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Utbildningsnämnden

Meddelanden 2020-01-22
Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 att anta Strategisk överenskommelse för 
Kronoberg län 2019-2025. KS 2019/81

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 kring lokalbehov Elmeskolan/ 
Internationella skolan. Kommunstyrelsen beslöt tillföra lokalbehovet till 
samhällsbyggnadsplan 12:3. Projektet ska stå färdigt till skolstart hösten 2020. 
KS 2019/137

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 att tillföra det påtalade lokalbehovet för 
norra kommundelen av utbildningsnämnden till samhällsbyggnadsplan 12.3. 
Nämndens äskanden om driftskostnader överlämnas till budgetprocess 2021. KS 
2019/138

Barn- och elevombudets beslut 2019-12-18 att avsluta anmält ärende gällande 
Elmeskolan. Det är inte visat att Älmhults kommun har brutit mot 
bestämmelserna om skyldigheten att motverka kränkande behandling när det 
gäller aktuell elev. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16 om plan för krisberedskap 2019-
2022. KS 2019/124

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16 att uppdra till tekniska nämnden att 
uppföra moduler för skoländamål på Haganässkolans skolområde. Modulerna 
ska tas i bruk hösten 2020. Utbildningsnämnden får ett investeringsanslag för 
inventarier på 4,82 mkr. KS 2018/136

Skrivelse från DIK angående konsekvenser vid minskad skolbiblioteksresurs.

Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25 att fastställa policy för delegering samt 
uppdra till nämnderna att se över och revidera sina respektive 
delegeringsordningar utifrån policyn och respektive reglementen senast 2020-
03-31. Nämndernas beslut ska rapporteras till kommunstyrelsen. KS 2019/116
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Sammanträdesprotokoll

2019-12-16 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 224 Plan för krisberedskap Älmhults kommun 
2019–2022
Ärendenummer KS 2019/124

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige antar plan för krisberedskap 2019 – 2022, enligt förslag 

daterat 2019-10-22.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 mellan 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner 
och landsting (SKL) ska kommunen ta fram ett styrdokument för sitt arbete med 
krisberedskap. Styrdokumentet ska antas av kommunfullmäktige senast 31 
december första året i mandatperioden.
Plan för krisberedskap i Älmhults kommun 2019–2022 utgör styrdokument 
enligt ovan.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03, § 246

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2019-11-19, § 173

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-03

 Förslag till Plan för krisberedskap Älmhults kommun 2019 - 2022 daterad 
2019-10-22

_____

Beslutet skickas till
Kris- och beredskapsstrateg
Samtliga nämnder, förvaltningar och bolag
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Report on the school evaluation 

Name of head of school Ms Maria Haglund 

Name of school The International School of Almhult IB school code 001931 

Date 25-11-2019 IB programme MYP 

MYP years offered at the school 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

Dear Mrs Haglund, 

Thank you for completing the self-study process for programme evaluation. 

The aim of programme evaluation is for the IB to ensure on a regular basis that the standards and practices of the 
programme are being maintained. The IB is aware that for each school the implementation of an IB programme is a 
journey, and that the school will meet these standards and practices to varying degrees along the way. However, it is 
expected that the school makes a commitment towards meeting all the standards, practices and programme 
requirements. 

The present report is based on the analysis of the self-study questionnaire and supporting documents, together with 
the findings of the school visit. This report reflects on the self-study submitted by the school, including the process and 
the conclusions that the school reached. 

The report is structured according to the document titled Programme standards and practices. 

The report includes the following: 

• Feedback on the self-study process: Analysis of the self-study process carried out by the school.

• Commendation(s), recommendations, matters to be addressed (MTBA): A list of those practices and
programme requirements that resulted in commendations, recommendations or matters to be addressed,
together with:

o the commendation, recommendation or matter to be addressed
o related finding(s)
o indication of recommendations that are repeated from the previous report (whether from authorization

or evaluation)
o indication of whether the school has already included appropriate actions for the identified

recommendations or matters to be addressed in their action plan
o indication of the evidence to be provided by the school in case of matters to be addressed.

• Conclusions: A table of conclusions for each standard. If there are matters to be addressed by the school
within the standard, it will require significant attention.
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Outcome of the evaluation process of your school 

You will find the report related to your school in the pages that follow. 

Based on the findings included in the report, the IB has identified the following matter(s) that the school must address. 

 Practice Finding Matter to be 
addressed 
 
The school must 
ensure that: 

Evidence to be 
provided by the 
school 

Support in IB 
documentation 

C2.1b 

The written 
curriculum includes 
an approaches to 
learning planning 
chart for all years of 
the programme. 

• The 
documentation 
provided with 
the self-study 
includes a 
record of how 
many times 
ATL skill 
clusters are 
addressed in 
each subject 
group in each 
year of the 
programme. 
Conversations 
with teachers 
showed that 
the skills 
indicated can 
be a mixture of 
skills actually 
being taught 
during the units 
and skills that 
are being 
reinforced or 
simply used in 
teaching and 
learning. A 
progression of 
ATL skills 
through the five 
years of the 
programme is 
not identified. 

• it has 
developed an 
approaches to 
learning 
planning chart 
for all years of 
the MYP taught 
at the school. 

• An 
approaches 
to learning 
planning 
chart that 
demonstrates 
the vertical 
progression 
of 
approaches 
to learning 
skills 
throughout 
the years of 
the MYP 
taught at the 
school.  

MYP: From 
principles into 
practice 

C2.5a 

The curriculum 
provides sufficient 
opportunities for 
students to meet 
the learning 
outcomes for 
service in every 
year of the 
programme. 

• Conversations 
with the 
pedagogical 
leadership 
team and 
teachers 
indicated that 
the written 
curriculum 
includes some 
opportunities 
for meaningful 
student action, 
but that further 
opportunities 

• the curriculum 
provides 
sufficient 
opportunities 
for students to 
meet the 
learning 
outcomes for 
service in every 
year of the 
programme. 

• A plan 
showing that 
opportunities 
for student 
involvement 
in and 
reflection on 
service are 
aligned with 
the MYP 
learning 
outcomes for 
service 
throughout 

MYP: From 
principles into 
practice 
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need to be 
developed in 
order to 
address the 
learning 
outcomes for 
service as 
action in MYP. 

• Conversations 
with the acting 
MYP 
coordinator and 
teachers 
indicated that 
addressing the 
learning 
outcomes for 
service is a 
work in 
progress and 
that currently 
there are no 
descriptions of 
what students 
are expected to 
achieve in 
terms of 
service as 
action for the 
different year 
levels in MYP.  

• The previous IB 
evaluation 
report for MYP 
has a 
commendation 
for the school 
concerning 
service: The 
school for 
implementing a 
service learning 
model that 
defines 
expectations 
for involvement 
in service, in 
each year of 
the 
programme." 
From 
conversations 
with teachers 
and the 
pedagogical 
leadership 
team, it 
appears that 
the school has 
not been able 
to maintain this 
model through 
the challenges 

the years of 
the MYP. 
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of growth, the 
move to a new 
building and 
the 
implementation 
of the changes 
in the MYP. 

The school is required to upload its response and the requested evidence in IB Docs by 1 June 2020. 

With regard to the recommendations mentioned in the report, the school is expected to incorporate these into their 
action plan for the new five-year cycle. 

We trust the information found in this report will support the school in its continued implementation and enhancement 
of the IB programme. 

 
Yours sincerely, 

 

 

Adrian Kearney 

Director of IB World Schools 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

53



© International Baccalaureate Organization 2013         

5 

Process of the school's self-study 

  Visiting Team 

Timeline: The self-study took place over at least 12 months. 12 months 

Stakeholders involved: Those involved in the organization and 
implementation of the programme contributed to this process: members of the 
governing body, administrators, teaching and non-teaching staff, students 
and parents. 

Yes 

Gathering evidence: The self-study is evidence based, drawing on existing 
school documentation and reflecting actual practice in the school during the 
period under review. 

Yes 

Reflection in teams: Meetings were organized, allowing time for reflection, 
discussion and collation of evidence, if applicable. 

Yes 

The levels of implementation of practices: The school has provided 
descriptors for assessing the practices. 

Yes 

  

Section A: Philosophy 

Standard A 

The school’s educational beliefs and values reflect IB philosophy. 

 

Practice 1 The school’s published statements of mission and philosophy align with those of the IB. 

Findings of the 
team 

• The school's mission and philosophy are published in shared areas around the school. 
The mission statement emphasizes diversity and several aspects of the IB learner 
profile.  

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 2 The governing body, administrative and pedagogical leadership and staff demonstrate 
understanding of IB philosophy. 

Findings of the 
team 

• Conversations with the pedagogical leadership team indicated a good understanding of 
the MYP and its philosophy. Conversations with the Board showed their appreciation of 
the IB programme at the school.   

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 
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Practice 3 The school community demonstrates an understanding of, and commitment to, the 
programme(s). 

Findings of the 
team 

• Conversations with parents, students, the Board, teachers and the pedagogical 
leadership team showed their understanding of the MYP and support for the 
programme. Once every few weeks there is a coffee morning for parents about the 
MYP.  

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 3a The school ensures that all staff, students and parents understand the central importance 
of the personal project for students in year 5 of the programme (or community project for 
programmes that end in MYP 3 or 4). (1) 

Findings of the 
team 

• Conversations with staff, students and parents indicated they are aware of the personal 
project and its importance. A booklet has been prepared as a guide for the students.  

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 4 The school develops and promotes international-mindedness and all attributes of the IB 
learner profile across the school community. 

Findings of the 
team 

• Conversations with the pedagogical leadership team and teachers demonstrated that 
they appreciate the international make-up of the community and endeavour to foster 
understanding of other cultures. Conversations with students and parents showed their 
open-mindedness and appreciation of the value of being part of a multi-cultural 
community. 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 5 The school promotes responsible action within and beyond the school community. 

Findings of the 
team 

• Conversations with the pedagogical leadership team, teachers and parents showe heir 
interest in developing and promoting responsible action. Examples mentioned were 
activities such as planting of trees, a local area cleanup and the organization of a 
festival that draws around 1000 participants from the local community. 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 
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Practice 6 The school promotes open communication based on understanding and respect. 

Findings of the 
team 

• Conversations with students showed that they are able to carefully express their 
opinions and listen to others. Conversations with parents indicate they are positive 
about the way the school communicates with them and provides them with information. 
Conversations of the visiting team with teachers were open and constructive.  

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 7 The school places importance on language learning, including mother tongue, host country 
language and other languages. 

Findings of the 
team 

• According to document review and conversations with staff, parents and students, the 
municipality provides in-class support for students whose first language is not English, 
with mother-tongue speakers who can translate for these students. Moreover, the 
municipality also provides for mother tongue classes after school.  Swedish is offered 
as language and literature as well as language acquisition. Students choose to study 
French or Spanish starting from MYP2.   

Commendation(s) The school, with the help of the municipality, effectively supports student language learning 
through supporting the development of students' mother tongues and the acquisition of 
other languages, including the host country language and culture.   

Support in IB 
Documentation 

Learning in a language other than mother tongue in IB programmes 

 

Practice 8 The school participates in the IB world community. 

Findings of the 
team 

• In the self-study as well as in conversations with teachers and the pedagogical 
leadership team, it is mentioned that the school has worked with other IB schools in the 
south of Sweden and that some teachers are in communication with teachers from 
other schools. Some standardisation of assessment has taken place with teachers from 
other schools, but less so in the last year. The school intends to further develop 
these relationships. 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 9+9a The school supports access for students to the IB programme(s) and philosophy. 

a. The school strongly encourages participation for all students. 

Findings of the 
team 

• The self-study as well as conversations with teachers, students, parents and leadership 
team indicate that all students take part in the MYP. 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 
 
MYP Coordinator’s handbook, D1.2 
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Conclusion of the IB 
 
Based on the analysis of the self-study questionnaire, the supporting documents and the findings of the school 
visit: 

 

Standard A 

The school’s educational beliefs and values reflect IB philosophy. 

  School’s conclusion IB conclusion 

School’s progress with regard to IB 
recommendations for this standard from the previous 
evaluation process or from authorization. 

 

• The school has taken 
into consideration the IB 
recommendations from 
the previous evaluation 
process or from 
authorization. 

Conclusion • Shows satisfactory 
development 

• Shows satisfactory 
development 

 

 

Section B: Organization 

Standard B1: Leadership and structure 

The school’s leadership and administrative structures ensure the implementation of the IB programme(s). 

 

Practice 1 The school has developed systems to keep the governing body informed about the ongoing 
implementation and development of the programme(s) 

Findings of the 
team 

• Conversations with the pedagogical leadership team showed that they regularly present 
about the IB programmes to the board, which is made up of officials of the Municipality: 
the Chairman of Education (who is elected once every four years), the Head of 
Education and the Head of Elementary schools in Almhult (who are civil servants). ISA 
is seen as belonging to the group of elementary schools in Almhult. Both the Board and 
the school leadership team identify this as a constructive relationship. The school is 
pro-active in providing the Board with information, especially as its members change 
over time. The Board regards the school as important to the development of Almhult 
and express pride in having the school as part of the community.    

Commendation(s) The Board and the school pro-actively develop a strong relationship leading to mutual 
appreciation and understanding. 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 
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Practice 2 The school has developed a governance and leadership structure that supports the 
implementation of the programme(s). 

Findings of the 
team 

• The school has added a MYP Deputy Head to the pedagogical leadership team since 
the last evaluation. This role, as additional support for the MYP, has strengthened the 
leadership structure for the programme and created a team that works closely together. 
With the growth of the school, the pedagogical leadership team was aware that the 
growth in class sizes is creating heavier workloads for teachers. Further classroom 
space is being asked for in order to ensure reasonable class sizes can be maintained. 
The self-study mentions that more responsibility for keeping up with IB curriculum 
developments has been delegated to the subject leaders. In conversations with the 
subject leaders, they did not appear to be completely aware of this development.  

Recommendations • The leadership team further clarifies delegation of responsibilities and accountabilities 
to ensure good practices are maintained, securing the quality of implementation of the 
programme in light of anticipated further growth. 

Recommendation(s) 
repeated from 
previous report 

No 

School included 
appropriate 
action(s) in Action 
Plan 

No 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 3 The head of school/school principal and programme coordinator demonstrate pedagogical 
leadership aligned with the philosophy of the programme(s). 

Findings of the 
team 

• Conversations with the leadership team showed that the head of school, MYP Deputy 
Head and acting MYP coordinator work closely together in providing pedagogical 
leadership for the implementation of the MYP. 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 4+4a The school has appointed a programme coordinator with a job description, release time, 
support and resources to carry out the responsibilities of the position. 

a. The MYP coordinator is part of the school pedagogical leadership team. 

Findings of the 
team 

• Conversations with the pedagogical leadership team and the acting MYP coordinator 
showed that the position is currently under review. The self-study mentions a release 
time of 60% for the MYP coordinator and the practice is rated as excelling. 
Conversations with the acting MYP coordinator confirmed that there is adequate 
release time, support and resources. 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 
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Practice 5 The school develops and implements policies and procedures that support the 
programme(s). 

Findings of the 
team 

• The school documentation and conversations with teachers and the pedagogical 
leadership team showed that there are policies in place that support the programme. 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 5a The school has developed and implements a language policy that is consistent with IB 
expectations. 

Findings of the 
team 

• Documentation and conversations with the pedagogical leadership team and teachers 
showed that a language policy is in place. The language policy includes:   

o school language philosophy  
o strategies to support all teachers in their contribution to the language 

development of students,  
o support for students who are not proficient in the language of instruction,  
o the learning of the host country  
o support for mother tongue. 
o languages offered and at what levels  

• The language policy does not include a description of the school language profile and a 
review cycle and process.  

Recommendations • The school revises the language policy to include a description of the school language 
profile.  

Recommendation(s) 
repeated from 
previous report 

No 

School included 
appropriate 
action(s) in Action 
Plan 

Yes 

Support in IB 
Documentation 

Guidelines for developing a school language policy 

 

Practice 5b The school has developed and implements an inclusion special educational needs policy 
that is consistent with IB expectations and with the school’s admissions policy. 

Findings of the 
team 

• Documentation and conversations with the pedagogical leadership team and teachers 
showed that an inclusion policy is in place. The inclusion policy includes:  

o clearly stated references to the programme 
o indication of a school-wide culture of collaboration that encourages and 

supports inquiry and problem- solving  
o explanation of how the policy accords with local legislation and school policy 
o description of how all IB students have meaningful and equitable access to the 

curriculum.  

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 
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Practice 5c The school has developed and implements an assessment policy that is consistent with IB 
expectations. 

Findings of the 
team 

• Documentation and conversations with the pedagogical leadership team and teachers 
showed that an assessment policy is in place. The policy is based on and includes 
reference to relevant IB documents. The assessment policy includes:  

o philosophy of assessment that supports student learning  
o description of the school’s use of MYP assessment criteria  
o processes for standardization of assessment of students’ work  
o frequency of formative and summative assessment  
o description of national requirements in terms of not reporting on final grades in 

MYP1.  

• Examples of reports for MYP5 students showed that IB grades are converted into 
Swedish grades. The policy does not include the process of converting MYP grades 
into Swedish grades.       

Recommendations • The school revises the assessment policy to reflect current practice and reviews the 
practice of communicating assessment performance in Swedish grades. 

Recommendation(s) 
repeated from 
previous report 

No 

School included 
appropriate 
action(s) in Action 
Plan 

Yes 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 
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Practice 5d The school has developed and implements an academic honesty policy that is consistent 
with IB expectations. 

Findings of the 
team 

• Documentation and conversations with the leadership team and teachers showed that 
an academic honesty policy is in place. The academic honesty policy includes:  

o clear reference to conduct in all forms of assessment related to the 
programme   

o monitoring processes  

• The policy mentions sanctions for plagiarism but not for other types of academic 
misconduct. Teachers mentioned that the school uses Turnitin to check on plagiarism.  

Recommendations • The school revises the policy to include consequences for academic misconduct other 
than plagiarism and to include reference to resources that support the policy (software 
to check plagiarism, student guides, etc).   

Recommendation(s) 
repeated from 
previous report 

No 

School included 
appropriate 
action(s) in Action 
Plan 

Yes 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 
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Practice 6 The school has systems in place for the continuity and ongoing development of the 
programme(s). 

Findings of the 
team 

• Conversations with the pedagogical leadership team and teachers indicated that the 
school has faced challenges in maintaining continuity of the implementation of the 
programme. The school has undergone some major changes during the last 5 years 
since the last IB evaluation:  

o the move to a new building and the later addition of another school into this 
new building 

o the implementation of the revised MYP 
o the growth of the school and the arrival of many new teachers, some of whom 

have no background in MYP 

• Some challenges that were mentioned in conversations with teachers and members of 
the pedagogical leadership team regarding the continued development of the 
programme were:   

o documentation has not been fully available for new teachers 
o procedures for altering the curriculum were not clear 

Recommendations • The school establishes documentation policies, including storage, that ensure that 
essential documentation is not lost to the school or changed without appropriate 
consultation and agreement.      

Recommendation(s) 
repeated from 
previous report 

No 

School included 
appropriate 
action(s) in Action 
Plan 

No 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 6a The school’s organizational structures support the implementation of all subject groups 
offered by the school, approaches to learning, service and the personal project (or 
community project for programmes that end in MYP year 3 or 4) 

Findings of the 
team 

• Conversations with the acting MYP coordinator indicated that positions have been 
created for a personal project coordinator, an ATL coordinator and an IDU coordinator 
for the near future. The acting MYP coordinator will continue to provide coordination for 
service. Each subject group has a subject leader.   

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 
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Practice 7 The school carries out programme evaluation involving all stakeholders. 

Findings of the 
team 

• The self-study indicates that all stakeholders were involved in the self-study process. 
Conversations with teachers and pedagogical leadership team showed how the self-
study has been used for critical reflection and has led to actions for improvement. This 
is also evident in the school action plan. 

Commendation(s) The school has conducted an honest reflection in the self-study process and has already 
initiated actions for improvement based on the outcome of the self-study. 

 

 

Conclusion of the IB 
 
Based on the analysis of the self-study questionnaire, the supporting documents and the findings of the school 
visit: 

 

Standard B1 

The school’s leadership and administrative structures ensure the implementation of the IB programme(s). 

  School’s conclusion IB conclusion 

School’s progress with regard to IB 
recommendations for this standard from the 
previous evaluation process or from authorization.  

• No recommendations 
were made from the 
previous evaluation 
process or from 
authorization. 

Conclusion • Shows satisfactory 
development 

• Requires further 
development  

 

 

Section B: Organization 

Standard B2: Resources and support 

The school’s resources and support structures ensure the implementation of the IB programme(s). 

 

Practice 1 The governing body allocates funding for the implementation and ongoing development of 
the programme(s). 

Findings of the 
team 

• The self-study document as well as conversations with the pedagogical leadership 
team and the Board showed that the school is funded by the municipality and by IKEA. 
To support the implementation of the IB programmes in the school, IKEA provides 
support for IB specific needs. Conversations with pedagogical leadership team and 
subject leaders indicated that resources requested were made easily available.      

Commendation(s) The municipality and IKEA generously support the growth and development of the MYP at 
the school. 

Support in IB 
Documentation 

Guide to school authorization: Middle Years Programme 
 
Rules for IB World Schools: Middle Years Programme 
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Practice 2 The school provides qualified staff to implement the programme(s). 

Findings of the 
team 

• The overview of staff qualifications shows that all teachers are qualified. 

Support in IB 
Documentation 

Rules for IB World Schools: Middle Years Programme 

 

Practice 3+3a The school ensures that teachers and administrators receive IB-recognized professional 
development. 

a. The school complies with the IB professional development requirement for the 
MYP at authorization and at evaluation. 

Findings of the 
team 

• In the year 2020-2021 the school plans to send the personal project coordinator, IDU 
coordinator, Service coordinator, ATL coordinator and MYP coordinator to workshops 
for their respective areas.  In PHE and Design the school currently does not have 
teachers who have been trained in MYP. The school provided documentation to show 
that:  

o The teacher for Design has been registered for an online MYP Design 
workshop in November 2019. 

o The teacher for PHE has been registered for a PHE face-to-face workshop in 
June 2020 in Florence, Italy. 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 
 
Guide to school authorization: Middle Years Programme 

 

Practice 4 The school provides dedicated time for teachers’ collaborative planning and reflection. 

Findings of the 
team 

• Documentation and conversations with the pedagogical leadership team and teachers 
showed that there is a weekly collaborative planning time for teachers.   

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 
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Practice 5 The physical and virtual learning environments, facilities, resources and specialized 
equipment support the implementation of the programme(s). 

Findings of the 
team 

• The self-study and conversations with the leadership team showed the school has 
moved to a new facility since the last visit. A new science lab has been added. The 
facility was created for ISA but is currently being shared with another Swedish school. 
The two schools are independent of each other. With the growth of the school, more 
classrooms will be needed for ISA in the coming years. It is the intention of the school 
and municipality that, at some point in the future, the current building will be occupied 
only by ISA. 

Support in IB 
Documentation 

Guide to school authorization: Middle Years Programme 
 
(For specific information for subject groups, see the MYP subject-specific guides.) 

 

Practice 6 The library/multimedia/resources play a central role in the implementation of the 
programme(s). 

Findings of the 
team 

• The school has a library and has added a new library section that is especially for MYP 
with an additional 150 fiction and 100 non-fiction books. This section of the library is set 
apart from the general library due to space issues. The extra MYP library section is not 
open at all times. According to the librarian, it is the intention that it will be partly run by 
students. There is an online catalogue where students can search for books in both 
parts of the library. The library has no online databases. Teachers mentioned that 
resources for research on more open topics, such as in the personal project, are 
limited. Due to scheduling issues, the librarian does not partake in the weekly MYP 
collaborative planning meeting. 

Recommendations • The school investigates opportunities for the librarian to be further involved in MYP 
collaborative planning and opportunities to further purchase resources for MYP student 
research, such as online databases. 

Recommendation(s) 
repeated from 
previous report 

Yes 

School included 
appropriate 
action(s) in Action 
Plan 

Yes 

 

Practice 7 The school ensures access to information on global issues and diverse perspective. 

Findings of the 
team 

• Conversations with teachers indicated that access to information on global issues and 
diverse perspectives is available. 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 
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Practice 8 The school provides support for its students with learning and/or special educational needs 
and support for their teachers. 

Findings of the 
team 

• Observations of lessons and conversations with the pedagogical leadership team 
indicated that students who need learning support receive it through specialised 
teachers who come into the classroom. These teachers are provided by the 
municipality. Conversations with the Student Welfare Team (SWT) showed that the 
school has an extensive process for providing support for students as needed. The 
SWT coordinates this process and meets once a week. The SWT emphasises that 
strategies for supporting individual students can also be of benefit to the whole class.  
The school has planned for future in-service workshops with an expert, to further 
provide teachers with tools and strategies in this area.   

Commendation(s) The school has developed and implements a comprehensive system for addressing the 
needs of all students and for providing further professional development for staff to support 
them in this area. 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 9 The school has systems in place to guide and counsel students through the programme(s). 

Findings of the 
team 

• Each class has a mentor who works with students on well-being and monitors student 
progress. The school has a part-time careers councillor who works with students in 
MYP5 and with the work experience weeks for students in MYP 4 and 5.   

 

Practice 10 The student schedule or timetable allows for the requirements of the programme(s) to be 
met. 

Findings of the 
team 

• The table in the self-study and the school timetable indicated that all subjects are 
taught for at least the minimum required hours. All 8 subject groups are taken by 
students in years 1-3 of the programme. In MYP 4 and 5, students choose between 
visual arts, performing arts and design, thus studying 7 subject groups. The subject 
they choose is studied for two years, in both MYP 4 and 5. All subject groups are 
offered concurrently for the full year.   

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 10a The schedule or timetable provides a broad and balanced choice of subjects from the 
required MYP subject groups. 

Findings of the 
team 

• All 8 subject groups are taken by students in years 1-3 of the programme. In MYP 4 
and 5, students choose between visual arts, Performing A 

o arts and design, thus studying 7 subject groups. The subject they choose is 
studied for two years, in both MYP 4 and 5. All subject groups are 
offered concurrently for the full year. 
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Practice 10b The schedule or timetable provides the minimum required teaching hours per year for the 
required MYP subject groups. 

Findings of the 
team 

• The table in the self-study and the school timetable indicated that all subjects are 
taught for at least the minimum required hours. 

 

Practice 10c The schedule or timetable promotes concurrency of learning. 

Findings of the 
team 

• The self-study chart and the school timetable showed that all subject groups are offered 
oncurrently for the full year.   

 

Practice 11 The school utilizes the resources and expertise of the community to enhance learning 
within the programme(s). 

Findings of the 
team 

• Conversations with parents showed that the school community holds a yearly 
community fund-raising event which a large part of the local community attends. The 
parents explained how the students are fully involved and demonstrate skills that they 
have acquired in school. Occasionally members of the local community are invited to 
speak or lead activities at the school. 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 12 The school allocates resources to implement the PYP exhibition, the MYP personal project 
(or community project for programmes that end in MYP year 3 or 4), the DP extended 
essay and the IBCC reflective project for all students, depending on the programme(s) 
offered.(2) 

Findings of the 
team 

• The school allocates a personal project supervisor to each student in MYP5. The 
supervisor meets with the student approximately once every two weeks. The school 
has developed a guide to the personal project with school timelines and expectations.    

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 
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Conclusion of the IB 
 
Based on the analysis of the self-study questionnaire, the supporting documents and the findings of the school 
visit: 

 

Standard B2 

The school’s resources and support structures ensure the implementation of the IB programme(s). 

  School’s conclusion IB conclusion 

School’s progress with regard to IB 
recommendations for this standard from the previous 
evaluation process or from authorization. 

 

• The school has not 
taken into consideration 
or not provided 
information on some IB 
recommendations from 
the previous evaluation 
process or from 
authorization. 

Conclusion • Requires further 
development 

• Requires further 
development 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68



© International Baccalaureate Organization 2013         

20 

Section C: Curriculum 

Standard C1: Collaborative planning 

Collaborative planning and reflection support the implementation of the IB programme(s). 

 

Practice 1+1a+1b Collaborative planning and reflection address the requirements of the programme(s). 

a. The school has an approach to curriculum planning that involves all MYP 
teachers. 

b. Collaborative planning and reflection facilitates interdisciplinary learning to 
strengthen cross-curricular skills and the deepening of disciplinary 
understanding. 

Findings of the 
team 

• In the self-study this practice is marked as developing. The acting MYP coordinator has 
created a new planning document for the collaborative meetings which includes 
attention for interdisciplinary planning and is intended to make meetings more 
purposeful and efficient. One of the goals is to create more collaboration between the 
different subjects. Some teachers voiced concern that collaborative planning time 
within the subject may diminish and might not be sufficient for their subject curricular 
planning.  

Recommendations • The school reviews the organization of planning time to ensure that the needs for 
collaborative planning time within the subject groups and across subjects are realized 
in a balanced manner.  

Recommendation(s) 
repeated from 
previous report 

No 

School included 
appropriate 
action(s) in Action 
Plan 

Yes 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 2 Collaborative planning and reflection take place regularly and systematically. 

Findings of the 
team 

• Collaborative planning takes place weekly. The new planning developed by the MYP 
coordinator is intended to improve the use of this meeting time, making it more 
purposeful and efficient. 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 
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Practice 3 Collaborative planning and reflection address vertical and horizontal articulation. 

Findings of the 
team 

• Conversations with the pedagogical team and teachers indicated the need for allocating 
collaborative planning time for developing horizontal articulation. The new planning 
document from the acting MYP coordinator addresses this need. 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 4 Collaborative planning and reflection ensure that all teachers have an overview of students’ 
learning experiences. 

Findings of the 
team 

• All teachers have an overview of the full curriculum on ManageBac. 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 5 Collaborative planning and reflection are based on agreed expectations for student 
learning. 

Findings of the 
team 

• Teachers shared with the visiting team that teachers from the same subject plan 
together and ensure student learning is based on the same expectations. While 
different methods and/or activities may take place in the classes, the teachers do use 
the same assessments. 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 6 Collaborative planning and reflection incorporate differentiation for students’ learning needs 
and styles. 

Findings of the 
team 

• Teachers indicated that, where they have a colleague who teaches the same subject, 
they discuss and plan differentiation together. In some subjects there is only one 
teacher for all MYP classes. Teachers mentioned common differentiation strategies 
they use to the visiting team.   

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 
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Practice 7 Collaborative planning and reflection are informed by assessment of student work and 
learning. 

Findings of the 
team 

• Conversations with the acting MYP coordinator and teachers indicated that assessment 
of student work informs collaborative planning. For example, teachers mentioned that 
where formative assessment shows gaps in student understanding, they plan together 
to revisit these gaps in their lessons. 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 8 Collaborative planning and reflection recognize that all teachers are responsible for 
language development of students. 

Findings of the 
team 

• The school language policy contains strategies teachers can use for language 
development in their classes. Conversations with teachers indicated that many use 
these strategies and share other strategies as well. However, not all teachers are 
aware of the strategies mentioned in the language policy. 

Support in IB 
Documentation 

Learning in a language other than mother tongue in IB programmes 

 

Practice 9 Collaborative planning and reflection address the IB learner profile attributes. 

Findings of the 
team 

• In the unit planning process, teachers include elements of the IB learner profile they will 
address in the lessons. 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

 

Conclusion of the IB 
 
Based on the analysis of the self-study questionnaire, the supporting documents and the findings of the school 
visit: 

 

Standard C1 

Collaborative planning and reflection supports the implementation of the IB programme(s). 

  School’s conclusion IB conclusion 

School’s progress with regard to IB recommendations 
for this standard from the previous evaluation process 
or from authorization.  

• No recommendations 
were made from the 
previous evaluation 
process or from 
authorization. 

Conclusion • Requires further 
development 

• Requires further 
development 
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Section C: Curriculum 

Standard C2: Written curriculum 

The school’s written curriculum reflects IB philosophy. 

 

Practice 1 The written curriculum is comprehensive and aligns with the requirements of the 
programme(s). 

Findings of the 
team 

• See the findings for C2.1a through C2.1f 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 1a The curriculum fulfills the aims and objectives of each subject group offered in each year of 
the programme and the personal project (or community project for programmes that end in 
MYP year 3 or 4) 

Findings of the 
team 

• Subject group overviews and conversations with teachers demonstrated that all criteria 
are assessed twice in the school year in each subject. The personal project is assessed 
according to the MYP criteria and submitted for moderation.   

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 
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Practice 1b The written curriculum includes an approache to learning planning chart for all years of the 
programme. 

Findings of the 
team 

• The documentation provided with the self-study includes a record of how many times 
ATL skill clusters are addressed in each subject group in each year of the programme. 
Conversations with teachers showed that the skills indicated can be a mixture of skills 
actually being taught during the units and skills that are being reinforced or simply used 
in teaching and learning. A progression of ATL skills through the five years of the 
programme is not identified. 

Matters to be 
addressed 
The school must 
ensure that: 

• it has developed an approaches to learning planning chart for all years of the MYP 
taught at the school. 

Recommendation(s) 
repeated from 
previous report 

No 

School included 
appropriate 
action(s) in Action 
Plan 

No 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 1c The written curriculum includes subject group overviews for each subject group offered for 
each year of the programme. 

Findings of the 
team 

• Subject group overviews were completed and included with the self-study 
documentation. The subject group overviews for design and PHE are not yet complete 
due to extensive teacher turnover, where there is only one teacher for all MYP classes 
in each of these subjects.   

Recommendations • The school ensures the design and PHE subject overviews are completed. 

Recommendation(s) 
repeated from 
previous report 

No 

School included 
appropriate 
action(s) in Action 
Plan 

No 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 
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Practice 1d Unit plans are documented according to the MYP unit planning process. 

Findings of the 
team 

• All units are documented on ManageBac. Not all units are complete as some are being 
revised. A required part of the MYP unit planner asks for an explanation of how the 
summative assessment is related to the statement of inquiry. This is not present in the 
ManageBac system. For many assessments indicated in the units, the relationship with 
the statement of inquiry is clear from the descriptions, but there are cases where this 
relationship is not clear. Conversations with teachers indicated that not all teachers are 
confident in using ManageBac. It was mentioned by some that further training would be 
useful.  

Recommendations • The school ensures that the units on ManageBac include all elements of the MYP unit 
planner and that all teachers are confident users of the system. 

Recommendation(s) 
repeated from 
previous report 

No 

School included 
appropriate 
action(s) in Action 
Plan 

No 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 1e The curriculum fosters disciplinary and interdisciplinary understanding. 

Findings of the 
team 

• On ManageBac one or two interdisciplinary units are included for each year of the MYP 
except for MYP5. Form conversations with teachers, it appeared that it was not 
completely clear whether all these units were actually being (or going to be) taught.   

Recommendations • The school ensures that at least one collaboratively planned interdisciplinary units will 
include two or more subject groups in each year of the MYP.   

Recommendation(s) 
repeated from 
previous report 

No 

School included 
appropriate 
action(s) in Action 
Plan 

Yes 

 

Practice 1f There is a system for the regular review of individual unit plans and of the planning of 
approaches to learning skills. 

Findings of the 
team 

• Conversations with teachers indicated that the units are reviewed at the end of each 
school year.  

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 
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Practice 2 The written curriculum is available to the school community. 

Findings of the 
team 

• The curriculum on ManageBac is available to the school community. 

 

Practice 3 The written curriculum builds on students’ previous learning experiences. 

Findings of the 
team 

• The subject overviews showed the vertical overview of the curriculum. Conversations 
with teachers confirmed that they have collaborated to ensure that building 
of knowledge and skills progresses smoothly over the years of the programme.  

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 4 The written curriculum identifies the knowledge, concepts, skills and attitudes to be 
developed over time. 

Findings of the 
team 

• The subject overviews together with the unit plans on ManageBac clearly identify the 
knowledge, concepts and skills to be developed over time in most subject groups.  

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 4a The written curriculum includes the prescribed key concepts and related concepts in each 
subject group. 

Findings of the 
team 

• The units on ManageBac demonstrated that key concepts and related concepts are 
included in each subject group. For a few subject groups not all prescribed key 
concepts are addressed, according to the documented unit plans. For example, the key 
concept of change is not addressed in any year of the arts, and the key concepts 
communication and communities are not addressed in any year of design.     

Recommendations • The school ensures that the subject group overviews demonstrate that all prescribed 
key and related concepts are included in the unit plans in each subject group.  

Recommendation(s) 
repeated from 
previous report 

No 

School included 
appropriate 
action(s) in Action 
Plan 

No 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 
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Practice 5 The written curriculum allows for meaningful student action in response to students’ own 
needs and the needs of others. 

Findings of the 
team 

• Conversations with the pedagogical leadership team and teachers indicated that the 
written curriculum includes some opportunities for meaningful student action.  

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 5a The curriculum provides sufficient opportunities for students to meet the learning outcomes 
for service in every year of the programme. 

Findings of the 
team 

• Conversations with the pedagogical leadership team and teachers indicated that the 
written curriculum includes some opportunities for meaningful student action, but that 
further opportunities need to be developed in order to address the learning outcomes 
for service as action in MYP. Conversations with the acting MYP coordinator and 
teachers indicated that addressing the learning outcomes for service is a work in 
progress and that currently there are no descriptions of what students are expected to 
achieve in terms of service as action for the different year levels in MYP.  The previous 
IB evaluation report for MYP has a commendation for the school concerning service: 
"The school for implementing a service learning model that defines expectations for 
involvement in service, in each year of the programme." From conversations with 
teachers and the pedagogical leadership team, it appears that the school has not been 
able to maintain this model through the challenges of growth, the move to a new 
building and the implementation of the changes in the MYP. 

Matters to be 
addressed 
The school must 
ensure that: 

• the curriculum provides sufficient opportunities for students to meet the learning 
outcomes for service in every year of the programme. 

Recommendation(s) 
repeated from 
previous report 

No 

School included 
appropriate 
action(s) in Action 
Plan 

Yes 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 6 The written curriculum incorporates relevant experiences for students. 

Findings of the 
team 

• Conversations with teachers indicated that they try to relate topics to student interests. 
Conversations with students confirmed that they find the lessons engaging. 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 
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Practice 7 The written curriculum promotes students’ awareness of individual, local, national and world 
issues. 

Findings of the 
team 

• Unit plans on ManageBac showed a variety of units that address students' awareness 
of individual, local, national and world issues. 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 8 The written curriculum provides opportunities for reflection on human commonality, diversity 
and multiple perspective. 

Findings of the 
team 

• Units on ManageBac show a variety of opportunities for students to reflect on human 
commonality, diversity and multiple perspective. 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 9 The written curriculum is informed by current IB publications and is reviewed regularly to 
incorporate developments in the programme(s). 

Findings of the 
team 

• All teachers have access to MyIB and have received a printed version of their MYP 
subject guide. The written curriculum shows alignment with the current guides.  

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 10 The written curriculum integrates the policies developed by the school to support the 
programme(s). 

Findings of the 
team 

• Teachers are aware of the school policies. There are some examples of how the written 
curriculum supports the school policies for instance through the development of 
research skills (Academic Honesty policy), differentiation (Inclusion policy) and 
language support provided for students in non-language subjects (Language policy). 

 

Practice 11 The written curriculum fosters development of the IB learner profile attributes. 

Findings of the 
team 

• The unit plans on ManageBac address the IB learner profile. 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 
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Conclusion of the IB 
 
Based on the analysis of the self-study questionnaire, the supporting documents and the findings of the school 
visit: 

 

Standard C2 

The school’s written curriculum reflects IB philosophy. 

  School’s conclusion IB conclusion 

School’s progress with regard to IB 
recommendations for this standard from the 
previous evaluation process or from authorization. 

 

• The school has taken 
into consideration the IB 
recommendations from 
the previous evaluation 
process or from 
authorization. 

Conclusion • Requires further 
development 

• Requires significant 
attention 

 

 

Section C: Curriculum 

Standard C3: Teaching and learning 

Teaching and learning reflects IB philosophy. 

 

Practice 1 Teaching and learning aligns with the requirements of the programme(s). 

Findings of the 
team 

• Samples of assessed student work showed that the MYP objectives are being 
addressed. Some lesson observations provide evidence of learning activities that are 
clearly associated with MYP objectives and show an inquiry-based approach to 
teaching and learning. 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 1b Teaching and learning allows students to meet the MYP objectives in each year of the 
programme for each subject group studied. 

Findings of the 
team 

• Lesson observations and samples of assessed student work demonstrated that 
students are working towards the MYP subject group objectives in each year of the 
MYP.  

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 
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Practice 2 Teaching and learning engages students as inquirers and thinkers. 

Findings of the 
team 

• Lesson observations showed students engaged in inquiry and within an environment 
where they felt comfortable to ask questions.   

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 3 Teaching and learning builds on what students know and can do. 

Findings of the 
team 

• Conversations with students indicated that formative assessments have been used to 
identify their understanding and build upon it. Some teachers mention the use of 
diagnostic tests. 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 4 Teaching and learning promotes the understanding and practice of academic honesty. 

Findings of the 
team 

• Conversations with students showed they are aware and knowledgeable about the 
academic honesty policy and the associated practices.  

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 5 Teaching and learning supports students to become actively responsible for their own 
learning. 

Findings of the 
team 

• Conversations with students and teachers indicated that students have opportunities to 
select their own topic for research or investigation in a number of subjects. Some 
teachers indicated that they tailor their units to student interests. Teachers also mention 
that at times students have been involved in discussing possible options for 
assessment.  

Commendation(s) The teachers provide opportunities for students to be actively responsible for their own 
learning in choosing topics and discussing assessment options in some subjects.   

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 
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Practice 6 Teaching and learning addresses human commonality, diversity and multiple perspective. 

Findings of the 
team 

• Conversations with parents showed some examples of how students were introduced 
to diverse perspectives and human commonalty. Some parents mentioned that they 
chose this school specifically in order for their children to encounter and learn from 
different perspectives.  

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 7 Teaching and learning addresses the diversity of student language needs, including those 
for students learning in a language(s) other than mother tongue. 

Findings of the 
team 

• Documentation indicates that in-class support is provided for students who are not 
proficient in the language of instruction.  

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 8 Teaching and learning demonstrates that all teachers are responsible for language 
development of students. 

Findings of the 
team 

• Lesson observations showed teachers using visual aids to help student understanding 
and students being encouraged to use Google translate in the lessons. 

Support in IB 
Documentation 

Learning in a language other than mother tongue in IB programmes 

 

Practice 9 Teaching and learning uses a range and variety of strategies. 

Findings of the 
team 

• Lesson observations showed a variety of teaching strategies such as group work, peer 
feedback, independent research, self-assessment and use of online learning 
programmes. 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 
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Practice 10 Teaching and learning differentiates instruction to meet students’ learning needs and styles. 

Findings of the 
team 

• Lesson observations showed that students with learning support needs have specialist 
teachers who help them during the lessons. Documentation and conversations with the 
acting MYP coordinator and the pedagogical leadership team indicated that these 
support teachers are allocated by the municipality.  

Commendation(s) The school, with support from the municipality, provides specialized support for students 
with learning needs. 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 11 Teaching and learning incorporates a range of resources, including information 
technologies. 

Findings of the 
team 

• Lesson observations showed the use of resources such as manipulatives, laptops, 
interactive boards, simulations, films.  

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 12 Teaching and learning develops student attitudes and skills that allow for meaningful 
student action in response to students’ own needs and the needs of others. 

Findings of the 
team 

• The student council has a voice in various aspects of school life. They took initiative in 
addressing the use of mobile phones in the school and one student, as an example, 
campaigned successfully for including lessons on sex education after a class 
discussion about equal rights.  Conversations with students indicated that at the start of 
the school year, students make essential agreements for their class together with their 
mentor. These agreements are referred back to regularly during the school year. 

Commendation(s) The school encourages student voice in various aspects of school life. 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 14 Teaching and learning fosters a stimulating learning environment based on understanding 
and respect. 

Findings of the 
team 

• Conversations with students indicated that peers with different perspectives are 
listened to and respected. 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 
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Practice 15 Teaching and learning encourages students to demonstrate their learning in a variety of 
ways. 

Findings of the 
team 

• Conversations with teachers and students as well as lesson observations showed a 
range of ways for students to show their learning, such as essays, performances, 
presentations, posters, process journals, tests and investigations. 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 16 Teaching and learning develops the IB learner profile attributes. 

Findings of the 
team 

• Students mentioned to the visiting team that they are informed about the learner profile 
in the introduction week. Displays of the learner profile are in the hallways and the 
classrooms and are referred to.    

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

 

Conclusion of the IB 
 
Based on the analysis of the self-study questionnaire, the supporting documents and the findings of the school 
visit: 

 

Standard C3 

Teaching and learning reflects IB philosophy. 

  School’s conclusion IB conclusion 

School’s progress with regard to IB 
recommendations for this standard from the previous 
evaluation process or from authorization. 

 

• The school has taken 
into consideration the IB 
recommendations from 
the previous evaluation 
process or from 
authorization. 

Conclusion • Requires further 
development 

• Shows satisfactory 
development 
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Section C: Curriculum 

Standard C4: Assessment 

Assessment at the school reflects IB assessment philosophy. 

 

Practice 1 Assessment at the school aligns with the requirements of the programme(s). 

Findings of the 
team 

• Conversations with teachers, pedagogical leadership team, students and parents 
showed that the MYP criteria are used for assessing student work. Conversations with 
teacher and students, as well as school documentation, demonstrated that each 
criterion is assessed twice in each school year. Documentation provided showed that 
on occasion points scales are used to help determine the achievement levels. This is 
confirmed in meetings with students and teachers. 

Recommendations • Teachers ensure that the counting of points is not used as part of determining levels of 
achievement on the criteria.  

Recommendation(s) 
repeated from 
previous report 

No 

School included 
appropriate 
action(s) in Action 
Plan 

No 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 1a The school uses the prescribed assessment criteria for each subject group in each year of 
the programme. 

Findings of the 
team 

• School documentation and conversations with teachers, pedagogical leadership team, 
students and parents confirmed that the prescribed MYP criteria are used in each year 
of the programme. 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 
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Practice 1b Teachers standardize their understanding and application of criteria before deciding on 
achievement levels. 

Findings of the 
team 

• Considering that some subjects only have one teacher, standardization is not always 
possible. Some standardization does take place. The school's self-study indicated that 
this practice was still developing. Conversations with teachers and further 
documentation confirmed this. 

Recommendations • The school further develops a systematic approach to standardization of assessment 
within the subject groups to the extent possible. 

Recommendation(s) 
repeated from 
previous report 

No 

School included 
appropriate 
action(s) in Action 
Plan 

Yes 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 2 The school communicates its assessment philosophy, policy and procedures to the school 
community. 

Findings of the 
team 

• Conversations with parents and students indicated that they are well-informed about 
the school assessment philosophy, policy and procedures. 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 3 The school uses a range of strategies and tools to assess student learning. 

Findings of the 
team 

• Conversations with teachers and students as well as lesson observations showed a 
range of strategies and tools to assess student learning, such as essays, 
performances, presentations, posters, process journals, tests and investigations. 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 4 The school provides students with feedback to inform and improve their learning. 

Findings of the 
team 

• A review of Managebac and conversations with teachers showed that teachers provide 
feedback on assessments in ManageBac. Students and parents indicated that the 
feedback is of value and shows where students need to improve.  

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 
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Practice 5 The school has systems for recording student progress aligned with the assessment 
philosophy of the programme(s). 

Findings of the 
team 

• Achievement levels are recorded on ManageBac and are available for students and 
parents.  

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 5a The school has a system for the qualitative monitoring of student involvement in service 
according to the school’s learning expectations for service. 

Findings of the 
team 

• Parents and students mention some service activities, but do not necessarily see these 
as part of MYP. Conversations with students indicated that they are not aware of any 
requirements for service. The school has not defined service expectations for the 
different year levels and monitoring of student service as action does not take place. 
There is no feedback for students in MYP5 on whether or not they have met the final 
expectations for service. Conversations with teachers indicated that some teachers are 
aware and enthusiastic about service learning, but that there is no structure in place to 
organise and monitor this. 

Recommendations • The school clarifies the expectations for students’ participation in service as action and 
ensures that a final judgement on students achieving the service learning expectations 
is determined in MYP 5, based on the qualitative monitoring of student involvement in 
service.  

Recommendation(s) 
repeated from 
previous report 

No 

School included 
appropriate 
action(s) in Action 
Plan 

Yes 

 

Practice 6 The school has systems for reporting student progress aligned with the assessment 
philosophy of the programme(s). 

Findings of the 
team 

• Teachers report on student progress twice a year. In MYP1, only achievement levels 
appear on the report. Grade boundaries are included in the report. From MYP2 
onwards, grades based on the levels of achievement are included on the reports. A 
translation of these grades to Swedish grades from A to F is included on the MYP5 
reports. 

Recommendations • The school reviews the practice of converting MYP grades into Swedish grades to 
ensure reporting of student progress is fully aligned with IB requirements. 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 
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Practice 7 The school analyses assessment data to inform teaching and learning. 

Findings of the 
team 

• Conversations with the acting MYP coordinator and teachers indicated that 
assessment is analysed to determine support needed for students at risk. There are 
reports meetings at the semester and at the end of year. A systematic analysis of 
assessment data to inform teaching and learning still needs to be developed.   

Recommendations • The school develops a systematic approach and procedures to ensure that 
assessment data informs teaching and learning. 

Recommendation(s) 
repeated from 
previous report 

No 

School included 
appropriate 
action(s) in Action 
Plan 

Yes 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 8 The school provides opportunities for students to participate in, and reflect on, the 
assessment of their work. 

Findings of the 
team 

• Conversations with teachers and students, as well as lesson observations, indicated 
students are involved in self-assessment and peer assessment. 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 

 

Practice 9 The school has systems in place to ensure that all students can demonstrate a 
consolidation of their learning through the completion the PYP exhibition, the MYP personal 
project (or community project for programmes that end in MYP year 3 or 4), the DP 
extended essay and the IBCC reflective project, depending on the programme(s) offered. 
(3) 

Findings of the 
team 

• Conversations with students, teachers and the acting MYP coordinator as well as 
school documentation (i.e. the school guide to the personal project) demonstrate that 
all students participate in the personal project. 

Support in IB 
Documentation 

MYP: From principles into practice 
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Conclusion of the IB 
 
Based on the analysis of the self-study questionnaire, the supporting documents and the findings of the school 
visit: 

 

Standard C4 

Assessment at the school reflects IB assessment philosophy. 

  School’s conclusion IB conclusion 

School’s progress with regard to IB 
recommendations for this standard from the 
previous evaluation process or from authorization. 

 

• The school has taken 
into consideration the IB 
recommendations from 
the previous evaluation 
process or from 
authorization. 

Conclusion • Requires further 
development 

• Requires further 
development 
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Uppdragsbevakning utbildningsnämnden 2020-01-15

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

Färdig-
behandlat Kommentar

Miljöprofilering Haganäs KF 2017-02-27
§ 34

2019-04-30
§ 64,

2019-08-28
§ 124

ja Överlämnat
utredning till
kommunfull-
mäktige.

Motion om individuellt it-stöd i skolan.
Uppdrag från kf att inför budgetberedning
beräkna extra kostnader för att genomföra IT-
stöd från årskurs 7.

KF 2017-02-27, §
35

2019-04-30
§ 65

2019-08-28
§ 127

ja

Uppdrag att ta fram förslag till reviderade
taxor och avgifter

KF 2019-03-25  §
53

2019-05-29,
§ 70

2019-06-12
§ 106

ja Förslag till KF att
maxtaxa tillämpas
fullt ut.

Riskanalys och intern kontroll 2019-
kompetensförsörjning

KS 2019-05-07, §
107

2019-10-09
§ 98

2019-10-23
§ 164

ja

KS uppmanar övriga nämnder att lägga
kommunövergripande mål för intern kontroll
till respektive nämnds plan för intern kontroll
2020.

KS 2019-06-04 §
131

2019-12-04
§ 114

2019-12-18
§ 194

ja

Utifrån delårsrapport 1: Uppdrag att ta fram
åtgärdsplan för att uppnå godtagbar
måöuppfyllelse och återkomma till
kommunstyrelsen senast per delårsrapport 2.

KF 2019-06-24 §
116

2019-09-18
§ 145

ja Redovisat i
delårsrapport 2

Utifrån delårsrapport 1: Uppdrag att till
delårsrapport 2 återkomma med förslag till
åtgärder för budget i balans.

KF 2019-06-24 §
116

2019-09-18
§ 145

ja Redovisat i
delårsrapport 2

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

Uppdrag från nämnden Beslutsdatum, § UNUT UN
Färdig-

behandlat Kommentar
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Uppdrag följeforskning inom optimering av
undervisning

UN 2018-04-25,
§ 52

2019-09-18
§ 149

ja Slutrapport
oktober 2019

Internbudget UN 2019-01-23,
§ 15

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.

2019-12-18
§ 197

Delredovisat
december 2019

 Förvaltningen får i uppdrag att utveckla det
systematiska kvalitetsarbetet genom att
påbörja ett benchmarkingprojekt där vi jämför
oss med och lär oss av en framgångsrik
kommunal huvudman och en framgångsrik
fristående huvudman. Projektet ska vara
påbörjat och delredovisas senast i december
2019.

2019-12-18
§ 198

ja

Till budgetförutsättningar 2020 ge
förvaltningen i uppdrag att räkna om den
socioekonomiska fördelningen för
Internationella skolan från index 100 till
median.

2019-11-06
§ 106

2019-11-27
§ 172

ja

Skolorganisation UN 2018-08-29,
§ 95

2019-05-29,
§ 69

2019-08-28
§ 121

ja Beslut i enskilda
utvecklingsärende
n kopplat till
skolorganisation
kommer att fattas
av nämnden efter
hand.

Volymanpassningar, delråsrapport 1 UN 2019-04-24,
§ 78

2019-05-29,
§ 71

2019-06-12
§108

ja Uppdrag till
förvaltningen att
återkomma med
åtgärdsförslag för
en budget i
balans.

Skolpeng vid studier utomlands -
verksamhetsplan

UN 2019-04-24,
§ 85

2019-10-09
§ 99

2019-10-23
§ 165

ja

Samverkan för bästa skola-avtal UN 2019-05-22,
§ 99

ja
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Förslag möjliga volymjusteringar och
organisationsförändringar kopplade till
gymnasieskolan ska presenteras i samband
med delårsrapport 2.

UN 2019-06-12 §
108, punkt 2

2019-09-18
§ 136

ja

Uppdrag att aktivt följa befolkningsprognosen
och utvecklingen av barn- och elevunderlag
fram till delårsrapport 2 och återkomma med
en djupare analys av vad detta innebär för
verksamheten 2020.

UN 2019-06-12 §
108, punkt 3

2019-09-18
§ 137

ja

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

UN 2019-09-18 §
138

2019-12-18
§ 196

Delrapport i
december 2019.

Utred vilka möjligheter det finns att förlägga
all förskoleverksamhet i Ryfors till
Ryforsgården. Återrapportering senast i
december.

UN 2019-09-18 §
138

2019-11-27
§ 178

ja Förslag att
kommunstyrelsen
ger i uppdrag åt
tekniska nämnden
att teckna
hyresavtal med
Ryforsgården
ideella förening.

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

Återkomma med förslag på
volymanpassningar motsvarande
prognostiserat underskott per delårsrapport 2
senast i samband med nämndssammanträdet i
oktober.  Anpassningarna bör ha övervägande
fokus på genomslag till år 2020.

UN 2019-09-18 §
145

2019-10-23
§ 163

ja

Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att i
januari presentera en sammanställning över
förslag på åtgärder för minskade
kostnadsökningar för år 2020 med tillhörande
konsekvensbeskrivningar.

2019-12-18 § 186 planerat
2020-01-22

ja
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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 planerat
2020-01-22

ja
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Sammanträdesprotokoll

2020-01-15 Sidnummer, beslut 1(2)

Utbildningsnämndens utskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 4 Verksamhetsplan 2020, besparingar
Ärendenummer UN 2019/65

Utbildningsnämndens utskotts beslut
Utbildningsnämndens utskotts förslag till utbildningsnämnden.

Utbildningsnämnden beslutar om nedanstående besparingar med anledning av
 budgetläget och ger förvaltningen 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.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden beslutade i december 2019 om verksamhetsplan 2020, 
internbudget. Utbildningsförvaltningen fick då i uppdrag att i januari presentera 
en sammanställning över förslag på åtgärder för minskade kostnadsökningar för 
år 2020 med tillhörande konsekvensbeskrivningar.
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Sammanträdesprotokoll

2020-01-15 Sidnummer, beslut 2(2)

Utbildningsnämndens utskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-09.

 Konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys för linjebuss istället för 
skolskjuts

 Konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys för att tidiga skolskjutsturen tas 
bort

 Konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys för minskad budget övriga 
kostnader

 Konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys för minskad och centraliserad 
skolbiblioteksresurs

 Konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys för minskad och centraliserad 
skolvaktmästarresurs

 Konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys för minskad och centraliserad 
resurs för IT-pedagoger/nätverkstekniker

 Konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys ökat antal barn per pedagog 
inom förskolan

 Konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys för minskat städ

 Konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys för nedsättning för 
försteläraruppdrag tas bort

Protokollsanteckning
S-gruppen avstår att lämna förslag på dagens möte och återkommer istället med 
förslag på utbildningsnämndens möte 2020-01-22.
_____
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Förslag användning av utvecklingspengarna 2 %

Familjecentralen 1 500
Utveckling av familjecentralens arbete, kopplat till
Barnens bästa gäller i Kronoberg

Utveckling av Centrala barn- och
elevhälsans förebyggande arbete 1 000

CBEH:s arbete kan utvecklas mot att arbeta för att
minska framtida kostnader och elevers
misslyckande i ännu högre grad. Detta kan t ex ske
genom en förstärkning av skolsköterskeresursen.

Samverkan skola arbetsliv - SSA 600

Det finns ett önskemål från såväl skolans sida, som
från näringslivet att stärka samarbetet. En
dedikerad samordnare för detta arbete skulle
kunna bidra positivt till utvecklingen.

Kompetensutveckling 1 500

Utveckling av förändrade
arbetssätt på skolorna. 3 400

Syfte att arbeta för att alla elever ska lyckas i
kommunens skolor, men också för att motverka
lärarbrist. Nya kompetenser som avlastar lärarna.

Kommunala aktivitetsansvaret -
KAA 750

Fortsatt utvecklingsarbete för att förhindra att
elever hoppar av skolan och får de elever som
hoppat av att återvända.

Barnens bästa gäller 727
Utvecklingsarbete för att se till att alla barn mår
bra och lyckas i skolan.

9 477
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Tjänsteskrivelse

2020-01-09 1(3)

Utbildningsförvaltningen
Roger Johansson 
Roger.johansson@almhult.se

Utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2020-besparingar
Ärendenummer UN 2019/65

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden beslutade i december 2019 om verksamhetsplan 2020, 
internbudget. Utbildningsförvaltningen fick då i uppdrag att i januari presentera 
en sammanställning över förslag på åtgärder för minskade kostnadsökningar för 
år 2020 med tillhörande konsekvensbeskrivningar.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-09  

 Konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys för linjebuss istället för 
skolskjuts

 Konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys för att tidiga skolskjutsturen tas 
bort

 Konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys för minskad budget övriga 
kostnader

 Konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys för minskad och centraliserad 
skolbiblioteksresurs

 Konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys för minskad och centraliserad 
skolvaktmästarresurs

 Konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys för minskad och centraliserad 
resurs för it-pedagoger/nätverkstekniker

 Konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys ökat antal barn per pedagog 
inom förskolan

 Konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys för minskat städ

 Konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys för nedsättning för 
försteläraruppdrag tas bort

Ärendeberedning
Förvaltningen har i enlighet med uppdrag från nämnden tagit fram förslag till 
besparingar som redovisas i tabellen nedan. Samtliga förslag är inte beloppssatta 
ännu beroende på osäkerhet i omfattning och när besparingen kan genomföras. 
Till varje förslag har en konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys tagits 
fram., se beslutsunderlag. I tabellen nedan har varje förslag graderats mellan 0-3 
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Tjänsteskrivelse

2020-01-09 2(3)

utifrån barnkonsekvens, där 3 innebär att större negativa konsekvenser för 
barnen/eleverna förväntas.

Besparingsförslag

Beräknad 
besparing 
2020, tkr

Helårs-
besparing, 

tkr
Barn-   

konsekvens
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.

  1

Tidiga skolskjutsturen hem tas bort. Eleverna 
får vara på fritidshemmet tills skolskjutsen 
går.

 500 0

Minskad budget för övriga kostnader. 4 200 4 200 2

Skolbiblioteksresurs minskas och funktionen 
centraliseras. Centralt placerade 
bibliotekarier servar alla skolor.

 1 500 2

Skolvaktmästarresursen minskas och 
funktionen centraliseras.  500 0

It-pedagoger/nätverkstekniker minskas och 
funktionen centraliseras. 
Nätverkstekniksbiten lämnas över helt till it-
avdelningen.

600 1 500 0

Ökat antal barn per pedagog i förskolan från 
5,4 barn i snitt till 5,7 i snitt.  3 000

3

Mindre städ.   1

Nedsättning för försteläraruppdrag tas bort. 
Förändringen sker när uppdragen skrivs om. 280 2 083 0
Summa 5 080 13 283  

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar om nedanstående besparingar med anledning av
 budgetläget och ger förvaltningen 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.
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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.

Roger Johansson Underskrift
Förvaltningschef Titel

Beslutet skickas till
Verksamhetschef förskola 
Verksamhetschef grundskola
Verksamhetschef gymnasium/komvux
Controller Patrik Alm, Camilla Hallberg

98



2020-01-08
Jenni Karlsson
Utbildningsförvaltningen
Verksamhetschef förskola
jenni.karlsson@almhult.se
0476-550 37

Konsekvenser, åtgärd och effekt av minskad budget i förskolan.

Från 5.4 barn/pedagog i snitt till 5.7 barn/pedagog.

Det är svårt att dra ner personal på de mindre enheterna, förskolor med 3 avdelningar och 
färre. Schemaläggningen på mindre enheter är svårare då färre personer ska täcka från 
morgon till kväll. En annan svårighet för de förskolor som ligger utanför tätorten är att få ut 
vikarier samt att rekryteringarna är svårare än om förskolan ligger i centralorten. Detta gör att 
det behövs mer marginal på förskolorna i ytterområdena.

Det innebär att effekten av neddragningen blir större på förskolor med 4 avdelningar och fler. 
För de förskolor som har fler än 4 avdelningar kommer snittsiffran för barn/pedagog hamna 
på 5,8. Det gäller Möckeln, Norregård, Haga, Tornet, Liljebacken, Internationella och 
Vitsippans förskolor. Det varierar något mellan enheterna.
Neddragningen kommer inte påverka den personal som är tillsvidareanställd utan det 
handlar om personal som är tidsbegränsad. De tidsbegränsade anställningarna har en lägre 
lön än de tillsvidareanställda.  Det gör att barn/pedagog kommer att snarare hamna på 5,9 
b/p för att besparingskravet ska kunna efterlevas. Barn/pedagog kommer variera mellan 4,9 
till 6,1.
 
Tidiga insatser kommer inte att kunna tillgodoses på samma sätt och konsekvenser av detta 
kommer att synas i skolan.

Kommer vi att kunna leva upp till barnkonventionen när vi måste göra neddragningar och 
omorganisationer?
Barnkonventionen blir lag fr o m 2020-01-01.

Neddragningen kommer att slå mot kvalitén, arbetsmiljön och kommande 
kompetensförsörjning. 

KVALITÈN
Konsekvens

 Mindre vuxentid per barn.
 Likvärdigheten för barnen påverkas.
 Barns säkerhet blir svårare att garantera.
 Försämrad kvalité
 Försämrad service, föräldrar kan inte få lämna extra eller byta dagar.
 Begränsa öppettiderna både i början och i slutet på dagen.

Åtgärd
 Arbeta i storgrupp.
 Vara i färre rum och ha barnen nära sig som pedagog.
 Förmedlingspedagogik används i större utsträckning.
 Minskad tid för planering och reflektion. Större delar av pedagogens arbetstid läggs i 

barngrupp. 
 Svårigheter att tex som IKT-pedagog att stötta andra avdelningar då man inte kan 

lämna barngruppen. 
 På ett professionellt sätt beskriva våra förutsättningar till berörda vårdnadshavare.
 Hårdare krav för att få lämna mertid.
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Effekt
 De barn som behöver extra personal utifrån sina förutsättningar får mindre av detta. 

Det i sin tur påverkar de barn som idag inte behöver extra personal utifrån sina 
förutsättningar, till att också behöva detta. Neddragningen skapar en obalans i 
barngruppen som kommer att påverka ALLA barn på något sätt. 

 Arbetet med Barnhälsoteam saktar ner. 
 Möjlighet till dialog med vårdnadshavare minskas, vilket kan ge otrygga och 

stressade föräldrar, barn och pedagoger.
 Pedagoger som upplever en känsla av otillräcklighet.
 Fler tillbud.
 Barnen får röra sig på mindre yta vid utevistelse och att lämna förskolans gård blir 

svårt.
 Delning i mindre grupper vid undervisning inne kommer att påverkas och försvåra 

användning av ex: gemensamma utrymme. 
 Det systematiska kvalitetsarbetet, arbetet med pedagogisk dokumentation och de 

utvecklingsinsatser som är på gång, saktar ner, då tid för planering och reflektion blir 
mindre.

 Kollegiala lärandet minskar.
 Risk för missnöjda vårdnadshavare.
 Mer ensamarbete.

ARBETSMILJÖ
Konsekvens

 Ökning av sjukskrivningar gör att vikariebehovet ökar. Förskolan har svårt att få 
vikarier i dagsläget.

 Bryter mot arbetstidsavtalet.
 Förskolan kan inte erbjuda arbetskläder. (Erbjuds inte idag, men finns en stark 

önskan om detta hos personalen på förskolan och är en facklig fråga.)
 Mer ensamarbete.
 Påverkan på rektors arbetsmiljö.
 Dagen går åt till att ”släcka bränder” genom att täcka för sjuka/frånvarande kollegor. 

Pedagogerna kan inte hålla sina scheman utan måste vara beredda att täcka/ jobba 
extra vid frånvaro.

Åtgärd
 Omorganisation av befintliga barngrupper och personal i ännu större utsträckning. 
 Lägg ut mer tid i barngrupp.
 Alltid ha telefon i fickan. 
 Skapa jourrutiner. 
 Tänja och flytta på pedagogernas arbetstider.

Effekt
 Kan ge otrygga och stressade barn, vårdnadshavare och pedagoger. 
 Leder till ytterligare sjukskrivningar. 
 Försämrad undervisning.
 I en förlängning kan detta innebära slitningar/ konflikter i personalgruppen.
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 Om man som pedagog inte kan ha en planerad fritid för att man måste var bered att 
jobba extra mister yrket sin attraktivitet.

 Pedagogerna får mindre reflektionstid, både individuellt och i arbetslaget. 
 Förskolan bryter mot arbetstidsavtalet vilket kommer att innebära en 

kvalitetsförsämring.
 Missnöjda arbetstagare 
 Ökade sjukskrivningar ger mer belastning för rektorerna som får se till att få vardagen 

att gå runt. Uppdraget som har med utveckling att göra kommer bytas mot att ta hand 
om organisationen. Svårighet att rekrytera ökar även stressen hos rektorer. Risk för 
att känna stor otillräcklighet.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Konsekvens

 Attraktiviteten att arbeta i Älmhults kommun minskar
 Svårt att handleda praktikanter och studenter.
 Svårt att erbjuda praoplatser till elever i grundskolan
 Mentorskap för ny utexaminerade förskollärare och barnskötare minskas.

Åtgärd
 Påtala de fördelar som vi har som kommun och det arbete som sker trots minskad 

budget. 
 Handledningstid för studenter kan bli mindre.
 Förskolan erbjuder färre platser.
 Förskolan erbjuder mentorskap erbjuds i den omfattning som är möjligt.

Effekt 
 Rekrytering av både chefer och pedagoger försvåras. Risk att kommunens chefer och 

pedagoger söker sig till andra kommuner. Risken ligger då framför allt i att förskolan 
tappar förskollärare eftersom bristen är så stor och att cheferna ser sig om efter andra 
chefsjobb som ej är kommunala.

 Ungdomar i kommunen får färre platser/yrken att välja på.
 Nyanställda får sämre introduktion.
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Checklista barnkonsekvens

Barnkonventionens består av 54 artiklar. De fyra särskilt viktiga grundpelarna är:
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling 
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter

Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn och unga får
sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall lyftas i alla verksamheter.
Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning och beslut i ärenden så att inga förslag i
beslutas utan att barn och ungas rätt har beaktats. 

1. Påverkar beslutet barnet?

Ja  ☒ Nej ☐

Förklara oavsett svar:

Se bifogad konsekvensbeskrivning ”Konsekvenser, åtgärd och effekt av minskad budget i      
förskolan, daterad 2020-01-03” som finns i ärendet.

Om ja, fortsätt med frågorna

2. Hur har barns bästa beaktats?

Se bifogad konsekvensbeskrivning ”Konsekvenser, åtgärd och effekt av minskad budget i      
förskolan, daterad 2020-01-03” som finns i ärendet.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter

Se bifogad konsekvensbeskrivning ”Konsekvenser, åtgärd och effekt av minskad budget i      
förskolan, daterad 2020-01-03” som finns i ärendet.

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?

Ja ☐           Nej ☒

Nämnd
 Utbildningsnämnden

Datum 
2020-01-08

Diarienummer
 2019/65

Ansvarig
 Jenni Karlsson

Ärenderubrik
 Barnkonsekvens vid neddragning av budget 
från 5,4 b/p till 5,7 b/p i snitt.
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Förklara oavsett svar:

I artikel 12 står följande:
”Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.”
Bedömningen är att barnens ålder och mognad gör att barnen inte tillfrågas om beslutet.
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Utbildningsnämnden

Tidig tur skolskjuts tas bort

Risk
Barnen har ingen skjuts hem direkt efter skolan. Det blir fler elever på 
fritidshemmet fram tills den tiden som skolskjutsen går.

Beskrivning 
Tidig tur skolskjuts tas bort fr o m augusti 2020. Busstur kl.12.10/ 
13.00/13.10/13.20 tas bort så att barnen som slutar tidigt får vänta på att åka hem 
till kl.14.20/14.30. Utifrån elever innevarande läsår kan det gälla 4 barn som går 
på Elmeskolan, 6 barn på Klöxhultskolan samt 13 barn som går på 
Bråthult/Virestad skola.

Konsekvens 
Barnen kan inte komma hem direkt när skolan slutar utan får istället vara på 
fritidshemmet som finns på skolan. Det blir fler elever på fritidshemmet.

Risknivå 
Låg risk

Åtgärder 
De barn som inte redan har fritidsplats erbjuds att kostnadsfritt vara på fritids 
och invänta bussen. Eftersom det är så få elever på varje skola som berörs av 
förändringen, påverkas inte arbetsmiljön på fritidshemmet i de kommunala 
skolorna. 

Risknivå efter åtgärd 
Ingen risk
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Checklista barnkonsekvens

Barnkonventionens består av 54 artiklar. De fyra särskilt viktiga grundpelarna är:
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling 
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter

Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn och unga får
sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall lyftas i alla verksamheter.
Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning och beslut i ärenden så att inga förslag i
beslutas utan att barn och ungas rätt har beaktats. 

1. Påverkar beslutet barnet?

Ja  ☒ Nej ☐

Förklara oavsett svar:

Barnet kommer inte hem direkt efter skolan utan får vänta på nästa buss och vara på skolans 
fritidshem under väntetiden.

Om ja, fortsätt med frågorna

2. Hur har barns bästa beaktats?
Barnet erbjuds fritidshem kostnadsfritt.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter
Barnets möjlighet att komma hem direkt efter skolan står mot att utbildningsnämnden får 
spara inom ett annat område som kan ge mer kännbara konsekvenser för fler barn. Barnet 
får undervisning på fritidshemmet som kan ses som att beslutet ger ett mervärde till barnet.

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?

Ja ☐           Nej ☒

Förklara oavsett svar:
Barnens ålder och mognad gör att de har svårt att förstå intressekonflikten. Olika barn kan ha 
olika åsikter beroende på ifall de vill hem direkt efter skolan eller hellre får vara på 
fritidshemmet. Vi vet inte vilka barn beslutet kommer att gälla för ännu, då schema för 
kommande läsår inte är klara.

Nämnd
 Utbildningsnämnden

Datum 
2020-01-03

Diarienummer
 

Ansvarig
 Anna Rix Grönvall

Ärenderubrik
 Besparing tidig skolskjuts tas bort
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Utbildningsnämnden

Linjebuss istället för skolskjuts

Risk
Otrygghet i att åka med olika chaufförer. Eleverna får gå till en annan hållplats.

Beskrivning 
Elever som går åk 7-9 och bor nära en linje med kollektiv busstrafik får åka med 
linjebuss istället för skolskjuts.

Konsekvens 
Eleverna känner inte busschauffören och får gå till en annan busshållplats. 
Linnéskolan måste anpassa sina sluttider utifrån Länstrafikens busstider.

Risknivå 
Ingen risk

Åtgärder 
Inga åtgärder sätts in eftersom eleverna i åk 7-9 förväntas klara av att ta sig till 
en annan busshållplats och vänta vid denna. De förväntas även att klara av att 
åka med olika busschaufförer.

Risknivå efter åtgärd 
Ingen risk
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Checklista barnkonsekvens

Barnkonventionens består av 54 artiklar. De fyra särskilt viktiga grundpelarna är:
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling 
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter

Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn och unga får
sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall lyftas i alla verksamheter.
Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning och beslut i ärenden så att inga förslag i
beslutas utan att barn och ungas rätt har beaktats. 

1. Påverkar beslutet barnet?

Ja  ☒ Nej ☐

Förklara oavsett svar:

Eleverna kommer att få ta sig till en annan hållplats. Det är olika chaufförer som kör bussarna.

Om ja, fortsätt med frågorna

2. Hur har barns bästa beaktats?
Barnet som berörs har en ålder som gör att det bedöms kunna klara av förändringen som 
beslutet innebär.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter
Beslutet innebär att pengar i budget kan sparas och användas till undervisning för eleverna. 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?

Ja ☐           Nej ☒

Förklara oavsett svar:

Påverkan för barnet bedöms vara liten och har inte så stor betydelse för barnet.

Nämnd
 Utbildningsnämnden

Datum 
2020-01-03

Diarienummer
 

Ansvarig
 Anna Rix Grönvall

Ärenderubrik
 Linjebuss istället för skolskjuts

 

107



Konsekvensanalys

2020-01-08 1(2)

Utbildningsförvaltningen
Samuel Svensson
0476 55 278
samuel.svensson@almhult.se

Konsekvensanalys Förstelärartjänster

Bakgrund
Försteläraren har en nyckelroll för att utveckla skolan. Genom att låta 
förstelärare eller lektor leda lärares reflektioner och utveckling av 
undervisningen ökar möjligheten till bestående och långsiktig skolutveckling. 
Det har visat sig framgångsrikt när förstelärare och lektorer handleder och driver 
kollegialt lärande.
Försteläraren kan medverka till att:

 Stärka lärares förmåga att använda varandra som resurser i 
undervisningen.

 Stödja lärare att förankra undervisningen i forskning och beprövad 
erfarenhet.

 Främja en mer likvärdig undervisning.
 Skapa förutsättningar för lärare att gemensamt utveckla sin egen praktik.
 Lärare tillsammans driver sin egen professionsutveckling.

För och emot
Om man minskar tiden för förstelärarna kommer vissa delar av ovan nämnda 
områden att bromsa ner då tiden för förberedelser och reflektion minskar. Detta 
skall ställas emot att man tar de särskilt yrkesskickliga lärarna ifrån sitt 
huvuduppdrag att undervisa till att handleda andra lärare i kollegialt lärande. 
På kort sikt är det bättre att de skickliga lärarna undervisar för att på så sätt ge 
eleverna de bästa förutsättningar för att nå full måluppfyllelse. Att då låta den 
skickliga läraren avsätta 10%-20% av sin tid till andra uppgifter är inte bra. Å 
andra sidan så kan de genom sitt arbete med kollegialt lärande ge förutsättningar 
för andra lärare och obehöriga lärare möjlighet att utveckla sitt arbete med 
eleverna så kommer det på sikt ge ett bättre resultat. Att man genom att ha en 
mer flexibel fördelning av sin förstelärartid och även minska den ger fördelen att 
eleverna kommer få tillgång till de skickliga lärarna man kan frigöra dem under 
kortare tid för handledning och kollegialt lärande när behovet är som störs.  

Tid för uppdraget
Att man i anställningen till försteläraruppdraget från början definierar att man 
skall avsätta 10% eller 20% av sin tid till förstelärareskapet är inte rimligt. Det 
måste finnas en flexibilitet i uppdragsformuleringen som gör att tiden kan 
variera beroende på förutsättningar och uppdragets karaktär. Detta rimmar väl 
med det avtal som lärarna har där man kan ha varierande arbetstider under 
avstämningstiderna som är tre under ett läsår. 

Förslag på 
Den 2020-06-31 kommer ett antal förstelärare behöva förnya sina kontrakt. Den 
totala uppdragsfördelningen i procent motsvarar en hel tjänst. Att använda 
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uppdraget mer flexibelt bör innebära att man skulle kunna minska den totala 
tiden för uppdraget till ca 50% med ett flexibelt uttag efter behov. På detta sätt är 
det inte tiden som styr uppdraget utan uppdraget som genererar tid under kortare 
eller längre perioder av läsåret. Detta kommer att göra att kvalitén ökar och 
måluppfyllelsen för eleverna ökar både på kort sikt och på lång sikt. För att detta 
inte skall ge någon större påverkan på verksamheten ställs större krav på 
organisation av utvecklingsarbetet. 
En besparing under hösten 2020 bör vara upp till 280 000 kr och sedan under 
sommaren 2021 kommer övriga uppdrag att skrivas om. Det gör att besparingen 
som mest ger följande besparing:
280 000 kr år 2020 
1 260 000 kr år 2021 (halvårseffekt)
2 083 200 kr år 2022 
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Checklista barnkonsekvens

Barnkonventionens består av 54 artiklar. De fyra särskilt viktiga grundpelarna är:
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling 
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter

Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn och unga får
sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall lyftas i alla verksamheter.
Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning och beslut i ärenden så att inga förslag i
beslutas utan att barn och ungas rätt har beaktats. 

1. Påverkar beslutet barnet?

Ja Nej 

Förklara oavsett svar:

Det ställer höga krav på att organisationen av utvecklingsarbetet genomförs på ett sätt sådant 
sätt att lärarna jobbar med det kollegiala lärandet under perioder under läsåret. Det ger också 
eleverna tillgång till de skickligaste lärarna under större del av läsåret. Detta ökar elevernas 
förutsättningar för högre måluppfyllelse. 

Om ja, fortsätt med frågorna

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?

Ja                                   Nej

Förklara oavsett svar:

Nämnd
Utbildningsnämnden

Datum 
2020-01-09

Diarienummer
UN 2019/65

Ansvarig
Samuel Svensson

Ärenderubrik
Konsekvensanalys Förstelärartjänster
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Utbildningsförvaltningen
Förnamn Efternamn
Telefon
E-post

Konsekvensanalys Städ

Bakgrund till städning. 
På folkhälsomyndigheten finns en beskrivning varför man skall städa och rekommendationer till 
frekvensen i städningen. 
Städning i skolan
https://www.folkhalsomyndigheten.se/
Varför städa?
Ändamålet med städning är att minska en rad föroreningar från inomhusmiljön. Damm kan 
innehålla många olika ämnen som kan påverka människors hälsa negativt, som mögel, 
kvalster, bakterier och virus, pollen, pälsdjursallergen, hudflagor med mera. En stor del av de 
pälsdjursallergen som finns i en skola kommer från barnens kläder. Det är därför bra om 
skolan har ordningsregler för att motverka att eleverna får med sig allergen från pälsdjur i 
kläderna. Även olika kemiska ämnen som kan vara negativa för hälsan kan finnas bundna till 
dammpartiklar. Det kan till exempel finnas hormonstörande ämnen som mjukgörare från 
plaster och flamskyddsmedel från elektronik och textilier. Både det luftburna dammet och det 
som finns på golv, hyllor, armaturer med mera har betydelse för luftkvaliteten. Luftburet 
damm som inte ventileras bort deponeras på ytor i lokalen och kan virvlas upp och bli 
inandningsbart igen vid aktiviteter i rummet.

Bristfällig städning kan ge upphov till kliande ögon, irriterade slemhinnor och allmän trötthet. 
Personer med astma, allergi och annan överkänslighet kan få förvärrade besvär i lokaler med 
dålig städning. Du kan läsa mer om detta i publikationen Allergi i skola och förskola, 
Socialstyrelsen 2013.

En välstädad miljö har också betydelse för smittspridningen. Speciellt rengöringen av 
toaletter, hygienutrymmen, dusch- och omklädningsrum är viktig för att bryta möjliga 
smittvägar. Även ytor som man tar i ofta som dörrhandtag, kranar, dörrposter och 
lysknappar bör rengöras. I samband med kräksjuka och diarré har man funnit en ökad 
mängd tarmbakterier även på golv och bordsytor. Vid utbrott av sjukdom på en skola kan det 
vara bra att skolan kontaktar smittskyddsenheten hos landstinget för att diskutera en 
eventuellt utökad städning och rengöring av skolans lokaler.

Städfrekvens – städbehov
Daglig städning
Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd FoHMFS 2014:19 om städning bör städning av 
klassrum och övriga lokaler i skolan ske dagligen. Övriga lokaler kan vara uppehållsrum, 
grupprum, korridorer, fritidslokaler, gymnastiklokaler, omklädningsrum, duschrum. Toaletter 
och hygienutrymmen bör städas minst en gång per dag, och mer ofta om belastningen är 
hög. Finns stoppade möbler, textila mattor med mera bör dessa dammsugas dagligen för att 
motverka att damm och allergen från pälsdjur samt pollen ansamlas.
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Storstädning
Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning bör storstädning ske regelbundet. 
Det kan vara lämpligt att utföra storstädning två till tre gånger per år beroende på vilken 
belastning skolan utsätts för. Det är lämpligt att storstädning utförs under loven då skolan är 
stängd. Vissa moment kan även utföras löpande under året. Vid en storstädning görs en 
grundlig städning och rengöring av golven. Golv av linoleum, plast och sten kan behöva 
ytbehandlas med till exempel vax eller polish. Generellt bör golvtillverkarens 
rekommendationer för vård av golv följas. Textila mattor djuprengörs på platsen eller skickas 
på tvätt. Gardiner tvättas eller byts ut till nya rena. Möbler med stoppad klädsel rengörs, 
avtagbar klädsel tvättas. Dammtorkning av ytor på hög höjd utförs, till exempel på ovansidor 
av skåp och hyllor, belysningsarmaturer, ventilationsrör, till- och frånluftsdon för ventilation 
med mera. Bokhyllor och andra hyllor rengörs grundligt. I städschemat bör det finnas rutiner 
för hur och när storstädning inklusive städning på hög höjd ska utföras i skolans lokaler, som 
klassrum, uppehållsrum, korridorer, fritidslokaler, omklädningsrum, duschrum, 
gymnastiksalar och toaletter.

Städning och rengöring av toaletter
Dåligt städade toaletter kan innebära en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken 
genom att risken för smitta ökar. Om dåligt städade toaletter leder till att skolbarn undviker 
att gå på toaletten och istället håller sig hela skoldagen är detta en olägenhet för människors 
hälsa.

För att minska risken att sprida smitta på gemensamma toaletter är det viktigt att det finns 
toalettpapper, rinnande kallt och varmt vatten och flytande tvål. Det bör även finnas 
möjlighet att torka händerna. Engångshanddukar är lämpliga.

Rengöring av gymnastikredskap
Det är lämpligt att anpassa rengöringen av gymnastikredskap till hur mycket de används. 
Finns det synlig smuts på redskapen rengörs de för sällan. Det är viktigt att det inte glöms 
bort utan att det finns rutiner i skolans egenkontroll för rengöring av gymnastikredskap.

Analys av städning ger följande slutsatser. 
Att inte städa på rätt sätt och med tillräcklig intervall kan medföra en betydlig risk för de barn, 
elever och personals hälsa som vistas i lokalerna. Det kan medföra en ökad risk för spridning av 
sjukdomar och påverka de som tidigare har problem med luftvägar och allergier. Det kan innebära 
ökad frånvaro från skolan och därmed försämratar eleverna måluppfyllelse. 
Om intervall och städning är optimal är i dagsläget svårt att säga. Men den genomgång av 
kostnaderna vi har haft de senaste åren så ser jag följande. 

Summa per förvaltning/enhet 2018
Skolan  11 543 629 kr 
Förskola  4 253 756 kr 

 15 797 385 kr 
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Summa per förvaltning/enhet 2019
Skola INKL FRITID 10 205 256 kr 
Förskola  4 539 036 kr 

14 744 292 kr 

Summa per förvaltning/enhet 2020
Skola INKL FRITID    11 092 896 kr 
Förskola  4 817 163 kr 

15 910 059 kr
Av städkostnaderna så är personalkostnader ca 90% av den totala kostnaden. Om man då räknar 
med den timlön som anges från tekniska som är 227,9 kr/h och en årsarbetstid är 1767h/år så ger 
det att år 2020 så kommer det vara 35,6 heltidstjänster som städar skolor och förskolor. 
T.ex. Linnéskolan har en kostnad för städ som uppgår till 2 272 358 kr det innebär att det 
motsvarar 5,1 heltidstjänster om 90% av kostnaderna är personalkostnader. Om detta är rimligt 
antal personal på den skolan är en fråga som rektor och städenheten bör diskutera. 
227,6 kr/h
35,6 årsarbete 2020 för skola och förskola inkl. fritid. 
33,0 årsarbete 2019 för skola och förskola inkl. fritid.
35,4 årsarbete 2018 för skola och förskola inkl. fritid.
Om man kan fördela städningen under den period då det är högre belastning på lokalerna så kan 
man hitta rationaliseringsmöjligheter utan att för den skull påverka arbetsmiljön för de som vistas i 
lokalerna. 
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Checklista barnkonsekvens

Barnkonventionens består av 54 artiklar. De fyra särskilt viktiga grundpelarna är:
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling 
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter

Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn och unga får
sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall lyftas i alla verksamheter.
Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning och beslut i ärenden så att inga förslag i
beslutas utan att barn och ungas rätt har beaktats. 

1. Påverkar beslutet barnet?

Ja Nej 

Förklara oavsett svar:

Risk för påverkan på elevers hälsa om städning minskar i lokalerna i skolan och förskolan. 

Om ja, fortsätt med frågorna

2. Hur har barns bästa beaktats?
Barnens hälsa och hur det påverkas beskrivs i ”Konsekvensbeskrivning städ” UN 2019/65

3. Beskriv eventuella intressekonflikter
Intressekonflikt finns i arbetsmiljön/inomhusmiljön kontra den ekonomiska realiteten som 
utbildningsförvaltningen befinner sig p.g.a. stram budget. 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?

Ja                                   Nej

Nämnd
Utbildningsnämnden

Datum 
2020-01-08

Diarienummer
UN 2019/65

Ansvarig
Samuel Svensson

Ärenderubrik

Konsekvensanalys städ

115



Utbildningsförvaltningen                                                                                             

Förklara oavsett svar:

Eftersom det finns beskrivet i ”konsekvensbeskrivning städ” UN 2019/65 hur det påverka 
barns hälsa om man genomför en minskning av städ som påverkar frekvensen i städningen 
samt hur väl städat det blir. 
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Riskbedömning – förändring i verksamhet
 Riskbedömning vid: Utbildningsförvaltningen

 Deltagare:Roger Johansson. Datum: 2020-01-13 Kompl.datum: Klicka här för att ange 
datum.

Vad består ändringen av? Skolvaktmästarresurs minskas och centraliseras

Var ska förändringen genomförs? Utbildningsförvaltningen

Vilka arbetstagare/grupp berörs? Skolvaktmästare, lärare och elever.

Uppföljning
tillräcklig 

åtgärd
Nr. Av- gränsning Identifiera arbetsuppgift och 

risk1)
Bedöm-
ning2) Förslag till åtgärd Ansvarig Klart

datum datum
Ja Nej

 1 Arbetsbelastning
Vaktmästarna får mer att göra och ska 
serva flera enheter. Tid kommer att gå till 
transporter

1 FC
Klicka här 
för att ange 
datum.

Klicka här 
för att ange 
datum.

☐ ☐

2
All skolpersonal kan få använda arbetstid 
till att utföra vaktmästaruppgifter. 1

Tydlig kommunikation till 
övrig personal att servicenivån 
är lägre. Tydlig fördelning av 
hur resurserna kan användas.

FC
Klicka här 
för att ange 
datum.

☐ ☐

3 Rektor kan gå miste om expertkunskap 
kring fysisk arbetsmiljö. 1

Klicka här 
för att ange 
datum.

Klicka här 
för att ange 
datum.

☐ ☐

4

1) Beskriv vad som har hänt/kan hända vid vilka riskfyllda arbetsuppgifter. 2) Bedöm hur 0 Ingen risk och inga åtgärder
Finns tillfällen när nya risker tillkommer? allvarlig 1 Risk som kan åtgärdas
Använd checklistan som stöd. risken är 2 Allvarlig risk som måste åtgärdas
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Nämnd, förvaltning Datum
20 2

Signatur ansvarig chef Signatur medverkande skyddsombud

118



Utbildningsförvaltningen                                                                                             

Checklista barnkonsekvens

Barnkonventionens består av 54 artiklar. De fyra särskilt viktiga grundpelarna är:
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling 
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter

Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn och unga får
sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall lyftas i alla verksamheter.
Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning och beslut i ärenden så att inga förslag i
beslutas utan att barn och ungas rätt har beaktats. 

1. Påverkar beslutet barnet?

Ja  ☐ Nej ☒

Förklara oavsett svar:

Tillgång till skolvaktmästare är i första hand en fråga som berör personalen på förskolor och 
skolor. I vissa fall kan skolvaktmästare vara en viktig vuxen, som barn och elever kan anförtro sig 
åt, men det är inte det huvudsakliga uppdraget.

Om ja, fortsätt med frågorna

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?

Ja ☐           Nej ☐

Förklara oavsett svar:

Nämnd
 Utbildningsnämnden

Datum 
2020-01-09

Diarienummer
 

Ansvarig
 

Ärenderubrik
 Barnkonsekvens vid neddragning 
skolvaktmästare
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Riskbedömning – förändring i verksamhet
 Riskbedömning vid: Utbildningsförvaltningen

 Deltagare:Roger Johansson. Datum: 2020-01-13 Kompl.datum: Klicka här för att ange 
datum.

Vad består ändringen av? Skolbiblioteksresurs minskar och funktionen centraliseras

Var ska förändringen genomförs? Utbildningsförvaltningen

Vilka arbetstagare/grupp berörs? Skolbibliotekarier, lärare och elever.

Uppföljning
tillräcklig 

åtgärd
Nr. Av- gränsning Identifiera arbetsuppgift och 

risk1)
Bedöm-
ning2) Förslag till åtgärd Ansvarig Klart

datum datum
Ja Nej

 1 Minskad 
måluppfyllelse

Eleverna får avsevärt minskad tillgång till 
skolbibliotekarier. Detta kan leda till att 
eleverna läser mindre och i slutänden till 
minskad måluppfyllelse 

2 FC
Klicka här 
för att ange 
datum.

Klicka här 
för att ange 
datum.

☐ ☐

2 Arbetsbelastning

De skolbibliotekarier som återstår i 
organisation får en ökad belastning. Det 
finns också en risk att de inte känner att de 
räcker till

1

Tydlig kommunikation till 
övrig personal att servicenivån 
är lägre. Tydlig fördelning av 
hur resurserna kan användas.

FC
Klicka här 
för att ange 
datum.

☐ ☐

3 Arbetsbelastning 
Det finns en risk att lärarna får en ökad 
arbetsbelastning i och med att de inte 
längre kan få samma service som tidigare.

1 Rektor
Klicka här 
för att ange 
datum.

Klicka här 
för att ange 
datum.

☐ ☐

4 Minskad 
måluppfyllelse

Risken är stor att elever med större 
behov drabbas hårdare än övriga 
elever.

1

Detta ska beaktas vid 
tjänstefördelning för 
återstående 
skolbibliotekarier.

1) Beskriv vad som har hänt/kan hända vid vilka riskfyllda arbetsuppgifter. 2) Bedöm hur 0 Ingen risk och inga åtgärder
Finns tillfällen när nya risker tillkommer? allvarlig 1 Risk som kan åtgärdas
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Nämnd, förvaltning Datum
20 2

Använd checklistan som stöd. risken är 2 Allvarlig risk som måste åtgärdas

Signatur ansvarig chef Signatur medverkande skyddsombud
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Checklista barnkonsekvens

Barnkonventionens består av 54 artiklar. De fyra särskilt viktiga grundpelarna är:
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling 
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter

Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn och unga får
sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall lyftas i alla verksamheter.
Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning och beslut i ärenden så att inga förslag i
beslutas utan att barn och ungas rätt har beaktats. 

1. Påverkar beslutet barnet?

Ja  ☒ Nej ☐

Förklara oavsett svar:

Eleverna får minskad tillgång till skolbibliotekarier, vilket kan leda till sämre läsförmåga och 
minskad måluppfyllelse

Om ja, fortsätt med frågorna

2. Hur har barns bästa beaktats?

Bedömning har gjorts där olika besparingsförslag har ställts emot varandra. Skolbibliotekarierna 
är en viktig resurs i våra skolor, men om alternativet är att slå samman klasser och skapa större 
undervisningsgrupper är detta en åtgärd, som har mindre inverkan på barnen och eleverna. De 
kommer också i fortsättningen att ha möjlighet att få träffa professionella skolbibliotekarier.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?

Ja ☐           Nej ☒

Nämnd
 Utbildningsnämnden

Datum 
2020-01-09

Diarienummer
 

Ansvarig
 

Ärenderubrik
 Barnkonsekvens vid neddragning av budget för 
övriga kostnader.
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Förklara oavsett svar:

Utbildningsförvaltningen gör bedömningen att barn och elever tycker att skolbibliotekarier är 
en viktig resurs i skolan, men att det inte är rimligt att de ska sättas i en situation där de ska ta 
ställning till olika besparingsåtgärder som ställs mot varandra. 
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Riskbedömning – förändring i verksamhet
 Riskbedömning vid: Utbildningsförvaltningen

 Deltagare:Roger Johansson. Datum: Klicka här för att 
ange datum.

Kompl.datum: Klicka här för att ange 
datum.

Vad består ändringen av? It-pedagoger/nätverkstekniker minskas och centraliseras. Nätverkstekniksbiten lämnas över helt till It-avdeningen

Var ska förändringen genomförs? Utbildningsförvaltningen

Vilka arbetstagare/grupp berörs? Rektorer, lärare,elever och förvaltning.

Uppföljning
tillräcklig 

åtgärd
Nr. Av- gränsning Identifiera arbetsuppgift och 

risk1)
Bedöm-
ning2) Förslag till åtgärd Ansvarig Klart

datum datum
Ja Nej

 1 Det finns en risk för längre tid till support 
för samtliga. 1

Genom att teckna ett service-
avtal med It-avdelning 
klargörs vilken förväntning 
verksamheten kan ha på 
supporten.

FC
Klicka här 
för att ange 
datum.

Klicka här 
för att ange 
datum.

☐ ☐

2
Sämre stöd till lärare när det gäller att 
hantera kompensatoriska läromedel 1 Lärare får ta ett större ansvar 

att själva kunna hjälpa elever.

Klicka här 
för att ange 
datum.

☐ ☐

3
Användning och utveckling kring digitala 
läromedel minskar. Det skulle kunna leda 
till sämre måluppfyllelse för eleverna.

1

De som jobbar som It-
pedagoger får ett större fokus 
på pedagogiken, när de helt 
fokuserar på detta i stället för 
på tekniken

Klicka här 
för att ange 
datum.

Klicka här 
för att ange 
datum.

☐ ☐

4

Förvaltningen får sämre stöttning när 
det gäller administrativa system och 
abete kring kommunikation på digitala 
plattformar.

1

Förvaltningen får avsätta 
och budgetera för särskild 
resurs i samband med 
införande av nya system. 
Kommunikationsavdelning 

FC
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Nämnd, förvaltning Datum
20 2

får ta ett större ansvar kring 
digital kommunikation

1) Beskriv vad som har hänt/kan hända vid vilka riskfyllda arbetsuppgifter. 2) Bedöm hur 0 Ingen risk och inga åtgärder
Finns tillfällen när nya risker tillkommer? allvarlig 1 Risk som kan åtgärdas
Använd checklistan som stöd. risken är 2 Allvarlig risk som måste åtgärdas

Signatur ansvarig chef Signatur medverkande skyddsombud
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Checklista barnkonsekvens

Barnkonventionens består av 54 artiklar. De fyra särskilt viktiga grundpelarna är:
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling 
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter

Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn och unga får
sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall lyftas i alla verksamheter.
Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning och beslut i ärenden så att inga förslag i
beslutas utan att barn och ungas rätt har beaktats. 

1. Påverkar beslutet barnet?

Ja  ☒ Nej ☐

Förklara oavsett svar:

Det finns en risk att barn och elever upplever att it-utrustning fungerar sämre eller att väntetiden 
innan åtgärd blir längre. Det är viktigt att se till att detta blir tydlig i ett samarbetsavtal med it-
avdelningen. Ett ökat fokus för den personal som kommer att fortsätta jobba med it på 
pedagogik, snarare än teknik, kan leda till bättre utveckling för eleverna.

Om ja, fortsätt med frågorna

2. Hur har barns bästa beaktats?
Genom att försöka särskilja pedagogik från teknik försöker vi säkerställa att påverkan på barn 
och elever ska bli så liten som möjligt.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?

Ja ☐           Nej ☒

Nämnd
 Utbildningsnämnden

Datum 
2020-01-09

Diarienummer
 

Ansvarig
 

Ärenderubrik
 Barnkonsekvens vid neddragning av it-
pedagoger och nätverkstekniker
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Förklara oavsett svar:

Det är svårt att veta konsekvenserna av denna förändring i förväg och det är också omöjligt 
att kommunicera med alla barn i våra verksamheter.
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Riskbedömning - allmän
 Riskbedömning vid: Utbildningsförvaltning

 Deltagare: Roger Johansson Datum: 2020-01-13 Kompl.datum: Klicka här för att ange 
datum.

 Kända inträffade händelser: Minskning av budget för övriga kostnader i utbildningsnämndens budget

Uppföljning
tillräcklig 

åtgärd
Nr. Av- 

gränsning Identifiera arbetsuppgift och risk1) Bedöm-
ning2) Förslag till åtgärd Ansvarig Klart

datum datum
Ja Nej

1      Eleverna riskerar att få använda gammalt 
utbildningsmaterial. 1

Kan fungera under ett 
enstaka år utan någon större 
inverkan, men ger större 
behov kommande år. 

     
Klicka här 
för att ange 
datum.

Klicka här 
för att ange 
datum.

☐ ☐

2      Eleverna får minskad möjlighet till 
studiebesök eller andra schemabrytande 
aktiviteter.

1           
Klicka här 
för att ange 
datum.

Klicka här 
för att ange 
datum.

☐ ☐

3      Eleverna kan få minskad tillgång till digitala 
läromedel. 1

Göra en översyn vilka 
läromedel som är viktigast 
och som används mest. 
Prioritera kompensatoriska 
läromedel.

FC
Klicka här 
för att ange 
datum.

Klicka här 
för att ange 
datum.

☐ ☐

4                          
Klicka här 
för att ange 
datum.

Klicka här 
för att ange 
datum.

☐ ☐

1) Beskriv vad som har hänt/kan hända vid vilka riskfyllda arbetsuppgifter. 2) Bedöm hur 0 Ingen risk och inga åtgärder
Finns tillfällen när nya risker tillkommer? allvarlig 1 Risk som kan åtgärdas
Använd checklistan som stöd. risken är 2 Allvarlig risk som måste åtgärdas
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Nämnd, förvaltning Datum
20 2

Signatur ansvarig chef Signatur medverkande skyddsombud
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Checklista barnkonsekvens

Barnkonventionens består av 54 artiklar. De fyra särskilt viktiga grundpelarna är:
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling 
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter

Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn och unga får
sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall lyftas i alla verksamheter.
Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning och beslut i ärenden så att inga förslag i
beslutas utan att barn och ungas rätt har beaktats. 

1. Påverkar beslutet barnet?

Ja  ☒ Nej ☐

Förklara oavsett svar:

Eleverna riskerar att få använda gammalt utbildningsmaterial. Möjligheterna att kunna göra 
studiebesök eller andra schemabrytande aktiviteter minskar.

Om ja, fortsätt med frågorna

2. Hur har barns bästa beaktats?

Vid en riskbedömning konstateras att det påverkan för ett enstaka år inte är så stor. Problemet 
blir om åtgärden kvarstår under ett antal år.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?

Ja ☐           Nej ☒

Förklara oavsett svar:

Nämnd
 Utbildningsnämnden

Datum 
2020-01-09

Diarienummer
 

Ansvarig
 

Ärenderubrik
 Barnkonsekvens vid neddragning av budget för 
övriga kostnader.
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Utbildningsförvaltningen gör bedömningen att det är troligt att alla barn och elever, vill ha 
tillgång till nytt utbildningsmaterial och möjlighet till studiebesök. 
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Utbildningsförvaltningen
Camilla Åström

Utdrag ur samverkansprotokoll 2020-01-13-
förvaltningsövergripande samverkan

Inför beslut

Verksamhetsplan 2020, besparingar
Utbildningschef Roger Johansson går igenom framtagna 
konsekvensbeskrivningar. Dessa kompletteras utifrån tillägg nedan.

Besparingsförslag
Tillägg Kommentar

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.

Inget att 
tillägga

Tidiga skolskjutsturen hem tas bort. 
Eleverna får vara på fritidshemmet tills 
skolskjutsen går.

Inget att 
tillägga

Minskad budget för övriga kostnader.

Ger större behov 
kommande år.

Minskad tillgång till 
digitala läromedel. Göra en 
översyn vilka läromedel 
som är viktigast och 
används mest. Prioritera 
kompensatoriska 
hjälpmedel

Svårt att ta 
ställning till 
besparingen 
eftersom inte 
så preciserad.

Skolbiblioteksresurs minskas och 
funktionen centraliseras. Centralt 
placerade bibliotekarier servar alla 
skolor.

Risk att elever med större 
behov drabbas hårdare än 
övriga elever.

Skolvaktmästarresursen minskas och 
funktionen centraliseras.

All skolpersonal kan få 
använda arbetstid till att 
utföra vaktmästar-
uppgifter. 
Rektor kan gå miste om 
expertkunskap om fysisk 
arbetsmiljö. 
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It-pedagoger/nätverkstekniker minskas 
och funktionen centraliseras. 
Nätverkstekniksbiten lämnas över helt 
till it-avdelningen.

Inget att 
tillägga

Ökat antal barn per pedagog i förskolan 
från 5,4 barn i snitt till 5,7 i snitt.

Framgår av 
konsekvens- 
beskrivningen 
men förtyd-
ligas att 
förändringen 
strider mot 
det lokala 
kollektiv-
avtalet kring 
planeringstid, 
så avtalet 
måste sägas 
upp.

Mindre städ. Inget att 
tillägga

Nedsättning för försteläraruppdrag tas 
bort. Förändringen sker när uppdragen 
skrivs om.

Nuvarande 
avtal måste 
sägas upp och 
nytt avtal tas 
fram.

40 + 5 organisationen, heltidsmentorer och familjecentral kommer att finansieras 
av de 2 % av budgeten som avsatts för utvecklingsarbete.
Neddragningar av elevassistenter pågår utifrån tidigare beslut om översyn av 
elevassistenter/resurser. En arbetsgrupp har arbetat med förslag till organisation. 
Förslaget presenteras på nästa samverkan.
Lärarnas riksförbund, Lärarförbundet, Kommunal, DIK, Vision, Vårdförbundet 
Kronoberg och Skolledarna är inte eniga med arbetsgivaren kring 
besparingsförslaget, med undantag för förändringen till Linjebuss och indragning 
av tidiga skolskjutsturen. Samtliga fack motsätter sig särskilt neddragning av 
bemanning inom förskola, skolbibliotek, vaktmästeri och it-pedagoger/ 
nätverkstekniker.
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Sammanträdesprotokoll
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Utbildningsnämndens utskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 5 Bidrag till Thorén Framtid 2019, fritidshem
Ärendenummer UN 2018/185

Utbildningsnämndens utskotts beslut
Utbildningsnämndens utskotts förslag till utbildningsnämnden.
1. Utbildningsnämnden fastställer följande bidrag per fritidshemselev enligt 

sammanställning nedan till Thoren Framtid för 2019:

Fritidshem Årskurs Barnpeng Per månad
F-3 28 184 2349
4-6 20 181 1682

Thoren Framtid i 
Hässleholm

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående huvudman regleras i 
skollagen 14 kap 15–17 §§ (fritidshem).
Den nettoram som av nämnden tilldelats förskola, fritidshem och grundskola 
utgör grunden för beräkningen av respektive bidrag.
Utbildningsnämnden har för 2019 fastställt budget för fritidshemsverksamhet till 
23 325 tkr.
Nettobudgeten ovan för respektive verksamhet är inklusive uppräkning till 2019 
års nivå förutom när det gäller lönekostnaderna som ligger kvar i 2018 års 
lönenivå. Detta eftersom kommunstyrelsen avsatt medel för att kompensera 
utbildningsnämnden för 2019 års lönerevision efter att den är klar. Dessa medel 
för kompensation till lönerevisionen 2019 är inräknade i skolpengen då de nu 
ingår i grundbeloppet. 
Utöver beslutade belopp tillkommer möjlighet att söka tilläggsbelopp för barn 
med extraordinära behov.
Enligt 28 kap. 5 § 2 och 9 punkterna Skollagen (2010:800) får kommunens 
beslut i ärenden om bidrag till enskilda huvudmän överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. Kommunen är skyldig att hjälpa till med detta, om 
önskemål finns.
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Utbildningsnämndens utskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelsen Bidrag till fristående huvudman 2019, Thoren Framtid i 

Hässleholm daterad 2020-01-09

 Beräkningsunderlag Bidrag till fristående fritidshem 2019 daterad 2018-12-
04

_____

135



Tjänsteskrivelse

2020-01-09 1(4)

Utbildningsförvaltningen
Patrik Alm
Controller
0476-64 24 95
patrik.alm@almhult.se

Utbildningsnämnden

Bidrag till fristående huvudman 2019, Thoren 
Framtid-fritidshem
Ärendenummer UN 2018/185

Sammanfattning av ärendet
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående huvudman regleras i 
skollagen 14 kap 15–17 §§ (fritidshem).
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande 
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Den nettoram som av 
nämnden tilldelats förskola, fritidshem och grundskola utgör grunden för 
beräkningen av respektive bidrag.
Utbildningsnämnden har för 2019 fastställt budget för fritidshemsverksamhet till 
23 325 tkr.
Nettobudgeten ovan för respektive verksamhet är inklusive uppräkning till 2019 
års nivå förutom när det gäller lönekostnaderna som ligger kvar i 2018 års 
lönenivå. Detta eftersom kommunstyrelsen avsatt medel för att kompensera 
utbildningsnämnden för 2019 års lönerevision efter att den är klar. Dessa medel 
för kompensation till lönerevisionen 2019 är inräknade i skolpengen då de nu 
ingår i grundbeloppet. 
Utöver beslutade belopp tillkommer möjlighet att söka tilläggsbelopp för barn 
med extraordinära behov.
Enligt 28 kap. 5 § 2 och 9 punkterna Skollagen (2010:800) får kommunens 
beslut i ärenden om bidrag till enskilda huvudmän överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. Kommunen är skyldig att hjälpa till med detta, om 
önskemål finns.
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Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelsen Bidrag till fristående huvudman 2019, Thoren Framtid i 

Hässleholm daterad 2020-01-09

 Beräkningsunderlag Bidrag till fristående fritidshem 2019 daterad 2018-12-04

Ärendebeskrivning
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående huvudman regleras i 
skollagen 14 kap 15–17 §§ (fritidshem).
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande 
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Den nettoram som av 
nämnden tilldelats förskola, fritidshem och grundskola utgör grunden för 
beräkningen av respektive bidrag.
Utöver beslutade belopp tillkommer möjlighet att söka tilläggsbelopp för barn 
med extraordinära behov.
Beviljar kommunen ytterligare budget till den egna verksamheten under löpande 
budgetår ska motsvarande resurser tilldelas de fristående verksamheterna. 
Minskas budgeten till den egna verksamheten kan bidragen till fristående minska 
i motsvarande omfattning. Det är dock bara återstående utbetalningar under året 
som kan minskas.
Nettobudgeten för respektive verksamhet är inklusive uppräkning till 2019 års 
nivå förutom när det gäller lönekostnaderna som ligger kvar i 2018 års lönenivå. 
Lönerevisionen för 2019 är beräknad och medtagen i det totala beloppet för 
skolpengen.
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Bidrag till fristående fritidshem 
Utbildningsnämnden har för fritidshem fastställt en nettobudget på 23 325 tkr. 
Grundbidraget per elev beräknas till 29 321kr (F-3) samt 21 991 kr (4–6). 

Beräkningarna finns närmare beskrivna i bilagt beräkningsunderlag och en 
sammanställning av dessa beräkningar kan ses nedan. Grundbidraget ska täcka 
omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material och utrustning samt 
lokalkostnader. Utöver grundbidraget per elev tillkommer socioekonomisk 
tilläggsresurs, kost, administrationspålägg och momspålägg i ersättningen till 
fristående förskolor. Budgeten för kost finns inom tekniska nämnden och är 
därför inte med i själva grundbeloppet utan blir ett tillägg. Även lönerevisionen 
för 2019 hanteras som ett tillägg då den inte är inräknad i grundbeloppet i 
bilagan Beräkningsunderlag fristående fritidshem 2019. Lönerevisionen 
räknades först fram när revisionen var färdigförhandlad. Då de fristående 
förskolorna själva tar in barnomsorgsavgiften görs avdrag för denna.

Thoren Framtid i Hässleholm F-3 4-6
Grundbidrag per barn 29 321 21 991

-varav lokalkostnader 4 620 4 620
Socioekonomisk ti l läggsresurs 180 180
Måltider 2 333 2 333
Administration 955 735
Moms 1 967 1 514
Til lägg för lönerevision 2019 406 406
Avdrag föräldraavgift -6 979 -6 979
Bidrag per barn 2019 28 184 20 181

Överklaga beslut
Enligt 28 kap. 5 § 2 och 9 punkterna skollagen (2010:800) får kommunens 
beslut i ärenden om bidrag till enskilda huvudmän överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. Kommunen är skyldig att hjälpa till med detta, om 
önskemål finns.
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Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden fastställer följande bidrag per fritidshemselev enligt 

sammanställning nedan till Thoren Framtid för 2019

Fritidshem Årskurs Barnpeng Per månad
F-3 28 184 2349
4-6 20 181 1682

Thoren Framtid i 
Hässleholm

Patrik Alm Roger Johansson 
Controller Förvaltningschef

Beslutet skickas till
Thoren Framtid i Hässleholm
Verksamhetschef grundskola
Verksamhetschef förskola
Ekonom
Ekonomihandläggare grundskolan
Ekonomihandläggare förskolan
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Utbildningsförvaltningen
Ann-Sofie Gangesson
0476-642495
ann-sofie.gangesson@almhult.se

Beräkningsunderlag

Bidrag till fristående fritidshem 
2019
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Bakgrund
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående fritidshem regleras i 
skollagen 14 kap 15-17 §§. 
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande 
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Den nettoram som av 
nämnden tilldelats fritidshemsverksamhet utgör grunden för beräkningen av 
bidraget.
Utöver beslutade belopp tillkommer möjlighet att söka tilläggsbelopp för barn i 
behov av extraordinärt stöd.

Utbildningsnämndens budget 2019
Utbildningsnämnden har av kommunfullmäktige beviljats en nettobudget på 428 
932 tkr.
Utbildningsnämnden har fördelat budgeten enligt nedan:

 Nämnd 564 tkr
 Nämndens oförutsedda 800 tkr
 Central ledning 8 588 tkr
 Förskola 108 511 tkr
 Fritidshem 23 089 tkr
 Grundskola 204 278 tkr
 Gymnasieskola 72 895 tkr
 Vuxenutbildning 10 207 tkr

 Totalt 428 932 tkr

Kostverksamheten finns inom tekniska nämndens budget och ingår inte i 
ovanstående belopp.

Antal barn i fritidshem 2019
Prognosen av fritidshemsbarn baseras på Statisticons befolkningsprognos för 
Älmhults kommun, daterad 2017-10-23. Den befolkningsökning som 
prognostiseras antas ske med 1/12 per månad. Då inte alla barn mellan 6–12 år 
går på fritids uppskattas andel i fritidshem per årskull med utgångspunkt i 
tidigare års utfall samt redovisad andel i Kolada. Utöver de folkbokförda barnen 
har hänsyn tagits till interkommunala nettoflöden. 
Totalt prognostiseras 1131 barn i fritidshemsverksamhet, i kommunala och 
fristående fritidshem. Barnantalet fördelas enligt tabell. Antalet är ett genomsnitt 
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över hela året. Med genomsnitt avses summan av barnantalet vid samtliga 
månadsavläsningar dividerat med antalet månader. Barnantalet läses av den 15:e 
varje månad och varje avläsning ligger till grund för utbetalning av barnpeng per 
månad.

Budget fritidshem 2019
Utbildningsnämnden har beviljat en nettobudget på 23 090 tkr till fritidshem. 
Därutöver beräknas verksamheten erhålla intäkter på 13 306 tkr. 
Bruttokostnaden uppgår därmed till 36 395 tkr
Nettobudgeten är uppräknad till 2019-års nivå förutom när det gäller 
lönekostnaderna som ligger kvar i 2018 års lönenivå. Detta eftersom 
kommunstyrelsen avsatt medel för att kompensera utbildningsnämnden för 2019 
års lönerevision efter att den är klar. I samband med detta kommer friskolorna få 
kompensation för lönerevision 2019 utbetald motsvarande sin andel.
Nedan specificeras intäkter och kostnader i fritidshemsverksamhetens budget. 
Medel för volymjusteringar 2019 grundar sig på Statisticons befolkningsprognos 
och ingår i beslutad ram.  Ramförstärkning har också skett för att täcka 
kostnader med anledning av tidigare strategiska investeringar i ny skola med 
mera som nämnden 2018 kompenserades för genom driftsbidrag från 
Kommunstyrelsen.

Intäkter Belopp tkr Kommentar
Barnomsorgsavgifter 7 270
Interkommunala ersättningar 1 126
Statsbidrag maxtaxa 879 Delas med förskola
Statsbidrag kvalitetssäkrande åtg 311 Delas med förskola
Statsbidrag lågstadiesatsning 1 519
Statsbidrag fritidshemssatsning 1 500
Lärarlönelyft 213
Lönebidrag 488
Summa intäkter 13 306

Ålder Medel folkbokförda  2019 Andel fritidshem Budget fritidsbarn 2018Budget 2018 Förändring
6-9 984 89% 879 859 2,4%
10-12 691 39% 269 272 -1,0%
Total 1674 69% 1149 1131 1,6%
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Kostnader Belopp tkr Kommentar
Administration 265
Interkommunala 193
Kostnader lågstadie/fritidshemsatsning 3 019 motsvarar intäkter
Kostnader lärarlönelyft 213 motsvarar intäkter
Lönebidrag 488 Motsvarar intäkter
Grundbelopp 32 218
Varav socioekonomiskt ti l lägg 483 1,5 % av grundbeloppet
Summa kostnader 36 395

Ersättning till fristående fritidshem
Grundbelopp
När avdrag skett för interkommunala ersättningar med mera återstår 32 218 tkr i 
grundbelopp. Grundbeloppet utgör basen för fördelning av grundbidraget per 
barn till både fristående och kommunala skolor. Enligt beslut i 
utbildningsnämnden 2018-12-13 ska 1,5 % av grundbeloppet, vilket motsvarar 
483 tkr, fördelas till socioekonomisk tilläggsresurs enligt av nämnden beslutad 
ersättningsmodell. Resterande, 31 734 tkr, fördelas i åldersviktat grundbidrag 
med vikter enligt nedan tabell. Grundbidraget viktas enligt särskild tabell 
beroende på årskurs. Yngre barn erhåller en högre ersättning än äldre.

Specificering och sammanställning av bidrag
Grundbidraget ska täcka kostnader för omsorg och pedagogisk verksamhet,
pedagogiskt material och utrustning samt lokaler. Lokalkostnader specificeras 
nedan. Utöver grundbidraget tillkommer socioekonomisk tilläggsresurs, kost, 
administrationspålägg och momspålägg i ersättningen till fristående skolor. 
Budgeten för kost finns inom tekniska nämnden. För momspåslaget får 
kommunen motsvarande statsbidrag. Då fristående huvudmän tar in sina egna 
fritidshemsavgifter sker ett avdrag för detta innan bidraget delas ut.

Lokalkostnader
Älmhults kommun har en internhyresmodell och för egna lokaler betalar 
utbildningsnämnden hyra till tekniska nämnden. I förekommande fall tillkommer 
även kostnader för tillfälliga moduler.

Grundbidrag Fritidshem
Samma differentiering som til l  kommunens egna fritidshem

Fklass-3 4-6 Summa
Antal 879 269 1 149
Faktor 1 0,75
Totalt belopp, tkr 31 734
Grundpeng kr 29 345
Grundbidrag per barn 29 345 22 009
Kontroll 25 807 334 5 926 846 31 734
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För fritidsverksamheten beräknas den totala lokalkostnaden uppgå till 4 867 tkr 
under 2019. I Älmhults kommunala fritidshem prognostiseras ett genomsnittligt 
barnantal på 1042 barn.
Per barn i Älmhults fritidshem motsvarar detta 4 672 kr.

Socioekonomisk tilläggsresurs
I särskild bilaga återfinns underlag och beräkningar av den socioekonomiska 
tilläggsresursen. Denna är avsedd att kompensera för förskolornas olika 
barnsammansättning avseende sociala faktorer som påverkar barnens 
förutsättningar att nå kunskapsmålen i skolan.
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Sammanställning per friskola

Virestad fritidshem F-3 4-6
Grundbidrag per barn 29 345 22 009

-varav lokalkostnader 4 672 4 672
Socioekonomisk ti l läggsresurs 181 181
Måltider 2 333 2 333
Administration 956 736
Moms 1 969 1 516
Avdrag föräldraavgift -6 979 -6 979
Bidrag per barn 2019 27 805 19 795

Bråthult fritidshem F-3 4-6
Grundbidrag per barn 29 345 22 009

-varav lokalkostnader 4 672 4 672
Socioekonomisk ti l läggsresurs 99 99
Måltider 2 333 2 333
Administration 953 733
Moms 1 964 1 510
Avdrag föräldraavgift -6 979 -6 979
Bidrag per barn 2019 27 715 19 706

Utöver ovanstående tillkommer möjlighet att ansöka om tilläggsbelopp för barn 
med omfattande behov av särskilt stöd.

Jämförelse 2018
I nedan tabell görs en jämförelse med 2018 års fritidshemspeng, inklusive 
tilläggsbudget. Totalt innebär budget 2019 en betydande sänkning av 
fritidshemspengen. 

Jämförelse 2018 inkl ti l l läggsbudget Årskurs 2018 2019 Förändring
Grundbelopp inkl tilläggsresurs och kost ALLA 33 347 30 373 -8,9%
Friskolepeng exkl tilläggsresurs F-3 31 150 27 607 -11,4%

4-6 22 278 19 598 -12,0%

Utbetalningar och avstämningar
Preliminär barnpeng till fristående skolor betalas ut månadsvis mot faktura. 
Avstämning görs vid avläsning av elevantalet den 15:e i varje månad. Eventuella 
avvikelser justeras vid påföljande utbetalning. Bidraget betalas ut med en 12-del 
per månad.
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Sammanträdesprotokoll

2020-01-15 Sidnummer, beslut 1(2)

Utbildningsnämndens utskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 6 Bidrag till Virestads friskola 2020
Ärendenummer UN 2019/190

Utbildningsnämndens utskotts beslut

1. Ärendet för grundskolan och förskoleklass återkommer för beslut i 
utbildningsnämnden 2020-01-22.

Utbildningsnämndens utskotts förslag till utbildningsnämnden.

2. Utbildningsnämnden fastställer följande bidrag per elev respektive barn och 
enhet enligt sammanställning nedan till Virestads friskola för 2020. 

Beslutsnivå
Punkt 1. Utbildningsnämndens utskott
Punkt 2. Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående huvudman regleras i 
skollagen 8 kap 21–24 §§ (förskola), 9 kap 19–21 §§ (förskoleklass), 10 kap 37–
39 §§ (grundskola) samt 14 kap 15–17 §§ (fritidshem).

Fritidshem Årsstadie Elevpeng Per månad
Virestad friskola åk F-3 29 347 2 446

åk 4-6 20 501 1 708

Bråthult friskola åk F-3 29 285 2 440
åk 4-6 20 439 1 703

Förskola Årsstadie Barnpeng Per månad
Virestad friskola 1-2 åringar 147 623 12 302

3-åringar 138 184 11 515
4-5 åringar 111 047 9 254

Bråthults friskola 1-2 åringar 155 979 12 998
3-åringar 146 006 12 167
4-5 åringar 117 333 9 778
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Sammanträdesprotokoll

2020-01-15 Sidnummer, beslut 2(2)

Utbildningsnämndens utskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande 
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Den nettoram som av 
nämnden tilldelats förskola, fritidshem och grundskola utgör grunden för 
beräkningen av respektive bidrag.
Utöver beslutade belopp tillkommer möjlighet att söka tilläggsbelopp för barn 
med extraordinära behov.
Enligt 28 kap. 5 § 2 och 9 punkterna Skollagen (2010:800) får kommunens 
beslut i ärenden om bidrag till enskilda huvudmän överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. Kommunen är skyldig att hjälpa till med detta, om 
önskemål finns.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelsen Bidrag till fristående huvudman 2020, Virestad och 

Bråthults friskola daterad 2020-01-09

 Beräkningsunderlag Bidrag fristående förskolor 2020 daterad 2020-01-09

 Beräkningsunderlag Bidrag fristående fritidshem 2020 daterad 2020-01-09

 Beräkningsunderlag Bidrag fristående grundskolor 2020 daterad 2020-01-09
_____
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Tjänsteskrivelse

2020-01-16 1(7)

Utbildningsförvaltningen
Patrik Alm
Controller
0476-64 24 95
patrik.alm@almhult.se

Utbildningsnämnden

Bidrag till fristående huvudman 2020, Virestad och 
Bråthults friskola 
Ärendenummer UN 2019/190

Sammanfattning av ärendet
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående huvudman regleras i 
skollagen 8 kap 21–24 §§ (förskola), 9 kap 19–21 §§ (förskoleklass), 10 kap 37–
39 §§ (grundskola) samt 14 kap 15–17 §§ (fritidshem).
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande 
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Den nettoram som av 
nämnden tilldelats förskola, fritidshem och grundskola utgör grunden för 
beräkningen av respektive bidrag.
Utbildningsnämnden har för 2020 fastställt budget för förskoleverksamhet till 
107 000 tkr, fritidshemsverksamhet till 25 000 tkr samt grundskoleverksamhet 
till 225 043 tkr, inklusive förskoleklass.
Nettobudgeten ovan för respektive verksamhet är inklusive uppräkning till 2020 
års nivå förutom när det gäller lönekostnaderna som ligger kvar i 2019 års 
lönenivå. Detta eftersom kommunstyrelsen avsatt medel för att kompensera 
utbildningsnämnden för 2020 års lönerevision efter att den är klar. Dessa medel 
för kompensation till lönerevisionen 2020 är inräknade i skolpengen då de ingår 
i grundbeloppet. 
Utöver beslutade belopp tillkommer möjlighet att söka tilläggsbelopp för barn 
med extraordinära behov.
Enligt 28 kap. 5 § 2 och 9 punkterna Skollagen (2010:800) får kommunens 
beslut i ärenden om bidrag till enskilda huvudmän överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. Kommunen är skyldig att hjälpa till med detta, om 
önskemål finns.
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Tjänsteskrivelse

2020-01-16 2(7)

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelsen Bidrag till fristående huvudman 2020, Virestad och 

Bråthults friskola daterad 2020-01-16

 Beräkningsunderlag Bidrag fristående förskolor 2020 daterad 2020-01-09

 Beräkningsunderlag Bidrag fristående fritidshem 2020 daterad 2020-01-16

 Beräkningsunderlag Bidrag fristående grundskolor 2020 daterad 2020-01-16

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

2020-01-16 3(7)

Bidrag till fristående förskolor 
Utbildningsnämnden har för förskolan fastställt en nettobudget på 107 000 tkr. 
Grundbidraget per barn beräknas till 121 340 kr (1–2-åringar), 
112 750 kr (3-åringar) samt 88 052 kr (4–5-åringar). Beräkningarna finns 
närmare beskrivna i särskilt beräkningsunderlag. Av beloppet avser 12 892 kr 
lokalkostnad som är den genomsnittliga lokalkostnaden per barn inom de kom-
munala förskolorna. 
Grundbidraget ska täcka omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt 
material och utrustning samt lokalkostnader. Utöver grundbidraget tillkommer 
socioekonomisk tilläggsresurs, kost, administrationspålägg och momspålägg i 
ersättningen till fristående förskolor. Budgeten för kost finns inom tekniska 
nämnden. 
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Tjänsteskrivelse

2020-01-16 4(7)

Bidrag till fristående fritidshem 
Utbildningsnämnden har för fritidshem fastställt en nettobudget på 25 000 tkr. 
Grundbidraget per elev beräknas till 22 134 kr (F-3) samt 14 756 kr (4–6). 
I grundbeloppet ingår årets lönerevision. 
Beräkningarna finns närmare beskrivna i bilagt beräkningsunderlag och en 
sammanställning av dessa beräkningar kan ses nedan. 
Grundbidraget ska täcka omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt 
material och utrustning samt lokalkostnader. Utöver grundbidraget per elev 
tillkommer socioekonomisk tilläggsresurs, kost, administrationspålägg och 
momspålägg i ersättningen till fristående förskolor. Budgeten för kost finns inom 
tekniska nämnden och är därför inte med i själva grundbeloppet utan hanteras 
som ett tillägg. 

Bråthults Friskola åk F-3 åk 4-6
Grundbidrag per elev 22 134 14 756

-varav lokalkostnad 3 117 1 066
Måltider 2 333 2 333
Socioekonomisk ti l läggsresurs 184 184
Administrationspåslag 3 % 740 518
Momspålägg 6 % 1 523 1 067
Bidrag per elev 2020 26 914 18 858
Bidrag per elev per månad 2 243 1 572

Friskola Årsgrupp 2019 2020 Förändring
Virestad fritidshem åk F-3 27 778 26 977 -3%

åk 4-6 19 775 18 922 -4%

Bråthult fritidshem åk F-3 27 689 26 914 -3%
åk 4-6 19 636 18 858 -4%

Jämförelse med 2019 års skolpeng

Virestad Friskola åk F-3 åk 4-6
Grundbidrag per elev 22 134 14 756

-varav lokalkostnad 3 117 1 066
Måltider 2 333 2 333
Socioekonomisk ti l läggsresurs 242 242
Administrationspåslag 3 % 741 520
Momspålägg 6 % 1 527 1 071
Bidrag per elev 2020 26 977 18 922
Bidrag per elev per månad 2 248 1 577
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Tjänsteskrivelse

2020-01-16 5(7)

Bidrag till fristående grundskola (inklusive förskoleklass)
Utbildningsnämnden har för grundskola fastställt en nettobudget på 225 043 tkr, 
inkluderat förskoleklass. Grundbidraget per barn beräknas till 
52 420 kr (f-klass), 72 806 kr (åk 1–3), 78 630 kr (åk 4–6) respektive 87 367 kr 
(åk 7–9).
I grundbeloppet ingår årets lönerevision. Beräkningarna finns närmare beskrivna 
i bilagt beräkningsunderlag. Sammanställningen av dessa beräkningar kan ses 
nedan. 
Grundbidraget ska täcka kostnader för undervisning, lärverktyg, elevhälsa samt 
lokaler. Utöver grundbidraget tillkommer kost, socioekonomisk tilläggsresurs, 
administrationspålägg och momspålägg i ersättningen till fristående grundskolor. 
Budgeten för kost finns inom tekniska förvaltningen och ingår därför inte i 
grundbeloppet utan hanteras som ett tillägg.

Virestad Friskola F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 52 420 72 806 78 630 87 367

-varav lokalkostnad 12 593 12 593 12 593 12 593
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 2077 2 077 2 077 2 077
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 879 2 491 2 665 2 927
Momspålägg 6 % 3 871 5 131 5 490 6 030
Bidrag per elev 2020 68 382 90 639 96 997 106 536
Bidrag per elev per månad 5 698 7 553 8 083 8 878

Bråthults Friskola F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 52 420 72 806 78 630 87 367

-varav lokalkostnad 12 593 12 593 12 593 12 593
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 1418 1 418 1 418 1 418
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 859 2 471 2 645 2 908
Momspålägg 6 % 3 830 5 090 5 450 5 990
Bidrag per elev 2020 67 662 89 919 96 278 105 817
Bidrag per elev per månad 5 638 7 493 8 023 8 818

Grundskola Årsstadie 2020 2019 2019 rev.
Virestad friskola F-klass 68 382 60 678 67 119

åk 1-3 90 639 80 529 86 970
åk 4-6 96 997 85 278 91 719
åk 7-9 106 536 93 451 99 892

Bråthult friskola F-klass 67 662 59 843 66 284
åk 1-3 89 919 79 695 86 136
åk 4-6 96 278 84 444 90 885
åk 7-9 105 817 92 616 99 057

Jämförelse med föregående år
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Tjänsteskrivelse

2020-01-16 6(7)

Överklaga beslut
Enligt 28 kap. 5 § 2 och 9 punkterna skollagen (2010:800) får kommunens 
beslut i ärenden om bidrag till enskilda huvudmän överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. Kommunen är skyldig att hjälpa till med detta, om 
önskemål finns.

Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden fastställer följande bidrag per elev respektive barn 

enligt sammanställning nedan till Virestad och Bråthults friskola för 2020

Patrik Alm Roger Johansson 
Controller Förvaltningschef

Förskola Årsstadie Barnpeng Per månad
Virestad friskola 1-2 åringar 147 623 12 302

3-åringar 138 184 11 515
4-5 åringar 111 047 9 254

Bråthults friskola 1-2 åringar 155 979 12 998
3-åringar 146 006 12 167
4-5 åringar 117 333 9 778

Fritidshem Årsstadie Elevpeng Per månad
Virestad friskola åk F-3 26 977 2 248

åk 4-6 18 922 1 577

Bråthult friskola åk F-3 26 914 2 243
åk 4-6 18 858 1 572

Grundskola Årsstadie Elevpeng Per månad
Virestad friskola F-klass 68 382 5 698

åk 1-3 90 639 7 553
åk 4-6 96 997 8 083
åk 7-9 106 536 8 878

Bråthult friskola F-klass 67 662 5 638
åk 1-3 89 919 7 493
åk 4-6 96 278 8 023
åk 7-9 105 817 8 818
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Beslutet skickas till
Akten
Virestad och Bråthults friskola
Verksamhetschef grundskola
Verksamhetschef förskola
Ekonom
Ekonomihandläggare grundskolan
Ekonomihandläggare förskolan
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Utbildningsförvaltningen
Camilla Hallberg
0476-55 308
camilla.hallberg@almhult.se

Beräkningsunderlag 

Bidrag till fristående förskolor 
2020

156



Beräkningsunderlag 2020

2020-01-09 2(8)

Innehåll
Bakgrund ...............................................................................................................3
Utbildningsnämndens budget 2020 .......................................................................3
Antal barn ..............................................................................................................4
Budget förskola 2020 ............................................................................................4
Ersättning till fristående förskolor.........................................................................4

Grundbelopp ....................................................................................................4
Sammanställning ersättning .............................................................................5

Utbetalningar och avstämningar............................................................................8

157



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

Utbildningsnämndens budget 2020
Utbildningsnämnden har av kommunfullmäktige beviljats en nettobudget på 483 
499 tkr. 
Utbildningsnämnden har fördelat budgeten enligt nedan:

tkr BUDGET
Vht 3 pos 2020
Nämnd- och styrelseverksamhet 1 300
Öppen förskola (familjecentral) 1 248
Förskola 107 000
Fritidshem 25 000
Förskoleklass 13 500
Grundskola 211 543
Grundsärskola 10 000
Gymnasieskola 80 500
Gymnasiesärskola 3 225
Grundläggande vuxenutbildning 9 300
Gymnasial vuxenutbildning 1 200
Särvux 732
Yrkesvux 1 404
Svenska för invandrare (SFI) 70
Uppdragsutbildning
Ledning 8 000
Framtid & Utveckling 9 477
Summa 483 499

Kostverksamheten finns inom tekniska nämndens budget och ingår inte i 
ovanstående belopp.
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Antal barn
Prognosen baseras på Statisticons befolkningsprognos för Älmhults kommun, 
daterad 2018-09-30. Barnantalet fördelas enligt tabell nedan. Den 
befolkningsökning som prognostiseras antas ske med 1/12 per månad. Då inte 
alla barn i förskoleåldern går i förskola antas andelen barn i förskolan vara ett 
genomsnitt av de tre senaste åren, i detta fall för åren 2016-2018. Andelen 
inskrivna barn i förskolan uppgår då till 87 procent.
För 2020 prognostiseras 1 029 barn i förskoleverksamhet i kommunala och 
fristående förskolor. 

Åldersklass Vt Ht Snitt 87% i verksamheten
1 198 216 207 180
2 233 214 224 195
3 236 247 242 211
4 244 250 247 215
5 269 257 263 229

Summa 1180 1184 1183 1029

Antal folkbokförda barn i kommunen

Budget förskola 2020 
Utbildningsnämnden har beviljat en nettobudget på 107 000 tkr till 
förskoleverksamhet. 
Nettobudgeten är uppräknad till 2020-års nivå förutom när det gäller 
lönekostnaderna som ligger kvar i 2019 års lönenivå. Detta eftersom 
kommunstyrelsen avsatt medel för att kompensera utbildningsnämnden för 2020 
års lönerevision efter att den är klar. 

Ersättning till fristående förskolor
Grundbelopp
När avdrag och tillägg skett för administration samt övriga specificerade 
kostnader i tabell nedan återstår 110 660 tkr i grundbelopp. Grundbeloppet utgör 
basen för fördelning av grundbidraget per barn till både fristående och 
kommunala förskolor.
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Budgetram (netto) 107 000 000

Avgående kostnader
Tilläggsbelopp 1 150 000
Administration 1 959 600

Tillkommande kostnader
Löneökning 9 månader 2,8% 2 073 147
Maxtaxa 3 367 000
Kvalitetssäkringsåtgärder 704 000
Framtids- och utvecklingsanslag 625 000

Grundbelopp 110 659 547
 -varav lokalkostnader 12 557 000

Socioekonomiskt del av grundbeloppet
1,5% 1 659 893

Grundbelopp kvar att fördela 108 999 654

Enligt beslut i utbildningsnämnden 2019-11-29 ska 1,5 % av grundbeloppet, 
vilket motsvarar 1 660 tkr, fördelas till socioekonomisk tilläggsresurs enligt av 
nämnden beslutad ersättningsmodell. Resterande, 109 000 tkr, fördelas i 
åldersviktat grundbidrag med vikter enligt tabell nedan.

Grundbidrag förskola

1-2 åringar 3-åringar 4-5-åringar Summa
Antal 375 211 444 1029
Faktor 1,13 1,05 0,82
Totalt belopp 108 999 654
Grundpeng 108 068
Grundbidrag, år 122 117 113 472 88 616
Kontroll 45 790 328 23 890 361 39 318 965 108 999 654

Sammanställning ersättning
Grundbidraget ska täcka kostnader för omsorg och pedagogisk verksamhet,
pedagogiskt material och utrustning samt lokaler. Lokalkostnader specificeras 
nedan. Utöver grundbidraget tillkommer socioekonomisk tilläggsresurs, kost, 
administrationspålägg och momspålägg i ersättningen till fristående förskolor. 
Budgeten för kost finns inom tekniska nämnden. Statsbidraget som kommunen 
får för att maxtaxa tillämpas ingår i grundbidraget till förskolorna, vilket innebär 
att avgift utöver maxtaxa inte kan tas ut. I så fall reduceras bidraget motsvarande 
statsbidraget.
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Lokalbidrag
Älmhults kommun har en internhyresmodell och för egna lokaler betalar 
utbildningsnämnden hyra till tekniska nämnden. I förekommande fall tillkommer 
även kostnader för tillfälliga moduler. 
För förskoleverksamheten beräknas den totala lokalkostnaden uppgå till 12 557 
tkr under 2020. I Älmhults kommunala skolor prognostiseras ett genomsnittligt 
barnantal på 974 barn.
Per barn i Älmhults förskolor motsvarar detta 12 892 kr.

Socioekonomisk tilläggsresurs
Socioekonomisk tilläggsresurs är avsedd att kompensera för förskolornas olika 
barnsammansättning avseende sociala faktorer som påverkar barnens 
förutsättningar att nå kunskapsmålen i skolan. Nedan finns tabell över hur den 
socioekonomiska tilläggsresursen viktas på de olika förskolorna.
Förskola Antal elever Index Viktat antal elever Tilläggsresurs per elev Resurs per skola
Arnebo 31 67 20,77 1 189 36 866
Vitsippan 95 96 91,2 1 704 161 876
Häradsbäck 14,5 57 8,265 1 012 14 670
Ped omsorg 5,5 44 2,42 781 4 295
Diö 57 88 50,16 1 562 89 032
Eneryda 19 144 27,36 2 556 48 563
Liatorp 36,5 76 27,74 1 349 49 237
Möckeln 59 65 38,35 1 154 68 070
Hallaryd 30,5 62 18,91 1 100 33 564
Liljebacken 116 84 97,44 1 491 172 952
Ryfors 46 63 28,98 1 118 51 438
Montessori 44,5 60 26,7 1 065 47 391
Norregård 96 72 69,12 1 278 122 685
Pjätteryd 16 111 17,76 1 970 31 523
Internationella 72,5 75 54,375 1 331 96 513
Lyckan 30 224 67,2 3 976 119 277
Haga 96,5 129 124,485 2 290 220 955
Tornet 77 153 117,81 2 716 209 107
Violen 31 75 23,25 1 331 41 268
Bråthult 25 44 11 781 19 525
Virestad 26 44 11,44 781 20 305
Växjö Waldorfförskola 1 44 0,44 781 781
Övriga 3
Summa 935 1 659 893

Tilläggsresurs att fördela 1 659 893
Antal barn - "viktade med index" 935
Genomsnittlig resurs 1 775
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Sammanställning per friskola

Virestad Friskola 1-2-åringar 3-åringar 4-5-åringar
Grundbidrag per barn 122 117 113 472 88 616

-varav lokalkostnad 12 892 12 892 12 892
Socioekonomisk ti l läggsresurs 710 710 710
Måltider 12 384 12 384 12 384
Administrationspåslag 3 % 4 056 3 797 3 051
Momspålägg 6 % 8 356 7 822 6 286
Bidrag per barn 2020 147 623 138 184 111 047
Bidrag per barn och månad 12 302 11 515 9 254

Bråthults Friskola 1-2-åringar 3-åringar 4-5-åringar
Grundbidrag per barn 122 117 113 472 88 616

-varav lokalkostnad 12 892 12 892 12 892
Socioekonomisk ti l läggsresurs 710 710 710
Måltider 12 384 12 384 12 384
Administrationspåslag 3 % 4 056 3 797 3 051
Momspålägg 6 % 8 356 7 822 6 286
Bidrag per barn 2020 147 623 138 184 111 047
Bidrag per barn och månad 12 302 11 515 9 254

Växjö Waldorfförskola 1-2-åringar 3-åringar 4-5-åringar
Grundbidrag per barn 122 117 113 472 88 616

-varav lokalkostnad 12 892 12 892 12 892
Socioekonomisk ti l läggsresurs 710 710 710
Måltider 12 384 12 384 12 384
Administrationspåslag 3 % 4 056 3 797 3 051
Momspålägg 6 % 8 356 7 822 6 286
Bidrag per barn 2020 147 623 138 184 111 047
Bidrag per barn och månad 12 302 11 515 9 254

Utöver ovanstående tillkommer möjlighet att söka tilläggsbelopp för elever med 
extraordinära behov.
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Jämförelse med 2019
I tabell framgår en jämförelse med 2019. Det finns ingen jämförelse för Växjö 
Waldorfförskola då kommunen inte tidigare haft något barn där.

Jämförelse Årskull 2019 2020 Förändring 
Grundpeng Alla 101 486 108 068 6,5%

Friskolepeng Virestad förskola 1-2 161 822 147 623 -8,8%
3 128 581 138 184 7,5%
4-5 95 341 111 047 16,5%

Jämförelse Årskull 2019 2020 Förändring 
Friskolepeng Bråthult förskola 1-2 162 346 147 623 -9,1%

3 129 105 138 184 7,0%
4-5 95 865 111 047 15,8%

Utbetalningar och avstämningar
Preliminär barnpeng till fristående förskolor betalas ut månadsvis mot faktura. 
Avstämning görs vid avläsning av barnantalet den 15:e i varje månad. 
Eventuella avvikelser justeras vid påföljande utbetalning. Bidraget betalas ut 
med en 12-del per månad.
Brytdatum för ålder är inte 1 januari utan istället 1 juli. Det betyder att ett barn 
ersätts enligt 3 år från och med 1 juli det år barnet fyller tre år, och enligt 4-5 år 
från och med 1 juli det året barnet fyller fyra år. 
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Bakgrund
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående grundskolor 
regleras i skollagen 9 kap 19–21 §§ (förskoleklass) samt 10 kap 37–39 
§§ (grundskola). 
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande 
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Den nettoram som 
av nämnden tilldelats grundskolan utgör grunden för beräkningen av 
bidraget.
Utöver beslutade belopp tillkommer möjlighet att söka tilläggsbelopp 
för elever med extraordinära behov.

Utbildningsnämndens budget 2020
Utbildningsnämnden har av kommunfullmäktige beviljats en 
nettobudget på 483 499 tkr.
Utbildningsnämnden har fördelat budgeten enligt nedan:

 
Kostverksamheten finns inom tekniska nämndens budget och ingår 
inte i ovanstående belopp.

tkr BUDGET
Vht 3 pos 2020
Nämnd- och styrelseverksamhet 1 300
Öppen förskola (familjecentral) 1 248
Förskola 107 000
Fritidshem 25 000
Förskoleklass 13 500
Grundskola 211 543
Grundsärskola 10 000
Gymnasieskola 80 500
Gymnasiesärskola 3 225
Grundläggande vuxenutbildning 9 300
Gymnasial vuxenutbildning 1 200
Särvux 732
Yrkesvux 1 404
Svenska för invandrare (SFI) 70
Uppdragsutbildning
Ledning 8 000
Framtid & Utveckling 9 477
Summa 483 499
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Beräkning grundbelopp inklusive 
socioekonomiskt belopp
Nämnden fastslagit en nettobudget på 225 043 000 tkr till 
grundskolan, inkluderat förskoleklass. Administrativa kostnader 
avräknas från denna. Såväl avräknas även skolskjuts som kommunen 
ansvarar för samt de tilläggsbelopp som fristående huvudmän också 
kan söka. Sedan justeras beloppet upp med årets lönerevision. 
Beloppet ökas även med en del bestående av Framtid och Utveckling. 
Framtid och Utveckling är en villkorad del av budgetramen för 2020. 

Beräkningar enligt nedan:

Budgetram (netto) 225 043 000

Avgående kostnader
Tilläggsbelopp 11 487 000
Skolskjuts 15 000 000
Administration 6 772 702

Justering intäkter
Lönerevision 2,8 % 3 484 254
Framtid och utveckling 4 462 500

Grundbelopp 199 730 052
 -varav ext kostnader 16 704 000
 -varav lokalkostnader 31 684 366

Socioekonomiskt del av grundbeloppet
4% 7 989 202

Grundbelopp kvar att fördela 191 740 850
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Antal elever i förskoleklass samt grundskola 
2019
Prognosen baserar sig på Statisticons befolkningsprognos för 
Älmhults kommun, daterad 2018-09-30. Utgångspunkten är att alla 
barn i grundskoleåldern går i grundskolan. Den befolkningsökning 
som prognostiseras har antagits ske med 1/12 per månad. Utöver de 
folkbokförda eleverna har särskoleelever dragits ifrån.
I genomsnitt prognostiseras Älmhult under 2020 totalt ha 2 516 
folkbokförda förskoleklass- och grundskoleelever i kommunala och 
fristående skolor. Dessa fördelas enligt tabell nedan. 

Stadie 2019 2020 Snitt Avdrag särskola Justerat snitt
Förskoleklass 277 279 278 0 278
År 1 263 287 275 0 275
År 2 251 273 262 1 261
År 3 255 260 258 3 255
År 4 279 262 271 0 271
År 5 254 285 270 1 269
År 6 228 260 244 1 243
År 7 210 234 222 2 220
År 8 234 216 225 9 216
År 9 217 239 228 0 228

2516Totalt antal (snitt)

Antal folkbokförda elever i kommunen
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Åldersviktat grundbelopp per elev

Då elever beroende på ålder antas ge upphov till olika kostnader 
beräknas grundbeloppet om till olika åldersstadier. De olika 
kostnaderna beror exempelvis på att elever går olika länge i skolan 
beroende på årsklass. Åldersstadierna delas in i fyra grupper, vilka är 
F-klass, åk 1-3, åk 4-6 samt åk 7-9. Framräknat grundbelopp att 
fördela till skolpengen är 191 740 850 kr. Grundbeloppet delas med 
prognostiserat elevantal och därmed fås ett grundbelopp per elev.
Uträkning samt differentiering till de olika årsstadierna enligt nedan:

Till detta belopp tillkommer medel för kosten. Kosten ligger inte i 
utbildningsförvaltningens budget och är därför inte med i 
grundbeloppet. För grundskolan är beloppet år 2020 per elev 8135 kr 
enligt Tekniska förvaltningens budget.

Årsstadie 2020 2019 Förändring
F-klass 52 420 45 743 15%
åk 1-3 72 806 63 926 14%
åk 4-6 78 630 68 926 14%
åk 7-9 87 367 75 760 15%

Efter höjning budgetram F-klass 52 420 52 528 0%
åk 1-3 72 806 70 711 3%
åk 4-6 78 630 75 711 4%
åk 7-9 87 367 82 545 6%

Differentierat grundbelopp i jämförelse med föregående år

Grundbelopp att fördela

F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Fördelningsfaktorer 0,72 1 1,08 1,2

Beräknat grundbelopp per elev med elevantal för varje stadie viktat med fördelningsfaktorn
Elevantal 278 791 783 664
Grundpeng per elev 72 806

Differentierat grundbelopp 52 420 72 806 78 630 87 367

Kontroll
Summa grundbelopp per stadie 14 572 771 57 589 236 61 567 335 58 011 509
Totalt utdelat grundbelopp

191 740 850

191 740 850
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Socioekonomisk tilläggsresurs

Nedan återfinns beräkningar av den socioekonomiska tilläggsresursen. 
Denna är avsedd att kompensera för enheternas olika 
barnsammansättning avseende sociala faktorer som påverkar barnens 
förutsättningar att nå kunskapsmålen i skolan. Index har erhållits 
genom en regressionsanalys genomförd av SCB. Därefter är indexet 
viktat med antal prognostiserade elever per skola.
Då Internationella skolan är annorlunda är det beslutat att dess index 
ska utgöras av medianen indexen.
Totalt har 7 989 202 kr avsatts till fördelning av socioekonomisk 
tilläggsresurs. Fördelning sker enligt nedan tabell.

Tilläggsbeloppet adderas till det åldersviktade grundbeloppet.

Skola Antal 
elever

Index viktat 
antal 

elever

Tilläggsresurs 
per elev

Resurs 
per skola

Bråthult 44 43 18,92 1 418 62 371
Ryfors skola 76 52 39,26 1 714 129 423
Älmhults Montessoriskolan 75 53 39,485 1 747 130 165
Virestad 78 63 48,825 2 077 160 955
Klöxhultskolan 483 55 265,65 1 813 875 732
Diö skola 135 94 126,43 3 099 416 784
Thoren Framtid 126 99 124,74 3 264 411 213
Liatorp skola 53 98 51,94 3 231 171 223
Linneskolan 493 105 517,125 3 461 1 704 735
The International School of Älmhult 418 94 392,92 3 099 1 295 285
Gemöskolan 306 118 361,08 3 890 1 190 323
Elmeskolan 229 190 434,15 6 263 1 431 202
Idekulla 3 99 2,475 3 264 8 159
Färö 1 99 0,495 3 264 1 632
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Sammanställning skolpeng
Det åldersviktade grundbeloppet per elev adderas som tidigare nämnt 
med kostnad för kost per elev samt det framräknade socioekonomiska 
tilläggsbeloppet.
När dessa är adderade till grundbeloppet räknar man fram ett 
administrationspåslag på 3 % av detta belopp. Därefter när 
administrationspåslaget är adderat räknar man fram ett momspålägg 
om 6 % på detta sammanställda belopp. Efter addering av 
momspålägget får man slutligen skolpengen per elev för varje 
åldersstadie. Nedan följer beräkningar för respektive fristående 
huvudmän.

Virestad Friskola F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 52 420 72 806 78 630 87 367

-varav lokalkostnad 12 593 12 593 12 593 12 593
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 2077 2 077 2 077 2 077
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 879 2 491 2 665 2 927
Momspålägg 6 % 3 871 5 131 5 490 6 030
Bidrag per elev 2020 68 382 90 639 96 997 106 536
Bidrag per elev per månad 5 698 7 553 8 083 8 878

Bråthults Friskola F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 52 420 72 806 78 630 87 367

-varav lokalkostnad 12 593 12 593 12 593 12 593
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 1418 1 418 1 418 1 418
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 859 2 471 2 645 2 908
Momspålägg 6 % 3 830 5 090 5 450 5 990
Bidrag per elev 2020 67 662 89 919 96 278 105 817
Bidrag per elev per månad 5 638 7 493 8 023 8 818

Thoren Framtid F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 52 420 72 806 78 630 87 367

-varav lokalkostnad 12 593 12 593 12 593 12 593
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 3264 3 264 3 264 3 264
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 915 2 526 2 701 2 963
Momspålägg 6 % 3 944 5 204 5 564 6 104
Bidrag per elev 2020 69 678 91 934 98 294 107 832
Bidrag per elev per månad 5 806 7 661 8 191 8 986
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Idekulla skola F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 52 420 72 806 78 630 87 367

-varav lokalkostnad 12 593 12 593 12 593 12 593
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 3264 3 264 3 264 3 264
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 915 2 526 2 701 2 963
Momspålägg 6 % 3 944 5 204 5 564 6 104
Bidrag per elev 2020 69 678 91 934 98 294 107 832
Bidrag per elev per månad 5 806 7 661 8 191 8 986

Skolförening Växthustet ek.för. F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 52 420 72 806 78 630 87 367

-varav lokalkostnad 12 593 12 593 12 593 12 593
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 3264 3 264 3 264 3 264
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 915 2 526 2 701 2 963
Momspålägg 6 % 3 944 5 204 5 564 6 104
Bidrag per elev 2020 69 678 91 934 98 294 107 832
Bidrag per elev per månad 5 806 7 661 8 191 8 986

Utbetalningar och avstämningar
Preliminär elevpeng till fristående skolor betalas ut månadsvis mot 
faktura. Avstämning görs vid avläsning av elevantalet den 15:e i varje 
månad. Eventuella avvikelser justeras vid påföljande utbetalning. 
Bidraget betalas ut med en 12-del per månad.
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Bakgrund
Nämnden har i särskilt ärende beslutat om barnpeng för 
fritidshemsverksamheten 2020. Barnpengen motsvarar den genomsnittliga 
kostnaden per barn i den kommunala verksamheten och är densamma oavsett 
huvudman. Efter fördelning till barn som väljer fristående fritidshem ska 
återstående medel fördelas till de kommunala fritidshemmen. Inom den 
kommunala verksamheten görs avsättningar för centralt placerade kostnader 
innan en intern barnpeng beräknas, på samma sätt som till fristående 
verksamheter.
Beslutad intern barnpeng per fritidshem är exklusive socioekonomisk 
tilläggsresurs. Därutöver tillkommer möjligheter att söka tilläggsbelopp för barn 
med extraordinära behov.

Utbildningsnämndens nettobudget 2020
Grundbeloppet utgör grund för beräkning av barnpeng till både kommunala och 
fristående fritidshem och utgår från nettobudgeten med vissa justeringar. 
Nettobudget 2020 för utbildningsnämnden är beslutad enligt tabell nedan.

tkr BUDGET
Vht 3 pos 2020
Nämnd- och styrelseverksamhet 1 300
Öppen förskola (familjecentral) 1 248
Förskola 107 000
Fritidshem 25 000
Förskoleklass 13 500
Grundskola 211 543
Grundsärskola 10 000
Gymnasieskola 80 500
Gymnasiesärskola 3 225
Grundläggande vuxenutbildning 9 300
Gymnasial vuxenutbildning 1 200
Särvux 732
Yrkesvux 1 404
Svenska för invandrare (SFI) 70
Uppdragsutbildning
Ledning 8 000
Framtid & Utveckling 9 477
Summa 483 499
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Beräkning av grundbelopp inklusive 
socioekonomiskt belopp

Nämnden fastslagit en nettobudget på 25 000 tkr till fritidshem. Administrativa 
kostnader avräknas från denna. Sedan justeras nettobudgeten upp med 
statsbidrag som fristående huvudmän inte kan söka samt med årets lönerevision. 
Statsbidraget som kommunen får för att maxtaxa tillämpas är ett sådant 
statsbidrag och ingår i grundbidraget till fritidshemmen. Detta innebär att avgift 
utöver maxtaxa inte kan tas ut av vare sig kommun eller fristående huvudman. 
Om så skulle ske måste bidraget reduceras motsvarande statsbidraget. En del av 
justerade intäkter består av Framtid och Utveckling. Framtid och Utveckling är 
en villkorad del av budgetramen för 2020.
 
Beräkningar enligt nedan:

 

Budgetram (netto) 25 000 000

Avgående kostnader
Administration 261 000

Justering intäkter
Statsbidrag maxtaxa 888 000
Statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder 234 500
Lönerevision 2,8 % 579 487
Framtid och Utveckling 187 500

Grundbelopp 26 628 487
 -varav ext kostnader 18 952 000
 -varav lokalkostnader 5 417 000

Socioekonomiskt del av grundbeloppet
1,5% 399 427

Grundbelopp kvar att fördela 26 229 060
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Beräkning av elevantal

Prognosen baseras på Statisticons befolkningsprognos för Älmhults kommun, 
daterad 2018-09-30. Den befolkningsökning som prognostiseras antas ske med 
1/12 per månad. Snitt framräknat enligt nedan tabell:

Stadie 2019 2020 Snitt Avdrag särskola Justerat snitt
Förskoleklass 277 279 278 0 278
År 1 263 287 275 0 275
År 2 251 273 262 0 262
År 3 255 260 258 0 258
År 4 279 262 271 0 271
År 5 254 285 270 0 270
År 6 228 260 244 0 244

1858Totalt antal (snitt)

Antal folkbokförda elever i kommunen

Alla elever i kommunen antas inte vara inskrivna på fritidshem. Andelen 
inskrivna minskar med åldern vilket gör att skolpengen beräknas med olika antal 
elever beroende på åldersgrupp. Två åldersklasser används, F-3 och 4–6. För F-3 
antas 90 % vara inskrivna och för 4-6 antas 42 % vara inskrivna. Antaganden är 
gjorda utifrån statistik baserad på de 3 senaste årens elevantal. 

Andel inskrivna elever enligt tabell nedan:

Andel elever på fritids F-3 965,7 st
Andel elever på fritids 4-6 329,7 st
Totalt antal elever på fritids 1295 st
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Åldersviktat grundbelopp

Då elever beroende på ålder antas ge upphov till olika kostnader beräknas 
grundbeloppet om till olika åldersgrupper. Denna differentiering av 
grundbeloppet fördelas på samma vis som antalet barn i olika åldersgrupper, det 
vill säga på de två grupperna åk F-3 och åk 4–6. Framräknat grundbelopp att 
fördela till skolpengen är 26 229 060 kr. 

Till detta belopp tillkommer medel för kosten. Kosten ligger inte i 
utbildningsförvaltningens budget och är därför inte med i grundbeloppet. För 
fritidshem är beloppet år 2020 per elev 2 333 kr enligt Tekniska förvaltningens 
budget.

Grundbelopp att fördela 26 229 060

åk F-3 åk 4-6
Fördelningsfaktorer 1,2 0,8

Beräknat grundbelopp per elev med elevantal för varje stadie viktat med fördelningsfaktorn
Elevantal 965 330
Grundpeng per elev 18 445

Differentierat grundbelopp 22 134 14 756

Kontroll
Summa grundbelopp per stadie 21 359 530 4 869 530
Totalt utdelat grundbelopp 26 229 060
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Socioekonomisk tilläggsresurs

Nedan återfinns beräkningar av den socioekonomiska tilläggsresursen. Denna är 
avsedd att kompensera för enheternas olika barnsammansättning avseende 
sociala faktorer som påverkar barnens förutsättningar att nå kunskapsmålen i 
skolan. Index har erhållits genom en regressionsanalys genomförd av SCB. 
Därefter är indexet viktat med antal prognostiserade elever per skola.
Då Internationella skolan är annorlunda är det beslutat att dess index ska utgöra 
medianen av de framräknade indexen.
Totalt har 418 410 kr avsatts till fördelning av socioekonomisk tilläggsresurs. 
Fördelning sker enligt nedan tabell.

Skola Antal 
elever

SCB Index viktat 
antal 

elever

Tilläggsresurs 
per elev

Bråthult 52 54 28,1 193
Ryfors skola 68 64 43,2 228
Älmhults Montessoriskolan 47 49 23,2 175
Virestad 70 71 49,7 253
Klöxhultskolan 420 67 279,3 237
Diö skola 65 95 61,8 339
Liatorp skola 46 88 40,0 314
The International School of Älmhult 231 71 164,0 253
Gemöskolan 155 125 193,1 446
Elmeskolan 142 204 289,7 728

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

Virestad Friskola åk F-3 åk 4-6
Grundbidrag per elev 22 134 14 756

-varav lokalkostnad 3 117 1 066
Måltider 2 333 2 333
Socioekonomisk ti l läggsresurs 242 242
Administrationspåslag 3 % 741 520
Momspålägg 6 % 1 527 1 071
Bidrag per elev 2020 26 977 18 922
Bidrag per elev per månad 2 248 1 577

 

Bråthults Friskola åk F-3 åk 4-6
Grundbidrag per elev 22 134 14 756

-varav lokalkostnad 3 117 1 066
Måltider 2 333 2 333
Socioekonomisk ti l läggsresurs 184 184
Administrationspåslag 3 % 740 518
Momspålägg 6 % 1 523 1 067
Bidrag per elev 2020 26 914 18 858
Bidrag per elev per månad 2 243 1 572

Thoren Framtid åk F-3 åk 4-6
Grundbidrag per elev 22 134 14 756

-varav lokalkostnad 3 117 1 066
Måltider 2 333 2 333
Socioekonomisk ti l läggsresurs 242 242
Administrationspåslag 3 % 741 520
Momspålägg 6 % 1 527 1 071
Bidrag per elev 2020 26 977 18 922
Bidrag per elev per månad 2 248 1 577
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Utbetalningar och avstämningar

Preliminär skolpeng till fristående fritidshem betalas ut månadsvis mot faktura. 
Avstämning görs vid avläsning av elevantalet den 15:e i varje månad. Eventuella 
avvikelser justeras vid påföljande utbetalning. Bidraget betalas ut med en 12-del 
per månad.
Brytdatum för ålder är inte 1 januari utan istället 1 juli. Det betyder att en elev 
ersätts enligt åk F-3 från och med 1 juli det år eleven börjar förskoleklass och 
enligt åk 4–6 från och med 1 juli det år eleven börjar 4:e klass. Såväl avslutas 
betalningar för elev från och med 1 juli det året eleven avslutar 6:e klass.

Friskola Årsgrupp 2019 2020 Förändring
Virestad fritidshem åk F-3 27 778 26 977 -3%

åk 4-6 19 775 18 922 -4%

Bråthult fritidshem åk F-3 27 689 26 914 -3%
åk 4-6 19 636 18 858 -4%

Thoren framtid åk F-3 28 184 26 977 -4%
åk 4-6 20 181 18 922 -6%

Jämförelse med 2019 års skolpeng
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Utbildningsnämndens utskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 7 Bidrag till Thorén Framtid 2020
Ärendenummer UN 2019/191

Utbildningsnämndens utskotts beslut
1. Ärendet för grundskolan och förskoleklass återkommer för beslut i 

utbildningsnämnden 2020-01-22.

Utbildningsnämndens utskotts förslag till utbildningsnämnden.

2. Utbildningsnämnden fastställer följande bidrag per elev enligt 
sammanställning nedan till Thoren Framtid för 2020.

Beslutsnivå
Punkt 1. Utbildningsnämndens utskott
Punkt 2. Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående huvudman regleras i 
skollagen 9 kap 19–21 §§ (förskoleklass) och 10 kap 
37–39 §§ (grundskola) samt 14 kap 15–17 §§ (fritidshem).
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande 
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Den nettoram som av 
nämnden tilldelats förskola, fritidshem och grundskola utgör grunden för 
beräkningen av respektive bidrag.
Utöver beslutade belopp tillkommer möjlighet att söka tilläggsbelopp för elever 
med extraordinära behov.
Enligt 28 kap. 5 § 2 och 9 punkterna Skollagen (2010:800) får kommunens 
beslut i ärenden om bidrag till enskilda huvudmän överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. Kommunen är skyldig att hjälpa till med detta, om 
önskemål finns.

Fritidshem Årsstadie Elevpeng Per månad
Thoren Framtid åk F-3 29 347 2 446

åk 4-6 20 501 1 708
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2020-01-15 Sidnummer, beslut 2(2)

Utbildningsnämndens utskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelsen Bidrag till fristående huvudman 2020, Thoren Framtid 

daterad 2020-01-09

 Beräkningsunderlag Bidrag fristående grundskolor 2020 daterad 2020-01-09
_____
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Tjänsteskrivelse

2020-01-16 1(5)

Utbildningsförvaltningen
Patrik Alm
Controller
0476-64 24 95
patrik.alm@almhult.se

Utbildningsnämnden

Bidrag till fristående huvudman 2020, Thoren 
Framtid
Ärendenummer UN 2019/191

Sammanfattning av ärendet
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående huvudman regleras i 
skollagen 9 kap 19–21 §§ (förskoleklass) och 10 kap 
37–39 §§ (grundskola) samt 14 kap 15–17 §§ (fritidshem).
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande 
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Den nettoram som av 
nämnden tilldelats förskola, fritidshem och grundskola utgör grunden för 
beräkningen av respektive bidrag.
Utbildningsnämnden har för 2020 fastställt budget för fritidshemsverksamhet till 
25 000 tkr samt för grundskoleverksamhet till 225 043 tkr, inklusive 
förskoleklass.
Nettobudgeten ovan för respektive verksamhet är inklusive uppräkning till 2020 
års nivå förutom när det gäller lönekostnaderna som ligger kvar i 2019 års 
lönenivå. Detta eftersom kommunstyrelsen avsatt medel för att kompensera 
utbildningsnämnden för 2020 års lönerevision efter att den är klar. Dessa medel 
för kompensation till lönerevisionen 2020 är inräknade i skolpengen då de ingår 
i grundbeloppet. 
Utöver beslutade belopp tillkommer möjlighet att söka tilläggsbelopp för elever 
med extraordinära behov.
Enligt 28 kap. 5 § 2 och 9 punkterna Skollagen (2010:800) får kommunens 
beslut i ärenden om bidrag till enskilda huvudmän överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. Kommunen är skyldig att hjälpa till med detta, om 
önskemål finns.
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Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelsen Bidrag till fristående huvudman 2020, Thoren Framtid 

daterad 2020-01-16

 Beräkningsunderlag Bidrag fristående grundskolor 2020 daterad 2020-01-16

Ärendebeskrivning
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående huvudman regleras i 
skollagen 9 kap 19–21 §§ (förskoleklass), 10 kap 37–39 §§ (grundskola) samt 14 
kap 15–17 §§ (fritidshem).
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande 
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Den nettoram som av 
nämnden tilldelats förskola, fritidshem och grundskola utgör grunden för 
beräkningen av respektive bidrag.
Utöver beslutade belopp tillkommer möjlighet att söka tilläggsbelopp för elever 
med extraordinära behov.
Beviljar kommunen ytterligare budget till den egna verksamheten under löpande 
budgetår ska motsvarande resurser tilldelas de fristående verksamheterna. 
Minskas budgeten till den egna verksamheten kan bidragen till fristående minska 
i motsvarande omfattning. Det är dock bara återstående utbetalningar under året 
som kan minskas.
Nettobudgeten för respektive verksamhet är inklusive uppräkning till 2020 års 
nivå förutom när det gäller lönekostnaderna som ligger kvar i 2019 års lönenivå. 
Lönerevisionen för 2020 är beräknad och medtagen i det totala beloppet för 
skolpengen.
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2020-01-16 3(5)

Bidrag till fristående fritidshem 
Utbildningsnämnden har för fritidshem fastställt en nettobudget på 25 000 tkr. 
Grundbidraget per elev beräknas till 22 134 kr (F-3) samt 14 756 kr (4–6). 
I grundbeloppet ingår årets lönerevision. 
Beräkningarna finns närmare beskrivna i bilagt beräkningsunderlag och en 
sammanställning av dessa beräkningar kan ses nedan. 
Grundbidraget ska täcka omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt 
material och utrustning samt lokalkostnader. Utöver grundbidraget per elev 
tillkommer socioekonomisk tilläggsresurs, kost, administrationspålägg och 
momspålägg i ersättningen till fristående förskolor. Budgeten för kost finns inom 
tekniska nämnden och är därför inte med i själva grundbeloppet utan hanteras 
som ett tillägg. 

Thoren Framtid åk F-3 åk 4-6
Grundbidrag per elev 22 134 14 756

-varav lokalkostnad 3 117 1 066
Måltider 2 333 2 333
Socioekonomisk ti l läggsresurs 242 242
Administrationspåslag 3 % 741 520
Momspålägg 6 % 1 527 1 071
Bidrag per elev 2020 26 977 18 922
Bidrag per elev per månad 2 248 1 577

Friskola Årsgrupp 2019 2020 Förändring
Thoren framtid åk F-3 28 184 26 977 -4%

åk 4-6 20 181 18 922 -6%

Jämförelse med 2019 års skolpeng
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Bidrag till fristående grundskola (inklusive förskoleklass)
Utbildningsnämnden har för grundskola fastställt en nettobudget på 225 043 tkr, 
inkluderat förskoleklass. Grundbidraget per barn beräknas till 
52 420 kr (f-klass), 72 806 kr (åk 1–3), 78 630 kr (åk 4–6) respektive 87 367 kr 
(åk 7–9).
I grundbeloppet ingår årets lönerevision. Beräkningarna finns närmare beskrivna 
i bilagt beräkningsunderlag. Sammanställningen av dessa beräkningar kan ses 
nedan. 
Grundbidraget ska täcka kostnader för undervisning, lärverktyg, elevhälsa samt 
lokaler. Utöver grundbidraget tillkommer kost, socioekonomisk tilläggsresurs, 
administrationspålägg och momspålägg i ersättningen till fristående grundskolor. 
Budgeten för kost finns inom tekniska förvaltningen och ingår därför inte i 
grundbeloppet utan hanteras som ett tillägg.

Överklaga beslut
Enligt 28 kap. 5 § 2 och 9 punkterna skollagen (2010:800) får kommunens 
beslut i ärenden om bidrag till enskilda huvudmän överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. Kommunen är skyldig att hjälpa till med detta, om 
önskemål finns.

Thoren Framtid F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 52 420 72 806 78 630 87 367

-varav lokalkostnad 12 593 12 593 12 593 12 593
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 3264 3 264 3 264 3 264
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 915 2 526 2 701 2 963
Momspålägg 6 % 3 944 5 204 5 564 6 104
Bidrag per elev 2020 69 678 91 934 98 294 107 832
Bidrag per elev per månad 5 806 7 661 8 191 8 986

Grundskola Årsstadie 2020 2019 2019 rev.
Thoren framtid F-klass 69 678 61 581 68 022

åk 1-3 91 934 81 433 87 874
åk 4-6 98 294 86 182 92 623
åk 7-9 107 832 94 354 100 795

Jämförelse med föregående år
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Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden fastställer följande bidrag per elev respektive barn 

enligt sammanställning nedan till Thoren Framtid för 2020

Patrik Alm Roger Johansson 
Controller Förvaltningschef

Beslutet skickas till
Thoren Framtid
Verksamhetschef grundskola
Ekonom
Ekonomihandläggare grundskolan

Fritidshem Årsstadie Elevpeng Per månad
Thoren Framtid åk F-3 26 977 2 248

åk 4-6 18 922 1 577

Grundskola Årsstadie Elevpeng Per månad
Thoren Framtid F-klass 69 678 5 806

åk 1-3 91 934 7 661
åk 4-6 98 294 8 191
åk 7-9 107 832 8 986
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Utbildningsförvaltningen
Patrik Alm
Controller 
0476-64 24 95
patrik.alm@almhult.se

Beräkningsunderlag 

Bidrag fristående grundskolor 2020
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Bakgrund
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående grundskolor 
regleras i skollagen 9 kap 19–21 §§ (förskoleklass) samt 10 kap 37–39 
§§ (grundskola). 
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande 
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Den nettoram som 
av nämnden tilldelats grundskolan utgör grunden för beräkningen av 
bidraget.
Utöver beslutade belopp tillkommer möjlighet att söka tilläggsbelopp 
för elever med extraordinära behov.

Utbildningsnämndens budget 2020
Utbildningsnämnden har av kommunfullmäktige beviljats en 
nettobudget på 483 499 tkr.
Utbildningsnämnden har fördelat budgeten enligt nedan:

 
Kostverksamheten finns inom tekniska nämndens budget och ingår 
inte i ovanstående belopp.

tkr BUDGET
Vht 3 pos 2020
Nämnd- och styrelseverksamhet 1 300
Öppen förskola (familjecentral) 1 248
Förskola 107 000
Fritidshem 25 000
Förskoleklass 13 500
Grundskola 211 543
Grundsärskola 10 000
Gymnasieskola 80 500
Gymnasiesärskola 3 225
Grundläggande vuxenutbildning 9 300
Gymnasial vuxenutbildning 1 200
Särvux 732
Yrkesvux 1 404
Svenska för invandrare (SFI) 70
Uppdragsutbildning
Ledning 8 000
Framtid & Utveckling 9 477
Summa 483 499
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Beräkning grundbelopp inklusive 
socioekonomiskt belopp
Nämnden fastslagit en nettobudget på 225 043 000 tkr till 
grundskolan, inkluderat förskoleklass. Administrativa kostnader 
avräknas från denna. Såväl avräknas även skolskjuts som kommunen 
ansvarar för samt de tilläggsbelopp som fristående huvudmän också 
kan söka. Sedan justeras beloppet upp med årets lönerevision. 
Beloppet ökas även med en del bestående av Framtid och Utveckling. 
Framtid och Utveckling är en villkorad del av budgetramen för 2020. 

Beräkningar enligt nedan:

Budgetram (netto) 225 043 000

Avgående kostnader
Tilläggsbelopp 11 487 000
Skolskjuts 15 000 000
Administration 6 772 702

Justering intäkter
Lönerevision 2,8 % 3 484 254
Framtid och utveckling 4 462 500

Grundbelopp 199 730 052
 -varav ext kostnader 16 704 000
 -varav lokalkostnader 31 684 366

Socioekonomiskt del av grundbeloppet
4% 7 989 202

Grundbelopp kvar att fördela 191 740 850
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Antal elever i förskoleklass samt grundskola 
2019
Prognosen baserar sig på Statisticons befolkningsprognos för 
Älmhults kommun, daterad 2018-09-30. Utgångspunkten är att alla 
barn i grundskoleåldern går i grundskolan. Den befolkningsökning 
som prognostiseras har antagits ske med 1/12 per månad. Utöver de 
folkbokförda eleverna har särskoleelever dragits ifrån.
I genomsnitt prognostiseras Älmhult under 2020 totalt ha 2 516 
folkbokförda förskoleklass- och grundskoleelever i kommunala och 
fristående skolor. Dessa fördelas enligt tabell nedan. 

Stadie 2019 2020 Snitt Avdrag särskola Justerat snitt
Förskoleklass 277 279 278 0 278
År 1 263 287 275 0 275
År 2 251 273 262 1 261
År 3 255 260 258 3 255
År 4 279 262 271 0 271
År 5 254 285 270 1 269
År 6 228 260 244 1 243
År 7 210 234 222 2 220
År 8 234 216 225 9 216
År 9 217 239 228 0 228

2516Totalt antal (snitt)

Antal folkbokförda elever i kommunen
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Åldersviktat grundbelopp per elev

Då elever beroende på ålder antas ge upphov till olika kostnader 
beräknas grundbeloppet om till olika åldersstadier. De olika 
kostnaderna beror exempelvis på att elever går olika länge i skolan 
beroende på årsklass. Åldersstadierna delas in i fyra grupper, vilka är 
F-klass, åk 1-3, åk 4-6 samt åk 7-9. Framräknat grundbelopp att 
fördela till skolpengen är 191 740 850 kr. Grundbeloppet delas med 
prognostiserat elevantal och därmed fås ett grundbelopp per elev.
Uträkning samt differentiering till de olika årsstadierna enligt nedan:

Till detta belopp tillkommer medel för kosten. Kosten ligger inte i 
utbildningsförvaltningens budget och är därför inte med i 
grundbeloppet. För grundskolan är beloppet år 2020 per elev 8135 kr 
enligt Tekniska förvaltningens budget.

Årsstadie 2020 2019 Förändring
F-klass 52 420 45 743 15%
åk 1-3 72 806 63 926 14%
åk 4-6 78 630 68 926 14%
åk 7-9 87 367 75 760 15%

Efter höjning budgetram F-klass 52 420 52 528 0%
åk 1-3 72 806 70 711 3%
åk 4-6 78 630 75 711 4%
åk 7-9 87 367 82 545 6%

Differentierat grundbelopp i jämförelse med föregående år

Grundbelopp att fördela

F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Fördelningsfaktorer 0,72 1 1,08 1,2

Beräknat grundbelopp per elev med elevantal för varje stadie viktat med fördelningsfaktorn
Elevantal 278 791 783 664
Grundpeng per elev 72 806

Differentierat grundbelopp 52 420 72 806 78 630 87 367

Kontroll
Summa grundbelopp per stadie 14 572 771 57 589 236 61 567 335 58 011 509
Totalt utdelat grundbelopp

191 740 850

191 740 850

194



Beräkningsunderlag 2020

2020-01-16 7(9)

Socioekonomisk tilläggsresurs

Nedan återfinns beräkningar av den socioekonomiska tilläggsresursen. 
Denna är avsedd att kompensera för enheternas olika 
barnsammansättning avseende sociala faktorer som påverkar barnens 
förutsättningar att nå kunskapsmålen i skolan. Index har erhållits 
genom en regressionsanalys genomförd av SCB. Därefter är indexet 
viktat med antal prognostiserade elever per skola.
Då Internationella skolan är annorlunda är det beslutat att dess index 
ska utgöras av medianen indexen.
Totalt har 7 989 202 kr avsatts till fördelning av socioekonomisk 
tilläggsresurs. Fördelning sker enligt nedan tabell.

Tilläggsbeloppet adderas till det åldersviktade grundbeloppet.

Skola Antal 
elever

Index viktat 
antal 

elever

Tilläggsresurs 
per elev

Resurs 
per skola

Bråthult 44 43 18,92 1 418 62 371
Ryfors skola 76 52 39,26 1 714 129 423
Älmhults Montessoriskolan 75 53 39,485 1 747 130 165
Virestad 78 63 48,825 2 077 160 955
Klöxhultskolan 483 55 265,65 1 813 875 732
Diö skola 135 94 126,43 3 099 416 784
Thoren Framtid 126 99 124,74 3 264 411 213
Liatorp skola 53 98 51,94 3 231 171 223
Linneskolan 493 105 517,125 3 461 1 704 735
The International School of Älmhult 418 94 392,92 3 099 1 295 285
Gemöskolan 306 118 361,08 3 890 1 190 323
Elmeskolan 229 190 434,15 6 263 1 431 202
Idekulla 3 99 2,475 3 264 8 159
Färö 1 99 0,495 3 264 1 632
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Sammanställning skolpeng
Det åldersviktade grundbeloppet per elev adderas som tidigare nämnt 
med kostnad för kost per elev samt det framräknade socioekonomiska 
tilläggsbeloppet.
När dessa är adderade till grundbeloppet räknar man fram ett 
administrationspåslag på 3 % av detta belopp. Därefter när 
administrationspåslaget är adderat räknar man fram ett momspålägg 
om 6 % på detta sammanställda belopp. Efter addering av 
momspålägget får man slutligen skolpengen per elev för varje 
åldersstadie. Nedan följer beräkningar för respektive fristående 
huvudmän.

Virestad Friskola F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 52 420 72 806 78 630 87 367

-varav lokalkostnad 12 593 12 593 12 593 12 593
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 2077 2 077 2 077 2 077
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 879 2 491 2 665 2 927
Momspålägg 6 % 3 871 5 131 5 490 6 030
Bidrag per elev 2020 68 382 90 639 96 997 106 536
Bidrag per elev per månad 5 698 7 553 8 083 8 878

Bråthults Friskola F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 52 420 72 806 78 630 87 367

-varav lokalkostnad 12 593 12 593 12 593 12 593
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 1418 1 418 1 418 1 418
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 859 2 471 2 645 2 908
Momspålägg 6 % 3 830 5 090 5 450 5 990
Bidrag per elev 2020 67 662 89 919 96 278 105 817
Bidrag per elev per månad 5 638 7 493 8 023 8 818

Thoren Framtid F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 52 420 72 806 78 630 87 367

-varav lokalkostnad 12 593 12 593 12 593 12 593
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 3264 3 264 3 264 3 264
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 915 2 526 2 701 2 963
Momspålägg 6 % 3 944 5 204 5 564 6 104
Bidrag per elev 2020 69 678 91 934 98 294 107 832
Bidrag per elev per månad 5 806 7 661 8 191 8 986
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Idekulla skola F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 52 420 72 806 78 630 87 367

-varav lokalkostnad 12 593 12 593 12 593 12 593
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 3264 3 264 3 264 3 264
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 915 2 526 2 701 2 963
Momspålägg 6 % 3 944 5 204 5 564 6 104
Bidrag per elev 2020 69 678 91 934 98 294 107 832
Bidrag per elev per månad 5 806 7 661 8 191 8 986

Skolförening Växthustet ek.för. F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 52 420 72 806 78 630 87 367

-varav lokalkostnad 12 593 12 593 12 593 12 593
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 3264 3 264 3 264 3 264
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 915 2 526 2 701 2 963
Momspålägg 6 % 3 944 5 204 5 564 6 104
Bidrag per elev 2020 69 678 91 934 98 294 107 832
Bidrag per elev per månad 5 806 7 661 8 191 8 986

Utbetalningar och avstämningar
Preliminär elevpeng till fristående skolor betalas ut månadsvis mot 
faktura. Avstämning görs vid avläsning av elevantalet den 15:e i varje 
månad. Eventuella avvikelser justeras vid påföljande utbetalning. 
Bidraget betalas ut med en 12-del per månad.
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Utbildningsförvaltningen
Patrik Alm
Controller
0476–642495
Patrik.alm@almhult.se

Beräkningsunderlag

Bidrag fristående fritidshem 2020
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Bakgrund
Nämnden har i särskilt ärende beslutat om barnpeng för 
fritidshemsverksamheten 2020. Barnpengen motsvarar den genomsnittliga 
kostnaden per barn i den kommunala verksamheten och är densamma oavsett 
huvudman. Efter fördelning till barn som väljer fristående fritidshem ska 
återstående medel fördelas till de kommunala fritidshemmen. Inom den 
kommunala verksamheten görs avsättningar för centralt placerade kostnader 
innan en intern barnpeng beräknas, på samma sätt som till fristående 
verksamheter.
Beslutad intern barnpeng per fritidshem är exklusive socioekonomisk 
tilläggsresurs. Därutöver tillkommer möjligheter att söka tilläggsbelopp för barn 
med extraordinära behov.

Utbildningsnämndens nettobudget 2020
Grundbeloppet utgör grund för beräkning av barnpeng till både kommunala och 
fristående fritidshem och utgår från nettobudgeten med vissa justeringar. 
Nettobudget 2020 för utbildningsnämnden är beslutad enligt tabell nedan.

tkr BUDGET
Vht 3 pos 2020
Nämnd- och styrelseverksamhet 1 300
Öppen förskola (familjecentral) 1 248
Förskola 107 000
Fritidshem 25 000
Förskoleklass 13 500
Grundskola 211 543
Grundsärskola 10 000
Gymnasieskola 80 500
Gymnasiesärskola 3 225
Grundläggande vuxenutbildning 9 300
Gymnasial vuxenutbildning 1 200
Särvux 732
Yrkesvux 1 404
Svenska för invandrare (SFI) 70
Uppdragsutbildning
Ledning 8 000
Framtid & Utveckling 9 477
Summa 483 499
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Beräkning av grundbelopp inklusive 
socioekonomiskt belopp

Nämnden fastslagit en nettobudget på 25 000 tkr till fritidshem. Administrativa 
kostnader avräknas från denna. Sedan justeras nettobudgeten upp med 
statsbidrag som fristående huvudmän inte kan söka samt med årets lönerevision. 
Statsbidraget som kommunen får för att maxtaxa tillämpas är ett sådant 
statsbidrag och ingår i grundbidraget till fritidshemmen. Detta innebär att avgift 
utöver maxtaxa inte kan tas ut av vare sig kommun eller fristående huvudman. 
Om så skulle ske måste bidraget reduceras motsvarande statsbidraget. En del av 
justerade intäkter består av Framtid och Utveckling. Framtid och Utveckling är 
en villkorad del av budgetramen för 2020.
 
Beräkningar enligt nedan:

 

Budgetram (netto) 25 000 000

Avgående kostnader
Administration 261 000

Justering intäkter
Statsbidrag maxtaxa 888 000
Statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder 234 500
Lönerevision 2,8 % 579 487
Framtid och Utveckling 187 500

Grundbelopp 26 628 487
 -varav ext kostnader 18 952 000
 -varav lokalkostnader 5 417 000

Socioekonomiskt del av grundbeloppet
1,5% 399 427

Grundbelopp kvar att fördela 26 229 060
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Beräkning av elevantal

Prognosen baseras på Statisticons befolkningsprognos för Älmhults kommun, 
daterad 2018-09-30. Den befolkningsökning som prognostiseras antas ske med 
1/12 per månad. Snitt framräknat enligt nedan tabell:

Stadie 2019 2020 Snitt Avdrag särskola Justerat snitt
Förskoleklass 277 279 278 0 278
År 1 263 287 275 0 275
År 2 251 273 262 0 262
År 3 255 260 258 0 258
År 4 279 262 271 0 271
År 5 254 285 270 0 270
År 6 228 260 244 0 244

1858Totalt antal (snitt)

Antal folkbokförda elever i kommunen

Alla elever i kommunen antas inte vara inskrivna på fritidshem. Andelen 
inskrivna minskar med åldern vilket gör att skolpengen beräknas med olika antal 
elever beroende på åldersgrupp. Två åldersklasser används, F-3 och 4–6. För F-3 
antas 90 % vara inskrivna och för 4-6 antas 42 % vara inskrivna. Antaganden är 
gjorda utifrån statistik baserad på de 3 senaste årens elevantal. 

Andel inskrivna elever enligt tabell nedan:

Andel elever på fritids F-3 965,7 st
Andel elever på fritids 4-6 329,7 st
Totalt antal elever på fritids 1295 st
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Åldersviktat grundbelopp

Då elever beroende på ålder antas ge upphov till olika kostnader beräknas 
grundbeloppet om till olika åldersgrupper. Denna differentiering av 
grundbeloppet fördelas på samma vis som antalet barn i olika åldersgrupper, det 
vill säga på de två grupperna åk F-3 och åk 4–6. Framräknat grundbelopp att 
fördela till skolpengen är 26 229 060 kr. 

Till detta belopp tillkommer medel för kosten. Kosten ligger inte i 
utbildningsförvaltningens budget och är därför inte med i grundbeloppet. För 
fritidshem är beloppet år 2020 per elev 2 333 kr enligt Tekniska förvaltningens 
budget.

Grundbelopp att fördela 26 229 060

åk F-3 åk 4-6
Fördelningsfaktorer 1,2 0,8

Beräknat grundbelopp per elev med elevantal för varje stadie viktat med fördelningsfaktorn
Elevantal 965 330
Grundpeng per elev 18 445

Differentierat grundbelopp 22 134 14 756

Kontroll
Summa grundbelopp per stadie 21 359 530 4 869 530
Totalt utdelat grundbelopp 26 229 060
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Socioekonomisk tilläggsresurs

Nedan återfinns beräkningar av den socioekonomiska tilläggsresursen. Denna är 
avsedd att kompensera för enheternas olika barnsammansättning avseende 
sociala faktorer som påverkar barnens förutsättningar att nå kunskapsmålen i 
skolan. Index har erhållits genom en regressionsanalys genomförd av SCB. 
Därefter är indexet viktat med antal prognostiserade elever per skola.
Då Internationella skolan är annorlunda är det beslutat att dess index ska utgöra 
medianen av de framräknade indexen.
Totalt har 418 410 kr avsatts till fördelning av socioekonomisk tilläggsresurs. 
Fördelning sker enligt nedan tabell.

Skola Antal 
elever

SCB Index viktat 
antal 

elever

Tilläggsresurs 
per elev

Bråthult 52 54 28,1 193
Ryfors skola 68 64 43,2 228
Älmhults Montessoriskolan 47 49 23,2 175
Virestad 70 71 49,7 253
Klöxhultskolan 420 67 279,3 237
Diö skola 65 95 61,8 339
Liatorp skola 46 88 40,0 314
The International School of Älmhult 231 71 164,0 253
Gemöskolan 155 125 193,1 446
Elmeskolan 142 204 289,7 728

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

Virestad Friskola åk F-3 åk 4-6
Grundbidrag per elev 22 134 14 756

-varav lokalkostnad 3 117 1 066
Måltider 2 333 2 333
Socioekonomisk ti l läggsresurs 242 242
Administrationspåslag 3 % 741 520
Momspålägg 6 % 1 527 1 071
Bidrag per elev 2020 26 977 18 922
Bidrag per elev per månad 2 248 1 577

 

Bråthults Friskola åk F-3 åk 4-6
Grundbidrag per elev 22 134 14 756

-varav lokalkostnad 3 117 1 066
Måltider 2 333 2 333
Socioekonomisk ti l läggsresurs 184 184
Administrationspåslag 3 % 740 518
Momspålägg 6 % 1 523 1 067
Bidrag per elev 2020 26 914 18 858
Bidrag per elev per månad 2 243 1 572

Thoren Framtid åk F-3 åk 4-6
Grundbidrag per elev 22 134 14 756

-varav lokalkostnad 3 117 1 066
Måltider 2 333 2 333
Socioekonomisk ti l läggsresurs 242 242
Administrationspåslag 3 % 741 520
Momspålägg 6 % 1 527 1 071
Bidrag per elev 2020 26 977 18 922
Bidrag per elev per månad 2 248 1 577
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Utbetalningar och avstämningar

Preliminär skolpeng till fristående fritidshem betalas ut månadsvis mot faktura. 
Avstämning görs vid avläsning av elevantalet den 15:e i varje månad. Eventuella 
avvikelser justeras vid påföljande utbetalning. Bidraget betalas ut med en 12-del 
per månad.
Brytdatum för ålder är inte 1 januari utan istället 1 juli. Det betyder att en elev 
ersätts enligt åk F-3 från och med 1 juli det år eleven börjar förskoleklass och 
enligt åk 4–6 från och med 1 juli det år eleven börjar 4:e klass. Såväl avslutas 
betalningar för elev från och med 1 juli det året eleven avslutar 6:e klass.

Friskola Årsgrupp 2019 2020 Förändring
Virestad fritidshem åk F-3 27 778 26 977 -3%

åk 4-6 19 775 18 922 -4%

Bråthult fritidshem åk F-3 27 689 26 914 -3%
åk 4-6 19 636 18 858 -4%

Thoren framtid åk F-3 28 184 26 977 -4%
åk 4-6 20 181 18 922 -6%

Jämförelse med 2019 års skolpeng
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Sammanträdesprotokoll

2020-01-15 Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämndens utskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 8 Bidrag till Idekulla skola 2020
Ärendenummer UN 2019/192

Utbildningsnämndens utskotts beslut
1. Ärendet återkommer för beslut i utbildningsnämnden 2020-01-22.

Beslutsnivå
Utbildningsnämndens utskott

Sammanfattning av ärendet
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående huvudman regleras i 
skollagen 9 kap 19–21 §§ (förskoleklass) och 10 kap 
37–39 §§ (grundskola) 
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande 
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Den nettoram som av 
nämnden tilldelats förskola, fritidshem och grundskola utgör grunden för 
beräkningen av respektive bidrag.
Utöver beslutade belopp tillkommer möjlighet att söka tilläggsbelopp för barn 
med extraordinära behov.
Enligt 28 kap. 5 § 2 och 9 punkterna Skollagen (2010:800) får kommunens 
beslut i ärenden om bidrag till enskilda huvudmän överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. Kommunen är skyldig att hjälpa till med detta, om 
önskemål finns.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelsen Bidrag till fristående huvudman 2020, Idekulla skola 

daterad 2020-01-09

 Beräkningsunderlag Bidrag fristående grundskolor 2020 daterad 2020-01-09
____
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Utbildningsförvaltningen
Patrik Alm
Controller
0476-64 24 95
patrik.alm@almhult.se

Utbildningsnämnden

Bidrag till fristående huvudman 2020, Idekulla skola

Ärendenummer UN 2019/192

Sammanfattning av ärendet
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående huvudman regleras i 
skollagen 9 kap 19–21 §§ (förskoleklass) och 10 kap 
37–39 §§ (grundskola) 
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande 
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Den nettoram som av 
nämnden tilldelats förskola, fritidshem och grundskola utgör grunden för 
beräkningen av respektive bidrag.
Utbildningsnämnden har för 2020 fastställt budget för grundskoleverksamhet till 
225 043 tkr, inklusive förskoleklass.
Nettobudgeten ovan för respektive verksamhet är inklusive uppräkning till 2020 
års nivå förutom när det gäller lönekostnaderna som ligger kvar i 2019 års 
lönenivå. Detta eftersom kommunstyrelsen avsatt medel för att kompensera 
utbildningsnämnden för 2020 års lönerevision efter att den är klar. Dessa medel 
för kompensation till lönerevisionen 2020 är inräknade i skolpengen då de ingår 
i grundbeloppet. 
Utöver beslutade belopp tillkommer möjlighet att söka tilläggsbelopp för barn 
med extraordinära behov.
Enligt 28 kap. 5 § 2 och 9 punkterna Skollagen (2010:800) får kommunens 
beslut i ärenden om bidrag till enskilda huvudmän överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. Kommunen är skyldig att hjälpa till med detta, om 
önskemål finns.
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Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelsen Bidrag till fristående huvudman 2020, Idekulla skola 

daterad 2020-01-16

 Beräkningsunderlag Bidrag fristående grundskolor 2020 daterad 2020-01-16

Ärendebeskrivning

Bidrag till fristående grundskola (inklusive förskoleklass)
Utbildningsnämnden har för grundskola fastställt en nettobudget på 225 043 tkr, 
inkluderat förskoleklass. Grundbidraget per barn beräknas till 
52 420 kr (f-klass), 72 806 kr (åk 1–3), 78 630 kr (åk 4–6) respektive 87 367 kr 
(åk 7–9).
I grundbeloppet ingår årets lönerevision. Beräkningarna finns närmare beskrivna 
i bilagt beräkningsunderlag. Sammanställningen av dessa beräkningar kan ses 
nedan. Grundbidraget ska täcka kostnader för undervisning, lärverktyg, 
elevhälsa samt lokaler. Utöver grundbidraget tillkommer kost, socioekonomisk 
tilläggsresurs, administrationspålägg och momspålägg i ersättningen till 
fristående grundskolor. Budgeten för kost finns inom tekniska förvaltningen och 
ingår därför inte i grundbeloppet utan behandlas som ett tillägg.

Idekulla skola F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 52 420 72 806 78 630 87 367

-varav lokalkostnad 12 593 12 593 12 593 12 593
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 3264 3 264 3 264 3 264
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 915 2 526 2 701 2 963
Momspålägg 6 % 3 944 5 204 5 564 6 104
Bidrag per elev 2020 69 678 91 934 98 294 107 832
Bidrag per elev per månad 5 806 7 661 8 191 8 986

Grundskola Årsstadie 2020 2019 2019 rev.
Idekulla skola F-klass 69 678 61 581 68 022

åk 1-3 91 934 81 433 87 874
åk 4-6 98 294 86 182 92 623
åk 7-9 107 832 94 354 100 795

Jämförelse med föregående år
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Överklaga beslut
Enligt 28 kap. 5 § 2 och 9 punkterna skollagen (2010:800) får kommunens 
beslut i ärenden om bidrag till enskilda huvudmän överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. Kommunen är skyldig att hjälpa till med detta, om 
önskemål finns.

Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden fastställer följande bidrag per elev respektive barn 

enligt sammanställning nedan till Idekulla skola för 2020

Patrik Alm Roger Johansson 
Controller Förvaltningschef

Beslutet skickas till
Akten
Idekulla skola 
Verksamhetschef grundskola
Verksamhetschef förskola
Ekonom
Ekonomihandläggare grundskolan
Ekonomihandläggare förskolan

Grundskola Årsstadie Elevpeng Per månad
Idekulla skola F-klass 69 678 5 806

åk 1-3 91 934 7 661
åk 4-6 98 294 8 191
åk 7-9 107 832 8 986
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Utbildningsförvaltningen
Patrik Alm
Controller 
0476-64 24 95
patrik.alm@almhult.se

Beräkningsunderlag 

Bidrag fristående grundskolor 2020
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Bakgrund
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående grundskolor 
regleras i skollagen 9 kap 19–21 §§ (förskoleklass) samt 10 kap 37–39 
§§ (grundskola). 
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande 
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Den nettoram som 
av nämnden tilldelats grundskolan utgör grunden för beräkningen av 
bidraget.
Utöver beslutade belopp tillkommer möjlighet att söka tilläggsbelopp 
för elever med extraordinära behov.

Utbildningsnämndens budget 2020
Utbildningsnämnden har av kommunfullmäktige beviljats en 
nettobudget på 483 499 tkr.
Utbildningsnämnden har fördelat budgeten enligt nedan:

 
Kostverksamheten finns inom tekniska nämndens budget och ingår 
inte i ovanstående belopp.

tkr BUDGET
Vht 3 pos 2020
Nämnd- och styrelseverksamhet 1 300
Öppen förskola (familjecentral) 1 248
Förskola 107 000
Fritidshem 25 000
Förskoleklass 13 500
Grundskola 211 543
Grundsärskola 10 000
Gymnasieskola 80 500
Gymnasiesärskola 3 225
Grundläggande vuxenutbildning 9 300
Gymnasial vuxenutbildning 1 200
Särvux 732
Yrkesvux 1 404
Svenska för invandrare (SFI) 70
Uppdragsutbildning
Ledning 8 000
Framtid & Utveckling 9 477
Summa 483 499
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Beräkning grundbelopp inklusive 
socioekonomiskt belopp
Nämnden fastslagit en nettobudget på 225 043 000 tkr till 
grundskolan, inkluderat förskoleklass. Administrativa kostnader 
avräknas från denna. Såväl avräknas även skolskjuts som kommunen 
ansvarar för samt de tilläggsbelopp som fristående huvudmän också 
kan söka. Sedan justeras beloppet upp med årets lönerevision. 
Beloppet ökas även med en del bestående av Framtid och Utveckling. 
Framtid och Utveckling är en villkorad del av budgetramen för 2020. 

Beräkningar enligt nedan:

Budgetram (netto) 225 043 000

Avgående kostnader
Tilläggsbelopp 11 487 000
Skolskjuts 15 000 000
Administration 6 772 702

Justering intäkter
Lönerevision 2,8 % 3 484 254
Framtid och utveckling 4 462 500

Grundbelopp 199 730 052
 -varav ext kostnader 16 704 000
 -varav lokalkostnader 31 684 366

Socioekonomiskt del av grundbeloppet
4% 7 989 202

Grundbelopp kvar att fördela 191 740 850
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Antal elever i förskoleklass samt grundskola 
2019
Prognosen baserar sig på Statisticons befolkningsprognos för 
Älmhults kommun, daterad 2018-09-30. Utgångspunkten är att alla 
barn i grundskoleåldern går i grundskolan. Den befolkningsökning 
som prognostiseras har antagits ske med 1/12 per månad. Utöver de 
folkbokförda eleverna har särskoleelever dragits ifrån.
I genomsnitt prognostiseras Älmhult under 2020 totalt ha 2 516 
folkbokförda förskoleklass- och grundskoleelever i kommunala och 
fristående skolor. Dessa fördelas enligt tabell nedan. 

Stadie 2019 2020 Snitt Avdrag särskola Justerat snitt
Förskoleklass 277 279 278 0 278
År 1 263 287 275 0 275
År 2 251 273 262 1 261
År 3 255 260 258 3 255
År 4 279 262 271 0 271
År 5 254 285 270 1 269
År 6 228 260 244 1 243
År 7 210 234 222 2 220
År 8 234 216 225 9 216
År 9 217 239 228 0 228

2516Totalt antal (snitt)

Antal folkbokförda elever i kommunen
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Åldersviktat grundbelopp per elev

Då elever beroende på ålder antas ge upphov till olika kostnader 
beräknas grundbeloppet om till olika åldersstadier. De olika 
kostnaderna beror exempelvis på att elever går olika länge i skolan 
beroende på årsklass. Åldersstadierna delas in i fyra grupper, vilka är 
F-klass, åk 1-3, åk 4-6 samt åk 7-9. Framräknat grundbelopp att 
fördela till skolpengen är 191 740 850 kr. Grundbeloppet delas med 
prognostiserat elevantal och därmed fås ett grundbelopp per elev.
Uträkning samt differentiering till de olika årsstadierna enligt nedan:

Till detta belopp tillkommer medel för kosten. Kosten ligger inte i 
utbildningsförvaltningens budget och är därför inte med i 
grundbeloppet. För grundskolan är beloppet år 2020 per elev 8135 kr 
enligt Tekniska förvaltningens budget.

Årsstadie 2020 2019 Förändring
F-klass 52 420 45 743 15%
åk 1-3 72 806 63 926 14%
åk 4-6 78 630 68 926 14%
åk 7-9 87 367 75 760 15%

Efter höjning budgetram F-klass 52 420 52 528 0%
åk 1-3 72 806 70 711 3%
åk 4-6 78 630 75 711 4%
åk 7-9 87 367 82 545 6%

Differentierat grundbelopp i jämförelse med föregående år

Grundbelopp att fördela

F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Fördelningsfaktorer 0,72 1 1,08 1,2

Beräknat grundbelopp per elev med elevantal för varje stadie viktat med fördelningsfaktorn
Elevantal 278 791 783 664
Grundpeng per elev 72 806

Differentierat grundbelopp 52 420 72 806 78 630 87 367

Kontroll
Summa grundbelopp per stadie 14 572 771 57 589 236 61 567 335 58 011 509
Totalt utdelat grundbelopp

191 740 850

191 740 850
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Socioekonomisk tilläggsresurs

Nedan återfinns beräkningar av den socioekonomiska tilläggsresursen. 
Denna är avsedd att kompensera för enheternas olika 
barnsammansättning avseende sociala faktorer som påverkar barnens 
förutsättningar att nå kunskapsmålen i skolan. Index har erhållits 
genom en regressionsanalys genomförd av SCB. Därefter är indexet 
viktat med antal prognostiserade elever per skola.
Då Internationella skolan är annorlunda är det beslutat att dess index 
ska utgöras av medianen indexen.
Totalt har 7 989 202 kr avsatts till fördelning av socioekonomisk 
tilläggsresurs. Fördelning sker enligt nedan tabell.

Tilläggsbeloppet adderas till det åldersviktade grundbeloppet.

Skola Antal 
elever

Index viktat 
antal 

elever

Tilläggsresurs 
per elev

Resurs 
per skola

Bråthult 44 43 18,92 1 418 62 371
Ryfors skola 76 52 39,26 1 714 129 423
Älmhults Montessoriskolan 75 53 39,485 1 747 130 165
Virestad 78 63 48,825 2 077 160 955
Klöxhultskolan 483 55 265,65 1 813 875 732
Diö skola 135 94 126,43 3 099 416 784
Thoren Framtid 126 99 124,74 3 264 411 213
Liatorp skola 53 98 51,94 3 231 171 223
Linneskolan 493 105 517,125 3 461 1 704 735
The International School of Älmhult 418 94 392,92 3 099 1 295 285
Gemöskolan 306 118 361,08 3 890 1 190 323
Elmeskolan 229 190 434,15 6 263 1 431 202
Idekulla 3 99 2,475 3 264 8 159
Färö 1 99 0,495 3 264 1 632
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Sammanställning skolpeng
Det åldersviktade grundbeloppet per elev adderas som tidigare nämnt 
med kostnad för kost per elev samt det framräknade socioekonomiska 
tilläggsbeloppet.
När dessa är adderade till grundbeloppet räknar man fram ett 
administrationspåslag på 3 % av detta belopp. Därefter när 
administrationspåslaget är adderat räknar man fram ett momspålägg 
om 6 % på detta sammanställda belopp. Efter addering av 
momspålägget får man slutligen skolpengen per elev för varje 
åldersstadie. Nedan följer beräkningar för respektive fristående 
huvudmän.

Virestad Friskola F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 52 420 72 806 78 630 87 367

-varav lokalkostnad 12 593 12 593 12 593 12 593
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 2077 2 077 2 077 2 077
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 879 2 491 2 665 2 927
Momspålägg 6 % 3 871 5 131 5 490 6 030
Bidrag per elev 2020 68 382 90 639 96 997 106 536
Bidrag per elev per månad 5 698 7 553 8 083 8 878

Bråthults Friskola F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 52 420 72 806 78 630 87 367

-varav lokalkostnad 12 593 12 593 12 593 12 593
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 1418 1 418 1 418 1 418
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 859 2 471 2 645 2 908
Momspålägg 6 % 3 830 5 090 5 450 5 990
Bidrag per elev 2020 67 662 89 919 96 278 105 817
Bidrag per elev per månad 5 638 7 493 8 023 8 818

Thoren Framtid F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 52 420 72 806 78 630 87 367

-varav lokalkostnad 12 593 12 593 12 593 12 593
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 3264 3 264 3 264 3 264
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 915 2 526 2 701 2 963
Momspålägg 6 % 3 944 5 204 5 564 6 104
Bidrag per elev 2020 69 678 91 934 98 294 107 832
Bidrag per elev per månad 5 806 7 661 8 191 8 986

218



Beräkningsunderlag 2020

2020-01-16 9(9)

Idekulla skola F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 52 420 72 806 78 630 87 367

-varav lokalkostnad 12 593 12 593 12 593 12 593
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 3264 3 264 3 264 3 264
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 915 2 526 2 701 2 963
Momspålägg 6 % 3 944 5 204 5 564 6 104
Bidrag per elev 2020 69 678 91 934 98 294 107 832
Bidrag per elev per månad 5 806 7 661 8 191 8 986

Skolförening Växthustet ek.för. F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 52 420 72 806 78 630 87 367

-varav lokalkostnad 12 593 12 593 12 593 12 593
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 3264 3 264 3 264 3 264
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 915 2 526 2 701 2 963
Momspålägg 6 % 3 944 5 204 5 564 6 104
Bidrag per elev 2020 69 678 91 934 98 294 107 832
Bidrag per elev per månad 5 806 7 661 8 191 8 986

Utbetalningar och avstämningar
Preliminär elevpeng till fristående skolor betalas ut månadsvis mot 
faktura. Avstämning görs vid avläsning av elevantalet den 15:e i varje 
månad. Eventuella avvikelser justeras vid påföljande utbetalning. 
Bidraget betalas ut med en 12-del per månad.
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Sammanträdesprotokoll

2020-01-15 Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämndens utskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 9 Bidrag till Skolföreningen Växthuset 
ekonomisk förening 2020
Ärendenummer UN 2019/193

Utbildningsnämndens utskotts beslut
1. Ärendet återkommer för beslut i utbildningsnämnden 2020-01-22.

Beslutsnivå
Utbildningsnämndens utskott

Sammanfattning av ärendet
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående huvudman regleras i 
skollagen 9 kap 19–21 §§ (förskoleklass) och 10 kap 
37–39 §§ (grundskola) 
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande 
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Den nettoram som av 
nämnden tilldelats förskola, fritidshem och grundskola utgör grunden för 
beräkningen av respektive bidrag.
Utöver beslutade belopp tillkommer möjlighet att söka tilläggsbelopp för barn 
med extraordinära behov.
Enligt 28 kap. 5 § 2 och 9 punkterna Skollagen (2010:800) får kommunens 
beslut i ärenden om bidrag till enskilda huvudmän överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. Kommunen är skyldig att hjälpa till med detta, om 
önskemål finns.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelsen Bidrag till fristående huvudman 2020, Skolförening 

Växthuset ekonomisk förening daterad 2020-01-09

 Beräkningsunderlag Bidrag fristående grundskolor 2020 daterad 2020-01-09
_____
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Utbildningsförvaltningen
Patrik Alm
Controller
0476-64 24 95
patrik.alm@almhult.se

Utbildningsnämnden

Bidrag till fristående huvudman 2020, Skolförening 
Växthuset ekonomisk förening
Ärendenummer UN 2019/193

Sammanfattning av ärendet
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående huvudman regleras i 
skollagen 9 kap 19–21 §§ (förskoleklass) och 10 kap 
37–39 §§ (grundskola) 
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande 
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Den nettoram som av 
nämnden tilldelats förskola, fritidshem och grundskola utgör grunden för 
beräkningen av respektive bidrag.
Utbildningsnämnden har för 2020 fastställt budget för grundskoleverksamhet till 
225 043 tkr, inklusive förskoleklass.
Nettobudgeten ovan för respektive verksamhet är inklusive uppräkning till 2020 
års nivå förutom när det gäller lönekostnaderna som ligger kvar i 2019 års 
lönenivå. Detta eftersom kommunstyrelsen avsatt medel för att kompensera 
utbildningsnämnden för 2020 års lönerevision efter att den är klar. Dessa medel 
för kompensation till lönerevisionen 2020 är inräknade i skolpengen då de ingår 
i grundbeloppet. 
Utöver beslutade belopp tillkommer möjlighet att söka tilläggsbelopp för barn 
med extraordinära behov.
Enligt 28 kap. 5 § 2 och 9 punkterna Skollagen (2010:800) får kommunens 
beslut i ärenden om bidrag till enskilda huvudmän överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. Kommunen är skyldig att hjälpa till med detta, om 
önskemål finns.
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Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelsen Bidrag till fristående huvudman 2020, Skolförening 

Växthuset ekonomisk förening daterad 2020-01-16

 Beräkningsunderlag Bidrag fristående grundskolor 2020 daterad 2020-01-16

Ärendebeskrivning

Bidrag till fristående grundskola (inklusive förskoleklass)
Utbildningsnämnden har för grundskola fastställt en nettobudget på 225 043 tkr, 
inkluderat förskoleklass. Grundbidraget per barn beräknas till 
52 420 kr (f-klass), 72 806 kr (åk 1–3), 78 630 kr (åk 4–6) respektive 87 367 kr 
(åk 7–9).
 I grundbeloppet ingår årets lönerevision. Beräkningarna finns närmare 
beskrivna i bilagt beräkningsunderlag. Sammanställningen av dessa beräkningar 
kan ses nedan. Grundbidraget ska täcka kostnader för undervisning, lärverktyg, 
elevhälsa samt lokaler. Utöver grundbidraget tillkommer kost, socioekonomisk 
tilläggsresurs, administrationspålägg och momspålägg i ersättningen till 
fristående grundskolor. Budgeten för kost finns inom tekniska förvaltningen och 
ingår därför inte i grundbeloppet utan behandlas som ett tillägg.

Skolförening Växthustet ek.för. F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 52 420 72 806 78 630 87 367

-varav lokalkostnad 12 593 12 593 12 593 12 593
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 3264 3 264 3 264 3 264
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 915 2 526 2 701 2 963
Momspålägg 6 % 3 944 5 204 5 564 6 104
Bidrag per elev 2020 69 678 91 934 98 294 107 832
Bidrag per elev per månad 5 806 7 661 8 191 8 986

Grundskola Årsstadie 2020 2019 2019 rev.
F-klass 69 678 61 581 68 022
åk 1-3 91 934 81 433 87 874
åk 4-6 98 294 86 182 92 623
åk 7-9 107 832 94 354 100 795

Skolförening Växthuset 
ekonomisk förening 
(Färö)

Jämförelse med föregående år
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Överklaga beslut
Enligt 28 kap. 5 § 2 och 9 punkterna skollagen (2010:800) får kommunens 
beslut i ärenden om bidrag till enskilda huvudmän överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. Kommunen är skyldig att hjälpa till med detta, om 
önskemål finns.

Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden fastställer följande bidrag per elev respektive barn 

enligt sammanställning nedan till Skolförening Växthuset ekonomisk 
förening för 2020

Patrik Alm Roger Johansson 
Controller Förvaltningschef

Beslutet skickas till
Skolförening Växthuset ekonomisk förening
Verksamhetschef grundskola
Verksamhetschef förskola
Ekonom
Ekonomihandläggare grundskolan
Ekonomihandläggare förskolan

Grundskola Årsstadie Elevpeng Per månad
F-klass 69 678 5 806
åk 1-3 91 934 7 661
åk 4-6 98 294 8 191
åk 7-9 107 832 8 986

Skolförening Växthuset 
ekonomisk förening 
(Färö)
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Utbildningsförvaltningen
Patrik Alm
Controller 
0476-64 24 95
patrik.alm@almhult.se

Beräkningsunderlag 

Bidrag fristående grundskolor 2020
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Bakgrund
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående grundskolor 
regleras i skollagen 9 kap 19–21 §§ (förskoleklass) samt 10 kap 37–39 
§§ (grundskola). 
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande 
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Den nettoram som 
av nämnden tilldelats grundskolan utgör grunden för beräkningen av 
bidraget.
Utöver beslutade belopp tillkommer möjlighet att söka tilläggsbelopp 
för elever med extraordinära behov.

Utbildningsnämndens budget 2020
Utbildningsnämnden har av kommunfullmäktige beviljats en 
nettobudget på 483 499 tkr.
Utbildningsnämnden har fördelat budgeten enligt nedan:

 
Kostverksamheten finns inom tekniska nämndens budget och ingår 
inte i ovanstående belopp.

tkr BUDGET
Vht 3 pos 2020
Nämnd- och styrelseverksamhet 1 300
Öppen förskola (familjecentral) 1 248
Förskola 107 000
Fritidshem 25 000
Förskoleklass 13 500
Grundskola 211 543
Grundsärskola 10 000
Gymnasieskola 80 500
Gymnasiesärskola 3 225
Grundläggande vuxenutbildning 9 300
Gymnasial vuxenutbildning 1 200
Särvux 732
Yrkesvux 1 404
Svenska för invandrare (SFI) 70
Uppdragsutbildning
Ledning 8 000
Framtid & Utveckling 9 477
Summa 483 499
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Beräkning grundbelopp inklusive 
socioekonomiskt belopp
Nämnden fastslagit en nettobudget på 225 043 000 tkr till 
grundskolan, inkluderat förskoleklass. Administrativa kostnader 
avräknas från denna. Såväl avräknas även skolskjuts som kommunen 
ansvarar för samt de tilläggsbelopp som fristående huvudmän också 
kan söka. Sedan justeras beloppet upp med årets lönerevision. 
Beloppet ökas även med en del bestående av Framtid och Utveckling. 
Framtid och Utveckling är en villkorad del av budgetramen för 2020. 

Beräkningar enligt nedan:

Budgetram (netto) 225 043 000

Avgående kostnader
Tilläggsbelopp 11 487 000
Skolskjuts 15 000 000
Administration 6 772 702

Justering intäkter
Lönerevision 2,8 % 3 484 254
Framtid och utveckling 4 462 500

Grundbelopp 199 730 052
 -varav ext kostnader 16 704 000
 -varav lokalkostnader 31 684 366

Socioekonomiskt del av grundbeloppet
4% 7 989 202

Grundbelopp kvar att fördela 191 740 850
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Antal elever i förskoleklass samt grundskola 
2019
Prognosen baserar sig på Statisticons befolkningsprognos för 
Älmhults kommun, daterad 2018-09-30. Utgångspunkten är att alla 
barn i grundskoleåldern går i grundskolan. Den befolkningsökning 
som prognostiseras har antagits ske med 1/12 per månad. Utöver de 
folkbokförda eleverna har särskoleelever dragits ifrån.
I genomsnitt prognostiseras Älmhult under 2020 totalt ha 2 516 
folkbokförda förskoleklass- och grundskoleelever i kommunala och 
fristående skolor. Dessa fördelas enligt tabell nedan. 

Stadie 2019 2020 Snitt Avdrag särskola Justerat snitt
Förskoleklass 277 279 278 0 278
År 1 263 287 275 0 275
År 2 251 273 262 1 261
År 3 255 260 258 3 255
År 4 279 262 271 0 271
År 5 254 285 270 1 269
År 6 228 260 244 1 243
År 7 210 234 222 2 220
År 8 234 216 225 9 216
År 9 217 239 228 0 228

2516Totalt antal (snitt)

Antal folkbokförda elever i kommunen
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Åldersviktat grundbelopp per elev

Då elever beroende på ålder antas ge upphov till olika kostnader 
beräknas grundbeloppet om till olika åldersstadier. De olika 
kostnaderna beror exempelvis på att elever går olika länge i skolan 
beroende på årsklass. Åldersstadierna delas in i fyra grupper, vilka är 
F-klass, åk 1-3, åk 4-6 samt åk 7-9. Framräknat grundbelopp att 
fördela till skolpengen är 191 740 850 kr. Grundbeloppet delas med 
prognostiserat elevantal och därmed fås ett grundbelopp per elev.
Uträkning samt differentiering till de olika årsstadierna enligt nedan:

Till detta belopp tillkommer medel för kosten. Kosten ligger inte i 
utbildningsförvaltningens budget och är därför inte med i 
grundbeloppet. För grundskolan är beloppet år 2020 per elev 8135 kr 
enligt Tekniska förvaltningens budget.

Årsstadie 2020 2019 Förändring
F-klass 52 420 45 743 15%
åk 1-3 72 806 63 926 14%
åk 4-6 78 630 68 926 14%
åk 7-9 87 367 75 760 15%

Efter höjning budgetram F-klass 52 420 52 528 0%
åk 1-3 72 806 70 711 3%
åk 4-6 78 630 75 711 4%
åk 7-9 87 367 82 545 6%

Differentierat grundbelopp i jämförelse med föregående år

Grundbelopp att fördela

F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Fördelningsfaktorer 0,72 1 1,08 1,2

Beräknat grundbelopp per elev med elevantal för varje stadie viktat med fördelningsfaktorn
Elevantal 278 791 783 664
Grundpeng per elev 72 806

Differentierat grundbelopp 52 420 72 806 78 630 87 367

Kontroll
Summa grundbelopp per stadie 14 572 771 57 589 236 61 567 335 58 011 509
Totalt utdelat grundbelopp

191 740 850

191 740 850
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Socioekonomisk tilläggsresurs

Nedan återfinns beräkningar av den socioekonomiska tilläggsresursen. 
Denna är avsedd att kompensera för enheternas olika 
barnsammansättning avseende sociala faktorer som påverkar barnens 
förutsättningar att nå kunskapsmålen i skolan. Index har erhållits 
genom en regressionsanalys genomförd av SCB. Därefter är indexet 
viktat med antal prognostiserade elever per skola.
Då Internationella skolan är annorlunda är det beslutat att dess index 
ska utgöras av medianen indexen.
Totalt har 7 989 202 kr avsatts till fördelning av socioekonomisk 
tilläggsresurs. Fördelning sker enligt nedan tabell.

Tilläggsbeloppet adderas till det åldersviktade grundbeloppet.

Skola Antal 
elever

Index viktat 
antal 

elever

Tilläggsresurs 
per elev

Resurs 
per skola

Bråthult 44 43 18,92 1 418 62 371
Ryfors skola 76 52 39,26 1 714 129 423
Älmhults Montessoriskolan 75 53 39,485 1 747 130 165
Virestad 78 63 48,825 2 077 160 955
Klöxhultskolan 483 55 265,65 1 813 875 732
Diö skola 135 94 126,43 3 099 416 784
Thoren Framtid 126 99 124,74 3 264 411 213
Liatorp skola 53 98 51,94 3 231 171 223
Linneskolan 493 105 517,125 3 461 1 704 735
The International School of Älmhult 418 94 392,92 3 099 1 295 285
Gemöskolan 306 118 361,08 3 890 1 190 323
Elmeskolan 229 190 434,15 6 263 1 431 202
Idekulla 3 99 2,475 3 264 8 159
Färö 1 99 0,495 3 264 1 632
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Sammanställning skolpeng
Det åldersviktade grundbeloppet per elev adderas som tidigare nämnt 
med kostnad för kost per elev samt det framräknade socioekonomiska 
tilläggsbeloppet.
När dessa är adderade till grundbeloppet räknar man fram ett 
administrationspåslag på 3 % av detta belopp. Därefter när 
administrationspåslaget är adderat räknar man fram ett momspålägg 
om 6 % på detta sammanställda belopp. Efter addering av 
momspålägget får man slutligen skolpengen per elev för varje 
åldersstadie. Nedan följer beräkningar för respektive fristående 
huvudmän.

Virestad Friskola F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 52 420 72 806 78 630 87 367

-varav lokalkostnad 12 593 12 593 12 593 12 593
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 2077 2 077 2 077 2 077
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 879 2 491 2 665 2 927
Momspålägg 6 % 3 871 5 131 5 490 6 030
Bidrag per elev 2020 68 382 90 639 96 997 106 536
Bidrag per elev per månad 5 698 7 553 8 083 8 878

Bråthults Friskola F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 52 420 72 806 78 630 87 367

-varav lokalkostnad 12 593 12 593 12 593 12 593
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 1418 1 418 1 418 1 418
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 859 2 471 2 645 2 908
Momspålägg 6 % 3 830 5 090 5 450 5 990
Bidrag per elev 2020 67 662 89 919 96 278 105 817
Bidrag per elev per månad 5 638 7 493 8 023 8 818

Thoren Framtid F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 52 420 72 806 78 630 87 367

-varav lokalkostnad 12 593 12 593 12 593 12 593
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 3264 3 264 3 264 3 264
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 915 2 526 2 701 2 963
Momspålägg 6 % 3 944 5 204 5 564 6 104
Bidrag per elev 2020 69 678 91 934 98 294 107 832
Bidrag per elev per månad 5 806 7 661 8 191 8 986
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Idekulla skola F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 52 420 72 806 78 630 87 367

-varav lokalkostnad 12 593 12 593 12 593 12 593
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 3264 3 264 3 264 3 264
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 915 2 526 2 701 2 963
Momspålägg 6 % 3 944 5 204 5 564 6 104
Bidrag per elev 2020 69 678 91 934 98 294 107 832
Bidrag per elev per månad 5 806 7 661 8 191 8 986

Skolförening Växthustet ek.för. F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 52 420 72 806 78 630 87 367

-varav lokalkostnad 12 593 12 593 12 593 12 593
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 3264 3 264 3 264 3 264
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 915 2 526 2 701 2 963
Momspålägg 6 % 3 944 5 204 5 564 6 104
Bidrag per elev 2020 69 678 91 934 98 294 107 832
Bidrag per elev per månad 5 806 7 661 8 191 8 986

Utbetalningar och avstämningar
Preliminär elevpeng till fristående skolor betalas ut månadsvis mot 
faktura. Avstämning görs vid avläsning av elevantalet den 15:e i varje 
månad. Eventuella avvikelser justeras vid påföljande utbetalning. 
Bidraget betalas ut med en 12-del per månad.
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Utbildningsnämndens utskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 11 Interkommunal ersättning förskola, fritidshem 
och grundskola 2020
Ärendenummer UN 2019/65

Utbildningsnämndens utskotts beslut

1. Ärendet återkommer för beslut i utbildningsnämnden 2020-01-22

Beslutsnivå
utbildningsnämnden
____
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Utbildningsförvaltningen
Patrik Alm
Controller
0476-64 24 95
patrik.alm@almhult.se

Utbildningsnämnden

Interkommunal ersättning förskola, fritidshem och 
grundskola 2020
Ärendenummer UN 2019/65

Sammanfattning av ärendet

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelsen Interkommunal ersättning förskola, fritidshem och 

grundskola 2020 daterad 2020-01-16

Ärendebeskrivning
Skollagen 8 kap. 17 § En kommun som i sin förskola har ett barn från en annan 
kommun ska ersättas för sina kostnader för barnets utbildning av barnets/elevens 
hemkommun, om mottagandet grundar sig på 13 § första stycket, 8 kap 
skollagen.
Även i de fall som avses i 13 § andra stycket ska hemkommunen betala 
ersättning till den mottagande kommunen. Om kommunerna i ett sådant fall inte 
kommer överens om något annat, ska ersättningen bestämmas med hänsyn till 
kommunens åtagande och barnets behov efter samma grunder som 
hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen förskola. Har ett 
barn ett omfattande behov av särskilt stöd, behöver hemkommunen inte lämna 
bidrag för det särskilda stödet, om betydande organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter uppstår för kommunen. 

Enligt skollagen 14 kap, 14 § ska en kommun som i sitt fritidshem har en elev 
från en annan kommun ersättas för sina kostnader för elevens utbildning i 
fritidshemmet av elevens hemkommun, om elevens skolgång i den mottagande 
kommunens förskoleklass, grundskola eller grundsärskola grundar sig på 9 kap. 
13 § första stycket, 10 kap. 24, 25 eller 26 § eller 11 kap. 24 § andra stycket 2 
eller 25 §.
Även i andra fall då en kommun i sitt fritidshem har en elev från en annan 
kommun ska hemkommunen betala ersättning till den mottagande kommunen. 
Om kommunerna i ett sådant fall inte kommer överens om annat, ska 
ersättningen bestämmas med hänsyn till kommunens åtagande och elevens 
behov efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av 
resurser till sina egna fritidshem. Har en elev ett omfattande behov av särskilt 
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stöd, behöver hemkommunen inte lämna bidrag för det särskilda stödet, om 
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.
Ersättningen enligt första eller andra stycket ska i förekommande fall minskas 
med belopp som huvudmannen tar ut enligt 12 §.

För grundskolan gäller enligt skollagen 10 kap, 34 § att en kommun som i sin 
grundskola har en elev från en annan kommun ska ersättas för sina kostnader för 
elevens utbildning av elevens hemkommun, om elevens skolgång i kommunen 
grundar sig på 25 §, 26 § eller 28 § andra stycket.
Även i de fall som avses i 27 § ska hemkommunen betala ersättning till den 
mottagande kommunen. Om kommunerna i ett sådant fall inte kommer överens 
om annat, ska ersättningen bestämmas med hänsyn till kommunens åtagande och 
elevens behov efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning 
av resurser till de egna grundskolorna. Har en elev ett omfattande behov av 
särskilt stöd, behöver hemkommunen inte lämna bidrag för det särskilda stödet, 
om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för 
kommunen. Lag (2014:458).

Beräkningsunderlagen för priser för interkommunal ersättning grundar sig på 
friskolebeloppen exklusive administrations och momspålägg.  Pedagogisk 
omsorgs prissätts som förskola. 

Förslag till ny prissättning redovisas nedan för förskola, fritidshem och 
grundskola. Fakturering sker månadsvis enligt pris per månad.

Priser vid interkommunal ersättning för förskola
Utbildningsnämnden har för förskola fastställt nedanstående priser

Förskola interkommunalt 1-2-åringar 3-åringar 4-5-åringar
Grundbidrag per barn 119 787 111 307 86 925

-varav lokalkostnad 12 892 12 892 12 892
Socioekonomisk ti l läggsresurs 1756 1 756 1 756
Måltider 12 384 12 384 12 384
Pris per barn 2020 133 927 125 447 101 065
Pris per barn och månad 11 161 10 454 8 422

Jämförelse med föregående år
Förskola Årsstadie 2020 2019 Förändring
Interkommunalt pris 1-2 åringar 133 927 158 622 -16%
per barn 3-åringar 125 447 128 176 -2%

4-5 åringar 101 065 97 730 3%
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Priser vid interkommunal ersättning för fritidshem
Utbildningsnämnden har för fritidshem fastställt nedanstående priser

Fritidshem interkommunalt åk F-3 åk 4-6
Grundpris per elev 20 455 13 637

-varav lokalkostnad 3 117 1 066
Måltider 2 333 2 333
Socioekonomisk ti l läggsresurs 299 299
Pris per elev 2020 23 087 16 269
Pris per elev per månad 1 924 1 356

Jämförelse med föregående år

Fritidshem Årsstadie 2020 2019 Förändring
Interkommunalt elevpris åk F-3 23 087 32 329 -29%

åk 4-6 16 269 24 992 -35%

Priser vid interkommunal ersättning för grundskola
Utbildningsnämnden har för fritidshem fastställt nedanstående priser

Jämförelse med föregående år

Överklaga beslut
Enligt 28 kap. 5 § 2 och 9 punkterna skollagen (2010:800) får kommunens 
beslut i ärenden om bidrag till enskilda huvudmän överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. Kommunen är skyldig att hjälpa till med detta, om 
önskemål finns.

Interkommunalt elevpris F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 54 198 75 274 81 296 90 329

-varav lokalkostnad 12 593 12 593 12 593 12 593
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 3374 3 374 3 374 3 374
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Pris per elev 2020 65 707 86 784 92 806 101 839
Pris per elev per månad 5 476 7 232 7 734 8 487

Grundskola Årsstadie 2020 2019 Förändring
Interkommunalt elevpris F-klass 65 707 59 794 10%

åk 1-3 86 784 77 977 11%
åk 4-6 92 806 82 326 13%
åk 7-9 101 839 89 811 13%
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Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden fastställer följande priser per elev respektive barn enligt 

sammanställning nedan. Beloppen faktureras månadsvis enligt pris per 
månad.

Patrik Alm Roger Johansson 
Controller Förvaltningschef

Beslutet skickas till
Akten
Verksamhetschef grundskola
Verksamhetschef förskola
Ekonom
Ekonomihandläggare grundskolan
Ekonomihandläggare förskolan

Förskola Årsstadie Pris per barn Per månad
Interkommunalt pris 1-2 åringar 133 927 11 161
per barn 3-åringar 125 447 10 454

4-5 åringar 101 065 8 422

Fritidshem Årsstadie Elevpeng Per månad
Interkommunalt elevpris åk F-3 23 087 1 924

åk 4-6 16 269 1 356

Grundskola Årsstadie Elevpris Per månad

Interkommunalt elevpris F-klass 65 707 5 476
åk 1-3 86 784 7 232
åk 4-6 92 806 7 734
åk 7-9 101 839 8 487
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Utbildningsnämndens utskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 12 Interkommunal ersättning gymnasium 2020 - 
kommunal huvudman
Ärendenummer UN 2019/65

Utbildningsnämndens utskotts beslut
Utbildningsnämndens utskotts förslag till utbildningsnämnden.

1. Utbildningsnämnden beslutar att fastställa grundbelopp för kommunal 
huvudman gymnasiet 2020 enligt nedan.

2020, kr

BA
Bygg- och 
anläggningsprogrammet 137 618

BF Barn- och fritidsprogrammet 119 019
EE El- och energiprogrammet 160 822
EK Ekonomiprogrammet 118 711

HA
Handels- och 
administrationsprogrammet 106 856

IB International Baccalaureate 125 618
IM Introduktionsprogram 120 088
NA Naturvetenskapsprogrammet 116 336
Orion Orion 156 320
SA Samhällsvetenskapsprogrammet 94 234
TE Teknikprogrammet 103 714
VO Vård- och omsorgsprogrammet 142 075
GS Gymnasiesärskolan 337 970

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden
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Utbildningsnämndens utskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag till grundbelopp för kommunal huvudman gymnasiet 2020. 
För varje elev som genomgår utbildning vid en godkänd kommunal 
gymnasieskola eller gymnasiesärskola ska elevens hemkommun betala ett
grundbelopp. Grundbeloppet ska bestämmas på samma grunder som kommunen
tillämpar vid fördelning av resurser till de egna programmen eller inriktningarna.
Inom gymnasieverksamheten har kostnaderna fördelats per program.

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-08
_____
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Utbildningsförvaltningen
Samuel Svensson 
samuel.svensson@almhult.se

Utbildningsnämnden

Interkommunal ersättning kommunal huvudman 
gymnasiet 2020
Ärendenummer UN 2019/65

Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag till grundbelopp för kommunal huvudman gymnasiet 2020.
Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-08

Ärendeberedning
För varje elev som genomgår utbildning vid en godkänd kommunal huvudman
gymnasieskola eller gymnasiesärskola ska elevens hemkommun betala ett
grundbelopp. Grundbeloppet ska bestämmas på samma grunder som kommunen
tillämpar vid fördelning av resurser till de egna programmen eller inriktningarna.
Inom gymnasieverksamheten har kostnaderna fördelats per program. Förslag till
grundbelopp 2020 redovisas i tabellform nedan.

2019
Rikspris 

2019 2020
BA Bygg- och anläggningsprogrammet 133 788 129 000 137 618
BF Barn- och fritidsprogrammet 102 368 100 700 119 019
EE El- och energiprogrammet 151 744 122 800 160 822
EK Ekonomiprogrammet 105 489 85 300 118 711

HA
Handels- och 
administrationsprogrammet 104 149 101 100 106 856

IB International Baccalaureate 120 732 125 618
IM Introduktionsprogram 154 355 120 088
NA Naturvetenskapsprogrammet 93 210 92 900 116 336
Orion Orion 162 440 156 320
SA Samhällsvetenskapsprogrammet 88 922 86 900 94 234
TE Teknikprogrammet 95 466 99 600 103 714
VO Vård- och omsorgsprogrammet 113 358 105 000 142 075
GS Gymnasiesärskolan 318 568 360 600 337 970
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Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa grundbelopp för kommunal 
huvudmann gymnasiet 2020 enligt förvaltningens förslag enligt tjänsteskrivelsen

Samuel Svensson Roger Johansson
Verksamhetschef Förvaltningschef

Beslutet skickas till
Ekonom; Patrik Alm
Verksamhetschef gymnasiet; Samuel Svensson
Ekonomihandläggare gymnasiet; Leif Karlsson
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Utbildningsnämndens utskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 13 Interkommunal ersättning gymnasium 2020 - 
fristående huvudman
Ärendenummer UN 2019/65

Utbildningsnämndens utskotts beslut
Utbildningsnämndens utskotts förslag till beslut.
1. Utbildningsnämnden beslutar att fastställa grundbelopp för fristående 

huvudmän gymnasiet 2020 enligt nedan.
Kostnader 
per elev 
exkl.adm

3% 
Adm

6% 
Moms

Grundbelopp    
2020

BA
Bygg- och 
anläggningsprogrammet 133 610 4 008 8 257 145 875

BF Barn- och fritidsprogrammet 115 553 3 467 7 141 126 160
EE El- och energiprogrammet 156 138 4 684 9 649 170 471
EK Ekonomiprogrammet 115 253 3 458 7 123 125 833

HA
Handels- och 
administrationsprogrammet 103 743 3 112 6 411 113 267

IB International Baccalaureate 104 529 3 136 6 460 114 124
IM Introduktionsprogram 116 590 3 498 7 205 127 293
NA Naturvetenskapsprogrammet 112 947 3 388 6 980 123 316
Orion Orion 151 767 4 553 9 379 165 699
SA Samhällsvetenskapsprogrammet 91 489 2 745 5 654 99 888
TE Teknikprogrammet 100 693 3 021 6 223 109 936
VO Vård- och omsorgsprogrammet 137 937 4 138 8 525 150 600
GS Gymnasiesärskolan 328 126 9 844 20 278 358 247

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag till grundbelopp för fristående huvudmän gymnasiet 2020.
För varje elev som genomgår utbildning vid en godkänd fristående
gymnasieskola eller gymnasiesärskola ska elevens hemkommun betala ett
grundbelopp. Grundbeloppet ska bestämmas på samma grunder som kommunen
tillämpar vid fördelning av resurser till de egna programmen eller inriktningarna.
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Utbildningsnämndens utskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Inom gymnasieverksamheten har kostnaderna fördelats per program

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-08
_____
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Utbildningsförvaltningen
Samuel Svensson 
samuel.svensson@almhult.se

Utbildningsnämnden

Interkommunal ersättning gymnasiet 2020
Ärendenummer UN 2019/65

Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag till grundbelopp för fristående huvudmän gymnasiet 2020.
Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-08

Ärendeberedning
För varje elev som genomgår utbildning vid en godkänd fristående
gymnasieskola eller gymnasiesärskola ska elevens hemkommun betala ett
grundbelopp. Grundbeloppet ska bestämmas på samma grunder som kommunen
tillämpar vid fördelning av resurser till de egna programmen eller inriktningarna.
Inom gymnasieverksamheten har kostnaderna fördelats per program. Förslag till
grundbelopp 2020 redovisas i tabellform nedan.

Kostnader 
per elev 
exkl.adm

3% 
Adm

6% 
Moms

Grundbelopp 
2020

BA Bygg- och anläggningsprogrammet 133 610 4 008 8 257 145 875
BF Barn- och fritidsprogrammet 115 553 3 467 7 141 126 160
EE El- och energiprogrammet 156 138 4 684 9 649 170 471
EK Ekonomiprogrammet 115 253 3 458 7 123 125 833

HA
Handels- och 
administrationsprogrammet 103 743 3 112 6 411 113 267

IB International Baccalaureate 104 529 3 136 6 460 114 124
IM Introduktionsprogram 116 590 3 498 7 205 127 293
NA Naturvetenskapsprogrammet 112 947 3 388 6 980 123 316
Orion Orion 151 767 4 553 9 379 165 699
SA Samhällsvetenskapsprogrammet 91 489 2 745 5 654 99 888
TE Teknikprogrammet 100 693 3 021 6 223 109 936
VO Vård- och omsorgsprogrammet 137 937 4 138 8 525 150 600
GS Gymnasiesärskolan 328 126 9 844 20 278 358 247
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Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa grundbelopp för fristående huvudmän 
gymnasiet 2020 enligt förvaltningens förslag enligt tjänsteskrivelsen

Samuel Svensson Roger Johansson
Verksamhetschef Förvaltningschef

Beslutet skickas till
Ekonom; Patrik Alm
Verksamhetschef gymnasiet; Samuel Svensson
Ekonomihandläggare gymnasiet; Leif Karlsson
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Utbildningsförvaltningen
Roger Johansson 
roger.johansson@almhult.se

Utbildningsnämnden

Svar till Skolinspektionen
Ärendenummer UN 2019/188

Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen fick den 10 november en anmälan till sig gällande 
förberedelseklass på Linnéskolan. Eftersom inget klagomål eller anmälan 
framförts till Älmhults kommun, beslutade Skolinspektionen att överlämna 
ärendet till kommunen. Utredningen som kommunen gör, ska överlämnas till 
Skolinspektionen senast den 14 februari.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-15
 Utbildningsförvaltningens utredning daterad 2020-01-14
 Skolinspektionens beslut daterat 2019-11-14

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden tar förvaltningens förslag till svar, som sitt eget och skickar 
det till Skolinspektionen

Roger Johansson Underskrift
Utbildningschef Titel

Beslutet skickas till
Skolinspektionen
Verksamhetschef grundskola
Rektor Linnéskolan
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Utbildningsförvaltningen  
Camilla Svensson
Utvecklingsstrateg
camilla.svensson@almhult.se

Dnr SI 2019:9043

Huvudmannens utredning 
och åtgärder
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Inledning
Skolinspektionen har den 10 november 2019 mottagit en anonym anmälan som 
rör Linnéskolan i Älmhults kommun. Älmhults kommun, som är huvudman för 
Linnéskolan, ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med 
skolförfattningarna. Då det framgått av uppgifterna till Skolinspektionen att 
anmälan inte lämnats till huvudmannen, enligt de rutiner som huvudmannen har 
och är skyldig att agera utifrån, har Skolinspektionen beslutat att överlämna 
uppgifterna till Älmhults kommun för utredning och eventuella åtgärder. 
Huvudmannen har utsett utbildningsförvaltningens utvecklingsstrateg att 
genomföra utredning av anmälningsärendet, och se till att nödvändiga åtgärder 
vidtas.
Denna rapport redogör för utredningens genomförande, resultat och slutsatser, 
samt åtgärder som huvudmannen vidtagit för att säkerställa att utbildningen 
genomförs i enlighet med skolförfattningarna.
Huvudmannen bedömer att vidtagna åtgärder säkrar att Linnéskolan genomför 
utbildning i enlighet med skolförfattningarna. 

Anmälan
I anmälan, som inkommit till Skolinspektionen den 10 november 2019, skriver 
anmälaren följande: 
Linneskolan i Älmhult placerar systematiskt elever som har svårigheter i FBK-
klass trots att de har mer än två års skolgång i Sverige. Eleverna delas in i 3 
grupper/steg och för att komma ut i ordinarie klass måste eleverna klara 
språktest i alla 3 steg. 
I den här klassen finns det elever som har stora inlärningssvårigheter och bör 
absolut inte exkluderas från ordinarie klassundervisning. FBK-klassen saknar 
till stora delar behöriga lärare och bedrivs lite med ”vänstra handen” så att 
ordinarie klasslärare på skolan slipper anpassa sina lektioner efter de aktuella 
elevernas förmågor!
Linnéskolans ledning vet om att FBK är en begränsad möjlighet upp till 2 år för 
eleven men har fått godkänt från grundskolechefen i kommunen att överträda 
den regeln och fortsätta verksamheten som den är trots att den bryter mot 
gällande regler. Jag som jobbar i annan verksamhet än skolan men som ändå 
har med dessa ungdomar att göra ser alla tecken på att de känner sig utanför i 
skolan och börjar leva ett destruktivt liv med skolkning och ”bus” som är på väg 
att bli kriminalitet. Hjälp dessa ungdomar innan det är för sent!
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Genomförande av utredning
Huvudmannens utredning har fokuserats kring de påståenden i anmälan som 
handlar om avvikelse från skolförfattningarna. 
Under utredningen har utvecklingsstrateg inhämtat uppgifter om utbildningens 
genomförande från Linnéskolans rektor, personal i förberedelseklass, 
administrativ personal på skolan samt elever i förberedelseklass. 
Underlag i huvudmannens utredning är också granskning av skolans rutiner och 
dokumentation gällande kartläggningar, placeringsbeslut, uppföljning och 
utvärdering.

Resultat och slutsatser
Linnéskolan organiserar utbildning för nyanlända på några olika sätt, beroende 
på bedömningen av respektive elevs förutsättningar och behov. 
Kartläggning steg 1 och steg 2 görs alltid med Skolverkets kartläggningsmaterial 
när eleven är ny i det svenska skolsystemet. Ibland görs även kartläggningens 
steg 3. Utifrån kartläggningsresultatet görs en bedömning gällande elevens 
kunskaper och behov. Denna bedömning görs av personal med erfarenhet och 
kompetens inom svenska som andraspråk. Rektor fattar beslut om 
klasstillhörighet och eventuell placering i förberedelseklass utifrån 
bedömningen. 
Linnéskolan har förberedelseklass i två steg, FBK1 och FBK2. I FBK1 har de 
elever gått som inte klarat kartläggningens steg 1. När eleven klarat steg 1 har 
hen gått över till FBK2. Eleverna får undervisning av behöriga och erfarna 
svenska som andraspråkslärare både i FBK1 och i FBK2. 
Utöver lektioner i förberedelseklass har eleverna i olika omfattning, och med 
progressiv ökning över tid, lektioner med sin ordinarie klass på skolan. 
Omfattningen och progressionen av ordinarie klassundervisning beror på 
bedömningen av elevens förutsättningar och behov. Linnéskolans lärare i 
svenska som andraspråk gör tester några gånger per termin, ofta utifrån 
Skolverkets bedömningsmaterial Bygga svenska, för att kontinuerligt följa 
elevens lärande och anpassa undervisningen. En del nyanlända elever rör sig 
genom förberedelseklass på några veckor eller få månader, medan andra elever 
behöver längre tid med intensiv språkträning för att klara undervisning med 
ordinarie klass. Skolans analys visar att elevens eventuella tidigare skolbakgrund 
och skriftspråkliga förmåga på hemspråket ofta har stor betydelse för denna 
progression. 
En del nyanlända elever har genomgått kartläggning och påbörjat utbildning i 
svensk skola innan de kom till Linnéskolan. Gällande dessa elever har 
Linnéskolans rektor och personal haft överlämning för att ta del av tidigare 
bedömning av elevens kunskaper och utveckling, vilket legat till grund för 
Linnéskolans organisering av eventuellt stöd till eleven. En del av de här 
eleverna har ingått i förberedelseklass på Linnéskolan, och en del har gått in i 
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ordinarie klass på heltid direkt, beroende på bedömningen av elevens 
förutsättningar och behov.
Linnéskolan har dokumentation om de nyanlända elevernas startdatum i det 
svenska skolsystemet, kartläggningsresultat, uppföljningar av elevens lärande 
och utveckling samt rektorsbeslut gällande bland annat grupptillhörighet. 
Huvudmannens utredning visar att tre elever som under hösten 2019 inte klarat 
kartläggningsmaterialets steg 1, men som befunnit sig i en annan skolas 
förberedelseklass mer än två år, ingått i Linnéskolans förberedelseklass under 
höstterminen 2019. Avsikten har varit att ge eleverna intensivträning i svenska 
språket för att de snarast möjligt ska kunna ta del av ordinarie klassundervisning. 
Rektor har under höstterminen haft dialog med eleverna, för att följa upp deras 
synpunkter på denna placering. 
Trots goda intentioner är denna organisation av utbildning för nyanlända inte 
förenlig med skolförfattningarna, och huvudmannens slutsats är därför att 
Linnéskolan måste göra en förändring av utbildningen för elever som varit i 
förberedelseklass i två år eller mer. 
Huvudmannen drar även slutsatsen att skolans rutiner gällande att det är en 
kvalificerad språklig bedömning utifrån Skolverkets bedömningsmaterial som 
ligger till grund för rektors beslut om omfattning och progression av tillhörighet 
i förberedelseklass över till ordinarie undervisningsgrupp är i linje med 
skolförfattningarna.

Åtgärder
Rektor på Linnéskolan omorganiserar utbildningen för nyanlända. Från och med 
den 28 januari 2020 är ingen elev som redan gått i förberedelseklass i två år 
placerad i Linnéskolans förberedelseklass. 
Elever med behov av språkligt stöd kommer även fortsättningsvis att få det via 
skolans lärare, bland annat svenska som andraspråklärare, utifrån bedömning av 
behov. Skolan har även studiehandledare, modersmålslärare, speciallärare och 
specialpedagog som arbetar för att anpassa undervisning efter elevens 
förutsättningar och behov. Rektor säkerställer att vid behov genomförs 
pedagogiska kartläggningar, åtgärdsprogram upprättas, följs upp och utvärderas 
liksom övriga erforderliga beslut och rutiner för kvalitetssäkring och 
dokumentation. 
Huvudmannen bedömer att vidtagna åtgärder säkrar att Linnéskolan genomför 
utbildning i enlighet med skolförfattningarna. 

Uppföljning
Inom ramen för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete görs kontinuerliga 
uppföljningar av Linnéskolans utbildning för nyanlända vid ett flertal tillfällen 
varje läsår. Uppföljning sker via dialog, verksamhetsbesök och 
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dokumentgranskning. Uppföljningens syfte är att säkerställa att utbildningen 
följer skolförfattningarna. 
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Utbildningsförvaltningen
Eva-Marie Andersson 
Eva-Marie.Andersson@almhult.se

Utbildningsnämnden

Flytt av utbildningsnämndens sammanträde
Ärendenummer UN 2018/161

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämndens heldags sammanträde 2020-03-25 föreslås flyttas till 
2020-04-01.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-08.

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden beslutar att flytta utbildningsnämndens sammanträde 

2020-03-25 till 2020-04-01.

Eva-Marie Andersson Roger Johansson
Administrativ handläggare Utbildningschef

Beslutet skickas till
För kännedom
Verksamhetschef förskola, Jenni Karlsson
Grundskolechef, Anna Rix grönvall
Verksamhetschef gy/vux Samuel Svensson
Rektorer för förskola och grundskola
Controller Patrik Alm
För åtgärd
Kommunstyrelsen
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Utbildningsförvaltning
Camilla Åström 
camilla.astrom@almhult.se

Utbildningsnämnden

Sammanställning inkomna delegeringsbeslut   
2020-01-15
Ärendenummer UN 2019/9

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utbildningsnämndens 
utskott och tjänstemän enligt en fastställd delegeringsordning. Dessa beslut ska 
redovisas till utbildningsnämnden. 
Anmälan av delegeringsbeslut görs med hänsyn till bland annat möjligheten att 
överklaga, för att beslut ska vinna laga kraft och för att nämnden ska kunna 
kontrollera att dess ansvar uppfylls.
Ett delegeringsbeslut kan inte överprövas eller ändras av nämnden, däremot kan 
nämnden återkalla givet delegationsuppdrag. Detta kan göras generellt för en 
viss grupp av ärenden, för en viss tjänsteman eller för ett visst ärende. Delegaten 
kan lämna över beslutanderätten i ett visst ärende till nämnden om ärendets 
beskaffenhet kan anses påkalla det.
Följande delegeringsbeslut har fattats sedan föregående redovisning:
Montessori förskola, rektor Monica Malm, § 1 2020, ärendetyp nr A2.1
Violens förskola, rektor Malin Turesson, § 2 2019, ärendetyp nr A2.1
Verksamhetschef förskola Jenni Karlsson, § 1 2020, ärendetyp nr A2.5
Skolskjutshandläggare Eva-Marie Andersson, §§ 41–45, ärendetyp nr A6.14
Kurator Lena Jönsson, §§ 1-14 2019, ärendetyp nr A8.6
Ryfors skola, rektor Charlotta Gustafsson § 1 2019, ärendetyp nr A3.2

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-15.

Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut.

Camilla Åström Roger Johansson
Verksamhetscontroller Utbildningschef
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