 

och nyttjande av lärarresurser. Detta är särskilt viktigt för att kunna identifiera behov 

av att stärka lärarresurserna på skolor med svåra förutsättningar. Skolinspektionen har 

även konstaterat i granskningen att huvudmäns arbete med det kompensatoriska 

uppdraget skulle kunna förbättras om de i högre grad fördelar förstelärartjänster 

utifrån elevers behov och förutsättningar, exempelvis för att stärka skolor med svaga 

resultat eller skolor med en socioekonomisk sammansättning hos eleverna som gör att 

de har större risk att inte nå målen. 9 

Skolinspektionen rekommenderar därför att huvudmannen fortsätter och förstärker 

arbetet med att genomföra en väl utvecklad analys, kopplad till studieresultat och 

resultat av trygghet, som förklarar hur elevernas behov och förutsättningar påverkar 

deras möjligheter att nå utbildningens mål och utifrån denna genomför relevanta och 

träffsäkra kompensatoriska åtgärder. Detta innebär att de åtgärder som genomförs 

ska ha en tydlig och verkningsfull kompensatorisk effekt och att de tydligt svarar mot 

det som framkommit i huvudmannens analyser av elevernas behov och 

förutsättningar samt att de möter de viktigaste behoven som huvudmannens analys 

har visat på. 

 

 

 

                                                           

 

 

8 Skolinspektionen (2014) Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i 

skolväsendet, s. 8. 

9 Skolinspektionen (2017) Lärarresurser – att verka för likvärdighet i utbildningen, s. 16, 21. 
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På Skolinspektionens vägnar 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I handläggningen av ärendet har även utredarna Peter Sääw och Maria Nyman 

medverkat. 

  

X Jenny Fahlman

Beslutsfattare

Signerat av: Jenny Fahlman

X Lars Jennfors

Föredragande

Signerat av: Lars Jennfors
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Bilaga 1: Underlag för bedömning regelbunden 
kvalitetsgranskning 

Vid granskningsbesöket inhämtas information om såväl styrkor som utvecklingsom-

råden inom verksamheten. Värderingarna i detta beslut grundar sig på: 

 En gruppintervju med rektorer 

 En gruppintervju med utbildningsförvaltningens personal 

 En gruppintervju med politiker från utbildningsnämnden 

 En gruppintervju med politiker från kommunstyrelsen.  

 Dokumentstudier. Dels de dokument som begärts in från huvudmannen och 

skolan samt den officiella statistik som finns att tillgå om den aktuella 

huvudmannen. 

Innan beslut har fattats har huvudmannen fått ta del av Skolinspektionens protokoll 

från besöket för faktakontroll.  

Som underlag för bedömningarna har Skolinspektionens utredare använt sig av be-

dömningsunderlag, vilka är utformade i enlighet med forskning och beprövad erfa-

renhet. Bedömningsunderlagen beskriver de områden som utredarna ska värdera vid 

besök på skolenheter. Bedömningsunderlagen är uppdelade i bedömningsområden. 

Respektive bedömningsområde är sedan nedbrutet till ett antal punkter Dessa punkter 

beskriver mer i detalj vad som ska utredas, för att identifiera var skolans styrkor 

respektive förbättringsområden finns. 

Bedömningsområden 
För huvudmannen granskas följande delar: 

Bedömningsområde 1: I vilken utsträckning det finns en förklarande ansats i huvud-

mannens analys av studieresultat och resultat avseende trygghet, som kan utgöra 

underlag för förbättringsåtgärder inom dessa områden. 

Bedömningsområde 2: I vilken utsträckning huvudmannen har vidtagit relevanta 

kompensatoriska åtgärder, som syftar till att elever med sämre förutsättningar ska nå 

utbildningens mål så långt som möjligt. 

Skolinspektionen har i den regelbundna kvalitetsgranskningen valt ut två väl definie-

rade och begränsade granskningsområden i syfte att få ett djup förståelse av hur 

huvudmannen arbetar inom dessa områden inom en specifikt utvald skolform. De två 

ovanstående områdena representerar inte hela huvudmannens arbete. Inom 

huvudmannens ansvar för skolan finns många viktiga områden som tillsammans bil-
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dar huvudmannens samlade ansvar för sin verksamhet och det finns därmed andra 

områden som är betydelsefulla för ett framgångsrikt arbete. Granskningen ger dock en 

god inblick i med vilken kvalitet huvudmannens arbete sker inom ovanstående 

områden för den valda skolformen. Resultaten av denna granskning kan även ge 

information till hur huvudmannen kan utveckla sitt arbete inom andra områden och i 

andra skolformer.  

Mer information om kvalitetsgranskningen finns på Skolinspektionens hemsida: 

www.skolinspektionen.se 
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Bilaga 2: Bakgrundsuppgifter om verksamheten 

Skolinspektionen besökte huvudmannen den 12 och den 13 november 2019. Besöket 

genomfördes av Lars Jennfors och Peter Sääw. 

Älmhults kommun är en kommun i Kronobergs län. Barn- och utbildningsnämnden 

ansvarar för grundskolorna i kommunal regi. Liatorps skola och Ryfors skola har elever 

i förskoleklass till och med årskurs 3 och Ryfors skola har även elever i årskurs 4. Diö 

skola, Elmeskolan, Gemöskolan, Klöxhultsskolan 1 och 2 och Montessoriskolan har 

elever i förskoleklass till och med årskurs 6. Linnéskolan med elever i årskurserna 7-9 

är uppdelad i två skolenheter. Sammanlagt går 192 elever i förskoleklass och 1528 

elever i årskurserna 1-9. 

 

42



 

 

Stockholm den 29 maj 2020 

Sändlista:  
Sveriges kommuner 
Regionala smittskydd 
Skolverket  
Folkhälsomyndigheten 

 

 

Differentierade skolstarter för att minska trängsel och smittspridningen av Covid-19 

Kollektivtrafiken i Sverige är en samhällskritisk verksamhet som även måste fungera i 
kristider, inte minst för att resenärer med samhällskritiska yrken ska kunna ta sig till och från 
sitt arbete.   

För att motverka spridningen av Covid-19 i Sverige utfärdade Folkhälsomyndigheten den  
1 april föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av Covid-19 m.m. 
som innebär att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och trafikföretagen som kör 
kollektivtrafiken är skyldiga att:  

• se till att trafiken körs i den omfattning som behövs för att minska risken för trängsel 
• begränsa antalet passagerare per fordon 
• informera sina passagerare om hur de kan minimera risken för smittspridning. 

 
För att uppfylla råden och föreskrifterna kör de regionala kollektivtrafikmyndigheterna extra 
trafik för att minska trängseln, informerar och hjälper resenärer att hålla avstånd och 
uppmanar ibland resenärer att inte resa kollektivt om de inte har ett samhällskritiskt yrke.  
 
I Sverige finns hundratusentals elever som läser vid gymnasieskolan. Flertalet av dessa reser 
till sin skola med kollektivtrafiken. Gymnasieskolorna är nu med anledning av smittrisken för 
Covid-19 stängda och undervisningen genomförs på distans. I dag, den 29 maj, kom dock 
beskedet från regeringen och Folkhälsomyndigheten att rekommendationen om 
distansundervisning tas bort från och med den 15 juni.  

Eftersom det i dagsläget inte går att göra några tillförlitliga bedömningar av slutpunkten för 
smittspridningen finns risk att spridningen av Covid-19 ökar på nytt när gymnasier och 
universitet/högskolor startar efter sommaren. Om kommunerna, som är huvudmän för de 
kommunala skolorna, liksom de fristående skolornas styrelser, som är huvudmän för 
friskolorna, beslutar att återgå till ordinarie undervisning på plats i skolorna som följd av 
Folkhälsomyndighetens beslut idag blir den risken än mer påtaglig.  

En stor del av dessa skolelever börjar skoldagen vid samma tid på morgonen, vilket skapar 
trängsel i bussar och tåg, liksom i skolornas allmänna utrymmen. För att minska trängseln 
och risken för smittspridning av Covid-19 bör därför skoldagens början spridas ut under 
förmiddagen.   
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Enligt rapporten Mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna som Svensk 
Kollektivtrafik tog fram  2017 kan det räcka med att sprida ut starttiden med en halv till en 
hel timme för att jämna ut efterfrågan på kollektivtrafiken på morgonen.  

På de regionala kollektivtrafikmyndigheternas vägnar uppmanar vi kommunerna, som 
huvudmän för de kommunala skolorna, liksom de fristående skolornas styrelser, som 
huvudmän för friskolorna, att omgående inleda en dialog med både den regionala 
smittskyddsläkaren och med den regionala kollektivtrafikmyndigheten kring möjligheterna 
att gemensamt besluta om att sprida ut skolstarterna under förmiddagarna under 
höstterminen. 

Vår bransch- och intresseorganisation, Svensk Kollektivtrafik, kan vara behjälpliga i den 
fortsatta dialogen för att gemensamt vidta de åtgärder som krävs för att hindra spridningen 
av Covid-19.  

 

Med vänlig hälsning,  
 

     

Kristoffer Tamsons     Helena Leufstadius 
Ordförande för Svensk Kollektivtrafik    VD Svensk Kollektivtrafik 

 
 
 
Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. 
Årligen görs mer än 1,6 miljarder resor i våra medlemmars trafik, vilket motsvarar 96 % av landets busstrafik och 86 % av landets 
persontågstrafik. Flertalet av våra medlemmar ansvarar eller organiserar dessutom färdtjänst, sjukresor och skolskjutsar vilket motsvarar 
en stor andel av taxibolagens uppdrag. 
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Uppdragsbevakning
utbildningsnämnden 2020-05-27

Uppdrag/remisser från KSAU, KS och KF
Beslutsdatum, § UNUT UN

Färdig-
behandlat Kommentar

Ärende-
nummer

Kommunfullmäktige ger kommunsyrelsen och
nämnderna i uppdrag att se över och revidera
sina respektive delegeringsordning utifrån ny
policy och respektive reglementen senast 2020-
03-31. Nämndernas beslut ska rapporteras till
kommunstyrelsen

KF 2019-11-25 §
199

UN 2020-04-01
§ 45

ja

Kommunstyrelsen skickar motion
"Kraftsamling för förbättrad folkhälsa", MP på
remiss.

2019-11-26 utskott 2020-
05-13

UN 2020-05-27
§ 72

ja UN 2019/196

NY F-6 skola Paradiset etapp 3-modullösning
under övergångsperiod. Kommunstyrelsen
uppmanar utbildningsnämnden och tekniska
nämnden att hantera övriga äskanden i
budgetporocess 2021.

KF 2020-03-30 §
35

budget juni KS 2018/136

För år 2021 och famåt beaktas hyreskostnaden
för Ryforsgården i budgetarbetet.

KS 2020-01-14 § 7 budget juni KS 2019/148

Lokalbehov Diö skola; Kommunstyrelsen
överlämnar nämndens äskanden om
driftskostnader till budgetprocess 2021

KS 2012-12-03 §
244

budget juni KS 2019/138

Uppdrag från nämnden
Beslutsdatum, § UNUT UN

Färdig-
behandlat Kommentar

Ärende-
nummer

Förvaltningen får i uppdrag att utreda
förutsättningar för att underlätta för de
grupper som vill ta större eget ansvar för sin
verksamhet genom drift i alternativ form via
t.ex. intraprenad eller entreprenad. Uppdraget
ska svara på frågan om vad som krävs för att
en sådan uppstart ska gå så smidigt som
möjligt. Uppdraget ska redovisas senast i
december 2019.
Se punkt nedan.

UN 2019-01-23, §
15

2019-12-18 §
197

delredovisat
december 2019

UN 2018/40

Utbildningsförvaltningen ska under
verksamhetsåret 2020. Slutredovisa
uppdrag från budget 2019 ”att utreda
förutsättningar för att underlätta för de
grupper som vill ta större eget ansvar för sin
verksamhet genom drift i
alternativ form” för nämnden senast i augusti
2020.

UN 2020-01-22 § 8
punkt 13

UN 2019/65

Utreda möjligheterna att utveckla Ryfors skola
till f-6 skola. Återrapportering senast i
december.

UN 2019-09-18 §
138

2019-12-18 §
196
2020-05-27 § 68

Delrapport i
december 2019.

UN 2018/116

Arbeta fram lämpliga avtal om samarbeten
med högskolor och andra kommuner, samt ta
fram villkor för dessa lärartjänster beträffande
bland annat lön och arbetstid.

UN 2019-09-18 §
139

ja Avtal klart UN 2020/83

Fördelning av utvecklingsmedel 2 % sker i
enlighet med utbildningsförvaltningens
sammanställning och utbildningsförvaltningen
får i uppdrag att återkomma i januari med
uträkning hur detta påverkar fördelningen till
respektive verksamhetsområde.

2019-12-18 § 186 ja Fördelat i
internbudget

UN 2019/65
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Utbildningsförvaltningen ska under
verksamhetsåret 2020: Vara en aktiv
samarbetspartner med det lokala näringslivet
och utveckla samverkan mellan
skolan och näringslivet, exempelvis genom
fler strukturerade företagsbesök
både för elever och lärare. Redovisa utfall av
särskild satsning på samverkan
med näringslivet senast december 2020

UN 2020-01-22 § 8
punkt 10

UN 2019/65

Utbildningsförvaltningen ska under
verksamhetsåret 2020: Utveckla
målstyrningen i det nya kommunala
styrsystemet genom att säkerställa att
verksamhetens mål på samtliga nivåer hänger
ihop och är tydligt kopplade
till fullmäktiges mål eller nationella
lagstadgade mål. Redovisa uppföljning
senast augusti 2020

UN 2020-01-22 § 8
punkt 11

UN 2019/65

Utbildningsförvaltningen ska under
verksamhetsåret 2020: Se över och vid
behov revidera anställningsförutsättningar för
att möjliggöra för lärare nära
pensionsålder att tjänstgöra ytterligare under
några år i syfte att ta tillvara på
de resurser vi har. Redovisning sker i augusti
2020.

UN 2020-01-22 § 8
punkt 12

UN 2019/65

Utbildningsförvaltningen ska under
verksamhetsåret 2020.Slutredovisa
uppdrag från budget 2019 ”att utreda samt
utveckla det systematiska
kvalitetsarbetet genom benchmarkingprojekt”
senast i december 2020.
Nämnden ställer sig bakom den
delredovisning och inriktning av projektet
som gjordes av utvecklingsstrategen vid
nämndsmötet 2019-12-18.

UN 2020-01-22 § 8
punkt 14

UN 2019/65

Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att
komma med förslag på
samordning med andra förvaltningar och
fastighetsavdelningen gällande
exempelvis skolvaktmästare etc.

UN 2020-01-22 § 8
punkt 15

Kontakt har tagits
med andra
förvaltningar. Dessa
har inte
förutsättningar nu.

UN 2019/65

Utbildningsnämnden beslutar om nedanstående besparingar
punkterna 1-9 med
anledning av budgetläget och ger utbildningsförvaltningen i
uppdrag att arbeta
vidare med dem:
1. Linjebuss i stället för skolskjuts. Elever som går i åk 7–9 och
bor nära linje
med kollektiv busstrafik får åka med linjebuss istället för
skolskjuts.
2. Tidiga skolskjutsturen hem tas bort. Eleverna får vara på
fritidshemmet tills
skolskjutsen går.
3. Minskad budget för övriga kostnader.
4. Skolbiblioteksresurs minskas och funktionen centraliseras.
Centralt placerade
bibliotekarier servar alla skolor.
5. Skolvaktmästarresursen minskas och funktionen
centraliseras.
6. IT-pedagoger/nätverkstekniker minskas och funktionen
centraliseras.
Nätverkstekniksbiten lämnas över helt till IT-avdelningen.
7. Ökat antal barn per pedagog i förskolan från 5,4 barn i snitt
till 5,7 i snitt.
8. Mindre städ.
9. Nedsättning för försteläraruppdrag tas bort. Förändringen
sker när uppdragen
skrivs om.

UN 2020-02-11 § 8 Redovisas i
månadsrapport och
delårsrapport.

UN 2019/65

Uppdragsbevakning
utbildningsnämnden 2020-05-27

Uppdrag/remisser från KSAU, KS och KF
Beslutsdatum, § UNUT UN

Färdig-
behandlat Kommentar

Ärende-
nummer
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Utbildningsnämnden uppdrar åt
utbildningsförvaltningen att återkomma med
månadsrapport februari till
utbildningsnämndens utskott i april samt
delegerar till utskottet att lämna rapporten
vidare till kommunstyrelsen.

2020-04-01 § 43 ja UN 2019/65

Utbildningsnämnden uppdrar åt
utbildningschefen att återkomma med förslag
till budget i balans, senast per delårsrapport 2.

2020-04-30 § 58
punkt 2

UN 2019/65

Utbildningsnämnden i samråd med kultur- och
fritidsnämnden uppdrar åt
utbildningsförvaltningen
att presentera förslag på utökad samverkan
mellan
folkbibliotek och skolbibliotek i syfte att mer
effektivt utnyttja våra kommunala
biblioteksresurser. Koppling bör finnas till
befintlig biblioteksplan.
Uppdraget ska redovisas senast oktober 2020.

2020-04-30 § 58
punkt 5

UN 2019/65

Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att
utreda om vi kan starta upp en digital
elevhälsa. För att möta de elever som inte mår
bra.
Detta kan ske genom att elever loggar in på
elevhälsan online genom tex
Bank-id. Att eleven sedan blir kontaktad inom
ett dygn av elevhälsan

2020-04-30 § 58
punkt 6

UN 2019/65

Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att
fortsätta effektivisera inom områden
som inte påverkar elevers måluppfyllelse eller
kvalitén på undervisning.

2020-04-30 § 58
punkt 7

UN 2019/65

Se över elevkostnaden på maten så att vi
betalar lika per elev för de kommunala
som privata eleverna.

2020-04-30 § 58
punkt 8

UN 2019/65

Utbildningsnämndens utskott uppdrar åt
utbildningsförvaltningen att
återkomma med förslag på besparingar, i
samband med delårsrapport 1.

Utskott 2020-04-15
§ 42

utskott juni UN 2019/65

Uppdragsbevakning
utbildningsnämnden 2020-05-27

Uppdrag/remisser från KSAU, KS och KF
Beslutsdatum, § UNUT UN

Färdig-
behandlat Kommentar

Ärende-
nummer

47



 Sammanträdesprotokoll  

 2020-06-03 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämndens utskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 63 Besparingar, budget 2020 
Ärendenummer UN 2019/65 
 

Sammanfattning  
Utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att återkomma med förslag på 
besparingar för år 2020. 
Information om modell för budgetberäkning inom grundskolan. 
_____ 

48



 Tjänsteskrivelse   
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Utbildningsförvaltningen  
Roger Johansson   
roger.johansson@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Månadsrapport maj  
Ärendenummer UN 2019/65 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden har fattat beslut om att göra budgetuppföljningar vid varje 
nämndsmöte. Uppföljningen i maj visar på ett underskott på 16,7 mkr. Det är en 
förbättring med 1,9 mkr jämfört med uppföljningen i april. Orsaken är beräknad 
ersättning för utbetalda sjuklöner under april och maj. 
Underskottet beror till stor del på minskade intäkter om 13 mkr. 
Utbildningsnämnden har fattat beslut om besparingar motsvarande 13,2 mkr. 
Eftersom en del av dessa besparingar innebär uppsägning av tillsvidareanställd 
personal förväntas inte besparingen få full effekt förrän 2021. 
Utbildningsnämnden gav i samband med delårsrapport 1, förvaltningschefen i 
uppdrag att återkomma med förslag till besparingar i samband med delårsrapport 
2 för att uppnå en budget i balans. 
 
 
Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-06-10 

 Utbildningsförvaltningens månadsrapport för maj daterad 2020-06-10 

 Volymer maj 2020, daterad 2020-05-27 
 
 
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
 Utbildningsnämnden beslutar att godkänna utbildningsförvaltningens 

månadsrapport för maj. 
 
 
 
Roger Johansson Underskrift 
Utbildningschef Titel 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen
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Utbildningsförvaltningen     
Roger Johansson 
0476-550 32 
roger.johansson@almhult.se 

 

 
 
 
 
  

Uppföljning 
 

Ekonomisk uppföljning maj 
Utbildningsförvaltningen 
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SCB    
3 pos Verksamhet (tkr) Bokslut 2019 Budget 2020

Prognos       
Maj 2020

Avvikelse 
budget/ 

prognos  
2020

100 Nämnd- styrelseverksamhet 657 1 125 1 125 0
400 Öppen förskola (familjecentralen) 1 220 1 500 1 242 258
407 Förskola 112 444 108 423 109 959 -1 536
425 Fritidshem 24 369 25 000 30 969 -5 969
435 Förskoleklass 11 752 13 500 16 217 -2 717
440 Grundskola 208 331 220 593 226 102 -5 509
443 Grundsärskola 9 968 10 000 11 557 -1 557
450 Gymnasieskola 79 740 80 500 81 329 -829
453 Gymnasiesärskola 3 400 3 225 3 688 -463
470 Grundläggande vuxenutbildning 8 895 2 300 2 302 -2
472 Gymnasial vuxenutbildning 1 255 4 500 4 278 222
474 Särvux 607 732 882 -150
475 Yrkesvux 3 536 2 200 -723 2 923
476 Svenska för invandrare (SFI) 295 2 974 5 402 -2 428
478 Uppdragsutbildning 0 0 0 0
490 Ledning 6 094 11 577 10 567 1 010

Framtid & Utveckling 0 0 0
Summa 472 565 488 149 504 896 -16 747

Ekonomisk uppföljning 
Sammanlagd bedömning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Utbildningsnämnden prognostiserar per den sista maj ett underskott om 16,7 
mkr. Detta är en förbättring med ca  1,6 mkr jämfört med budgetuppföljningen i 
april. Förbättringen består i prognostiserad ersättning för sjuklön under april och 
maj, som ersätts från staten i samband med corona. Denna förbättring motsvarar 
ca 2,1 mkr. Samtidigt tappar förskolan intäkter på 300 tkr för uteblivna intäkter 
för 15-timmarsbarn, som hålls hemma. Förskolan budgeterar också lite lägre 
intäkter för hösten, beroende på att antalet inskrivna barn verkar bli lägre än 
tidigare prognostiserat. 

UTFALL    
jan-maj

 BUDGET   
2020 PROGNOS Avvikelse 

Bokslut      
2019

Intäkter -36 603 -100 412 -105 147 4 735 -131 013
Personalkostnader 166 384 406 050 398 772 7 278 391 580
Övriga kostnader 77 434 182 511 211 271 -28 760 211 997

207 216 488 149 504 896 -16 747 472 565

UTFALL    
jan-maj

 BUDGET   
2020 PROGNOS Avvikelse 

Bokslut      
2019

Centralt 20 114 46 082 44 217 1 865 39 245
Förskola 45 538 108 427 109 706 -1 279 111 587
Grundskola 102 497 245 129 259 876 -14 747 227 895
Gymnasie & vux 39 067 88 511 91 097 -2 586 93 838

207 216 488 149 504 896 -16 747 472 565
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Utbildningsnämnden beslutade redan i ett tidigt skede beslut om besparingar, 
som ger en beräknad helårseffekt på ca 13,2 mkr. I dessa besparingar finns 
minskningar med 7 heltidstjänster. Eftersom personalminskningarna berör 
tillsvidareanställd personal kommer effekten att bli mindre i år. MBL-
förhandlingar är snart avslutade. Utbildningsnämnden gav även 
förvaltningschefen i uppdrag att i samband med delårsrapport två komma med 
förslag till åtgärder för en budget i balans. 
En svår post för nämnden att hantera är minskade intäkter på närmare 13 mkr. 
Minskningen beror på minskade bidrag från Migrationsverket, minskade 
interkommunala ersättningar, något minskade statsbidrag i övrigt. Det är framför 
allt vuxenutbildningen som har fått minskade ersättningar, men även 
grundskolan har fått en rejäl minskning av intäkterna. 
 

 

Ledning per verksamhet 

 
Den positiva budgetavvikelsen hänförs till avsatta medel från migrationsverket 
som inte budgeterats. Personalkostnaderna ligger utfallsmässigt högre än 
budgeterat. Detta hänförs till arvoden för nämnden om tidigare legat under 
politisk verksamhet. Omföring av budgetmedel är inte gjort men beslut förväntas 
fattas av kommunfullmäktige varpå ingen hänsyn tagits till dessa merkostnader i 
denna prognos.  
 

 
Administrativ chef har fått en engångsintäkt, som kan hänföras till ett statsbidrag 
för 2019, som ännu inte blivit utbetalt.  
 

Förvaltningschef 
UTFALL    
jan-maj

 BUDGET   
2020 PROGNOS Avvikelse 

Bokslut      
2019

Intäkter -545 0 -1 200 1 200 -1 934
Personalkostnader 1 528 2 306 2 306 0 6 042
Övriga kostnader 292 3 514 3 514 0 1 972

1 275 5 820 4 620 1 200 6 080

Administrativ chef
UTFALL    
jan-maj

 BUDGET   
2020 PROGNOS Avvikelse 

Bokslut      
2019

Intäkter 0 0 -3 083 3 075 -220
Personalkostnader 2 068 4 327 5 440 -1 113 3 783
Övriga kostnader 741 4 304 3 565 739 2 630

2 809 8 631 5 922 2 709 6 193
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Jämfört med föregående prognos har kostnaderna minskat, i linje med den 
uppstramning kring tolkningen av vilka som ska ha tillgång till 
studiehandledning på modersmål, som har gjorts. 

 

 
Särskolan har tappat en del intäkter för interkommunala ersättning, beroende på 
elever som slutat. 
 

 
Centrala barn- och elevhälsan prognostiserar en mindre avvikelse. 
 

Förskola 

 
Förskolan prognostiserar ett underskott på -1,4 miljoner för helåret. 
 
I början på året hade förskolan ett underskott på ca 5 miljoner. Förskolan har nu 
hämtat in knappt 3 miljoner på personalkostnaderna på förskoleenheterna, detta 
arbete berör i princip alla enheter. Det innebär att det kommer att vara ca 15 
färre personal ute på dessa förskolor till hösten än vad det varit under våren. 

Modersmål 
UTFALL    
jan-maj

 BUDGET   
2020 PROGNOS Avvikelse 

Bokslut      
2019

Intäkter -67 0 -24 0 -275
Personalkostnader 2 645 5 921 5 384 537 5 255
Övriga kostnader 36 0 308 -308 154

2 614 5 921 5 668 253 5 134

Särskolan
UTFALL    
jan-maj

 BUDGET   
2020 PROGNOS Avvikelse 

Bokslut      
2019

Intäkter -160 -649 -644 -150 -964
Personalkostnader 6 067 12 768 14 968 -2 200 13 417
Övriga kostnader 622 1 614 1 614 0 1 881

6 529 13 733 15 938 -2 205 14 335

Centrala barn- och elevhälsan
UTFALL    
jan-maj

 BUDGET   
2020 PROGNOS Avvikelse 

Bokslut      
2019

Intäkter -505 -320 -358 0 -713
Personalkostnader 3 486 9 215 9 816 -601 8 682
Övriga kostnader 794 3 082 2 611 471 1 123

3 775 11 977 12 069 -92 9 093

UTFALL    
jan-maj

 BUDGET   
2020 PROGNOS Avvikelse 

Bokslut      
2019

Intäkter -8 692 -21 268 -20 539 -1 368 -25 113
Personalkostnader 42 221 99 384 98 702 682 100 631
Övriga kostnader 12 009 30 311 31 543 -1 232 36 069

45 538 108 427 109 706 -1 279 111 587
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Detta är möjligt på grund av det lägre antal barn som beräknas vara på plats 
under hösten. Utöver det finns en besparing i rektorsgruppen.  
 
Sedan förra prognosen har kostnader för ISÄ tillkommit, de kommer att utöka 
sin personal i och med att det öppnar upp fler avdelningar. Även ökade 
kostnader för Lyckans avveckling och ökade personalkostnader i Häradsbäck har 
tillkommit. Vad gäller avvecklingen av Lyckan är det ännu inte helt säkert vad 
det kommer att kosta. Totalt innebär det ökade kostnader på dessa tre förskolor 
med cirka 1 miljon. 
 
Det är fortfarande mycket osäkert var vi kommer att hamna när året är slut. Den 
höga b/p siffra som nu ligger inför hösten på de stora enheterna kan bli tuff att 
genomföra. Förskolan har barn med särskilda behov på väg in som vi inte har 
kunnat ta hänsyn till. 
 
Osäkerheten kring Kunskapsförskolan gör att vi måste ha ett visst utrymme i 
kommunens egna förskolor. Då det är svårt med vikarieanskaffning i 
kombination med personalbekymmer på vissa mindre enheter har en viss 
överanställning behövts göras för att dessa förskolor ska kunna bedriva sin 
verksamhet utifrån personalens arbetsmiljö. 
 
ISÄ har ökat sin personalbudget med två tjänster då förskolan öppnar upp för att 
ta emot fler barn, men kommer det att komma så många barn under hösten? 
Det är svårighet att prognostisera rätt antal barn. VI har fortfarande lediga platser 
på några förskolor, där vi har lagt en budget på att de ska bli fulla under hösten. 
 
För att maximera besparingen som kan ske för att antalet barn minskar hade man 
behövt stänga någon förskola istället för att som nu smeta ut det på alla 
förskolor. 
 

Grundskolan 

 
Grundskolan lider fortfarande av minskade intäkter om drygt 5 mkr. I tabellen 
ovan är inte den korrigerade siffran för interna intäkter, men heller inte för 
övriga kostnader. En anledning till den ökade posten under övriga kostnader är 
hyreskostnaderna för modulerna till Elmeskolan. I prognosen ligger också högre 
kostnader för skolskjuts jämfört med föregående år. Det är möjligt att prognosen 
för skolskjuts kan minskas när det finns mer faktiskt utfall att jämföra med. 
 

UTFALL    
jan-maj

 BUDGET   
2020 PROGNOS Avvikelse 

Bokslut      
2019

Intäkter -18 091 -53 189 -55 188 733 -72 748
Personalkostnader 81 811 210 595 200 010 10 585 195 477
Övriga kostnader 41 881 87 723 115 054 -27 331 117 780

105 601 245 129 259 876 -14 747 240 509
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Gymnasieskolan och vuxenutbildningen 

 
Gymnasiet har förbättrat sin prognos jämfört med februariprognosen med ca 700 
tkr. Jämfört med delårsrapport 1 försämras resultatet. Troligen beror det på att 
grundskolan felaktigt fick ta kostnader för gymnasieskolan i samband med 
delårsrapporten. Förvaltningen uppmärksammade detta, men det fanns inte tid 
att hitta avvikelsen och korrigera den. Gymnasiet fortsätter att anpassa 
verksamheten till den rådande budgeten. Bland annat har man beslutat att 
minska tjänsten som marknadskoordinator. Troligen blir det en snabb effekt, då 
den som innehar tjänsten nu är aktuell för annan tjänst inom kommunen.

UTFALL    
jan-maj

 BUDGET   
2020 PROGNOS Avvikelse 

Bokslut      
2019

Intäkter -8 544 -24 986 -24 111 -960 -30 005
Personalkostnader 26 544 61 534 62 146 -612 71 588
Övriga kostnader 21 066 51 963 53 062 -1 099 52 255

39 067 88 511 91 097 -2 586 93 838
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Utbildningsförvaltningen     
Camilla Åström 
0476-551 48 
Camilla.astrom@almhult.se 

 

 
 
 
 
  

maj 2020 
 

Volymer 
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Antal invånare jämfört med befolkningsprognos 
Nedan redovisa faktiskt antal invånare per månad under 2020 (mörkblå staplar). 
Stapeln längst till höger (ljusblå) visar prognostiserat antal 31 december 2020 
enligt befolkningsprognos gjord hösten 2019. Den vågräta linjen visar 
befolkningsprognosen (gjord hösten 2018) som var underlag för 
kommunfullmäktiges budget 2020. 
Jämfört med budgetunderlaget är antal invånare 6-15 år något färre, och 
stämmer bättre med den nya befolkningsprognosen från hösten 2019 som inte 
prognostiserar lika kraftig ökning som tidigare prognos. Under 2019 var antalet i 
grundskoleålder betydligt fler än dåvarande budgetunderlag. 
Antalet invånare har varit relativt konstant under årets första månader, men 
under maj har antalet barn i grundskoleålder ökat med 15 stycken, men är under 
befolkningsprognos. Antalet elever har inte ökat motsvarande till 
avstämningsdatum 15 maj, bland på grund av 7 elever i andra kommuner som 
inte var registrerade då. 
Antalet invånare 1-5 år är dock något fler än vad som prognostiserats. 
Åldersgruppen 16-18 år stämmer väl med befolkningsprognosen. I 
gymnasieskolan finns dock ett flertal elever som är äldre än 18 år. 
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Förskola – barn folkbokförda i Älmhults kommun 
I diagrammet nedan redovisas antal barn i förskola som nämnden har ”betalningsansvar” för fördelat på egen regi, friskolor och andra 
kommuner. Som jämförelse redovisas budgeterat antal barn under 2020 som en linjär linje. Budgetsiffran är en snittsiffra för våren 
respektive hösten. Budgeten baseras på befolkningsprognos samt andel inskrivna barn av befolkningen. Normalt är det fler barn 
inskrivna under våren än hösten.  
Observera att i egen regi ingår inte barn från andra kommuner. Se diagram på nästa sida för totalt barnantal i kommunens förskolor. 
De ljusare staplarna avser 2019.  

 

jan 19 jan 20 feb 19 feb 20 mar 19 mar 20 apr 19 apr 20 maj 19 maj 20 jun 19 jun 20 jul 19 jul 20 aug 19 aug 20 sep 19 sep 20 okt 19 okt 20 nov 19 nov 20 dec 19 dec 20
andra kommuner 5 5 5 5 7 5 7 6 9 6 9 8 7 6 4 4 5
enskilda förskolor 62 54 63 54 64 56 64 58 66 58 66 66 50 51 51 51 51
egen regi (skrivna i Älmhult) 1 029 1017 1 044 1024 1 066 1035 1 066 1052 1 073 1050 1 066 1 063 898 938 961 967 969
budget 2020, snitt per termin 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031
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Antal inskrivna barn i förskola per månad jämfört med budget 2020 (vågrät linje) -
barn folkbokförda i Älmhults kommun 
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Förskola – barn i kommunens förskolor 
Av 1 073 barn i maj 2020 kommer 23 stycken från andra kommuner, vilket motsvarar 2 % av barnantalet. 
 

 
 

 

jan 19 feb 19 mar 19 apr 19 maj 19 jun 19 jul 19 aug 19 sep 19 okt 19 nov 19 dec 19 jan 20 feb 20 mar 20 apr 20 maj 20
från andra kommuner 23 27 28 28 28 28 23 23 19 21 21 19 21 21 24 20 23
invånare Älmhults kommun 1 029 1 044 1 066 1 066 1 073 1 066 1 063 898 938 961 967 969 1 017 1 024 1 035 1 052 1 050
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Antal inskrivna barn i  kommunens förskolor, 
jan 2019 - maj 2020 
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Fritidshem – elever folkbokförda i Älmhults kommun 
I diagrammet nedan redovisas antal elever i fritidshem som nämnden har ”betalningsansvar” för fördelat på egen regi, friskolor och andra 
kommuner. Som jämförelse redovisas budgeterat antal elever under 2020 som en linjär linje. Budgetsiffran är en snittsiffra för våren 
respektive hösten. Budgeten baseras på befolkningsprognos samt andel inskrivna elever av befolkningen. Antalet invånare i 
grundskoleålder är något lägre än befolkningsprognosen som är budgetunderlag. Andelen inskrivna är normalt högre under hösten än 
våren.  
Observera att i egen regi ingår inte elever från andra kommuner. Se diagram på nästa sida för totalt elevantal i kommunens fritidshem. 
De ljusare staplarna avser 2019.  
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andra kommuner 8 5 8 5 8 6 8 6 7 7 7 5 6 8 5 5 5
enskilda fritidshem 106 122 106 122 106 118 106 118 106 118 106 106 123 121 121 122 122
egen regi (skrivna i Älmhult) 1 019 1015 1 002 1001 997 996 1 003 990 988 970 942 908 1 113 1 069 1 053 1 040 1 031
budget 2020, snitt per termin 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329
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Antal inskrivna elever i fritidshem per månad jämfört med budget 2020 (vågrät linje) 
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Fritidshem – elever i kommunens fritidshem 
Av 1 000 elever i maj 2020 kommer 30 stycken från andra kommuner, vilket motsvarar 3 % av elevantalet.  

 

 
  

jan 19 feb 19 mar 19 apr 19 maj 19 jun 19 jul 19 aug 19 sep 19 okt 19 nov 19 dec 19 jan 20 feb 20 mars 20 apr 20 maj 20
från andra kommuner 32 32 34 35 34 32 32 33 33 28 26 26 22 22 29 29 30
invånare Älmhults kommun 1 019 1 002 997 1 003 988 942 908 1 113 1 069 1 053 1 040 1 031 1 015 1 001 996 990 970
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Antal inskrivna elever i kommunens fritidshem, jan 2019 - maj 2020 
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Grundskola – elever folkbokförda i Älmhults kommun 
I diagrammet nedan redovisas antal elever son nämnden har ”betalningsansvar” för fördelat på egen regi, friskolor och andra kommuner. 
Som jämförelse redovisas budgeterat antal elever under 2020 som en linjär linje. Antalet invånare i grundskoleålder är något lägre än 
befolkningsprognosen, vilket genererat något lägre elevantal än budgeterat. 
Elever i grundsärskola ingår inte i nedanstående diagram. I april  2020 var de 18 stycken. 
Observera att i egen regi ingår inte elever från andra kommuner. Se diagram på nästa sida för totalt elevantal i kommunens skolor. 
De ljusare staplarna avser 2019. 

 

jan 19 jan 20 feb 19 feb 20 mar
19
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20 apr 19 apr 20 maj

19
maj
20 jun 19 juni

20
aug
19

aug
20

sep
19

sep
20 okt 19 okt 20 nov

19
nov
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dec
19

dec
20

andra kommuner 19 15 20 16 20 17 23 17 22 18 23 16 17 16 15 14
friskolor 258 258 260 258 264 256 264 255 264 255 264 260 261 260 261 257
egen regi (skrivna i Älmhult) 2 036 2 131 2 043 2120 2 037 2126 2 034 2129 2 041 2133 2 046 2 125 2 136 2 125 2 125 2 128
budget 2020, snitt per termin 2452 2452 2452 2452 2452 2452 2452 2452 2452 2452 2452 2452 2452 2452 2452 2452 2452 2452 2452 2580 2580 2580 2580 2580 2580 2580 2580 2580 2580 2580 2580 2580 2580
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Antal inskrivna elever i grundskola per månad jämfört med budget 2020 (vågrät linje) - elever folkbokförda i Älmhults kommun 
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Grundskola – elever i kommunens skolor 
Av 2 193 elever i maj 2020 kommer 60 stycken från andra kommuner, vilket motsvarar 3 % av elevantalet.  
Grundsärskola ingår inte. 

 

 

jan 19 feb 19 mar 19 apr 19 maj 19 jun 19 aug 19 sep 19 okt 19 nov 19 dec 19 jan 20 feb 20 mar 20 apr 20 maj 20
från andra kommuner 58 60 64 68 65 64 68 51 59 58 55 52 53 57 61 60
invånare Älmhult 2 036 2 043 2 037 2 034 2 041 2 046 2 125 2 136 2 125 2 125 2 128 2 131 2 120 2 126 2 129 2 133
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Gymnasieskola – elever folkbokförda i Älmhults kommun 
I diagrammet nedan redovisas antal elever son nämnden har ”betalningsansvar” för fördelat på egen regi sant andra kommuner/friskolor.  
I budgeten ingår cirka 100 elever som är så kallat överåriga, dvs ingår inte i målgruppen 16–18 år. 
Elever i gymnasiesärskola ingår inte i nedanstående diagram. I maj 2020 var de 16 stycken, varav 7 kom från annan kommun. 
Observera att i egen regi ingår inte elever från andra kommuner. Se diagram på nästa sida för totalt elevantal på Haganässkolan. 

 
 De ljusare staplarna avser 2019. 
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19

jun
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okt
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okt
20
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annan kommun/friskola 195 207 194 204 190 202 188 201 191 201 194 196 193 194 208 208
Egen regi (invånare Älmhults kommun) 433 442 432 445 434 441 430 441 430 438 430 444 452 448 446 446
budget 2020, snitt under året 643 643 643 643 643 643 643 643 643 643 643 643 643 643 643 643 643 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672
budget 2020, exkl överåriga 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 559 559 559 559 559 559 559 559 559 559 559 559 559 559
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Gymnasieskola – elever på kommunens gymnasieskola, Haganässkolan 
Av 530 elever på Haganässkolan som går gymnasieutbildning kom i maj 2020 92 stycken från annan kommun, d v s 17 %.  
 

 
 

 
 

jan 19 feb 19 mar 19 apr 19 maj 19 jun 19 aug 19 sep 19 okt 19 nov 19 dec 19 jan 20 feb 20 mars 20 apr 20 maj 20
från andra kommuner 103 98 98 97 98 96 100 93 89 90 92 90 89 89 91 92
invånare Älmhults kommun 433 432 434 430 430 430 444 452 448 446 446 442 445 441 441 438
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Komvux – antal elever på kommunens vuxenutbildning, Haganässkolan 
 
De ljusare staplarna avser 2019. 

jan 19 jan 20 feb 19 feb 20 mar 19 mar 20 apr 19 apr 20 maj 19 maj 20 jun 19 jun 20 aug 19 aug 20 sep 19 sep 20 okt 19 okt 20 nov 19 nov 20 dec 19
SFI, aktiva 261 269 287 242 299 249 259 232 272 209 259 246 282 273 268 280
Särvux 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 5 5 8 7 7
Gyvuxen 158 133 164 157 156 156 154 143 150 124 141 163 148 142 162 150
Grundvux 74 131 59 124 67 123 87 124 85 107 77 103 97 97 119 96
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Utbildningsförvaltningen  
Eva-Marie Andersson   
Eva-Marie.Andersson@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Extra sammanträde för utbildningsnämnden  
Ärendenummer UN 2018/161 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden föreslås utöka sammanträdesplanen med ett extra nämnds 
sammanträde, 2020-08-12 kl. 13.00, efter utbildningsnämndens utskotts 
ordinarie sammanträde. 
 
Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-06-05. 

 
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden utökar sammanträdesplanen med ett extra sammanträde 

2020-08-12 kl. 13.00. 
 
 
 
Eva-Marie Andersson Roger Johansson 
Handlägg administrativ Utbildningschef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Verksamhetschef förskola, Jenni Karlsson 
Grundskolechef, Anna Rix Grönvall 
Verksamhetschef gy/vux Samuel Svensson 
Rektorer för förskola och grundskola 
Ekonomienheten 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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