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Utbildningsförvaltning
Camilla Åström 
camilla.astrom@almhult.se

Utbildningsnämnden

Meddelanden 2020-02-26
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-14 att godkänna en samlad förvaltning för 
kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde med placering vid 
utbildningsförvaltningen. KS 2017/97
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-14 att hyresavtal tecknas med den ideella 
föreningen Ryforsgården att hyra 620 m2 i syfte att inrymma förskolans 
verksamhet. Hyran belastar utbildningsnämnden och för år 2020 hanteras 
kostnaden inom utbildningsnämndens anslag för oförutsedda utgifter. För år 
2021 och framåt beaktas hyreskostnaden i budgetarbetet. KS 2019/148

Skolinspektionens beslut 2020–01-31efter regelbunden kvalitetsgranskning vid 
Ryfors skola. UN 2019/122

Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-27 att utse Petra Karlsson (S) till ersättare 
i utbildningsnämnden efter Tommy Sahlberg (S). KS 2020/10

Skolinspektionens beslut 2020-02-12 att avsluta ärendet om klagomål på 
Linnéskolan. UN 2019/188

Budgetanvisningar 2020–2023 samt blankett 1 budgetförslag nämnder 2021.

Svar på skrivelse från Växande Älmhult.
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Kommunledningsförvaltningen
Ann-Sofie Gangesson
0476-64 24 44
ann-sofie.gangesson@almhult.se

Kommunstyrelse och nämnder

Budgetanvisningar 2021 - 2023
Budgetberedningen har att ta fram budgetanvisningar i enlighet med kommunens 
system för ledning och styrning1. 

Budgetförslaget bygger på, beslutad av kommunfullmäktige, budget 2020 
(basbudget) reviderad med senaste skatteprognosen, reviderat finansnetto och 
politiska prioriteringar.

Nämndernas budgetförslag (Blankett 1) – Inlämning 15/6 - 
2020 till ekonomi- och kansliavdelningen
Nämnderna ska utifrån budgetanvisningarna ta fram ett budgetförslag2 som ska 
lämnas beslutad och samverkad till ekonomi- och kansliavdelningen genom 
expedierat protokoll inkl. underlag till ks@almhult.se senast 15/6 – 2020. 

Blankett 1 (se mall 1) används vid framtagande av budgetförslag. 

Till hjälp för att ta fram nämndens budgetförslag används:
* ”Årsbokslut 2019”, 
* ”DR1, 2020”, 
* ”Budgetanvisningar 2021 - 2023”, 
* Förvaltningarnas avstämning över internt köp och sälj 1/4 2020
* Förvaltningens förslag till reviderade taxor och avgifter 
* Förvaltningens egen analys bland annat utifrån dagen för ”kickoff” som var i 
februari.

I budgetförslaget finns möjlighet att lägga till ett äskande utifrån volymökningar 
eller andra förändrade förutsättningar för nämnden. Till dessa äskanden ska 
tydliga motiveringar göras med analyser och konsekvensbeskrivningar som 
påvisar hur man räknat fram beloppet.

Nämnderna ska besluta om förslag på reviderade taxor och avgifter. En bilaga 
(se mall 2) för beslut av taxor och avgifter ska bifogas budgetförslaget. Mallen 
kommer att användas i beredningen av taxor och avgifter till 
kommunfullmäktige. 

Nämnderna ska besluta om lokalresursplan. En bilaga (se mall 3) för beslut 
lokalresursplan ska bifogas budgetförslaget. Mallen kommer att användas i 
beredningen till kommunfullmäktige. 

Förvaltningen ska bifoga budgeterade interna mellanhavanden (över 25 tkr) för 
2021 utifrån avstämning gjord i april 2020 (se mall 4). Denna ska nämnden inte 

1 KS 2018/118
2 Se bilaga 1, Budgetförslag
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besluta om utan mallen ska användas för att underlätta avstämningen av interna 
mellanhavanden mellan nämnderna i budgetarbetet. 

Förvaltningarna ska bifoga en ifylld upphandlingsplan för upphandlingsbehov 
avseende år 2021. Denna behöver inte nämnden besluta. En bilaga (se mall 5) 
”upphandlingsplan 2021” ska bifogas budgetförslaget. Underlaget ska användas 
för planering av upphandlingar 2021. Vissa upphandlingar ska dessutom 
godkännas av kommunstyrelsen utifrån delegeringsordning.

Budgetförutsättningar:
* Kommunstyrelsen och nämnderna utgår från Statisticons befolkningsprognos 
november 2019 i sina förutsättningar. 

* Skatter, generella statsbidrag och utjämning utgår från 1 % befolkningsökning 
per år från 2019-11-01.

* Nämnderna är inte kompenserade för löneökningar i förslag till driftsram 
2021. Tilläggsanslag kommer att fördelas ut efter avslutad löneöversyn. För de 
som omfattas av löneöversyn ska lönerna i budgetförslaget beräknas i 2019 års 
löneläge.

* Nämnderna blir inte kompenserade för inflation.

* Internränta för 2021 ska motsvara SKR:s rekommenderade internränta och 
publiceras i februari 2020. Under 2020 har Älmhult 1,5% i internränta men SKR 
har för 2021 föreslagit en sänkning av internräntan till 1,25 % (cirkulär 20:7).

* Internt köp och sälj avseende 2021 ska stämmas av mellan förvaltningarna 
senast 1 april 2020. Förändringar som sker därefter ska lyftas i 
kommunledningsgrupp för beslut senast 31 oktober 20203.

* Externa avtal räknas upp med beräknad inflation alternativt enligt anvisningar i 
kontrakten/avtalen.

Nämndernas förslag till resultatmål 2021
Nämnderna ska vid behov ta fram förslag till reviderade resultatmål. 
Resultatmålet ska sätta den standard och ambitionsnivå som Älmhults kommun 
vill uppnå genom sina huvudprocesser. Resultatmålen ska vara ettåriga och 
måste vara mätbara i samband med årsbokslut 2021. Budgetberedningen ges 
möjlighet i augusti att stämma av att resultatmålen bidrar till 
kommunfullmäktiges vision på ett bra vis. 

3 Självkostnadsprincipen är styrande. Nämnderna ska göra schablonmässiga antaganden. Säljande förvaltning beslutar 
kostnaden för köpande förvaltning. Säljande förvaltning har ett ansvar att meddela köpande förvaltning senast 1 april.
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Förslag till driftsram per nämnd år 2021

Budget 
2019

Prognos 
DR2 2019

Budget 
2020*

Budget-
anvisning 

2021
Politisk  verksamhet 9 682 9 241 9 182 9 182
Kommunstyrelsen 53 382 52 459 52 639 52 639
Teknisk nämnd 77 345 80 605 80 125 80 125
Gemensam överförmyndarnämnd 1 440 1 749 1 565 1 565
Miljö- och byggnämnd 9 410 9 410 10 272 10 272
Kultur- och fritidsnämnd 36 637 35 686 39 418 39 418
Utbildningsnämnd 460 924 473 995 483 499 483 499
Socialnämnd 336 479 351 857 345 933 345 933
Gemensam nämnd familjerätt 1 262 1 262 1 207 1 207
Summa (tkr) 986 561 1 016 264 1 023 840 1 023 840
*I Budget 2020 ligger lönerevisionen för 2019 med på respektive nämnd.

Förslag till investeringsbudget per nämnd 2021
Investeringsbudget är 12-årig och påverkar kontinuerligt kommunens 3-åriga 
driftsbudget. Investeringsbudget fastställs årligen i samband med 
budgetprocessen. Investeringsbudget består av investeringsram och 
investeringsanslag. 
En investeringsram är en generell investeringsbudget som nämnden själv får 
prioritera inom. 
Ett investeringsanslag är ett beslutat uppdrag av kommunfullmäktige som 
nämnden inte får prioritera inom. 
Äskande för investeringsram och investeringsanslag sker i budgetförslaget som 
ska lämnas in i juni. Äskandena fördelas i mallen mellan ram och anslag. 
Inkomst ska särredovisas.
Anslag: Avser tydligt avgränsat investeringsprojekt som kommunfullmäktige 
beslutar
Ram: Investeringsram som nämnden själv disponerar och omprioriterar inom. 
Äskanden avseende investeringsanslag för lokaler kan endast ske av tekniska 
nämnden efter att lokalbehovet hanterats via kommunens lokalförsörjnings-
process. Kommunstyrelsen har ansvar för lokalförsörjningsprocessen. 
Samhällsbyggnadsplan 12:3 är ett viktigt strategiskt dokument i 
lokalförsörjningsprocessen. I samhällsbyggnadsplan 12:3 finns de samlade 
lokalbehoven och planen innehåller olika lösningar för behoven, som kan vara 
genom befintliga lokaler, förhyrningar, externa lösningar och ibland förslag till 
investeringar. I äskandet behöver nämnden även förtydliga vad 
investeringsramen ska nyttjas till. 
Driftskostnaderna, med anledning av investeringsäskanden ska hanteras i 
budgetförslaget. Om till exempel utbildningsnämnden vet att en ny skola 
färdigställs 2021, så skall utbildningsnämnden i budgetförslaget äska 
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investeringsmedel för inventarier till lokalen, samt göra ett driftsäskande med 
anledning av eventuellt utökad lokalkostnad, verksamhetskostnad och så vidare.

Förslag till exploateringsbudget per nämnd 2021
Investeringsbudget har separerats från exploateringsbudget, i allt från budget till 
uppföljning. Krav på redovisning av både inkomst och utgiftssida.  Investerings- 
och exploateringsbudget kommer att vara 12-årig för att synkronisera med 
samhällsbyggnadsplan 12:3 och för att säkerställa bättre ekonomisk styrning. 
Investeringar ska alltid separeras mellan skattekollektiv och taxekollektiv.

Kommunfullmäktiges beslutade finansiella mål och riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning år 2020
Kommunfullmäktige beslutade om följande finansiella mål för ekonomin som är 
av god ekonomisk hushållning, budget 2020–2022:

 Resultatet ska uppgå till minst 0,4 % av skatteintäkter, generella bidrag och 
utjämning

 Nettoinvesteringar ska vara högst 13,8 % i förhållande till skatter och 
statsbidrag

 Självfinansieringsgrad av investeringar ska vara 50 %
 Soliditeten ska senast 2022 uppgå till minst 17,5 % inklusive 

pensionsåtagandet.

Kommunfullmäktiges beslutade skattesats år 2020
Skattesatsen år 2020 motsvarar 20,96 kr. 

Befolkningsprognos till planeringsförutsättningar 2021 – 2023
Statisticons befolkningsprognos är ett stöd i verksamheternas planering. En ny 
befolkningsprognos har tagit fram i november 2019. Statisticons prognos visar 
att under perioden 2019–2025 förväntas befolkningen öka med 2 482 personer 
till 20 172. Detta är en ökning med cirka 413 personer per år, vilket motsvarar en 
ökning om ca 2 % per år.

Demografi och omvärld
Enligt SKR:s ekonomirapport går kommunerna nu in i ett allt svårare 
ekonomiskt läge. Skälet till detta är att det demografiska trycket nu är högt. 
Barn, unga och äldre ökar snabbare än gruppen som är i arbetsför ålder, 
samtidigt som Sverige under 2020 går in i en lågkonjunktur. Sammantaget ökar 
behovet av de resurser som krävs för att upprätthålla välfärden på dagens nivå 
snabbare än skatteintäkterna.

Förutom trycket från demografin, framförallt det växande antalet äldre och
yngre, måste kommunerna hantera konsekvenserna av att staten drar ned på
sina resurser på ett sätt som övervältrar ansvaret till kommunerna.
Statens neddragning av Arbetsförmedlingen innan det utarbetats något
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annat alternativ, gör att kommunerna får ta ett allt större ansvar för 
arbetsmarknadsfrågor.

Ytterligare en fråga som försämrar kommunernas ekonomi är 
Försäkringskassans striktare tolkningar av personlig assistans och den låga 
uppräkningen av ersättningen för den statliga personliga assistansen, som bland 
annat kommunerna utför. Detta har gjort att många kommuner får ta över ett
allt större kostnadsansvar för personer med olika funktionsnedsättningar.

För att klara större verksamhetsvolymer med resurser som ökar
långsammare än verksamhetsvolymen och utan att kvaliteten försämras krävs att
kommunerna arbetar med effektiviseringar som ger snabb
effekt här och nu samtidigt som de också behöver arbeta långsiktigt. Det betyder
exempelvis förebyggande arbete samt omställning till metoder som ny
teknik och digitalisering möjliggör. 

För att lyckas med förnyelse i en allt mer snabbföränderlig värld där 
framväxande teknologier påverkar alla aspekter av samhället; behov, risker, 
möjligheter och invånarnas förväntningar på välfärdsleveranser, måste också 
organisationers förmåga att balansera effektivitet och innovation stärkas.

De riktade statsbidragen försvårar på olika sätt effektiviseringar. Dels är de
ofta riktade mot verksamheter som kommunerna ändå prioriterar
och dels gör de att förväntningarna på verksamheten ökar när man
från statens sida lovar kortare köer inom sjukvården eller högre personaltäthet
i förskolan. Dessutom krävs ofta att medlen nyttjas i verksamheterna på
sätt som ökar kostnaderna och minskar krismedvetandet. Problemet kommer
när statsbidragen försvinner. Då blir utmaningen desto större, när kostnader
som byggts upp måste skäras bort. 

Nämndernas verksamhetsplaner (Blankett 2) – Inlämning 
31/12 - 2020 till ekonomi- och kansliavdelningen
Nämnderna ska utifrån kommunfullmäktiges beslutade budget ta fram en 
verksamhetsplan som ska lämnas beslutad och samverkad till ekonomi- och 
kansliavdelningen genom expedierat protokoll inkl. underlag till ks@almhult.se 
senast 31/12 - 2020. Mallen används vid framtagande av verksamhetsplan. 
Verksamhetsplanen kan beslutas av nämnden efter att budget är beslutad i 
kommunfullmäktige den 23/11 - 2020. Arbetet med verksamhetsplan kan under 
året påbörjas efter att budgetanvisningar gått ut i januari 2020.

Övrigt
Nämnderna ska senast 31 december 2020 lämna in beslutade (och vid behov 
samverkade):

* Attestförteckningar avseende år 2021
* Uppföljning av intern kontroll år 2020
* Riskanalys och plan för intern kontroll år 2021
* Verksamhetsplan, avseende år 2021
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* Internbudget ska vara inläst i ekonomisystemet (drift, investering och 
exploatering).

Inlämning till ekonomi- och kansliavdelningen sker genom expedierat protokoll 
inkl. underlag till ks@almhult.se senast 31/12 - 2020.

För övrigt information kontakta:

Ann-Sofie Gangesson Elisabeth Steen Ekstedt
Redovisningsansvarig Ekonomichef
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Driftsredovisning

Belopp i tkr

Budget-
anvisning 

Budget 2021

Budget-
anvisning 
Plan 2022

Budget-
anvisning 
Plan 2023

Politisk verksamhet 9 182 9 182 9 182
Kommunstyrelsen 52 639 52 639 52 639
Teknisk nämnd 80 125 80 125 80 125
Gemensam överförmyndarnämnd 1 565 1 565 1 565
Miljö- och byggnämnd 10 272 10 272 10 272
Kultur- och fritidsnämnd 39 418 39 418 39 418
Utbildningsnämnd 483 499 483 499 483 499
Socialnämnd 345 933 345 933 345 933
Gemensam nämnd familjerätt 1 207 1 207 1 207
Nämnderna 1 023 840 1 023 840 1 023 840
Under kommunstyrelsen ("finansen")
Pensionsåtaganden 31 857 32 896 33 999
Löneökningar 2020 27 000 27 000 27 000
Löneökningar 2021 23 000 29 000 29 000
Löneökningar 2022 0 22 000 28 000
Löneökningar 2023 0 22 000
KS 2018/50 Kompensation Skola Paradiset till UN 15 000 15 000 15 000
Beredning Augusti -20 081 -17 728 -9 172
Avgår intern ränta -22 646 -22 646 -22 646
Verksamhetens nettokostnad 1 077 970 1 109 362 1 147 021

Skatteintäkter -890 856 -922 821 -959 382
Generella statsbidrag, utjämning -211 921 -217 615 -219 481
finansiella intäkter -3 735 -3 735 -3 735
finansiella kostnader 12 000 12 000 12 000
Resultat -16 542 -22 809 -23 577

Folkbokförda 1/11 året innan* 17 819 17 998 18 178
Ökning i procent 1,00% 1,00% 1,00%

Resultat procentuellt av skatteintäkter, utjämn. och bidrag 1,50% 2,00% 2,00%
Finansiellt mål X % av skattintäkter, utjämning och bidrag 1,50% 2,00% 2,00%
Resultat för att nå finansiellt mål -16 542 -22 809 -23 577
Skillnad mellan resultat och finansiellt mål 0 0 0
* Utgångsläget - 17 643  folkbokförda 1/11 2019.
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Budgetförslag 2021–2023

X nämnd
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tkr

Vht Vht 3 pos
100 Nämnd- och styrelseverksamhet 0
407 Förskola 0
412 Pedagogiskt omsorg 0
425 Fritidshem 0
435 Förskoleklass 0
440 Grundskola 0
443 Grundsärskola 0
450 Gymnasieskola 0
453 Gymnasiesärskola 0
470 Grundläggande vuxenutbildning 0
472 Gymnasial vuxenutbildning 0
474 Särvux 0
476 Svenska för invandrare (SFI) 0

Summa 0 0 0 0 0 0

Bokslut 
2019

Budget 
2020

Prognos 
DR1 2020

Budget 
anvisning 

2021

Budget 
förslag 
2021

Behov utöver 
budgetanvisning 

tkr

Vht Vht 3 pos
100 Nämnd- och styrelseverksamhet 0 0
407 Förskola 0 0
412 Pedagogiskt omsorg 0 0
425 Fritidshem 0 0
435 Förskoleklass 0 0
440 Grundskola 0 0
443 Grundsärskola 0 0
450 Gymnasieskola 0 0
453 Gymnasiesärskola 0 0
470 Grundläggande vuxenutbildning 0 0
472 Gymnasial vuxenutbildning 0 0
474 Särvux 0 0
476 Svenska för invandrare (SFI) 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0

Budget 
anvisning 

Plan 2022

Budget 
förslag  

Plan 2022
Behov utöver 

budgetanvisning 

Budget 
anvisning 

Plan 2023

Budget 
förslag  

Plan 2023
Behov utöver 

budgetanvisning 

1 Nämndens uppdrag
Här ger ni en kortfattad beskrivning av nämndens uppdrag. Texten ska vara 
kopplad till kommunfullmäktiges reglemente till respektive nämnd.

2 Resultatmål
Här anges de resultatmål som nämnden föreslår för perioden som avses. 

3 Ekonomi
3.1 Driftbudget 2021–2023
Nämnden ska göra ett driftbudgetförslag utifrån budgetanvisningarna (nedan 
”budgetanvisningar 2021-2023”), men också göra en analys över sitt behov och 
lägger det i ett budgetförslag (nedan ”driftsbudgetförslag”) Kolumnen ”Behov 
utöver budgetanvisning” kräver alltid en fullständig analys. Budgetering 3 
positioner verksamhet.
Analys med tydliga beräkningar ska motivera äskanden med anledning av 
volymökning och gärna med ett kompletterande underlag där nämnderna jämför 
kostnaden för sin verksamhet mot statistik ur exempelvis Kolada. 
Frågor som bör besvaras är om stora förändringar sker mellan verksamheterna 
i de olika raderna, och det är sådan som nämnden ska analysera och återkoppla 
kring i sitt budgetförslag. 
Mall 6. Flik 6.1 driftsbudgetförslag 
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Budgetförslag

[Datum] 4(7)

Nämnd Tkr

Ack 
budget 
tom 2020

Ack  
prognos År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 År 2031 År 2032

Summa 
2021-
2032

Investeringsanslag Inkomst 0
Utgift 0
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investeringsram Inkomst 0
Utgift 0
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.1 Specificering av kapitalkostnader
Här ska fyllas i den kalkylerade avskrivning och internränta som kommer 
belasta nämndens driftsbudget kommande år med anledning och beslutade 
investeringar per 2020-04-30. Avskrivningar (konto 79) och ränta (konto 85).
Mall 6. Flik 6.2 Kapitalkostnader
tkr Budget Plan Plan

2021 2022 2023
Avskrivningar
Internränta
Summa 0 0 0

3.2 Investeringsbudget 2021–2032
Nämnden har möjlighet att äska om ytterligare investeringsanslag och ram för 
åren 2021–2032 vilket görs i nedan tabell. Äskanden sker utifrån ett 
”utförarperspektiv”. Observera att lokalbehov ska hanteras via kommunens 
lokalförsörjningsprocess. 
Tabellen tar hänsyn till eventuella investeringsbidrag. Kolumnerna ”Ack 
budget” och ”Ack prognos” ska fyllas i för att tydliggöra om det avser ett nytt 
projekt eller om det avser en förlängning på ett befintligt projekt. ”Ack budget” 
innebär det budgetbelopp som kommunfullmäktige redan har beslutat för 
projektet. ”Ack prognos” innebär total prognos för projektet för att det ska 
kunna färdigställas, d.v.s. projektets totala utgift när projektet ska slutredovisas. 
Det innebär att ack budget och ack prognos endast ska fyllas i på befintliga 
projekt. 
Mall 6. Flik 6.3 investeringsbudget
Om så önskas kan en sammanställning enligt nedan ligga i budgetförslaget och 
den detaljerade investeringsbudgeten per projekt som en bilaga till 
budgetförslaget. OBS! Investeringsbudgeten beslutas på den detaljerade nivån.

Sammanställning av nämndens budgetförslag. I bilaga X återfinns 
investeringsbudgeten på den detaljerade projektnivå som budgetanvisningen 
kräver att budgeten ska beslutas på.
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Budgetförslag

[Datum] 5(7)

Ram/ 
anslag

Projektnummer  
Projektnamn Tkr

Ack 
budget 
tom 2020

Ack  
prognos År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 År 2031 År 2032

Summa 
2021-
2032

Ram X1 Inkomst 0
Utgift 0
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anslag X2 Inkomst 0
Utgift 0
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Välj X3 Inkomst 0
Utgift 0
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Välj X4 Inkomst 0
Utgift 0
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Välj X5 Inkomst 0
Utgift 0
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Välj X6 Inkomst 0
Utgift 0
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alternativt lyfts nedan detaljerad investeringsbudget in i budgetförslaget. OBS!     
Skattekollektivets och taxekollektivers investeringsbudgetar ska särskiljas.

3.3 Exploateringsbudget 2021–2032
Nämnden har möjlighet att äska om ytterligare exploateringsbudget samt ska revidera 
befintliga projekt där hänsyn ännu inte tagits till exempelvis hur inkomster flyter in. 
Där inte projektnummer finns ifylls ”X1”, ”X2” osv. Kolumnerna ”Ack budget” och 
”Ack Prognos” ska fyllas i för att tydliggöra om det avser ett nytt projekt eller om det 
avser en förlängning på ett befintligt projekt. ”Ack budget” innebär det budgetbelopp 
som kommunfullmäktige redan har beslutat för projektet. ”Ack prognos” innebär total 
prognos för projektet för att det ska kunna färdigställas, dvs projektets totala utgift när 
projektet ska slutredovisas.

Inom skattekollektivet där investeringar (exempelvis vägar) uppkommer med anledning 
av exploateringen som medför nya driftskostnader så ska äskanden för detta hanteras 
under "driftsbudget".

Inom "taxekollektivet" kan utgifter och kostnader uppstå med anledning av 
exploateringen. Där ska "taxan" täcka utgifter för investering och kostnader för drift 
och hanteras under "investeringsbudget" respektive "driftsbudget" inom 
”taxekollektiv”.

Mall 6 Flik 6.4 exploateringsbudget

45



Budgetförslag

[Datum] 6(7)

Projektnummer 
Projektnamn Tkr

Ack 
budget 
tom 2020

Ack 
Prognos År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 År 2031 År 2032

Summa 
2021-
2032

X1 Inkomst 0
Utgift 0
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

X2 Inkomst 0
Utgift 0
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

X3 Inkomst 0
Utgift 0
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

X4 Inkomst 0
Utgift 0
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

X5 Inkomst 0
Utgift 0
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

X6 Inkomst 0
Utgift 0
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summa Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa Utgift 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nämnd 
Skattekolletivet Tkr

Ack 
budget 
tom 2020

Ack  
prognos År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 År 2031 År 2032

Summa 
2021-
2032

Exploateringsbudget Inkomst 0
Utgift 0
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nämnd    
Taxekolletivet Tkr

Ack 
budget 
tom 2020

Ack  
prognos År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 År 2031 År 2032

Summa 
2021-
2032

Exploateringsbudget Inkomst 0
Utgift 0
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Om så önskas kan en sammanställning enligt nedan ligga i budgetförslaget och 
den detaljerade exploateringsbudgeten per projekt som en bilaga till 
budgetförslaget. OBS! Exploateringsbudgeten beslutas på den detaljerade nivån

Sammanställning av nämndens budgetförslag. I bilaga X återfinns 
exploateringsbudgeten på den detaljerade projektnivå som budgetanvisningen 
kräver att budgeten ska beslutas på.

Alternativt lyfts nedan detaljerad exploateringsbudget in i budgetförslaget. OBS! 
Skattekollektivets och taxekollektivers exploateringsbudgetar ska särskiljas.

4 Taxor och avgifter
Nämnden ska besluta ett förslag om reviderade taxor och avgifter. I 
budgetförslaget ska analys och konsekvensbeskrivning göras för respektive taxa.
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Budgetförslag

[Datum] 7(7)

Nämnd:
Förslag till reviderade taxor och avgifter budget 2021
(Mallen ska bifogas förslag till beslut om taxor och avgifter)

Kronor

Självkostna
d 2019 (kr)

KF beslut 
2020 (kr)

Förslag 
TAXA 
AVGIFT  
2021 (kr)

Intäkts-
bortfall 
totalt (kr) 
om taxa ej 
höjs

Mark
ary

d

Olofst
röm

Osb
y

Lju
ngb

y

Tin
gsr

yd

Alve
sta

Taxa 2019 2020 2021 2021 Taxa 2020 Taxa 2020 Taxa 2020 Taxa 2020 Taxa 2020 Taxa 2020
Exempel hemtjänst (h) 495 295 495 5 000 000

Summa intäktsbortfall 5 000 000

Mall 2.Taxor och avgifter.2021

5 Framtid
Här ska nämnden kort lyfta de utmaningar som kommer med anledning av 
ändrad demografi, samhällsstruktur, lagstiftning eller annat.

6 Bilagor
Till budgetförslaget ska följande bilagor bifogas:

- Beslutade lokalresursplan (Mall 3.Lokalresursplan.2021)
- Interna mellanhavanden (Mall 4.Interna mellanhavanden.2021)
- Upphandlingsplan (Mall 5.Upphandlingsplan.2021)
- Ev. investeringsbudget (Mall 6. Flik 6.3 Investeringsbudget)
- Ev. exploateringsbudget (Mall 6. Flik 6.4 Exploateringsbudget)

Ytterligare bilagor kan läggas till och bör under denna punkt listas i så fall.
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2020-02-20 1(1)

Post Box 500, 343 23 Älmhult  Besök Stortorget 1, Älmhult  Telefon 0476-550 00  Fax 0476-552 00  E-post info@almhult.se  
Webbplats www.almhult.se Organisationsnummer 212000-0647  Bankgiro 5720-0073

Utbildningsförvaltning
Roger Johansson 
+4647655032
roger.johansson@almhult.se

Förnamn Efternamn
c/o
Adress
Postadress

Svar på skrivelse från Växande Älmhult
Växande Älmhult inkom under december med en skrivelse där de beskriver hur 
de vill utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv. I skrivelsen betonas 
vikten av att få till en bra årscykel, där olika aktiviteter är fördelade över året. En 
sådan årscykel underlättar att möte skolans behov av exempelvis olika former av 
praktik och studiebesök, men även tider för programråd och andra aktiviteter, 
som kan bidra till att öka ungdomars intresse för näringslivet.
Utbildningsnämnden har ansökt hos kommunstyrelsen att få använda 
utvecklingspengar för att få till en SSA-funktion. SSA står för Samverkan Skola 
Arbetsliv. Den person som får uppdraget kommer att få en tydlig instruktion att 
utveckla ett årshjul, enligt Växande Älmhults önskemål. Personen kommer 
också att fungera som en väg in för företag som vill komma i kontakt med våra 
skolor. Vi har också förhoppningar att det kan bidra till gemensamma aktiviteter 
för att öka ungdomars intresse för arbeten, där det finns en kompetensbrist i det 
lokala näringslivet.
Utbildningsförvaltningen har också en ambition att lämna in ett par ansökningar 
om att få bedriva yrkeshögskoleutbildningar. Dessa kommer också att vara 
inriktade mot att stärka kompetensförsörjningen för det lokala/regionala 
näringslivet.
Såväl nämnd som förvaltning ser fram emot att få stärka samarbetet med det 
lokala näringslivet och med den nya funktionen på plats kommer 
förutsättningarna för detta arbete vara goda. Kommunstyrelsen fattar beslut om 
utvecklingspengarna i mars och därefter inleds rekrytering.

Med vänlig hälsning 

Roger Johansson
Utbildningschef
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Tjänsteskrivelse

2020-02-18 1(1)

Utbildningsförvaltningen
Eva-Marie Andersson 
Eva-Marie.Andersson@almhult.se

Utbildningsnämnden

Besök i verksamheten
Ärendenummer UN 2019/163

Sammanfattning av ärendet
Nämndens ledamöter inbjudes till strukturerade verksamhetsbesök. Önskemål 
om verksamhet och tid lämnas av respektive ledamot. Berörd rektor återkommer 
till respektive ledamot. 

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-18.

 Blankett för ifyllande av önskemål om vilka verksamheter som önskar 
besökas.

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden rekommenderar nämndens ledamöter att genomföra 

verksamhetsbesök enligt föreskriven rutin. Besöken faller inom ramen för det 
fasta arvodet för ledamöterna.

Eva-Marie Andersson Roger Johansson
Handlägg administrativ Utbildningschef

Beslutet skickas till
För kännedom
Rektorer för förskola, grundskola, gymnasium, komvux
Verksamhetschef förskola Jenni Karlsson
Grundskolechef Anna Rix Grönvall
Verksamhetschef gymnasium/komvux Samuel Svensson
Chef för centrala barn- och elevhälsan Charlotte Ingvarsson
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Utbildningsförvaltningen
Rektorer/förskolechefer utbildningsförvaltningen 2020-02-18
Verksamhet Rektor Politiker tfnnr vecka/datum
Skola

Diö  F-6, fritids Lena Andersson

Liatorp F-3, fritids Lena Andersson

Linnéskolan Andreas Burander

Gemö F-6, fritids Margit Johansson

Elme F-6, fritids Eva-Lena Brafield Lavesson

Klöxhult F-3, fritids Fredrik Ljung 

Ryfors, F-3, fritids Charlotta Gustafsson

Klöxhult 4-6 ,fritids Elisabeth Lindén

Montessori F-6, fritids Elisabeth Lindén

Modersmål Vedran Misic

Internationella 1-10 Maria Haglund

Internationella fritids Emelie Jönsson

Grundsärskolan Klx F-6 Annika Bardh

Grundsärskolan Linné 7-9 Annika Bardh

Centrala barn o elevhälsan Charlotte Ingvarsson
Förskola

Tornet Martina Emanuelsson

Pedagogisk omsorg Martina Emanuelsson
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forts förskola Rektor Politiker tfn nr vecka/datum

Internationella förskola Emelie Jönsson

Eneryda Marita Hallgren

Liatorp Marita Hallgren

Bokhultet Marita Hallgren

Häradsbäck Malin Thuresson

Lyckan Malin Thuresson

Violen Malin Thuresson

Vitsippan Petra Ekström

Arnebo Petra Ekström

Familjecentralen Petra Ekström

Haga Johnsson, Maria

Ryforsgården Johnsson, Maria

Pjätteryd Johnsson, Maria

Montessori Monika Malm

Hallaryd Monika Malm

Liljebacken Monika Malm

Möckeln Annie Schönbeck

Norregård Annie Schönbeck

Verksamhet Rektor Politiker tfn nr vecka/datum
Gymnasium/Vux

Haganäs EE, BA, BF, SA,  IM, Orion Safia Zairi Johansson

Haganäs EK, VO, TE, NA, IB, HA Elisabeth Roos Jonsson

Haganäs Vux, Sfi, Marianne Sthen

Haganäs, Sär-Vux, Gy-sär, Annika Bardh
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Specialdestinerade statsbidrag 2019 från Skolverket
Nedan redovisas sökta statsbidrag hos Skolverket 2019. För merparten av statsbidragen återstår redovisning,  och uppfylls inte kraven kan bidrag behöva betala tillbakas.

Bidrag Enhet Tilldelat/Sökt belopp Erhållet/Rekvirerat belopp Kommentar

Statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan Förskola 87 500 87 500
Statsbidrag för handledare läslyftet i förskolan  Förskola 52 000 52 000
Statsbidrag maxtaxa Förskola/Fritidshem 4 287 990 4 287 990
Statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder förskola, fritidshem Förskola/Fritidshem 910 104 910 104
Statsbidrag läxhjälp huvudmän  Grundskola 1 085 000 1 085 000
Statsbidrag karriärtjänster Grundskola/Gymnasie 2 125 000 1 906 764
Statsbidrag insatser inom ramen för samverkan för bästa skola Grundskola/Gymnasie 212 500 169 998
Statsbidrag fritidshemssatsningen Grundskola 2 272 514 1 625 184

Statsbidrag för lågstadiesatsningen Grundskola 7 281 535 4 772 444

Ht 2019 togs den pott bort som det
gått att söka från utöver tilldelad
ram.

Statsbidrag för lärarassistenter Grundskola 219 464 109 732
Statsbidrag elevhälsa  Grundskola 461 720 461 720 Redovisning under 2020. Bidraget

kommer med stor sannolikhet
behöva betalas tillbaka pga att
personalbemanningen inte ökat i
förhållande till antal elever.

Statsbidrag för lärarlyftet  Grundskola 105 000 52 500

Statsbidrag för likvärdig skola Grundskola 7 075 702 7 075 702

Redovisning under mars 2020.
Kostnaden per elev får inte ha
minskat.

Statsbidrag behörighetsgivande utbildning av yrkeslärare Haganäs 659 070 495 770
Statsbidrag kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen  Haganäs 32 500 32 500
Statsbidrag för lovskola Haganäs 50 700 50 700
Statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram Haganäs 3 000 000 1 272 592
Statsbidrag för avgifter till IBO Haganäs 179 203 88 821
Statsbidrag digitalisering nationella prov Haganäs 95 380 95 380
Statsbidrag yrkesvux (1) Haganäs
Statsbidrag för lärcentrum inom vúxenutbildningen (1) Haganäs 220 000 210 000
Statsbidrag lärarlönelyftet Fsk/Grsk/Gy/Vux 3 697 890 3 676 590

Totalt 28 431 491
(1) Sökt av Ljungby kommun i samverkan med Älmhult och Markaryd. Redovisning inte klar för 2019.
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Sammanträdesprotokoll

2020-02-12 Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämndens utskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 18 Årsanalys 2019
Ärendenummer UN 2018/40

Utbildningsnämndens utskotts beslut
Utbildningsnämndens utskotts förslag till utbildningsnämnden.
1. Utbildningsnämnden godkänner årsanalys 2019.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsanalys för budgetåret 2019 per 31 december.

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Årsanalys 2019 daterad 2020-02-

06 
 Årsanalys, fullmäktigeversion, daterad 2020-02-06
 Årsanalys, nämndens version, daterad 2020-02-06
 Sammanställning utbildningsnämndens nyckeltal, daterad 2020-01-20
 Jämförelse mellan 2017 och 2019 - kostnader och volymer, daterad 2020-02-

04
_____
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Tjänsteskrivelse

2020-02-26 1(2)

Utbildningsförvaltningen
Patrik Alm 
patrik.alm@almhult.se

Utbildningsnämnden

Årsanalys 2019
Ärendenummer UN 2018/40

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsanalys för budgetåret 2019 per 31 december.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Årsanalys 2019 daterad 2020-02-

06 

 Årsanalys, fullmäktigeversion, daterad 2020-02-06

 Årsanalys, nämndens version, daterad 2020-02-06

 Sammanställning utbildningsnämndens nyckeltal, daterad 2020-01-20

 Jämförelse mellan 2017 och 2019 - kostnader och volymer, daterad 2020-02-
04

Ärendeberedning
Utbildningsnämndens budget var först satt till 428,9 mkr. Då man tidigt 
upptäckte ett underskott på 42 mkr kom året att präglas av ett intensivt arbete 
med att få kontroll och ordning på ekonomin. Genom en volymkompensation 
senare under året samt kompensation för årets lönerevision ökades budgetramen 
till 460,9 mkr. Mot denna nya budgetram blev årets budgetavvikelse negativ 
med 11,6 mkr.

Under våren gjordes ett stort arbete för att ta fram ett underlag för hur 
skolorganisationen ska se ut i Älmhult under de kommande åren. 

Elevutveckling har varit fortsatt god, vilket har lett till att det är fullt i 
kommunens skolor. Som en följd av detta kan Älmhult inte längre ta emot elever 
från andra kommuner. Ett intensivt arbete pågår med att hitta kortsiktiga 
lösningar på lokalbristen, samtidigt som det pågår ett arbete med att hitta 
långsiktiga lösningar. 

Utbildningsförvaltningens investeringsbudget bestod 2019 av 7 663 tkr. Av 
dessa medel är 3 067 tkr använda. En del av förklaringen till det låga utfallet är 
att ett projekt har genomförts av tekniska förvaltningen som då fått utgiften 
medan investeringsmedlen stannat kvar hos utbildningsförvaltningen. Flera 
projekt har även fått skjutas upp på grund av leveransförseningar.
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Tjänsteskrivelse

2020-02-26 2(2)

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden beslutar att godkänna årsanalys 2019.

Patrik Alm Roger Johansson
Controller förvaltningschef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen (utan beslutsunderlaget årsanalys nämndens version)
Controller Patrik Alm
Verksamhetschef Jenni Karlsson
Verksamhetschef Anna Rix Grönvall
Verksamhetschef Samuel Svensson
Ekonomienheten
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Datum 1(11)

                                                        2020-02-06
Utbildningsförvaltningen

Utbildningsnämnd

Årsanalys 2019
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Årsanalys

Datum 2(11)

                                                       2020-02-06

Innehåll
1. Verksamhet .....................................................................................................3

1.1.1 Periodens väsentliga händelser, övergripande ........................................3
1.2.1 Förväntad utveckling, övergripande .......................................................4

2. Resultatmål – uppföljning...............................................................................5
2.1 Barns lärande och utveckling i förskola.....................................................5
2.2 Barns lärande och utveckling i fritidshem .................................................5
2.3 Meritvärde årskurs 9 ..................................................................................6
2.4 Uppnått kunskapskraven i årskurs 6 ..........................................................6
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1. Verksamhet
1.1.1 Periodens väsentliga händelser, övergripande
Arbetet med att få koll och ordning på ekonomin har genomsyrat såväl 
utbildningsnämndens som förvaltningens arbete under hela året. 
Under våren gjordes ett stort arbete för att ta fram ett underlag för hur 
skolorganisationen ska se ut i Älmhult under de kommande åren.
Elevutveckling har varit fortsatt god, vilket har lett till att det är fullt i 
kommunens skolor. Som en följd av detta kan Älmhult inte längre ta emot elever 
från andra kommuner. Ett intensivt arbete pågår med att hitta kortsiktiga 
lösningar på lokalbristen, samtidigt som det pågår ett arbete med att hitta 
långsiktiga lösningar. Under året fattades beslut om byggnationen av en ny F-6 
skola i paradiset. Även en planering av utbyggnad av Linnéskolan har påbörjats.
Analysfasen i Samverkan för bästa skola avslutades under våren och avtal om 
förlängning med en insatsfas har tecknats med Skolverket. Linnéuniversitetet 
kommer att stå för det mesta av stödet i detta utvecklingsarbete. Utvecklingen av 
det systematiska kvalitetsarbetet är fortsatt i fokus.
Under hösten genomförde Skolinspektionen en riktad kvalitetsgranskning på 
huvudmannanivå. Den riktade kvalitetsgranskningen innebär ett nytt arbetssätt 
för Skolinspektionen, där de redan gjort en bedömning att grunderna i 
kommunens arbete finns på plats och man går i stället in och värderar kvaliteten 
i det systematiska kvalitetsarbetet. Resultatet av granskningen kommer inom det 
närmaste.
Haganässkolan har analyserat fem utvecklingsområden, för att förbättra 
elevernas resultat. Det handlar om brister i kommunikation, information och 
feedback; studieteknik elevnärvara, stöd och anpassningar, samt slutligen att öka 
samarbetet när det gäller det ämnesövergripande arbetet.
Vuxenutbildningen fick en ny rektor under året. Tyvärr har även den nya rektorn 
slutat och rekrytering pågår. Det är viktigt att få till en stabilitet på den posten, 
eftersom mycket av utvecklingsarbetet utgår från rektor.
Vuxenutbildningen har också arbetat hårt för att korta köerna till SFI.
Under året började en nya KAA-samordnare och det arbetet har tagit stora kliv 
framåt.
Förskolan har haft fokus på att implementera den reviderade läroplanen som 
kom under sommaren. Förskolan har också fortsatt sitt långsiktiga 
utvecklingsarbete och kompetensutveckling. Under året gjordes också en 
trivselenkät bland vårdnadshavarna och hela 91 % av dem är nöjda med 
verksamheten.
Grundskolan har också arbetat hårt med ett analysarbete för att hitta åtgärder för 
att lyfta elevernas resultat. En viktig lärdom som framkommit i analysarbetet är 
hur viktigt det är att eleverna är med redan från tidiga år för att sedan bli 
behöriga till gymnasiet i åk 9. Andra utvecklingsområden är skillnaderna i 
resultat mellan pojkar och flickor, där flickornas resultat är bland de bättre i hela 
landet, medan pojkarna släpar efter. Det har också inletts ett utvecklingsarbete 
kring nyanländas lärande och en omorganisation av studiehandledningen på 
modersmål.
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Inom fritidshemmen har det arbetats med förste fritidspedagoger för att 
kompensera de fritidshem, som har brist på utbildad personal. De första tecknen 
visar på goda resultat.
Under året har beslut fattats om insatser för att säkra den framtida 
kompetensförsörjningen, bland annat genom en satsning tillsammans med 
högskolan i Kristianstad, där man kan arbeta och studera samtidigt för att bli en 
behörig lärare.

1.2.1 Förväntad utveckling, övergripande
Under det närmaste året kommer en arbetet med budget och ekonomi att 
utvecklas för att få en tydligare kontroll på kostnadsutveckling. 
Ett annat stort fokus under det kommande året är fortsatt utveckling av det 
systematiska kvalitetsarbetet. Det kommer att leda till säkrare analyser och bättre 
underbyggda slutsatser kring vilka insatser, som kommer att leda till bättre 
resultat. Det fortsatta samarbetet med Linnéuniversitetet inom Samverkan för 
bästa skola stödjer detta arbete.
Förvaltningen kommer att vara engagerade i minst tre olika byggprojekt de 
kommande åren. Det är paradisskolan, utbyggnaden av Linnéskolan och en 
mindre utbyggnad av Diö skola.
Gymnasieskolan fortsätter sitt utvecklingsarbete för att öka elevernas resultat. 
Det är naturligt att lägre meritvärden på grundskolan sedan slår igenom även på 
gymnasieskolan, men genom sina satsningar kommer gymnasieskolan att kunna 
förbättra sina resultat. 
Inom grundskolan fortsätter ett långsiktigt förbättringsarbete för att höja 
elevernas måluppfyllelse. Tidiga insatser är en nyckel för goda resultat. Det är 
mycket svårare att kompensera sent i en elevs skolgång vid bristande 
måluppfyllelse. Satsningen på heltidsmentorer kommer att fortsätta och kommer 
att leda till ännu bättre trygghet och det i sin tur även till högre resultat. 
Genom ett långsiktigt och väl underbyggt arbete kring varför pojkarna tappar i 
skolan, kommer vi att kunna höja deras resultat. Det finns flera insatser som 
redan är inledda, som exempel kan nämnas Skriva sig Till Lärande, STL. STL är 
en evidensbaserad modell som gynnar alla, men framför allt pojkarna. 
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2. Resultatmål – uppföljning

2.1 Barns lärande och utveckling i förskola
Mål Bedömning

Andel vårdnadshavare som känner sig nöjda med hur förskolan arbetar 
med barnets lärande och utveckling.

85%

Kommentar:
Under våren har enkät genomförts bland vårdnadshavarna till ban i förskola och 
pedagogisk omsorg. Totalt uppger 91 % att de är nöjda med hur förskolan 
arbetar med barnets lärande och utveckling, vilket innebär att även det 
långsiktiga målet på minst 90 % nås.
Förskolan har arbetat aktivt med bland annat normkritiskt förhållningssätt, 
digitala lärverktyg och, källkritik för att utveckla barnens lärande. På 
föräldramöten inom förskolan kommuniceras utbildningens syfte och mål. 
Förskolans styrdokument vägleder personalen med mål och riktlinjer som 
förklaras för vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna ges inblick i förskolans 
aktiviteter för lärande och utveckling via så kallade dokumentationsväggar och 
sociala medier. Prioriterade utvecklingsområden är normkritiskt förhållningssätt, 
digitalisering samt inflytande och delaktighet.
Från och med den 1 juli 2019 fick förskolan en ny läroplan. 
Implementeringsarbetet är redan i gång och kommer att fortsätta under 
kommande år.

2.2 Barns lärande och utveckling i fritidshem
Mål Bedömning

Andel vårdnadshavare som känner sig nöjda med hur fritidshemmet 
arbetar med barnets lärande och utveckling.

85%

Kommentar:
Fritidshemmen har sedan hösten 2018, efter Skolinspektionens tillsyn, fokuserat 
mer på uppdraget lärande och utveckling. Det har skett bland annat genom att 
säkerställa att aktiviteter sker utifrån läroplanens mål och informera 
vårdnadshavare om verksamheten. Arbetet har förväntats påverka att andelen 
vårdnadshavare som är nöjda med hur fritidshemmet arbetar med barnets lärande 
och utveckling ökar, men målet nås inte. Totalt svarar 64 % av vårdnadshavarna 
att de är nöjda. Resultatet per enhet varierar mycket. Jämförelse och analys 
försvåras dock av att antal svar per enhet varierar. Den uppskattade 
svarsfrekvensen har dock ökat sen 2018.
Det långsiktiga arbetet med att ha fokus på fritidshemmen kommer att fortsätta 
genom uppföljning på rektorsträffar och fortsatt arbete enligt fritidshemmens 
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gemensamma arbetsplan. Prioriterade utvecklingsområden är inflytande och 
delaktighet, synliggöra fritidshem och förskoleklass i kvalitetsarbetet och 
likvärdighet/kön. Enheter som saknar legitimerad personal får stöttning av förste 
fritidspedagog. Från och med augusti finns det två förste fritidspedagoger med 
uppdrag att stärka det pedagogiska arbetet. Ytterligare åtgärder planeras efter 
ytterligare analys av enkätresultatet 2019.

2.3 Meritvärde årskurs 9
Mål Bedömning

Genomsnittligt meritvärde årskurs 9 . 227 

Kommentar:
Jämfört med 2018 har meritvärdet ökat något till 2019. Stora skillnader finns 
mellan könen. Flickornas meritvärde har ökat med pojkarnas sjunkit.
På skolan sker ett aktivt arbete för att höja kvaliteten i undervisningen samt 
arbeta främjande och förebyggande. Viktigt är att ha det långsiktiga perspektivet 
med tidiga insatser. Specialpedagogisk kompetens finns knutet till varje 
arbetslag, språkutvecklande arbetssätt pågår och det lokala elevhälsoteamet 
samarbetar kontinuerligt med Centrala Barn- och Elevhälsan. Samarbetet syftar 
till mer främjande och förebyggande arbete och att adekvata åtgärder sätts in på 
ett tidigt stadium. I projekt Samverkan för bästa skola sker samarbete med 
Linnéuniversitet för att ytterligare höja kvaliteten i undervisningen. 

2.4 Uppnått kunskapskraven i årskurs 6
Mål Bedömning

Andel i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 80%

Kommentar:
Totalt nådde 66,3 % av eleverna i årskurs 6 kunskapskraven i alla ämnena. 
Jämfört med 2018 har andelen sjunkit, och det gäller både pojkar och flickor. 
Det finns inga större skillnader mellan könen.
Centrala Barn- och Elevhälsans inriktning är att arbeta ytterligare mer främjande 
och förebyggande. Det sker till exempel genom att regelbundet träffa skolornas 
lokala elevhälsoteam. Det har gjort det möjligt att komma in på tidigt stadium 
för att ge råd och handledning samt sprida goda exempel. För att öka 
måluppfyllelsen på sikt bedöms fler tidiga insatser vara nödvändiga. Ett 
prioriterat område under 2019 var att identifiera tidiga insatser och ta fram en 
övergripande plan för hur dessa insatser ska organiseras. Utveckling av det 
systematiska kvalitetsarbetet var också prioriterat.
Gemöskolan deltar i projekt Samverkan för bästa skola, där samarbete sker med 
Linnéuniversitetet för att ytterliga öka kvaliteten i undervisningen.
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2.5 Gymnasieelever med examen inom fyra år
Mål Bedömning

Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, inkl IM, kommunala skolor 75%

Kommentar:
Mellan 2018 och 2019 har andelen elever med examen inom fyra år ökat från 68 
% till 71 %, men är fortfarande lågt jämfört med tidigare år då nivån legat 
mellan 74 % och 79 %. En orsak är att det är fler elever som gått ett eller två år 
på introduktionsprogram innan nationellt program. Det är stora skillnader finns 
mellan könen; 20 procentenheter. Flickorna återfinns bland de 25 % av 
kommunerna med högst resultat.
Ett intensivt utvecklingsarbete pågår på skolan efter Skolinspektionens tillsyn. 
Stort fokus är på examensmål och anpassningar. Detta bör göra att kvaliteten i 
undervisningen ökar. Prioriterade områden för 2019 var utveckling av det 
systematiska kvalitetsarbetet och arbete med att skapa en kunskapskultur i 
skolan. Haganässkolan deltar i projekt Samverkan för bästa skola, där samarbete 
sker med Linnéuniversitetet för att ytterliga öka kvaliteten i undervisningen.
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3. Årsbokslut för nämndens drift

3.1 Analys av avvikelse mellan budget 2019 och bokslut 2019
Efter ett tillskott på 24,9 mkr till utbildningsförvaltningen samt kompensation 
för lönerevision ändrades budgetramen från 428,9 mkr till 460,9 mkr.
Trots detta tillskott blev budgetavvikelsen negativ med ett belopp på 11,6 mkr.
Under året har intäkter varit svåra att prognostisera då osäkerhet funnits ute i 
verksamheten likväl som osäkerhet funnits gällande exempelvis utvecklingen av 
ersättning från Migrationsverket där en minskning på 10 mkr befarades tidigt. 
Intäkter budgeterades till 127,8 mkr och utfallet blev 131 mkr vilket istället 
medfört en positiv avvikelse på 3,2 mkr. Den stora kostnadsökningen består 
främst av personalkostnader. Dessa var budgeterade till 382,2 mkr och utfallet 
blev 391,6 mkr, en ökning med 9,4 mkr. Samtidigt har även övriga kostnader 
ökat med 5,5 mkr från budgeterade 206,5 mkr till utfallet på 212 mkr.
Vid DR 1 indikerades ett underskott på 42 mkr. Ökningen av elever i 
grundskolan har fortsatt och i december fanns 2 418 elever folkbokförda i 
kommunen. Enligt befolkningsprognosen som ligger till underlag för budgeten 
2019 skulle detta elevantal bli 2 318 elever. En reell ökning med 100 elever. 

Verksamhet (tkr)

Bokslut 
2018

Budget 
2019

Prognos 
Dr2 2019

Bokslut 2019

Avvikelse 
budget/ 
bokslut 

2019

Avvikelse 
bokslut/ 
prognos 

Dr2 2019
Intäkter -390 475 -127 771 -129 229 -131 012 3 241 1 783
Personalkostnader 359 496 382 207 393 617 391 580 -9 373 2 037
Övriga kostnader 413 673 206 488 209 607 211 997 -5 509 -2 390
Summa 382 694 460 924 473 995 472 565 -11 641 1 430
Nämnd och styrelseverksamhet 955 1 365 727 658 707 69
Ledning 7 474 8 708 7 140 6 094 2 614 1 046
Förskola 95 051 109 275 110 473 112 442 -3 167 -1 969
Öppen förskola (Familjecentral) 1 283 1 397 1 255 1 220 177 35
Fritidshem 18 097 23 516 23 169 24 369 -853 -1 200
Grundskola 174 230 210 668 223 731 220 084 -9 416 3 647
Särgrundskola 9 212 10 068 10 971 9 969 99 1 002
Gymnasieskola 66 818 80 808 80 728 79 740 1 068 988
Gymnasiesärskola 2 488 2 348 3 367 3 400 -1 052 -33
Grundskola vuxenutbildning 1 970 2 006 1 848 1 886 120 -38
Övergripande vux 5 328 7 601 6 809 7 010 591 -201
Gymnasial vuxenutbildning 970 1 060 1 367 1 254 -194 113
Särvux 329 1 178 900 607 571 293
Yrkesvux 554 839 1288 3 536 -2 697 -2 248
Svenska för invandrare -2 065 87 222 296 -209 -74
Summa 382 694 460 924 473 995 472 565 -11 641 1 430
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Samtidigt fanns det vid årets slut 100 överåriga i gymnasiet, vilka inte är med i 
underlaget för budgeten. 

3.2 Analys av avvikelse mellan prognos DR2 2019 och bokslut 2019
Vid tiden för DR2 har höstterminen precis börjat och man får därmed en bättre 
uppfattning hur året kommer att se ut. Vid detta tillfälle hamnade prognosen på 
474 mkr medan budget, efter volymtillskott och kompensation för lönerevision, 
låg på 460,8 mkr, en avvikelse på 13,1 mkr. Den del av utbildningsförvaltningen 
där den negativa avvikelsen är störst, 13,1 mkr, är grundskolan. Övriga delar av 
utbildningsförvaltningen har varierande positiva som negativa avvikelser mellan 
1 mkr och 0,5 mkr.

3.3 Nämndens detaljerade analys
Efter ett tillskott på 24,9 mkr till utbildningsförvaltningen samt kompensation 
för lönerevision ändrades budgetramen från 428,9 mkr till 460,9 mkr. Trots detta 
tillskott blev budgetavvikelsen negativ med ett belopp på 11,6 mkr. Yrkesvux 
saknar dock statsbidrag på ca 2,1 mkr, som skulle ha förbättrat resultatet med 
motsvarande summa. Statsbidraget söks i samarbete med två andra kommuner 
och det har föranlett förseningar i hanteringen. Däremot kommer kommunen 
troligen att behöva betala tillbaks ett statsbidrag på knappt en halv miljon 
kronor, beroende på att personalbemanningen inte ökat i samma omfattning som 
elevökningen.
Under året har intäkterna varit svåra att prognostisera då osäkerhet funnits ute i 
verksamheten likväl som osäkerhet funnits gällande exempelvis utvecklingen av 
ersättning från Migrationsverket och att vissa statsbidrag möjligen inte utfaller 
som förväntat. Intäkter budgeterades till 127,8 mkr och utfallet blev 131 mkr 
vilket medför en positiv avvikelse på 3,2 mkr. Osäkerheten har påkallat 
försiktighet vilket är en rimlig förklaring till den lägre ingående budgeten. Den 
minskning som förutspåddes i början av året med en minskning av 10 mkr har 
därmed inte utfallit. Tittar man djupare så ser man att Gymnasieskolan och Vux 
dock har en negativ avvikelse mot budget vad gäller intäkter i en storlek av 3,7 
mkr där Vux bär merparten. Grundskolan har största positiva avvikelsen med 4,5 
mkr. En spridning på 8,2 mkr.
Personalkostnaden var budgeterad till 382,2 mkr och utfallet blev 391,6 mkr 
vilket är en negativ avvikelse på 9,4 mkr. Den största avvikelsen finner man hos 
grundskolan med en avvikelse på 12,6 mkr. Nämnas bör att man för grundskolan 
lagt in en sänkning av budgeten för personalkostnaderna med 13,2 mkr för att få 
en budget i balans. Då avvikelsen ligger på 12,6 mkr mot budget har man endast 
lyckats spara in 0,6 mkr.
Ser man på centrala förvaltningen har man däremot kunnat få en positiv 
avvikelse mot budget på 4,6 mkr vad gäller personalkostnader. Mest har man 
kunnat spara på Centrala Barn och Elevhälsan, men även hos förvaltningschefen.
Ser man på gymnasiet har man där en negativ avvikelse på 2,4 mkr.
Övriga kostnader har också ökat jämfört med budget. Utfallet var 212 mkr 
medan budget låg på 206,5 mkr, en negativ avvikelse på 5,5 mkr.
Här är både grundskolan och förskolan de med de största negativa avvikelserna, 
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med 5,5 mkr respektive 4,5 mkr. Däremot har både centrala förvaltningen och 
Haganäs (Gymnasiet och Vux) positiva avvikelser, med 3 mkr respektive 1 mkr.
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3. Årsbokslut för nämndens investeringar

Investeringsredovisning

Utbildningsförvaltningens investeringsbudget bestod 2019 av 7 663 tkr. Av 
dessa medel är 3 119 tkr använda. En del av förklaringen till det låga utfallet är 
att vissa projekt har genomförts av tekniska förvaltningen som då fått kostnaden 
medan investeringsmedlen stannat kvar hos utbildningsförvaltningen. Ett större 
sådant projekt är aulan hos Haganässkolan. Det finns även investeringsprojekt 
utgörandes av solskydd som skulle ha utförts av tekniska förvaltningen, men på 
grund av förseningar inte kunnat utföras.
Det nya verksamhetssystemet för utbildningsförvaltningen är ett flerårigt projekt 
där leverantören under 2019 inte kunde leverera enligt plan. De kostnader som 
fallit ut består främst av initiala konsultkostnader. Projektet kommer därmed 
istället att behöva kvarstående medel under 2020, tillsammans med redan 
budgeterade medel.
I övrigt har det rått viss osäkerhet om vad som kan investeras och om medlen har 
beviljats. Utbildningsförvaltningen arbetar för en tydligare projektredovisning, 
med en utökad projektbeskrivning och klarare resursfördelning. Därmed skapas 
förutsättningar för en tydligare och bättre uppföljning.

Projektnr Projektnamn
Budget 

2019
Prognos 

DR2  2019
Utfall 
2019

Budget-
avvikelse  

2019 Ack utfall Total Budget
Slut- 

prognos  Avvikelse
Inkomst 0 0
Utgift 3 842 3 402 235 3 607 235 3 842 235 3 607
Netto 3 842 3 402 235 3 607 235 3 842 235 3 607
Inkomst 0 0
Utgift 400 840 102 298 102 3 350 3 350 0
Netto 400 840 102 298 102 3 350 3 350 0
Inkomst 0 0
Utgift 0 0 32 -32 32 32 -32
Netto 0 0 32 -32 32 0 32 -32
Inkomst 0 0
Utgift 500 500 415 85 415 500 415 85
Netto 500 500 415 85 415 500 415 85
Inkomst 0 0
Utgift 1 001 1 001 874 127 874 1 001 874 127
Netto 1 001 1 001 874 127 874 1 001 874 127
Inkomst 0 0
Utgift 196 196 198 -2 198 196 198 -2
Netto 196 196 198 -2 198 196 198 -2
Inkomst 0 0
Utgift 714 714 588 126 588 714 588 126
Netto 714 714 588 126 588 714 588 126
Inkomst 0 0
Utgift 960 960 627 333 627 960 575 385
Netto 960 960 627 333 627 960 575 385
Inkomst 0 0
Utgift 50 50 48 2 48 50 48 2
Netto 50 50 48 2 48 50 48 2
Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 0
Utgift 7 663 7 663 3 119 4 544 3 119 10 613 6 315 4 298
Netto 7 663 7 663 3 119 4 544 3 119 10 613 6 315 4 298

Investeringar UTB

26001 Nytt verksamhetssystem

26031 Akustikanpassningar ADM

26000

Inventarier förskolan

26411 Inventarier grsk/fth

26421 IT-utrustning grsk/fth

26111

Totalt Utbildningsnämnden

Akustikanpassning grsk/fth

26511 Inventarier gy/vux

26521 IT-utrustningar gy/vux

26431
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1. Verksamhet
1.1.1 Periodens väsentliga händelser, övergripande
Arbetet med att få koll och ordning på ekonomin har genomsyrat såväl 
utbildningsnämndens som förvaltningens arbete under hela året. 
Under våren gjordes ett stort arbete för att ta fram ett underlag för hur 
skolorganisationen ska se ut i Älmhult under de kommande åren.
Elevutveckling har varit fortsatt god, vilket har lett till att det är fullt i våra 
skolor. Som en följd av detta kan Älmhult inte längre ta emot elever från andra 
kommuner. Ett intensivt arbete pågår med att hitta kortsiktiga lösningar på 
lokalbristen, samtidigt som det pågår ett arbete med att hitta långsiktiga 
lösningar. Under året fattades beslut om byggnationen av en ny F-6 skola i 
paradiset. Även en planering av utbyggnad av Linnéskolan har påbörjats.
Analysfasen i Samverkan för bästa skola avslutades under våren och avtal om 
förlängning med en insatsfas har tecknats med Skolverket. Linnéuniversitetet 
kommer att stå för det mesta av stödet i detta utvecklingsarbete. Utvecklingen av 
det systematiska kvalitetsarbetet är fortsatt i fokus.

1.1.2 Periodens väsentliga händelser, detaljerad   

Haganässkolan
Gymnasiet. 
Under året har det varit stort fokus på Samverkan för bästa skola. Med arbetet 
kring nulägesbeskrivningen som behövde startas om efter att gruppen som skulle 
arbete med detta byttes ut. Detta gjorde att arbetet har blivit försenat som 
kommer att påbörjas under vårterminen 2020. Det är några fokusområden som 
ligger till grund för detta arbete för att förbättra elevernas resultat. 
1. Brister i kommunikation, information, feedback
2. Studieteknik
3. Elevnärvaro
4. Stöd och anpassningar 
5. Inom ämnesövergripande arbetet så sker för lite samarbete
Dessa fem områden har sedan identifierats som huvudområden som behöver 
arbetas med för att nå resultat. 
Under studiedagarna i augusti jobbades det med kommunikation i samarbete 
med kommunens egen kommunikationsavdelning. Detta för att stärka den egna 
kommunikationen och få en förståelse i verksamheten för varför, hur och när 
man skall kommunicera. Vilken förvänt finns på ledning, arbetslag(basgrupp) 
och individ för att lyckas med kommunikationen. Detta arbete kommer fortgå 
under kommande läsår. Ett resultat av detta är en lathund med en förklaring till 
vilka system vi skall använda och till vad. 
SBSM (special pedagogiska skolmyndigheten) kommer påbörja ett arbete med 
stöd och anpassning i klassrummet samt studieteknik med lärarna både i större 
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grupper och i basgrupper. Detta kommer påverka närvaron också då eleverna ser 
mening i att vara på lektionerna. 
Ledningsgruppen kommer få stöd av Linné Universitetet i sitt arbete då det är 
stora förändringar i den gruppen.
Ett nytt arbetssätt med små autonoma grupper (basgrupper) är under 
uppbyggnad. I detta arbete kommer gruppen överens med rektor om vad som 
behöver göras för att eleverna skall nå en ökad måluppfyllelse. Det skall vara 
små steg som skall kunna utvärderas med en tidsintervall på 6-8 veckor. Detta 
arbetssätt påbörjades under hösten-19 och är under uppbyggnad. En tanke med 
detta arbete är att det skall stärka elevcentreringen och att få igång det 
ämnesövergripande arbetet.  

Vuxenutbildningen
Här är det stora förändringar på gång. Ny rektor för andragången under ett års 
tid. Detta gör att det skapar oror i personalgruppen. Rekrytering är i full gång 
och det ser lovande ut. 
Arbetet med att få SFI att korta väntetiderna är i full gång. En förändring i 
upplägg och organisation av personal är under arbete. 
Vuxenutbildningen kommer att behöva förändras då fler elever läser 
gymnasiekurser framöver. Samarbetet med gymnasieutbildningarna behöver 
fördjupas och fler vuxna skall kunna läsa tillsammans med gymnasieeleverna, 
fram för allt på yrkesutbildningarna. Här finns en potential till ett större 
erbjudande men också till besparing. 
Vuxenutbildningen skall förhandla om alla lärares kontrakt till att gå från 
ferietjänster till semestertjänster. Detta arbete har pausats tills ny rektor är på 
plats. Detta är en förutsättning för att en kontinuerlig undervisning skall fungera 
på ett bra sätt på VUX.
YH-utbildning är ett område som vi kommer söka platser för och detta skall vara 
genomarbetat i vår. Växande Älmhult och IKEA är två intressenter i detta 
arbete.
Sedan kommer Cafét behöva organiseras om och eventuellt organiseras under 
annan förvaltning. 
Uppdragsutbildningarna som bedrivs behöver också en genomgång för att se vad 
som görs och vad som saknas samt vad som skall avslutas. 

UNGSAM och KAA
Förutom detta så är arbetet med UNGSAM och KAA under utveckling och här 
ser jag en stor potential till att hjälpa elever att hitta rätt och komma i arbete.  

Förskolan 
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Det har varit drygt 1000 barn i snitt för förskolan under 2019. Det är alltid en 
större andel barn under våren än under hösten. Det innebar att vi öppnade upp 
två moduler på Haga förskola i februari 2019. Förskolan släppte en stor kull 6-
åringar till skolan ht -19 och nya ett-åringar var inte lika många, vilket innebär 
att det har funnits utrymme under hösten på våra förskolor. En av förskolans 
moduler, på Lyckans förskola, användes av grundskolan under hösten. 

1 juni kom en ny reviderad läroplan med förändringar, förtydliganden, nya delar 
och begrepp. Implementering av läroplanen har på förskolorna fördjupats på 
olika sätt. Förskollärarnätverk har erbjudits till förskollärare inom kommunen 
för att fördjupa begreppen utbildning, undervisning och lärande, varav 40 
stycken har medverkat. 
Kommunens förskollärare har under flera år haft kompetenshöjning via ett 
kommunnätverk där Älmhult deltar, för att kunna möta kraven i läroplanen. 
Kommunnätverket för förskollärarna har under hösten bjudit in Sara Krokström 
som föreläst om ”Undervisning i förskolan”.
Normkritiskt förhållningssätt har fortsättningsvis prioriterats under 2019 med 
målet att öka normmedvetenheten. För att öka förståelse och ge mer kunskap 
bjöds Pelle Sandstrak in för att föreläsa om ”Tourettes syndrom”  
Barnkonventionen har under hösten fördjupats på flertalet av förskolor.  En ökad 
förståelse för konventionens innehåll, däri de fyra grundläggande artiklarna 
2,3,6,12. Rektorerna på förskolan har så även lyssnat på Susanne Svärd som 
föreläst om Barnkonventionen. 

Läslyftet är ett statsbidrag som främjar språket för både yngre och äldre barn. 
Det har slagit väl ut hos både barn, pedagoger och vårdnadshavare. Vissa av 
förskolorna har varit inne i satsningen. Statsbidrag utvecklande arbetssätt är ett 
annat bidrag som har sökts. Statsbidraget ska gå till att stärka 
språkutvecklingen i förskolan, särskilt för barn som har ett annat dagligt 
umgängesspråk i hemmet än svenska. Lyckans förskola har under hösten 
haft detta. 
Modersmålstödjare, som varit verksam på Haga och Tornet, slutade. Då det 
fanns besparingar att göra för förskolan, söktes det inte efter en ny. 
Kompetensförsörjningen är svår och rekrytering är svår. Vi ser en allt högre grad 
av outbildade istället för förskollärare. Däremot ökar andelen barnskötare mot 
tidigare år, vilket är glädjande. 2019 har vi haft ca 50% förskollärare totalt. 
Samma siffra som föregående år. Rekryteringen till förskolor utanför tätorten är 
ofta svårare än inne i tätorten. Likaså är det med vikarie. Det är svårt att få ut 
vikarie och vid tillfälle under året har förskolor behövt låta de barn som har plats 
på allmän förskola vara hemma.
Vikariehantering under året har förbättrats då ansökningar går via e-tjänst. 
Vikarie får en kort personlig introduktion, därefter får vikarien sin bokning 
direkt i en app på mobiltelefonen. Stor förbättring tidsmässigt för poolansvariga. 
Det svårt att få tag i vikarier, många vikarier har även andra sysselsättningar på 
deltid, ex egna studier.
Det togs under året beslut om höjda taxor för barnomsorgsavgifter vilket ger en 
ökad intäkt till förvaltningen, samt att regler för allmän förskola ändrades till att 
gälla skollagen.
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Trivselenkäten visade även i år på högra siffror. Nämndens målsättning var att på 
sikt ska minst 90 % av vårdnadshavarna vara nöjda. För 2019 var målet 85 %.  
Förskolan redovisar 91 % och nådde även det högre målet. 

Grundskolan
Stort underskott i ekonomin och ovisshet om orsakerna i början av året. 
Verksamhetschefen har haft sin tjänst delad med ansvar för både grundskolan 
och som administrativ chef från 1 februari.

Rektorsbyte på Linnéskolan under våren resulterade i en förflyttning av rektor 
från  Klöxhultsskolan och Ryfors skola, som ersattes av två nya rektorer varav 
den ena rektorn fick kombinerad tjänst som projektledare för planeringsfasen av 
verksamheten på den nya Paradisskolan.

Samverkan för bästa skola är ett förbättringsarbete som bedrivits under 
Skolverkets ledning med att ta fram en nulägesanalys och åtgärdsplan 
Linnéskolan och Gemöskolan. Åtgärdsplanen utmynnar i insatser från 
Linnéuniversitet för att utveckla skolornas systematiska kvalitetsarbete och  
klassrumsnära systematiskt kvalitetsarbete. Gemöskolan får även en insats i 
språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt. För Linnéskolan tillsätts förstelärare 
som tillsammans med skolans rektor får handledning av LNU för att som 
utvecklingsgrupp vara drivande i att stärka arbetet med skolans utveckling.

Skolinspektionen planerar tillsyn för Elmeskolan och regelbunden 
kvalitetsgranskning av huvudmannen och Ryfors skola. Elmeskolans tillsyn blev 
inställd pga sjukdom. Regelbunden kvalitetsgranskning genomförs av 
huvudmannen och Ryfors skola.
Evaluation, granskning av IB-skolans verksamhet, genomförs under hösten av 
Internationella skolans MYP.

Tidiga insatser. Kartläggning av elevens kunskaper från F-klass är ett nytt 
lagkrav från 1 juli 2019. Huvudmannens analys visar att de elever som klarar 
kunskapskraven i åk 3 ofta även klarar dem i åk 6, nästan alla som klarar kraven 
för åk 6 klarar kraven i åk 9.

Arbetet med nyanländas lärande har analyserats. För att få bättre kontroll över 
effekten av studiehandledningen införs under hösten krav på pedagogisk 
kartläggning och åtgärdsprogram efter två års insats med studiehandledning och 
krav på pedagogisk kartläggning om behovet är mer än 4 h per vecka. 
Studiehandledares och modersmålslärares tjänster och arbetstider har även setts 
över och arbetet har bidragit till att minska grundskolans ekonomiska underskott.

Pojkar och flickors resultat i betyg och nationella prov skiljer sig åt och 
skolornas arbete med att analysera orsakerna fortsätter. 

Fortsatt arbete med att utveckla fritidshemmen utifrån brister som framkom vid 
Skolinspektionens tillsyn 2017, samt att kompensera för avsaknad av tillgång till 
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utbildad personal i fritidshemmen. Förste fritidspedagoger arbetar 
kommunövergripande med att stärka fritidshemmens kvalitet på verksamhet.

Fortsatt ökning av elevantal, indikationer på att antalet elever till Internationella 
skolan skulle avta under året, var missvisande. Detta gjorde att klasserna på 
Internationella skolan var större än väntat när höstterminen startade. I vissa 
årskurser får elever ställas på kö. Klöxhultsskolan har tagit emot fler elever än 
lokalerna klarar fysiskt och kan därför i vissa fall inte ta emot nya elever även 
om det även sker en viss utflyttning. De flesta elever som flyttar in till 
grundskolans åk F-6 placeras i Elmeskolan som är på god väg att bli en komplett 
två-parallellig F-6-skola. Det saknas klassrum för att Elmeskolan ska få 
möjlighet att bli så stor som den planerats (två paralleller F-6) samtidigt som 
Internationella skolan fortsätter växa. 

Planering av nya skolor. Verksamhetschef och rektorer är under våren delaktiga 
i planeringen av den nya Paradisskolan, en F-6-skola för 700 elever och fyra 
paralleller, som enligt befolkningsprognos behöver stå färdig till läsårsstart 
2021. Utbildningsförvaltningen tillsätter under hösten en deltidstjänst som 
projektledare för att planera skolans verksamhetsdel. Förfarandet vid 
framtagande av handlingarna och koncept för att låta en privat aktör bygga 
skolan överklagas dock upprepade gånger. Detta medför att byggstarten försenas 
och att skolan planeras stå klar hösten 2022. Parallellt med planeringen av 
Paradisskolan påbörjas under våren projektering av att fördubbla Linnéskolans 
kapacitet för elever åk 7-9 grundskola och särskola, då den stora ökningen av 
elever gör att skolans kapacitet når sitt tak och behöver ytterligare lokaler 2021. 
Under året konstateras även att Diö skolas elevantal vid läsårsstart 2021 kommer 
att vara större än tillgången av lokaler medger. Därmed har utbildningsnämnden 
aviserat behov av utökning med fler klassrum även i Diö skola. I slutet av året 
tar kommunfullmäktige beslut om att uppföra en två-parallellig modulskola F-6 
för att klara den tillfälliga bristen på skollokaler i centralorten de kommande två 
åren.

Fortsatt arbete med kompetensförsörjning, samarbete med Kristianstad högskola 
4-6 lärarutbildning, 7-9 lärare. Vissa av våra anställda har sökt 
erfarenhetsbaserad utbildning för lärare mot fritidshem, och andra lärare planerar 
att läsa till speciallärare inom lärarlyftet.

Kompetensutveckling under året har på övergripande nivå inneburit att digital 
dokumentation av lärares bedömning av elevernas kunskaper har utvecklats och 
det digitala verktyget IST Lärande har under hösten implementerats i samtliga 
grundskolans årskurser och för F-klass. Elevresurser som arbetar med enskilda 
elever med särskilda behov har fått kompetenshöjande insatser genom att 
Centrala barn-och elevhälsan har anordnat grundläggande utbildning i NPF och 
under hösten har centrala barn-och elevhälsan erbjudit utbildning i tecken som 
alternativ kommunikation. Fritidshemmen har under läsåret en satsning mot 
digitalt lärande under ledning av IKT-strateg. Även lärare i åk 4-6 deltar i en 
fortbildning för programmering i undervisningen som kallas Make IT happen 
med utbildare från AV-media.  
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1.2.1 Förväntad utveckling, övergripande
Under det närmaste året kommer en arbetet med budget och ekonomi att 
utvecklas för att få en tydligare kontroll på kostnadsutveckling. 
Ett annat stort fokus under det kommande året är fortsatt utveckling av det 
systematiska kvalitetsarbetet. Det kommer att leda till säkrare analyser och bättre 
underbyggda slutsatser kring vilka insatser, som kommer att leda till bättre 
resultat. Det fortsatta samarbetet med Linnéuniversitetet inom Samverkan för 
bästa skola stödjer detta arbete.
Förvaltningen kommer att vara engagerade i minst tre olika byggprojekt de 
kommande åren. Det är paradisskolan, utbyggnaden av Linnéskolan och en 
mindre utbyggnad av Diö skola.

1.2.2 Förväntad utveckling, detaljerad      

1.2.2,1 Haganässkolans verksamhetsplan för 2020
En omorganisation inleder året där rekrytering av två nya rektorer kommer att 
ske under första kvartalet. En på vuxenutbildningen och en på gymnasiet. 

1.2.2.2 Vuxenutbildningens
Pojkar o flickor: på vuxenutbildningen har inte gjorts några utvärderingar vad 
gäller kvinnor o män 
Nyanländas lärande: här arbetar lärarna med att strukturera för elevernas 
möjlighet att själva äga sitt eget lärande. Genom att tydliggöra målen i kurser 
och försöka få eleverna att förstå vad som krävs av dem. De har tydliggjort 
kursplanerna och konkretiserat innehållet för eleverna. Vi har startat med att 
konkretisera vad som ska föras inför prövningar i de olika SFI kurserna o 
förbereder för att synliggöra detta på hemsida och digitalt. Tidiga insatser: här 
har vi arbetat utifrån materialet med checklistor som vi gått fram i tidigare 
studiedagar och utvecklingsinsatser, i tidiga insatser ser vi även kommande 
arbete med framsamprojektet. 
I planen framåt ligger framsamprojektet där vi anställer en lärare på 60 procent o 
en projektledare på 25 procent för att tillsammans med lärare o specialpedagog i 
Markaryd o Ljungby skapa en modell gör hur vi kan nå de som står längst ifrån 
språket så de kan tillgodogöra sig undervisning o kunskap på ett bättre sätt. 
Jag anser att det behöver läggas mer tid på områdena och vi behöver också lägga 
mer tid på våra utvecklingsmål, APL, distans och validering. Utveckling tar tid 
och jag anser att alla dessa utvecklingsområden bör ligga på ca 3 år. 

1.2.2.3 Gymnasiet
Resultatet på skolan har de senaste året sjunkit framförallt på de 
högskoleförberedande programmen men vände igen VT 2019. Det har gått från 
ett meritvärde på 14,4 VT 2017 till 
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13,7 VT 2018 14,57 VT 19. Utifrån VT 18: Minskningen för de 
högskoleförberedande utbildningarna står i första hand männen för. Männen 
hade ett meritvärde på 12,0 som skall jämföras med kvinnornas meritvärde på 
15,4. Männen minskar från 13,9 till 12,0 på ett år medan kvinnorna ökar från 
15,1 till 15,4 under samma period.
På yrkesprogrammen har siffran varit i stort konstant de senaste åren 12,4 en 
svag ökning från tidigare år på 12,2. Här kan man inte se samma tydliga skillnad 
mellan männen och kvinnorna. Kvinnorna presterar något bättre över tid även på 
yrkesprogrammen. 
Grundskola har tidigare haft stora skillnader mellan pojkar och flickors 
meritvärde. Detta kan vara en av orsakerna till ett större gap mellan kvinnor och 
mäns resultat på gymnasiet. En annan orsak kan vara att andelen nyanlända har 
ökat på programmen. Totalt sett har elever på Haganässkolans med utländsk 
bakgrund ökat från 22% (år 2015) till idag 39%.  
Antal elever som slutar skolan efter tre år med en examen från 
yrkesprogrammen 72,1 % och från de högskoleförberedande programmen 80,4 
%. Ser vi på samma resultat men efter fyra är så har yrkesprogrammen 84,6 % 
och de högskoleförberedande programmen 80,3 % nått en examen från 
gymnasieskolan. 
IB- Det är första året som vi har elever som slutar DP 2 i år och det verkar som 
om alla kommer att klara sin examen utifrån de preliminära betygen som satts. 
Vårt mål är att alla elever skall gå från gymnasiet med en gymnasieexamen. 
Vi organiserar för att eleverna ska läsa om kurser i svenska/svenska som 
andraspråk, matematik och engelska eller läsa kurserna under längre tid. Detta 
medför extra kostnader som vi beskrivit tidigare för politiken. 
Ett fortsatt arbete med SBS, Samverkan Bästa Skola, gällande 
kompetensutveckling inom området extra anpassningar.
Studieteknik nämns ofta som en insats som skulle kunna förebygga vissa 
svårigheter hos eleverna. I uppstarten HT 2019 gjorde vi en insats för årskurs 1 
vilket uppskattades av både lärare och elever.
Vid överlämningen mellan årskurs 9 och gymnasiet organisera för de behov som 
framkommer bland annat genom att anpassa resurserna via klasstorlek/stöd/ 
Orion.
Inom Nyanländas lärande kommer vi att satsa på språkutvecklande arbetssätt 
bland annat via våra förstelärare inom området.

1.2.2.4 Grundskolans verksamhetsplan 2020
Under 2020 kommer utbildningsförvaltningen att prioritera följande 
utvecklingsområden inom grundskola

 Pojkars och flickors resultat
 Nyanländas lärande
 Tidiga insatser
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Utbildningsförvaltningen (utbildningsnämnden) har valt ovanstående områden 
med anledning av den stora skillnaden mellan pojkars och flickors resultat. Vid 
vt-19 skiljer det 60 p i meritvärde mellan pojkar och flickor i åk 9, när man har 
tagit bort utrikes födda. Flickorna har 265 p, vilket är bland de bästa i landet, 
medan pojkarna har 205 p. 

Vad gäller nyanländas lärande är även det prioriterat utifrån betygsanalys. 
Nyanlända elever har generellt låg måluppfyllelse (betygsanalys av niornas 
resultat). 

Vad gäller tidiga insatser ser man vid analys av resultat att elever som är 
godkända i åk 6 också är godkända i åk 9. Tittar man på resultat på NP i åk 3 ser 
man samma resultat. Av detta kan man dra slutsatsen att ju tidigare det görs 
insatser för elever som inte når lägsta kunskapskraven desto större möjlighet för 
dem att lyckas senare under sin skoltid.

Flickor och pojkars resultat
På Linnéskolan åk 7-9 kommer personalen under verksamhetsåret 2020 att 
arbeta med följande insatser för att förbättra pojkarnas (och flickornas) resultat:

 Mentorer 
 Samsyn mellan personal på skolan
 Klassrumsobservationer
 Arbete med skolkultur
 Skolans långsiktiga systematiska kvalitetsarbete

Arbetet med mentorer har gjort att alla elever är tryggare, flickor lite mer 
höjning än pojkar. Vi tror att vidare arbete med mentorerna även kommer slås 
igenom än mer på pojkarnas trygghet och därmed leda till högre resultat. 
Mentorerna kommer efterhand att lära känna alla elever mer, vad som intresserar 
och motiverar dem. Detta tror vi kommer leda till höjning av pojkarnas resultat. 

Samsynen vi arbetar med inom Samverkan för bästa skola (insats från 
Linnéuniversitetet under två läsår) kommer göra att regler, rutiner, bemötande är 
likvärdigt för alla på hela skolan, kontinuitet leder till trygghet, vilket i sin tur 
leder till högre resultat. 

Vi har diskuterat, men inte beslutat inom Skolutvecklingsgruppen om vi ska ha 
klassrumsobservationer. Det de observerande lärarna då ska titta på är specifikt: 
Var/hur/när tappar vi pojkarna, vad gör att de lär sig och fångas av 
undervisningen.

Vi ska arbeta för att det blir högre status både bland killar och tjejer att vara 
duktig och att läsa, vi vill ha en skolkultur som säger att studier är bra och det är 
något vi gör för att få en bra framtid.

Skolans långsiktiga systematiska kvalitetsarbete, ska bygga på skolans inre 
utvecklingsbehov. En viktig del i detta är att varje lärare själv systematiskt ska 
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följa upp, analysera och utvärdera sin egen undervisning, vad fungerar/fungerar 
inte i mitt klassrum.
Grundskolorna F-6 har följande insatser för att höja pojkarna (och flickornas) 
resultat är under verksamhetsåret 2020:

 Ökat elevinflytande och elevdelaktighet i utformningen av 
undervisningen, bl a genom några skolors satsning på det kooperativa 
lärandet.

 Ökad måluppfyllelse genom trygga grupper, arbete i psykosociala årshjul 
och aktivt elevhälsoarbete

 Flera skolor arbetar med STL, metod som innebär att eleven skriver sig 
till lärande, fångar pojkarnas intresse och gynnar lärandet. 

 Klöxhultsskolan arbetar med gemensam utvärdering och sambedömning 
av nationella prov med syfte att bli mer trygg och likvärdig i 
bedömningen

 Fortsatt reflektion och analys av pojkar och flickors resultat
 Inom skolornas fritidsverksamhet kommer vi att titta närmre på hur leken 

och aktiviteterna som erbjuds påverkar skillnaden mellan pojkar och 
flickor.

 Gemöskolan kommer under 2020 att få insatser från Linnéuniversitet i 
projektet Samverkan för bästa skola inom:   
Kompetensutveckling, teori och handledning inom utvecklingsarbete och 
klassrumsnära systematiskt kvalitetsarbete.

Tidiga insatser
På Linnéskolan åk 7-9 kommer man under verksamhetsåret 2020 att arbeta med 
följande tidiga insatser:

 Överlämningar från åk 6
 Ny struktur för EHT-möten
 Mentorer

Överlämningarna från åk 6 har diskuterats och specialgruppen arbetar med att 
justera det dokument med frågor som skickas ut till skolorna. Detta ska leda till 
att vi får en tydligare helhetsbild och att vi får den information vi behöver och 
kan tolka den rätt. 
Mentorerna gör att vi har en helhetsbild av elevernas utveckling båda socialt 
och kunskapsmässigt. De håller i utvecklingssamtal och har samtal med 
föräldrar. Detta gör att vi fort kan se om någon elev behöver insatser av något 
slag. 

Grundskolorna åk F-6 har som mål att vid behov hos elever sätta in tidiga 
insatser, forma lärmiljöer och arbetssätt som passar varje individ. 
Skolorna har följande insatser under verksamhetsåret 2020 för att arbeta med 
tidiga insatser:

 Screeningstester samt ny lagstiftning med kartläggning av kunskaper i 
förskoleklass dvs läsa, skriva, räkna garanti. Innebär även att 
specialpedagog vid behov ska involveras i arbetet redan i F-klass.
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 Förändrad lärmiljö för likvärdighet och inkludering. Anpassningar i 

lärmiljön på alla skolor. Elmeskolan fortsätter sitt arbete med 
Elmemodellen i samarbete med specialpedagogiska myndigheten.

 Tidigt upptäcka brister hos eleverna och åtgärda med stöd 
av lärare, specialpedagog och elevhälsan (åtgärdsprogram och extra 
anpassningar). 

 Extra lärare i åk 1-3 på några skolor ger möjlighet att arbeta med elever 
som behöver extra stöd men även de som behöver extra utmaning.  
Centrala barn och elevhälsan bidrar med kompetenshöjande insatser för 
elevresurser. Öka den specialpedagogiska kompetensen.

Nyanländas lärande
Linnéskolan ser ett behov av fortsatt arbete kring nyanländas lärande och 
språkutveckling i alla ämnen. Inom området Nyanländas lärande genomförs 
följande insatser under verksamhetsåret 2020:

 Fortsätta organisationen med två förberedelseklasser, beroende på hur 
långt eleven har kommit i att använda svenska språket.

 Nyanställa lärare till förberedelseklass för att utveckla överlämning från 
förberedelseklass till vanlig klass.

 Utveckla alla lärares kunskap om språkutveckling i alla ämnen.
 Så många elever som möjligt ska få studiehandledning och 

modersmålsundervisning i den utsträckning de behöver.

Grundskolorna F-6 kommer under verksamhetsåret 2020 att genomföra följande 
insatser för nyanländas lärande:

 Mindre grupper och läsa SVA 
 Lärmiljön 
 Värdegrundsarbete
 Eleverna klass placeras och vistas huvudsakligen i sin klass under 

veckan. Där deltar de på samtliga lektioner/ämnen. 
 Studiehandledning och modersmålsundervisning.
 Insats i språkutvecklande arbetssätt på flera skolor, har som syfte att öka 

alla lärares kunskaper i språkutvecklande arbetssätt, kompetens i vad det 
innebär att lära sig ett nytt språk, kunskap om hur andraspråksinlärning 
går till och en medvetenhet om vilka förutsättningar som gynnar 
språkutveckling. Språkinlärning sker i alla ämnen. En elev som ännu inte 
nått förstaspråksnivå i svenska gynnas av att ämneslärare aktivt arbetar 
för att också lära ut den svenska som är specifik för respektive ämne. 

 Gemöskolan har under kommande två år en satsning inom Samverkan 
för bästa skola som genomförs med handledning av lärare från 
Linnéuniversitetet: Kompetensutveckling, teori och handledning inom 
språk – och kunskapsutvecklande arbetssätt. 

Grundsärskolan
I grundsärskolan är det inte aktuellt att arbeta med specifika insatser kring 
områdena Pojkar-flickor skillnader i resultat/betyg, nyanländas lärande, tidiga 
insatser. Vi har i tidigare kvalitetsrapport tittat närmare på skillnader mellan 
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pojkar-flickor men inte sett några nämnvärda skillnader i talutrymme eller 
resultat/bedömning. När det gäller nyanländas lärande så antar jag att man utgår 
från skollagens kriterier för nyanlända och då har vi inga i vår verksamhet som 
räknas till nyanländ efter som de har varit inom skolan i mer än fyra år eller var 
inskrivna till skolstart. Skulle vi få någon elev som räknas som nyanländ till 
särskolan så skulle det inte påverka vårt sätt att arbeta med denna elev. Vi lägger 
upp vårt arbete utifrån varje enskild elev, vilket gör att våra elever får insatser 
som är direkt anpassade efter deras förmågor och kunskaper.
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1.2.2.5 Förskolan
Den senaste befolkningsprognosen visar på en mindre förväntad ökning än förra 
prognosen. Inflyttningen har minskat ngt under året. Detta gör att en av våra 3 
moduler är uppsagd fr o m juli 2020. Dock öppnas denna modul upp under våren 
2020 för att hantera de barn som finns under våren 2020.
Privat aktör öppnar en förskola med 120 platser i augusti 2020, om allt går enligt 
planer. Detta gör att kommunens förskolor behöver anpassa sin verksamhet. Det 
första stegat är att fasa ut Lyckans förskola som finns på Haganäsområdet, för att 
sedan plocka bort modulen på Norregård och sedan på Haga. Det är svårt att veta 
exakt hur denna anpassning ska bli, då vi behöver se hur den privata aktören 
påverkar kommunens förskolor både gällande barn och personal. Förskolan har 
fått en besparing på 3 miljoner för året. Effekten av den ser vi först till hösten då 
det inte går att göra mycket under våren då våra förskolor är fulla.
Rekrytering och kompetensförsörjningen kommer troligtvis se ut som 
föregåeden år. Detta gör att kommunen kommer att behöva satsa på att 
vidareutbilda våra barnskötare till förskollärare. Idag är det varje rektor som 
hanterar budgeten utifrån de förutsättningar de fått.

2. Resultatmål – uppföljning

2.1 Barns lärande och utveckling i förskola
Mål Bedömning

Andel vårdnadshavare som känner sig nöjda med hur förskolan arbetar 
med barnets lärande och utveckling.

85%

Kommentar:
Under våren har enkät genomförts bland vårdnadshavarna till ban i förskola och 
pedagogisk omsorg. Totalt uppger 91 % att de är nöjda med hur förskolan 
arbetar med barnets lärande och utveckling, vilket innebär att även det 
långsiktiga målet på minst 90 % nås.
Förskolan har arbetat aktivt med bland annat normkritiskt förhållningssätt, 
digitala lärverktyg och, källkritik för att utveckla barnens lärande. På 
föräldramöten inom förskolan kommuniceras utbildningens syfte och mål. 
Förskolans styrdokument vägleder personalen med mål och riktlinjer som 
förklaras för vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna ges inblick i förskolans 
aktiviteter för lärande och utveckling via så kallade dokumentationsväggar och 
sociala medier. Prioriterade utvecklingsområden är normkritiskt förhållningssätt, 
digitalisering samt inflytande och delaktighet.
Från och med den 1 juli 2019 fick förskolan en ny läroplan. 
Implementeringsarbetet är redan i gång och kommer att fortsätta under 
kommande år.
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2.2 Barns lärande och utveckling i fritidshem

Mål Bedömning
Andel vårdnadshavare som känner sig nöjda med hur fritidshemmet 
arbetar med barnets lärande och utveckling.

85%

Kommentar:
Fritidshemmen har sedan hösten 2018, efter Skolinspektionens tillsyn, fokuserat 
mer på uppdraget lärande och utveckling. Det har skett bland annat genom att 
säkerställa att aktiviteter sker utifrån läroplanens mål och informera 
vårdnadshavare om verksamheten. Arbetet har förväntats påverka att andelen 
vårdnadshavare som är nöjda med hur fritidshemmet arbetar med barnets lärande 
och utveckling ökar, men målet nås inte. Totalt svarar 64 % av vårdnadshavarna 
att de är nöjda. Resultatet per enhet varierar mycket. Jämförelse och analys 
försvåras dock av att antal svar per enhet varierar. Den uppskattade 
svarsfrekvensen har dock ökat sen 2018.
Det långsiktiga arbetet med att ha fokus på fritidshemmen kommer att fortsätta 
genom uppföljning på rektorsträffar och fortsatt arbete enligt fritidshemmens 
gemensamma arbetsplan. Prioriterade utvecklingsområden är inflytande och 
delaktighet, synliggöra fritidshem och förskoleklass i kvalitetsarbetet och 
likvärdighet/kön. Enheter som saknar legitimerad personal får stöttning av förste 
fritidspedagog. Från och med augusti finns det två förste fritidspedagoger med 
uppdrag att stärka det pedagogiska arbetet. Ytterligare åtgärder planeras efter 
ytterligare analys av enkätresultatet 2019.

2.3 Meritvärde årskurs 9
Mål Bedömning

Genomsnittligt meritvärde årskurs 9 . 227 

Kommentar:
Jämfört med 2018 har meritvärdet ökat något till 2019. Stora skillnader finns 
mellan könen. Flickornas meritvärde har ökat med pojkarnas sjunkit.
På skolan sker ett aktivt arbete för att höja kvaliteten i undervisningen samt 
arbeta främjande och förebyggande. Viktigt är att ha det långsiktiga perspektivet 
med tidiga insatser. Specialpedagogisk kompetens finns knutet till varje 
arbetslag, språkutvecklande arbetssätt pågår och det lokala elevhälsoteamet 
samarbetar kontinuerligt med Centrala Barn- och Elevhälsan. Samarbetet syftar 
till mer främjande och förebyggande arbete och att adekvata åtgärder sätts in på 
ett tidigt stadium. I projekt Samverkan för bästa skola sker samarbete med 
Linnéuniversitet för att ytterligare höja kvaliteten i undervisningen. 
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2.4 Uppnått kunskapskraven i årskurs 6
Mål Bedömning

Andel i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 80%

Kommentar:
Totalt nådde 66,3 % av eleverna i årskurs 6 kunskapskraven i alla ämnena. 
Jämfört med 2018 har andelen sjunkit, och det gäller både pojkar och flickor. 
Det finns inga större skillnader mellan könen.
Centrala Barn- och Elevhälsans inriktning är att arbeta ytterligare mer främjande 
och förebyggande. Det sker till exempel genom att regelbundet träffa skolornas 
lokala elevhälsoteam. Det har gjort det möjligt att komma in på tidigt stadium 
för att ge råd och handledning samt sprida goda exempel. För att öka 
måluppfyllelsen på sikt bedöms fler tidiga insatser vara nödvändiga. Ett 
prioriterat område under 2019 var att identifiera tidiga insatser och ta fram en 
övergripande plan för hur dessa insatser ska organiseras. Utveckling av det 
systematiska kvalitetsarbetet var också prioriterat.
Gemöskolan deltar i projekt Samverkan för bästa skola, där samarbete sker med 
Linnéuniversitetet för att ytterliga öka kvaliteten i undervisningen.

2.5 Gymnasieelever med examen inom fyra år
Mål Bedömning

Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, inkl IM, kommunala skolor 75%

Kommentar:
Mellan 2018 och 2019 har andelen elever med examen inom fyra år ökat från 68 
% till 71 %, men är fortfarande lågt jämfört med tidigare år då nivån legat 
mellan 74 % och 79 %. En orsak är att det är fler elever som gått ett eller två år 
på introduktionsprogram innan nationellt program. Det är stora skillnader finns 
mellan könen; 20 procentenheter. Flickorna återfinns bland de 25 % av 
kommunerna med högst resultat.
Ett intensivt utvecklingsarbete pågår på skolan efter Skolinspektionens tillsyn. 
Stort fokus är på examensmål och anpassningar. Detta bör göra att kvaliteten i 
undervisningen ökar. Prioriterade områden för 2019 var utveckling av det 
systematiska kvalitetsarbetet och arbete med att skapa en kunskapskultur i 
skolan. Haganässkolan deltar i projekt Samverkan för bästa skola, där samarbete 
sker med Linnéuniversitetet för att ytterliga öka kvaliteten i undervisningen.
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3. Årsbokslut för nämndens drift

3.1 Analys av avvikelse mellan budget 2019 och bokslut 2019
Efter ett tillskott på 24,9 mkr till utbildningsförvaltningen samt kompensation 
för lönerevision ändrades budgetramen från 428,9 mkr till 460,9 mkr.
Trots detta tillskott blev budgetavvikelsen negativ med ett belopp på 11,6 mkr.
Under året har intäkter varit svåra att prognostisera då osäkerhet funnits ute i 
verksamheten likväl som osäkerhet funnits gällande exempelvis utvecklingen av 
ersättning från Migrationsverket där en minskning på 10 mkr befarades tidigt. 
Intäkter budgeterades till 127,8 mkr och utfallet blev 131 mkr vilket istället 
medfört en positiv avvikelse på 3,2 mkr. Den stora kostnadsökningen består 
främst av personalkostnader. Dessa var budgeterade till 382,2 mkr och utfallet 
blev 391,6 mkr, en ökning med 9,4 mkr. Samtidigt har även övriga kostnader 
ökat med 5,5 mkr från budgeterade 206,5 mkr till utfallet på 212 mkr.
Vid DR 1 indikerades ett underskott på 42 mkr. Ökningen av elever i 
grundskolan har fortsatt och i december fanns 2 418 elever folkbokförda i 
kommunen. Enligt befolkningsprognosen som ligger till underlag för budgeten 
2019 skulle detta elevantal bli 2 318 elever. En reell ökning med 100 elever. 

Verksamhet (tkr)

Bokslut 
2018

Budget 
2019

Prognos 
Dr2 2019

Bokslut 2019

Avvikelse 
budget/ 
bokslut 

2019

Avvikelse 
bokslut/ 
prognos 

Dr2 2019
Intäkter -390 475 -127 771 -129 229 -131 012 3 241 1 783
Personalkostnader 359 496 382 207 393 617 391 580 -9 373 2 037
Övriga kostnader 413 673 206 488 209 607 211 997 -5 509 -2 390
Summa 382 694 460 924 473 995 472 565 -11 641 1 430
Nämnd och styrelseverksamhet 955 1 365 727 658 707 69
Ledning 7 474 8 708 7 140 6 094 2 614 1 046
Förskola 95 051 109 275 110 473 112 442 -3 167 -1 969
Öppen förskola (Familjecentral) 1 283 1 397 1 255 1 220 177 35
Fritidshem 18 097 23 516 23 169 24 369 -853 -1 200
Grundskola 174 230 210 668 223 731 220 084 -9 416 3 647
Särgrundskola 9 212 10 068 10 971 9 969 99 1 002
Gymnasieskola 66 818 80 808 80 728 79 740 1 068 988
Gymnasiesärskola 2 488 2 348 3 367 3 400 -1 052 -33
Grundskola vuxenutbildning 1 970 2 006 1 848 1 886 120 -38
Övergripande vux 5 328 7 601 6 809 7 010 591 -201
Gymnasial vuxenutbildning 970 1 060 1 367 1 254 -194 113
Särvux 329 1 178 900 607 571 293
Yrkesvux 554 839 1288 3 536 -2 697 -2 248
Svenska för invandrare -2 065 87 222 296 -209 -74
Summa 382 694 460 924 473 995 472 565 -11 641 1 430
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Samtidigt fanns det vid årets slut 100 överåriga i gymnasiet, vilka inte är med i 
underlaget för budgeten. 

3.2 Analys av avvikelse mellan prognos DR2 2019 och bokslut 2019
Vid tiden för DR2 har höstterminen precis börjat och man får därmed en bättre 
uppfattning hur året kommer att se ut. Vid detta tillfälle hamnade prognosen på 474 
mkr medan budget, efter volymtillskott och kompensation för lönerevision, låg på 
460,8 mkr, en avvikelse på 13,1 mkr. Den del av utbildningsförvaltningen där den 
negativa avvikelsen är störst, 13,1 mkr, är grundskolan. Övriga delar av 
utbildningsförvaltningen har varierande positiva som negativa avvikelser mellan 1 
mkr och 0,5 mkr.

3.3 Nämndens detaljerade analys
Efter ett tillskott på 24,9 mkr till utbildningsförvaltningen samt kompensation för 
lönerevision ändrades budgetramen från 428,9 mkr till 460,9 mkr. Trots detta 
tillskott blev budgetavvikelsen negativ med ett belopp på 11,6 mkr. Yrkesvux 
saknar dock statsbidrag på ca 2,1 mkr, som skulle ha förbättrat resultatet med 
motsvarande summa. Statsbidraget söks i samarbete med två andra kommuner och 
det har föranlett förseningar i hanteringen. Däremot kommer kommunen troligen 
att behöva betala tillbaks ett statsbidrag på knappt en halv miljon kronor, beroende 
på att personalbemanningen inte ökat i samma omfattning som elevökningen.

Under året har intäkterna varit svåra att prognostisera då osäkerhet funnits ute i 
verksamheten likväl som osäkerhet funnits gällande exempelvis utvecklingen av 
ersättning från Migrationsverket och att vissa statsbidrag möjligen inte utfaller som 
förväntat. Intäkter budgeterades till 127,8 mkr och utfallet blev 131 mkr vilket 
medför en positiv avvikelse på 3,2 mkr. Osäkerheten har påkallat försiktighet vilket 
är en rimlig förklaring till den lägre ingående budgeten. Den minskning som 
förutspåddes i början av året med en minskning av 10 mkr har därmed inte utfallit. 
Tittar man djupare så ser man att Gymnasieskolan och Vux dock har en negativ 
avvikelse mot budget vad gäller intäkter i en storlek av 3,7 mkr där Vux bär 
merparten. Grundskolan har största positiva avvikelsen med 4,5 mkr. En spridning 
på 8,2 mkr.
Personalkostnaden var budgeterad till 382,2 mkr och utfallet blev 391,6 mkr vilket 
är en negativ avvikelse på 9,4 mkr. Den största avvikelsen finner man hos 
grundskolan med en avvikelse på 12,6 mkr. Nämnas bör att man för grundskolan 
lagt in en sänkning av budgeten för personalkostnaderna med 13,2 mkr för att få en 
budget i balans. Då avvikelsen ligger på 12,6 mkr mot budget har man endast 
lyckats spara in 0,6 mkr.
Ser man på centrala förvaltningen har man däremot kunnat få en positiv avvikelse 
mot budget på 4,6 mkr vad gäller personalkostnader. Mest har man kunnat spara på 
Centrala Barn och Elevhälsan, men även hos förvaltningschefen.
Ser man på gymnasiet har man där en negativ avvikelse på 2,4 mkr.
Övriga kostnader har också ökat jämfört med budget. Utfallet var 212 mkr medan 
budget låg på 206,5 mkr, en negativ avvikelse på 5,5 mkr.
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Här är både grundskolan och förskolan de med de största negativa avvikelserna, 
med 5,5 mkr respektive 4,5 mkr. Däremot har både centrala förvaltningen och 
Haganäs (Gymnasiet och Vux) positiva avvikelser, med 3 mkr respektive 1 mkr.
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4. Årsbokslut för nämndens investeringar

Investeringsredovisning

Utbildningsförvaltningens investeringsbudget bestod 2019 av 7 663 tkr. Av dessa 
medel är 3 119 tkr använda. En del av förklaringen till det låga utfallet är att vissa 
projekt har genomförts av tekniska förvaltningen som då fått kostnaden medan 
investeringsmedlen stannat kvar hos utbildningsförvaltningen. Ett större sådant 
projekt är aulan hos Haganässkolan. Det finns även investeringsprojekt utgörandes 
av solskydd som skulle ha utförts av tekniska förvaltningen, men på grund av 
förseningar inte kunnat utföras.
Det nya verksamhetssystemet för utbildningsförvaltningen är ett flerårigt projekt där 
leverantören under 2019 inte kunde leverera enligt plan. De kostnader som fallit ut 
består främst av initiala konsultkostnader. Projektet kommer därmed istället att 
behöva kvarstående medel under 2020, tillsammans med redan budgeterade medel.
I övrigt har det rått viss osäkerhet om vad som kan investeras och om medlen har 
beviljats. Utbildningsförvaltningen arbetar för en tydligare projektredovisning, med 
en utökad projektbeskrivning och klarare resursfördelning. Därmed skapas 
förutsättningar för en tydligare och bättre uppföljning.

Projektnr Projektnamn
Budget 

2019
Prognos 

DR2  2019
Utfall 
2019

Budget-
avvikelse  

2019 Ack utfall Total Budget
Slut- 

prognos  Avvikelse
Inkomst 0 0
Utgift 3 842 3 402 235 3 607 235 3 842 235 3 607
Netto 3 842 3 402 235 3 607 235 3 842 235 3 607
Inkomst 0 0
Utgift 400 840 102 298 102 3 350 3 350 0
Netto 400 840 102 298 102 3 350 3 350 0
Inkomst 0 0
Utgift 0 0 32 -32 32 32 -32
Netto 0 0 32 -32 32 0 32 -32
Inkomst 0 0
Utgift 500 500 415 85 415 500 415 85
Netto 500 500 415 85 415 500 415 85
Inkomst 0 0
Utgift 1 001 1 001 874 127 874 1 001 874 127
Netto 1 001 1 001 874 127 874 1 001 874 127
Inkomst 0 0
Utgift 196 196 198 -2 198 196 198 -2
Netto 196 196 198 -2 198 196 198 -2
Inkomst 0 0
Utgift 714 714 588 126 588 714 588 126
Netto 714 714 588 126 588 714 588 126
Inkomst 0 0
Utgift 960 960 627 333 627 960 575 385
Netto 960 960 627 333 627 960 575 385
Inkomst 0 0
Utgift 50 50 48 2 48 50 48 2
Netto 50 50 48 2 48 50 48 2
Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 0
Utgift 7 663 7 663 3 119 4 544 3 119 10 613 6 315 4 298
Netto 7 663 7 663 3 119 4 544 3 119 10 613 6 315 4 298

Investeringar UTB

26001 Nytt verksamhetssystem

26031 Akustikanpassningar ADM

26000

Inventarier förskolan

26411 Inventarier grsk/fth

26421 IT-utrustning grsk/fth

26111

Totalt Utbildningsnämnden

Akustikanpassning grsk/fth

26511 Inventarier gy/vux

26521 IT-utrustningar gy/vux

26431
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Nämnd, förvaltning Datum Bilaga 1 Nyckeltal
Utbildningsförvaltningen 2020-01-20

1 (3)
Handläggare Diarienummer
Camilla Åström UN 2018/40

Utbildningsnämnden

Sammanställning utbildningsnämndens nyckeltal-bokslut 2019
Nyckeltalen är indelade i resultat-, resurs- och volymmått. Måtten avser kommunal 
verksamhet förutom volymmåtten som avser hemkommun.

Andelen elever i årskurs 3 som klarat alla delprov i svenska, svenska som andra språk och 
matematik är på oförändrad nivå jämfört med 2018. 
Andelen elever som får samma betyg som resultatet på nationellt prov i matematik har ökat. 
I årskurs 6 är det 75 % och i årskurs 9 58 %.

Under vintern kommer förvaltningen att genomföra en egen enkät som ersätter tidigare 
Skolbarometer. Då kommer bland annat tryggheten att mätas. Den mäter också 
Skolinspektionen som genomförde enkät under vårterminen. Enligt den upplever eleverna i 
Älmhult sig i genomsnitt lite mindre trygga än genomsnittseleven bland medverkande 
kommuner. Jämfört med undersökningen 2017 har tryggheten ökat i årskurs 9. Däremot 
visar samma undersökning att andelen i årskurs 9 som upplever lust att lära sjunkit sedan 
2017. Jämfört med medverkande kommuner så är andelen elever i år 2 på gymnasiet som 
upplever lust att lära är något högre, men lägre i årskurs 5 och 9.
Elevantalet på Haganäs i förhållande till antal invånare 16-18 år blir högt på grund av att 
flera elever är äldre än 18 år. Exkluderas eleverna som är äldre än 18 år är andelen 73 %.  I 
elevantalet ingår elever från andra kommuner.
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Nämnd, förvaltning Datum
Utbildningsförvaltningen 2020-01-20

2 (3)

svenska och svenska 
som andra språk 
(N15452)

86% 75% - 75%

matematik (N15454) 79% 74% - 73%

Åk 9 45% - - 58%
Åk 5 87% 90% -
Åk 9 93% 89% -
Gy år 2 94% 90% -

Gy år 2 55% - - 64%

87% 87% - 89%

Nyckeltal utbildningsnämnden Bokslut 
2017

Andel elever med samma 
betyg som provbetyg i 
nationella prov, matematik, %

Åk 6 59%

Elevantalet på Haganässkolans andel av invånare i 
målgruppen 16–18 år i Älmhults kommun

Bokslut 
2018

Budget 
2019

Utfall 
2019

Resultatmått (kommunal verksamhet)
Andel elever som klarat alla 
delprov i svenska, svenska 
som andra språk och 
matematik i åk 3, %.

45%

- 75%

Andel elever som känner sig 
trygga (skolbarometern)

Åk 5 62% - - 69%

65%

Andelen elever som upplever 
lust att lära. (skolinspektionens 
enkät) Åk 9 54% - -

Bland resursmåtten nedan redovisas personaltäthet och andel personal med pedagogisk 
högskoleexamen. Mättid är oktober, så den officiella statistiken är ännu inte tillgänglig för 
2019, varför inget utfall kan redovisas. Som komplement har faktiskt antal närvarande barn 
och personal mätts inom fritidshemmen och förskola. I höstas var det vid så kallad 
incheckning på fritidshemmen i snitt cirka 15 elever per personal (per person). Det kan 
jämföras med att det var 20 inskrivna elever per årsarbetare hösten 2018.  En orsak till 
skillnaden är att alla inskrivna elever inte kommer till fritidshemmet. Under mätningen 
checkade i snitt cirka 70 % av de inskrivna eleverna in.
Motsvarande mätning för förskolan visar 4,1 barn per personal (per person) inom förskolan 
under hösten, vilket är  ett barn färre än vad som redovisades hösten 2018 i antal barn per 
årsarbetare. Skillnaden stämmer väl med resultatet i tidigare liknande mätningar inom 
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). I snitt är det cirka ett barn färre om hänsyn tas till 
faktisk närvaro.

Nyckeltal utbildningsnämnden Bokslut 
2017

Bokslut 
2018

Budget 
2019

Utfall 
2019

Resursmått (kommunal verksamhet)     

Inskrivna barn per vuxen (årsarbetare) i förskolan 
(N11010) 5,6 5,1 5,3  

Faktiskt antal närvarande barn per personal 
(personer) inom förskolan. - - - 4,1
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Nämnd, förvaltning Datum
Utbildningsförvaltningen 2020-01-20

3 (3)

Antal elever per vuxen (årsarbetare) i fritidshem* 
(N13805) 26 24 20  

Faktiskt antal närvarande elever per personal 
(personer)l i fritidshem - - - 15

Antal elever per lärare i grundskolan (N15034) 11,5 11,7 13  

Anställda, andel (%) årsarbetare med pedagogisk 
högskoleexamen i förskola, kommunal regi 
(Skolverket)

45% 38% 60%  

Anställda, andel (%) heltidstjänster med pedagogisk 
högskoleexamen i fritidshem, kommunal regi 
(Skolverket)

47% 36% 60%  

Lärare med pedagogisk högskoleexamen i 
kommunal grundskola, (%) (N15031) 77,6% 77,5% 80%  

Lärare med pedagogisk högskoleexamen i 
kommunal gymnasieskola, andel (%) (N17814) 78,2% 81,0% 80%  

Älmhults kommun har en högre andel barn inskrivna i förskola och fritidshem jämfört med 
andra kommuner. Störst är skillnaden bland barn 10-12 år. Där är genomsnittet bland 
kommunerna att ett av fem barn är inskrivet på fritidshem, men i Älmhult är det två barn.

84,6% 89,0% 85%

89,9% 90,2% 89%

44,7% 41,6% 39%
Barn 10–12 år inskrivna i fritidshem och pedagogisk 
omsorg, andel (%) (N13891) 

Barn 6–9 år inskrivna i fritidshem och pedagogisk 
verksamhet, andel, (%) (N13890) 

Barn 1–5 år inskrivna i förskola och pedagogisk 
omsorg, andel (%)  (N11801) 

Bokslut 
2018

Volymmått (hemkommun)

Nyckeltal utbildningsnämnden Bokslut 
2017

Budget 
2019

Utfall 
2019
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Jämförelse mellan 
2017 och 2019- 
kostnader och volymer
utbildningsnämnden
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Nettokostnadsökning från 
2017 till 2019

• Nettokostnadsökning: + 103,7 mkr

• Verklig nettokostnadsökning,
    justerat för bidrag från KS:   + 87,8 mkr,  + 22,8 %
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Förändring per verksamhet

Av 4,5 mkr i mindre 
intäkter på komvux 

beror på 2,2 mkr på att 
KIR upphört .
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Orsaker till nettokostnadsökningen 
på 87,8 mkr, 22,8 %

Kostnaden för volymförändringar uppgår till 39,5 mkr.  Antalet ökade/minskade 
barn/elever har multiplicerats med Älmhults genomsnittliga kostnad 2018. 

Utgår beräkningen istället för den genomsnittliga kostnaden bland landets 
kommuner blir kostnaden för volymförändringar 42,6 mkr, dvs 3,1 mkr högre.
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Orsaker till nettokostnadsökning 
inom grundskolan, 50,4 mkr, 28,1 %

Kostnaden för volymförändringar uppgår till 22,8 mkr.  Antalet ökade 
elever har multiplicerats med Älmhults genomsnittliga kostnad 2018. 

Utgår beräkningen istället för den genomsnittliga kostnaden bland landets 
kommuner blir kostnaden för volymförändringar 25,0 mkr, dvs 2,2 mkr 
högre. 
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Förändring barn- och elevantal

Elevökningen inom 
grundskolan 

motsvarar 3/4 av 
Gemöskolan

Antalet avser de barn och elever som 
nämnden är ”betalningsansvarig” för – 
oavsett om eleven går i kommunens 
egna skola, i friskola eller i annans 
kommuns skola. 
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Antal barn och elever 2017 och 2019 
(snitt per år)

”betalningsansvar” 2 378 elever

”verksamhetsansvar” 2 164 elever
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Utbildningsförvaltningen
Camilla Åström

2020-02-04
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Volymer 2019

2020-02-18 1(8)

Utbildningsförvaltningen
Camilla Åström
0476-55148
Camilla.astrom@almhult.se

Volymer 2019 - utbildningsnämnden

Antal invånare jämfört med befolkningsprognos
Utmärkande för 2019 är en ökning med 81 invånare i grundskoleålder 6–15 år. 
Under 2020 förväntas det dessutom ske en ökning med ytterligare 151 personer i 
åldersgruppen och sen ytterligare 103 personer under 2021.
 Även befolkningen i gymnasieålder 16–18 år ökade under 2019, 31 stycken. 
Under 2020 förväntas en mindre ökning med 7 personer, men under 2001 
ytterligare 60 personer. Antalet invånare i åldern 1–5 år sjönk med 29 personer 
under 2019.  Under de kommande åren förväntas dock antalet öka igen med 7 
stycken 2020 och ytterligare 11 stycken 2021.

Siffrorna för 2019 är preliminära.
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2020-02-18 2(8)
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Antal invånare 16-18 år

Budget 
Underlag för budget 2019 var befolkningsprognosen från hösten 2017.  Antalet 
invånare i grundskoleålder ökade med ytterligare 39 utöver prognosen.  Inom 
åldersintervallerna 1-5 år och 16-18 år var avvikelsen mindre.

antal invånare
Budget 2019 
(underlag KF)

Preliminärt 
utfall 2019 Avvikelse

1-5 år 1 189 1 183 -6
6-15 år 2 373 2 412 39
16-18 år 599 609 10

Utifrån befolkningsprognosen beräknades antal barn och elever som nämnden är 
sk ”betalningsansvarig” för. Hänsyn togs till förväntad andel placerade inom 
förskola och fritidshem av invånarna, och befolkningsökningen förväntades ske 
linjärt under året. Utifrån det beräknades ett genomsnittligt antal barn/elever 
under året baserat på snitt mellan vårtermin och hösttermin, 
Inom grundskolan har antalet elever i snitt varit 61 fler än budget. Inom förskola 
har antalet varit 38 färre. Inom fritidshem är det bara en mindre avvikelse på 4 
färre elever. Sifforna avser snitt under 2019, och enskilda månaderna är utfallet 
annorlunda.

antal barn/elever, 
snitt vt och ht Budget Utfall Avvikelse
Förskola 1 103 1 065 -38
Fritidshem 1 149 1 145 -4
Grundskola 2 300 2 361 61
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Volymer 2019

2020-02-18 3(8)

Förskola – antal inskrivna barn
I diagrammet nedan redovisas antal inskrivna barn per månad under 2018 och 2019 i kommunens egna förskolor samt i enskilda 
förskolor. Som jämförelse redovisas budgeterat antal barn under 2019 som en linjär linje. Budgetsiffran är en snittsiffra för året. 
I nedan redovisade antal barn i egen regi ingår barn från andra kommuner. I december 2019 var de 19. Då fanns också 5 barn i förskola i 
annan kommun och 11 barn i pedagogisk omsorg, vilka inte finns med i nedanstående diagram.

jan 18 jan 19 feb 18 feb 19 mar 18 mar 19 apr 18 apr 19 maj 18 maj 19 jun 18 jun 19 jul 18 jul 19 aug 18 aug 19 sep 18 sep 19 okt 18 okt 19 nov 18 nov 19 dec 18 dec 19
enskilda förskolor 63 62 67 63 67 64 67 64 67 66 67 66 67 66 59 50 58 51 59 51 61 51 61 51
egen regi 1 008 1 040 1 013 1 059 1 042 1 082 1 054 1 082 1 068 1 089 1 063 1 082 1 049 1 074 916 909 967 946 990 971 1 000 977 1 005 977
budget 2019, snitt under året 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103
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Antal inskrivna barn i förskola per månad jämfört med budget 2019 (vågrät linje) 
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Fritidshem – antal inskrivna elever
I diagrammet nedan redovisas antal inskrivna elever per månad under 2018 och 2019 i kommunens egna fritidshem samt i enskilda 
fritidshem. Som jämförelse redovisas budgeterat antal elever under 2019 som en linjär linje. Budgetsiffran är en snittsiffra för året. 
I nedan redovisade antal elever i egen regi ingår elever från andra kommuner. I december 2019 var de 26. Då fanns också 5 elever i 
fritidshem i annan kommun, vilka inte ingår i nedanstående diagram.
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enskilda fritidshem 101 106 102 106 103 106 103 106 103 106 103 106 103 106 106 123 106 121 106 121 107 122 106 122
egen regi 987 1 051 976 1 034 967 1 031 957 1 038 960 1 022 944 974 897 940 1 106 1 146 1 086 1 102 1 101 1 081 1 074 1 066 1 060 1 057
budget 2019, snitt under året 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149
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Antal inskrivna elever i fritidshem per månad jämfört med budget 2019 (vågrät linje) 
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Grundskola – antal inskrivna elever
I diagrammet nedan redovisas antal inskrivna elever per månad under 2018 och 2019 i kommunens egna grundskolor samt i friskolor. 
Som jämförelse redovisas budgeterat antal elever under 2019 som en linjär linje. Budgetsiffran är en snittsiffra för året. I nedan 
redovisade antal elever i egen regi ingår barn från andra kommuner. I december 2019 var de 55. Samtidigt fanns 15 elever i andra 
kommuner och 19 elever i grundsärskola.
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friskolor 233 258 238 260 240 264 241 264 241 264 242 264 251 260 253 261 253 260 253 261 254 257
egen regi 1 979 2 094 1 981 2 103 1 994 2 101 2 000 2 102 1 998 2 106 1 997 2 110 2 081 2 193 2 087 2 187 2 091 2 184 2 099 2 183 2 098 2 183
budget 2019, snitt under året 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
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Haganässkolan
Av eleverna på Haganässkolan som går gymnasieutbildning kom i december 90 stycken från annan kommun, d v s 17 %. 
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jan 18 jan 19 feb 18 feb 19 mar
18

mar
19 apr 18 apr 19 maj 18 maj 19 jun 18 jun 19 aug 18 aug 19 sep 18 sep 19 okt 18 okt 19 nov 18 nov 19 dec 18 dec 19

SFI, aktiva 258 261 278 287 293 299 290 259 312 272 289 259 311 246 304 282 310 273 312 268 271 280
Särvux 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 5 5 7 8 7 7 7 7
Gyvuxen 135 158 135 164 143 156 142 154 124 150 130 141 136 163 130 148 134 142 140 162 128 150
Grundvux 83 74 79 59 79 67 66 87 68 85 52 77 96 103 81 97 78 97 94 119 70 96
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Sammanträdesprotokoll

2020-02-12 Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämndens utskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 19 Tilläggsbudgetering 2020
Ärendenummer UN 2019/65

Utbildningsnämndens utskotts beslut
Utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beviljar utbildningsnämnden tilläggsbudget med 2 238 tkr 

2020 för investeringar som ej slutförts under 2019.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Flera projekt har inte kunnat utföras främst på grund av förseningar hos 
leverantör. Förslag om överföring av investeringsmedel från 2019 års 
investeringsbudget till 2020 års investeringsbudget för att projekten ska kunna 
utföras enligt plan.

Beslutsunderlag
  Tjänsteskrivelse Tilläggsbudgetering investeringar, daterad 2020-02-06.
_____
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Tjänsteskrivelse

2020-02-06 1(2)

Förslagen
Patrik Alm 
patrik.alm@almhult.se

Utbildningsnämnden

Tilläggsbudgetering investeringar 2020
Ärendenummer UN 2019/65

Sammanfattning av ärendet
Flera projekt har inte kunnat utföras främst på grund av förseningar hos 
leverantör. Förslag om överföring av investeringsmedel från 2019 års 
investeringsbudget till 2020 års investeringsbudget för att projekten ska kunna 
utföras enligt plan.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Tilläggsbudgetering investeringar, daterad 2020-02-06

Ärendeberedning
Ett flertal projekt har under 2019 ej blivit utförda på grund av 
leveransförseningar.

Följande projekt omfattas:

Projekt nummer 26000/26001, Nytt verksamhetssystem. investeringsmedel om 
738 tkr behövs omföras till 2020 års investeringsbudget. Utfallet på 102 tkr 
består av initiala konsultkostnader medan det större arbetet fick skjutas upp på 
grund av leverantören.

Projekt nummer 26000, Investeringar UTB, innefattande solavskärmningar för 
Klöxhultsskolan om 100 tkr samt Haganässkolan om 100 tkr. Dessa medel 
behövs omföras till 2020 års investeringsbudget. Dessa projekt har ej utförts på 
grund av tidsbrist samt väderförhållanden.

Projekt nummer 26000, Investeringar UTB, innefattande uteplatsmiljöer vid 
Klöxhultsskolan samt vid Elmeskolan. För Klöxhult innefattar projektet 
renovering äventyrsbana och förbättring av utemiljö med grillplatser och 
sittplatser. Investeringsmedel om 350 tkr behövs omföras till 2020 års 
investeringsbudget. För Elmeskolan innefattar projektet utökning av utemiljön i 
form av fotbollsplan och aktivitetsredskap samt gångväg delvis med trappa upp 
till det aktuella området som är beläget på en kulle. Investeringsmedel om 200 
tkr behövs omföras till 2020 års investeringsbudget.

Summerat uppgår behovet av investeringsmedel som behövs tilläggsbudgeternas 
2020 till 2 238 tkr.
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Tjänsteskrivelse

2020-02-06 2(2)

Förslag till beslut
Utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beviljar utbildningsnämnden tilläggsbudget med 2 238 

tkr 2020 för investeringar som ej slutförts under 2019.

Patrik Alm Roger Johansson
Controller Förvaltningschef

Beslutet skickas till
För kännedom
Controller Patrik Alm
Verksamhetschef gymnasium/komvux Samuel Svensson
Verksamhetschef förskola Jenni Karlsson
Ekonomienheten

För åtgärd
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll

2020-02-12 Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämndens utskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 20 Bidrag till Växjö Waldorfförskola 2019
Ärendenummer UN 2020/3

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

sammanställning nedan till Växjö Waldorfförskola 

Växjö Waldorfförskola 1-2 år 3 år 4-5 år
Grundbidrag per barn 146 983 115 930 84 877 

-varav lokalkostnad 12 905 12 905 12 905 
Socioekonomisk tilläggsresurs 988 988 988 
Måltider 12 384 12 384 12 384 
Administrationspålägg, 3 % 4 717 3 803 2 889 
Momspåslag, 6 % 9 716 7 833 5 951 
Avdrag barnomsorgsavgift 9 213 -          9 213 -           9 213 -           
Bidrag per barn 2019 165 574 131 725 97 876 

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående huvudman regleras i 
skollagen 8 kap 21–24 §§ (förskola).
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande 
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Den nettoram som av 
nämnden tilldelats förskola utgör grunden för beräkningen av respektive bidrag.
Utbildningsnämnden har för 2019 fastställt budget för förskoleverksamhet till 
108 511 tkr.
Nettobudgeten för respektive verksamhet är inklusive uppräkning till 2019-års 
nivå.
Utöver beslutade belopp tillkommer möjlighet att söka tilläggsbelopp för barn 
med extraordinära behov.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelsen Bidrag till fristående huvudman 2019, Växjö 

Waldorfförskola daterad 2020-01-29.
2. Beräkningsunderlag fristående förskolor 2019 daterat 2020-01-29.

_____
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Camilla Hallberg 
camilla.hallberg@almhult.se

Utbildningsnämnden

Bidrag Växjö Waldorfförskola 2019
Ärendenummer UN 2020/3

Sammanfattning av ärendet
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående huvudman regleras i 
skollagen 8 kap 21–24 §§ (förskola).
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande 
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Den nettoram som av 
nämnden tilldelats förskola utgör grunden för beräkningen av respektive bidrag.
Utbildningsnämnden har för 2019 fastställt budget för förskoleverksamhet till 
108 511 tkr.
Nettobudgeten för respektive verksamhet är inklusive uppräkning till 2019-års 
nivå.
Utöver beslutade belopp tillkommer möjlighet att söka tilläggsbelopp för barn 
med extraordinära behov.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelsen Bidrag till fristående huvudman 2019, Växjö 

Waldorfförskola daterad 2020-01-29
2. Beräkningsunderlag fristående förskolor 2019 daterat 2020-01-29

Ärendeberedning
Ärendebeskrivning
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående huvudman regleras i 
skollagen 8 kap 21–24 §§ (förskola).
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande 
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Den nettoram som av 
nämnden tilldelats förskola utgör grunden för beräkningen av respektive bidrag.
Utöver beslutade belopp tillkommer möjlighet att söka tilläggsbelopp för barn 
med extraordinära behov.
Nettobudgeten för respektive verksamhet är inklusive uppräkning till 2019-års 
nivå. 
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Bidrag till fristående förskola
Utbildningsnämnden har för förskolan fastställt en nettobudget på 108 511 tkr. 
Grundbidraget per barn beräknas till 146 983 kr (1–2 år), 115 930 kr (3 år) 
respektive 84 877 kr (4–5 år).  Beräkningarna finns närmare beskrivna i särskilt 
beräkningsunderlag. Av beloppet avser 12 905 kr lokalkostnad som är den 
genomsnittliga lokalkostnaden per barn inom de kommunala förskolorna. 
Grundbidraget ska täcka omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt 
material och utrustning samt lokalkostnader. Utöver grundbidraget tillkommer 
socioekonomisk tilläggsresurs, kost, administrationspålägg och momspålägg i 
ersättningen till fristående förskolor. Index och belopp för fördelning av den 
socioekonomiska tilläggsresursen redovisas i särskild bilaga. Budgeten för kost 
finns inom tekniska nämnden. För momspåslaget får kommunen motsvarande 
statsbidrag. Eftersom de fristående förskolorna själva tar in barnomsorgsavgiften 
görs avdrag för detta.

Växjö Waldorfförskola 1-2 år 3 år 4-5 år
Grundbidrag per barn 146 983 115 930 84 877 

-varav lokalkostnad 12 905 12 905 12 905 
Socioekonomisk tilläggsresurs 988 988 988 
Måltider 12 384 12 384 12 384 
Administrationspålägg, 3 % 4 717 3 803 2 889 
Momspåslag, 6 % 9 716 7 833 5 951 
Avdrag barnomsorgsavgift 9 213 -          9 213 -           9 213 -           
Bidrag per barn 2019 165 574 131 725 97 876 

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. 

Förslag till beslut
 Utbildningsnämnden fastställer följande bidrag per barn enligt 

sammanställning nedan till Växjö Waldorfförskola 

Växjö Waldorfförskola 1-2 år 3 år 4-5 år
Grundbidrag per barn 146 983 115 930 84 877 

-varav lokalkostnad 12 905 12 905 12 905 
Socioekonomisk tilläggsresurs 988 988 988 
Måltider 12 384 12 384 12 384 
Administrationspålägg, 3 % 4 717 3 803 2 889 
Momspåslag, 6 % 9 716 7 833 5 951 
Avdrag barnomsorgsavgift 9 213 -          9 213 -           9 213 -           
Bidrag per barn 2019 165 574 131 725 97 876 
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Camilla Hallberg Roger Johansson
Controller Utbildningschef

Beslutet skickas till
Växjö Waldorfförskola
Verksamhetschef förskola
Ekonom
Ekonomihandläggare förskola 
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Utbildningsförvaltningen
Camilla Hallberg
0476-55308
camilla.hallberg@almhult.se

Beräkningsunderlag 

Bidrag till fristående förskolor 
2019 – Växjö Waldorfförskola
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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 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
Prognosen 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 i förskoleåldern går i förskola uppskattas andel 
i förskola per årskull med utgångspunkt i tidigare års utfall samt redovisad andel 
i Kolada. Utöver de folkbokförda barnen har hänsyn tagits till interkommunala 
nettoflöden. 
För 2019 prognostiseras 1 103 barn i förskoleverksamhet i kommunala och 
fristående förskolor. Barnantalet fördelas enligt tabell nedan. Antalet är ett 
genomsnitt över hela året. Med genomsnitt avses summan av barnantalet vid 
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samtliga månadsavläsningar dividerat med antalet månader1. Barnantalet läses 
av den 15:e varje månad och varje avläsning ligger till grund för utbetalning av 
barnpeng per månad. 

Årskull Medel 2018 Andel i fsk Antal i fsk Budget barnantal 2019 Budget 2018 Förändring
1 218 50%
2 233 80%
1-2 451 65% 295 295 291 1,7%
3 225 90% 202 202 202 0,0%
4 229 98%
5 256 98%
6 133 98%
4-5 (6) 618 98% 605 605 631 -4,0%

Total 1 293 85% 1103 1103 1123 -1,8%

Budget förskola 2019 
Utbildningsnämnden har beviljat en nettobudget på 107 141 tkr till 
förskoleverksamhet. Totalt beräknar verksamheten få intäkter på 18 921 tkr. 
Budgeterade bruttokostnader uppgår därmed till 126 062 tkr.
Under året har det tillkommit budget för löneökningar under nio månader. 
Denna är beräknad till 2 275 tkr. Löneökningen är beräknad på en genomsnittlig 
löneökning på 3 procent.

Intäkter Belopp tkr Kommentar
Barnomsorgsavgifter förskola 8 851
Interkommunala ersättningar 2 749
Statsbidrag maxtaxa 3 367 Delas med fritidshem
Statsbidrag kvalitetssäkrande åtg 608 Delas med fritidshem'
Statsbidrag lärarlönelyft 500
Statsbidrag migrationsverket 750 asyl- och schablonersättning
Ersättning från regionen för familjecentral 75
IKEA -bidrag internationella 2 021 Barnpeng, 27,5 tkr per barn
Summa intäkter, tkr 18 921

1 Antalet varierar kraftigt under året, och enskilda månader kan barnantalet avvika från snittet 
med +/- 10 %. Högst är antalet i maj och lägst i augusti.
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Kostnader Belopp tkr Kommentar
Administration 582
Familjecentral 1 358
Pedagogisk omsorg 986
Kostnad lärarlönelyft 500 motsvarande intäkter
Interkommunala ersättningar 542
Til läggsbelopp 2 068 Avser både fristående och kommunala
Modersmålstödjare 318
Extra kostnader internationell  förskola 2 021
Grundbelopp inkl socioek fördelning 117 687
Varav socioekonomisk fördelning 1,5% 1 765 1,5 % av grundbeloppet
Summa kostnader 126 062

Ersättning till fristående förskolor
Grundbelopp
När avdrag skett för administration, familjecentral, pedagogisk omsorg samt 
övriga specificerade kostnader ovan återstår 117 687 tkr i grundbelopp. 
Grundbeloppet utgör basen för fördelning av grundbidraget per barn till både 
fristående och kommunala förskolor. Till detta belopp läggs löneökningar för nio 
månader på 2 275 tkr. Enligt beslut i utbildningsnämnden 2018-12-13 ska 1,5 % 
av grundbeloppet, vilket motsvarar 1 765 tkr, fördelas till socioekonomisk 
tilläggsresurs enligt av nämnden beslutad ersättningsmodell. Resterande, 115 
922 tkr, fördelas i åldersviktat grundbidrag. 

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. För momspåslaget får 
kommunen motsvarande statsbidrag. Eftersom de fristående förskolorna själva 
tar in barnomsorgsavgiften sker ett avdrag senare för det. 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.

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. Inför 2019 planeras nya paviljonger 
motsvarande två avdelningar till Haga som ska vara på plats i början av 2019. 
För förskoleverksamheten beräknas den totala lokalkostnaden uppgå till 13 446 
tkr under 2019. I Älmhults kommunala skolor prognostiseras ett genomsnittligt 
barnantal på 1 042 barn.
Per barn i Älmhults förskolor motsvarar detta 12 905 kr.
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Socioekonomisk tilläggsresurs
Den socioekonomiska tilläggsresursen är avsedd att kompensera för förskolornas 
olika barnsammansättning avseende sociala faktorer som påverkar barnens 
förutsättningar att nå kunskapsmålen i skolan. För Växjö Waldorfförskola har 
medianen på 74 använts vilket ger ett belopp på 988 kr.

Sammanställning 

Växjö Waldorfförskola 1-2 år 3 år 4-5 år
Grundbidrag per barn 146 983 115 930 84 877 

-varav lokalkostnad 12 905 12 905 12 905 
Socioekonomisk tilläggsresurs 988 988 988 
Måltider 12 384 12 384 12 384 
Administrationspålägg, 3 % 4 717 3 803 2 889 
Momspåslag, 6 % 9 716 7 833 5 951 
Avdrag barnomsorgsavgift 9 213 -          9 213 -           9 213 -           
Bidrag per barn 2019 165 574 131 725 97 876 

Utöver ovanstående tillkommer möjlighet att söka tilläggsbelopp för elever med 
extraordinära behov.

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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Utbildningsnämndens utskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 21 Bidrag till Kunskapsförskolan 2020
Ärendenummer UN 2019/27

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

sammanställning nedan till Kunskapsförskolan för 2020

Beslutsnivå
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).
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande 
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Den nettoram som av 
nämnden tilldelats förskolan utgör grunden för beräkningen av respektive 
bidrag.
Utbildningsnämnden har för 2020 fastställt budget för förskoleverksamhet till 
107 000 tkr.
Nettobudgeten ovan 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. Kompensation för lönerevision 2020 ingår 
däremot i elevpengen. 
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Utbildningsnämndens utskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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, Kunskapsförskolan 

daterad 2020-01-29

 Beräkningsunderlag fristående förskolor 2020 daterad 2020-01-29
_____
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Utbildningsförvaltningen Utbildningsnämnden

Bidrag till fristående huvudman 2020, 
Kunskapsförskolan 
Ärendenummer UN 2020/

Sammanfattning av ärendet
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående huvudman regleras i 
skollagen 8 kap 21–24 §§ (förskola), 9 kap 19–21 §§ (förskoleklass), 10 kap 37–
39 §§ (grundskola) samt 14 kap 15–17 §§ (fritidshem).
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande 
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Den nettoram som av 
nämnden tilldelats förskolan utgör grunden för beräkningen av respektive 
bidrag.
Utbildningsnämnden har för 2020 fastställt budget för förskoleverksamhet till 
107 000 tkr.
Nettobudgeten ovan 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. Kompensation för lönerevision 2020 ingår 
däremot i elevpengen. 
Utöver beslutade belopp tillkommer möjlighet att söka tilläggsbelopp för barn 
med extraordinära behov.
Enligt 28 kap. 5 § 2 och 9 punkterna Skollagen (2010:800) får kommunens 
beslut i ärenden om bidrag till enskilda huvudmän överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. Kommunen är skyldig att hjälpa till med detta, om 
önskemål finns.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelsen Bidrag till fristående huvudman 2020, Kunskapsförskolan 

daterad 2020-01-29

 Beräkningsunderlag fristående förskolor 2020 daterad 2020-01-29

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).
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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 2020 års 
nivå förutom när det gäller lönekostnaderna som ligger kvar i 2019 års lönenivå. 
Lönerevisionen för 2020 är beräknad och medtaget i totala beloppet för 
elevpeng.

Bidrag till fristående förskolor 
Utbildningsnämnden har för förskolan fastställt en nettobudget på 107 000 tkr. 
Grundbidraget per barn beräknas till 122 117 kr (1-2-åringar), 113 472 kr (3-
åringar) samt 88 616 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 kommunala förskolorna. 
Grundbidraget ska täcka omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt 
material och utrustning samt lokalkostnader. Utöver grundbidraget tillkommer 
socioekonomisk tilläggsresurs, kost, administrationspålägg och momspålägg i 
ersättningen till fristående förskolor. Budgeten för kost finns inom tekniska 
nämnden. Då Kunskapsförskolan ännu ej öppnat antas att barnsammansättningen 
kommer att vara som medianen, det vill säga ett index på 75 vilket ger 1 331 kr 
per barn.

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

sammanställning nedan till Kunskapsförskolan för 2020

Camilla Hallberg Roger Johansson 
Controller Förvaltningschef

Beslutet skickas till
Kunskapsförskolan
Verksamhetschef förskola
Ekonom
Ekonomihandläggare förskolan
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Utbildningsförvaltningen
Camilla Hallberg
0476-55 308
camilla.hallberg@almhult.se

Beräkningsunderlag 

Bidrag till fristående förskolor 
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.

126



Beräkningsunderlag 2020

2020-01-29 4(8)

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 och Kunskapsförskolan 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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Utbildningsnämndens utskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 22 Programutbud Haganässkolan 2020/2021
Ärendenummer UN 2020/14

Utbildningsnämndens utskotts beslut
Utbildningsnämndens utskotts förslag till utbildningsnämnden
1. Utbildningsnämnden fastställer programorganisation för 2020/2021 enligt 

nedan.

Bygg- och anläggningsprogrammet, BA 16 platser

Barn- och fritidsprogrammet, BF 24 platser

El- och energiprogrammet, EE 14 platser

Ekonomiprogrammet, EK 32 platser

Handels- och administrationsprogrammet, 
HA

20 platser

International Baccalaureate, IBPDP 32 platser

Introduktionsprogrammet, IM Efter behov

Industritekniska programmet, IN 8 platser

Naturvetenskapsprogrammet, NA 32 platser

Samhällsvetenskapsprogrammet, SA 32 platser

Teknikprogrammet, TE 32 platser

Vård- och omsorgsprogrammet, VO 14 platser

2. Utbildningsnämnden beslutar att den preliminära programorganisationen för 
2021/2022 är densamma som organisationen för 2020/2021.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Det finns förslag till programutbud på Haganässkolan läsåret 2020/2021. 
Förslaget innebär samma utbud som förra läsåret förutom uppstart igen av 
industritekniska programmet.   
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Utbildningsnämndens utskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Preliminära söksiffror presenteras under sammanträdet.
_____
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Programutbud Haganässkolan Läsår 2020/2021
Ärendenummer UN 2020/14

Sammanfattning av ärendet
 Det finns förslag till programutbud på Haganässkolan läsåret 2020/2021. 
Förslaget innebär samma utbud som förra läsåret förutom uppstart igen av 
industritekniska programmet.

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

presenteras under nämndens möte.  

Beslutsinstans
Utbildningsnämnden

Ärendebeskrivning
IM Introduktionsprogram
Eleverna söker inte till IM, då de som börjar här är de elever som saknar 
gymnasiebehörighet. Kommunen är skyldig att anordna plats.
En stor variation av Yrkesintroduktionsutbildningar kommer att erbjudas. Detta 
för att möte elevernas behov att komma ut på arbetsmarknaden. 
IMYBA Bygga och anläggning
IMYHA Handel och administration
IMYIN Industritekniska
IMYRL Restaurang och livsmedel
IMY Fordon tillsammans med Alvesta
IB International Baccalaureate
Avgångsklassernas storlek ökar vid ISÄ framöver. Detta kommer göra att antalet 
sökande kommer vara stabilt ökande framöver. Alla elever söker inte via 
ansökningssystemet till IB utan kontaktar skolan direkt. Dessa elever finns inte 
med i statistiken då de kommer in vid en senare tidpunkt.    
IN Industritekniska programmet
Verksamheten är igång via YrkVux och IM. Detta gör att det med hjälp av 
samläsning finns möjlighet att starta utbildningen.
T4
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Återkommer till detta då ansökningstiden går ut i maj.

Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden fastställer programorganisation för 2020/2021 enligt 

nedan.

Bygg- och anläggningsprogrammet, BA 16 platser

Barn- och fritidsprogrammet, BF 24 platser

El- och energiprogrammet, EE 14 platser

Ekonomiprogrammet, EK 32 platser

Handels- och administrationsprogrammet, 
HA

20 platser

International Baccalaureate, IBPDP 32 platser

Introduktionsprogrammet, IM Efter behov

Industritekniska programmet, IN 8 platser

Naturvetenskapsprogrammet, NA 32 platser

Samhällsvetenskapsprogrammet, SA 32 platser

Teknikprogrammet, TE 32 platser

Vård- och omsorgsprogrammet, VO 14 platser

2. Utbildningsnämnden beslutar att den preliminära programorganisationen för 
2021/2022 är densamma som organisationen för 2020/2021.

_____

Samuel Svensson Roger Johansson
Verksamhetschef Förvaltningschef
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Sammanträdesdatum Sidnummer, beslut 3(3)

 

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till

Antagningsenheten, Växjö
Verksamhetschef gymnasium/komvux Samuel Svensson
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Utbildningsnämndens utskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 23 Regler för förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem-revidering
Ärendenummer UN 2019/179

Utbildningsnämndens utskotts beslut
Utbildningsnämndens utskotts förslag till utbildningsnämnden.
1. Utbildningsnämnden antar nya Regler för förskolan och pedagogisk omsorg 

2020 från och med 2020-03-09.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Kommunens rutiner kring vilken köplats vårdnadshavare får i barnomsorgskön 
behöver ändras. Dagens rutiner med att det är ålder på barnet som är avgörande 
för vilken plats barnet får i kön är inte längre brukligt. Det är anmälningsdatum 
som bör råda.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av regler gällande förskola och pedagogisk 

omsorg” daterad 2020-01-24
_____
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Utbildningsförvaltningen
Jenni Karlsson 
Jenni.Karlsson@almhult.se

Utbildningsnämnden

Revidering av regler gällande förskola och 
pedagogisk omsorg
Ärendenummer UN 2019/179

Sammanfattning av ärendet
Kommunens rutiner kring vilken köplats vårdnadshavare får i barnomsorgskön 
behöver ändras. Dagens rutiner med att det är ålder på barnet som är avgörande 
för vilken plats barnet får i kön är inte längre brukligt. Det är anmälningsdatum 
som bör råda.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av regler gällande förskola och pedagogisk 

omsorg” daterad 2020-01-24

Ärendeberedning
Kommunens rutiner kring vilken köplats vårdnadshavare får i barnomsorgskön 
behöver ändras. Dagens rutiner med att det är ålder på barnet som är avgörande 
för vilken plats barnet får i kön är inte längre brukligt. Regeln har funnits sedan 
tiden före allmän förskola fanns, allmän förskola kom 1998. 
Då, före allmän förskola, hade vårdnadshavare inte rätt till förskola vid en 
föräldraledighet. Genom att regeln äldst ålder kom först i kön, så var chansen 
stor att barnet kunde komma tillbaka till den förskola barnet haft före hen fick 
syskon, gick på föräldraledighet. I och med allmän förskola finns inte behovet av 
kö efter ålder.  
Idag har även föräldralediga till barn 1-3 år har rätt att vara på förskolan 15 
timmar/vecka i dagsläget.

Regeln, plats efter ålder, har gjort att på förskolor där det är hårt söktryck till få 
platser, främst Internationella och Montessori förskola, kan vissa familjer ibland 
få vänta över två år för att få en plats. Även om barnet är först i kö, kan det 
komma ett nyinflyttat barn som går före i kön. 
Det är många vårdnadshavare från främst Internationella förskolan och 
Montessoriförskolan som ifrågasätter dagens körutiner. 
Ändring är också att föredra då resultatmål 2 i utbildningsförvaltningens 
verksamhetsplan lyder: ” I Älmhults kommun ska alla barn och elever få sina 
val.”
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I reglerna för förskola och pedagogisk omsorg står det idag:
”Barn placeras i kö efter sitt födelsedatum. Barn med äldre syskon på förskola 
eller pedagogisk omsorg placeras före barn utan syskon i förskola eller 
pedagogisk omsorg.”

Nytt förslag på text: 
”Du kan ansöka om plats i god tid men du får bara tillgodoräkna maximalt sex 
månaders kötid. Du får en bekräftelse att vi tagit emot din ansökan. Du placeras 
i kö efter anmälningsdatum. Vid samma anmälningsdatum går äldre barn först. 
Barn med äldre syskon på förskola eller pedagogisk omsorg placeras före barn 
utan syskon i förskola eller pedagogisk omsorg.”

Barnchecklista är gjord och barnens bästa har beaktats. Beslutet kommer inte att 
påverka barnens situation.

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås anta nya Regler för förskolan och pedagogisk 
omsorg 2020 från och med 2020-03-09.

Jenni Karlsson Roger Johansson
Verksamhetschef förskola Förvaltningschef

Beslutet skickas till

För kännedom
Förskolerektorer
Verksamhetschef förskola
Förvaltningschef utbildningsförvaltningen
För åtgärd
Placeringshandläggare utbildningsförvaltningen
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Utbildningsförvaltning
Camilla Åström 
camilla.astrom@almhult.se

Utbildningsnämnden

Sammanställning inkomna delegeringsbeslut   
2020-02-18
Ärendenummer UN 2020/29

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utbildningsnämndens 
utskott och tjänstemän enligt en fastställd delegeringsordning. Dessa beslut ska 
redovisas till utbildningsnämnden. 
Anmälan av delegeringsbeslut görs med hänsyn till bland annat möjligheten att 
överklaga, för att beslut ska vinna laga kraft och för att nämnden ska kunna 
kontrollera att dess ansvar uppfylls.
Ett delegeringsbeslut kan inte överprövas eller ändras av nämnden, däremot kan 
nämnden återkalla givet delegationsuppdrag. Detta kan göras generellt för en 
viss grupp av ärenden, för en viss tjänsteman eller för ett visst ärende. Delegaten 
kan lämna över beslutanderätten i ett visst ärende till nämnden om ärendets 
beskaffenhet kan anses påkalla det.
Följande delegeringsbeslut har fattats sedan föregående redovisning:
Vitsippans förskola, rektor Petra Ekström, §§ 1-2 2020, ärendetyp nr A2.1
Skolskjutshandläggare Eva-Marie Andersson, §§ 1-7 2020, ärendetyp nr A6.14
Utbildningsnämndens ordförande Gusten Mårtensson, §§ 1-2 2020, ärendetyp nr 
D7, D6
Ryfors skola, rektor Charlotta Gustafsson, § 1 2020, ärendetyp nr A6.30
Montessoriskolan, rektor Elisabeth Lindén, § 1 2020, ärendetyp nr A6.30
Klöxhultsskolan 4-6, rektor Elisabeth Lindén, § 1 2020, ärendetyp nr A6.30
Placeringshandläggare Kerstin Sörensen, §§ 1-9 2020, ärendetyp nr A3.3
Utbildningschef Roger Johansson, § 1 2020, ärendetyp nr A6.24, A7.28, A8.27, 
A9.36
Violens förskola, rektor Malin Turesson, § 1 2020, ärendetyp nr A2.1
Ryforsgårdens förskola, rektor Maria Johnsson, § 1 2020, ärendetyp nr A2.1
Pjätteryds förskola, rektor Maria Johnsson, § 1 2020, ärendetyp nr A2.1
Arnebo förskola, rektor Petra Ekström, § 1 2020, ärendetyp nr A2.1

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden
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Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-18.

Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut.

Camilla Åström Roger Johansson
Verksamhetscontroller Utbildningschef
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