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Utbildningsnämndens utskott

§ 47 Ej öppna sammanträden för allmänheten
Ärendenummer UN 2019/163

Utbildningsnämndens utskotts beslut
Utbildningsnämndens utskotts förslag till utbildningsnämnden:
1. Utbildningsnämnden upphäver sitt beslut från 2019-01-10 § 3. För att minska
risken för smittspridning av coronavirus är nämndens sammanträden inte
längre öppna för allmänheten.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden upphäver sitt beslut från 2019-01-10 § 3. För att minska
risken för smittspridning av coronavirus är nämndens sammanträden inte längre
öppna för allmänheten.

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-06
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utbildningsnämnden

Ej öppna sammanträden för allmänheten
Ärendenummer UN 2019/163

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden beslutade i januari 2019 att nämndens sammanträden är
offentliga i de delar som ej avser myndighetsutövning eller i vilka det
förekommer uppgifter som omfattas av sekretess. För att minska risken för
smittspridning av coronavirus upphävs beslutet.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-06

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
 Utbildningsnämnden upphäver sitt beslut från 2019-01-10 § 3. För att
minska risken för smittspridning av coronavirus är nämndens sammanträden
inte längre öppna för allmänheten.
Camilla Åström

Roger Johansson

Verksamhetscontroller

Utbildningschef

Beslutet skickas till
För kännedom
Kansliavdelningen
Kommunikationsavdelningen
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Utbildningsnämnden

Meddelanden 2020-04-30
Boende i kommunen fördelat per ålder och bostadsområde, 2020-03-30.
Utbildningsnämnden beslutade 2020-04-01 om ny delegationsordning från och
med 2020-05-01. Dokumentet har uppdaterats med redaktionella ändringar. UN
2020/7
Utbildningsnämndens utskott beslutade 2020-04-15 att godkänna månadsrapport
februari samt uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag på besparingar
i samband med delårsrapport 1. UN 2019/65
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-10 att tillåta användning av framtids- och
utvecklingsmedel på 9 477 tkr enligt utbildningsnämndens förslag. KS 2020/14
Skolinspektionens beslut 2020-03-27 att avsluta uppföljning av beslut gällande
Gemöskolan. UN 2019/44
Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-30 om möjlighet till digitala
sammanträden. KS 2020728
Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-30 att tilldela utbildningsnämnden
driftsanslag på 4 650 000 kr 2020 för modullösning. KS 2018/136
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Källa:
Befolkningsregistret, antal boende, utdraget 2020-03-30, barn födda tom 2020-03-30, ej med i summa
Handläggare: Kerstin Sörensen
Född år Bråt Elme Gem/Lin Klöxh Ryfors Pj-ryd H-ryd E-ryda H-bäck Diö L-torp V-stad S:a
*
2020
1
5
14
5
3
2
3
0
0
3
1
0
37
2019
6
47
47
48
13
8
7
4
8 19
7
9 223
2018
5
41
48
49
9
8
5
9
6 12
10
4 206
2017
9
46
48
66
14
11
11
4
1 15
7
7 239
2016
11
59
39
60
16
6
8
7
2 11
8
9 236
2015
7
49
63
69
11
6
6
6
3 14
12
5 251
2014
12
46
55
74
11
10
7
7
7 19
8
4 260
2013
8
57
54
87
15
4
8
6
5 18
6
7 275
2012
4
45
43
68
13
11
8
7
5 19
8
12 243
2011
7
44
60
69
9
8
5
5
1 21
9
8 246
2010
11
48
51
74
12
11
3
7
5 10
8
10 250
2009
7
45
62
79
11
10
6
4
3 22
7
7 263
2008
7
42
51
74
16
13
7
6
3 16
8
8 251
2007
3
39
50
75
7
7
6
5
7 14
10
3 226
2006
6
55
36
52
7
9
9
8
3 14
5
3 207
2005
5
50
51
56
10
7
3
4
11 18
17
4 236
2004
11
34
47
59
5
10
3
9
2 12
12
8 212
Summa
119 747
805 1059
179 139 102
98
72 254 142 108 3824
Barn födda 2020 ej med i slutsumman

* avvikelser från förra uppdateringen 2019-09-30

6

Ålder År
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8
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3
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1
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2
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Utbildningsförvaltningen

Delegeringsordning

Utbildningsnämnden
Dokumentinformation
Fastställt av utbildningsnämnden, 2020-04-01, § 45
Gäller från och med 2020-05-01
Implementeras av Utbildningsförvaltningen
Ersätter delegeringsordning beslutad 2019-08-28 av utbildningsnämnden
Framtaget av Roger Johansson, utbildningschef
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Om dokumentet
Detta dokument innehåller både arbetsordning för utbildningsnämndens utskott
och utbildningsnämndens delegeringsordning. Medan arbetsordningen fastställer
utskottens uppgifter och arbetsformer beskriver delegeringsordningen huvudsakligen vilken beslutsrätt som nämnden överlåter till anställda, utskott, enskilda
förtroendevalda med flera. Av praktiska skäl har bestämmelserna samlats i samma dokument, då de alla handlar om utbildningsnämndens generella uppgiftsfördelning. Delegeringsordningen behandlar i huvudsak ren beslutsrätt, men innehåller även delegering av vissa andra uppgifter – i första hand undertecknande
av handlingar.
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Arbetsordning för utskotten
Utbildningsnämndens reglemente fastställer bland annat att nämnden kan ha ett
arbetsutskott. Reglementet innehåller även andra bestämmelser om utskottet.
Denna arbetsordning gäller utöver bestämmelserna i reglementet.
Utskottens beslutsrätt regleras i delegeringsordningen.

Utskottets arbetsformer
Det som är föreskrivet i utbildningsnämndens reglemente om
 tidpunkt för sammanträden
 kallelse
 sammanträde på distans
 ersättare för ordförande och vice ordförande
 förhinder
 ersättares tjänstgöring
 jäv, avbruten tjänstgöring
 deltagande i beslut
 överläggning
 förslag
 omröstning
 reservation
 justering och anslag
ska på motsvarande sätt tillämpas på utskottet. I övrigt gäller arbetsformer enligt
nedan.
Ordförande och presidium
Utbildningsnämndens ordförande är tillika ordförande i arbetsutskottet. Nämndens 2:e vice ordförande är tillika vice ordförande i arbetsutskottet.
Utskottet ordförande och vice ordförande utgör utskottets presidium.
Ordföranden i utskottet ska
 leda utskottets arbete och sammanträden
 kalla till sammanträde i enlighet med fastställda regler
 inför sammanträdena se till att underlag finns tillgängligt för ärendenas beredning
 ansvara för att nya och redan aktiva ledamöter och ersättare får relevant utbildning inom utskottets beredningsområden
 främja samverkan mellan olika aktörer och organ inom kommunen

Delegeringsordningen
En nämnd får enligt kommunallagen 6 kap. 37 § uppdra (delegera) åt presidiet,
ett utskott, en ledamot, ersättare eller anställd att besluta på nämndens vägnar i
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Uppdrag om att besluta i grupper
eller typer av ärenden ges i denna delegeringsordning.
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Kommunallagen har bestämmelser i 6 kap. 37–40 §§ om nämndernas delegering
generellt, och 7 kap. 5–8 §§ om delegering till anställda.
Kommunfullmäktige har 2019-11-25, § 199 fastställt policy för delegering. Bestämmelserna i kommunallagen och policyn ligger till grund för denna delegeringsordnings övergripande struktur.
Policyn innehåller även bestämmelser om hur delegeringsbeslut ska hanteras och
administreras.
Nämnden har med beaktande av policyn valt att delegera beslutsrätt inom sitt
verksamhetsområde enligt förteckning nedan.

Nämndens rätt att fatta beslut
Nämnden kan inte ändra ett beslut fattat av delegat, men kan återkalla delegeringsuppdraget. Nämnden kan också genom eget handlande föregripa ett delegeringsbeslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.
Delegat får (eller ska, se nedan) överlämna delegerat ärende till nämnden för avgörande om ärendets beskaffenhet kan anses påkalla det. Även ärenden där delegat är jävig ska överlämnas till nämnden för beslut (se under rubriken ”Jäv” nedan)
Utöver vad som står i kommunallagen 6 kap 38 § får beslut i ärenden inom
nämndens verksamhetsområde som är av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt inte fattas av delegat. Sådana ärenden är förbehållna nämnden
och ska alltid överlämnas till denna för avgörande. Oftast handlar det om ärenden som får stora konsekvenser inom nämndens ansvarsområde eller där politiska bedömningar är avgörande.

Vidaredelegering
Förvaltningschef får vidaredelegera sin egen av nämnden delegerade beslutanderätt till annan anställd inom kommunen, dock endast i ärendetyper där nämnden
har angett att detta är tillåtet.
Förvaltningschefens eventuella beslut om vidaredelegering ska dokumenteras
och anmälas till nämnden. Beslutet ska förvaras tillsammans med delegeringsordningen.

Ersättare för delegat
Är nämndens ordförande förhindrad att fatta delegeringsbeslut träder vice ordförande automatiskt in i hans/hennes ställe.
Vid förfall för övriga delegater inträder vikarie/ställföreträdare som delegat om
inte annat anges. Om ordinarie delegat (inklusive vikarier och ställföreträdare)
har förfall och beslut inte bör dröja ska ärendet avgöras av delegatens chef, om
inget annat anges under respektive punkt.
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Jäv
Delegat får inte fatta beslut i eller delta i handläggningen av ärenden där han eller hon är jävig. I sådana fall ska delegaten överlämna ärendet till nämnden.
Enligt kommunallagen 6 kap 28 § är en förtroendevald eller en anställd hos
kommunen jävig om
 saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde
själv eller någon närstående,
 han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
 ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv
är knuten till,
 han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller


det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet.

Beslutstyper som inte finns i delegeringsordningen
Det finns huvudsakligen tre skäl till att det inte framgår i delgeringsordningen
vem som får fatta beslut i en viss typ av ärenden:
1. Ärendetypen är inte delegerad från nämnden. I vissa ärendetyper får
nämnden enligt lag – kommunallagen 6 kap. 38 § och viss speciallagstiftning – inte överlåta åt någon annan att fatta beslut. Nämnden kan också
välja att vissa ärendetyper ska beslutas av nämnden, trots att de får delegeras.
Huvudregeln är att ärenden som inte tillhör en ärendetyp som är delegerad ska
beslutas av nämnden, men det finns två fall där beslut kan fattas av anställda utan att nämnden delegerat dem:
2. Ren verkställighet. Beslut som räknas som ren verkställighet är i regel
beslut som ligger inom en anställds dagliga arbete och gäller verksamhetens inre angelägenheter.
3. Beslut enligt speciallagstiftning – i vissa fall ger olika lagar vissa typer
av anställda rätt att fatta beslut i bestämda ärendetyper.

Delegering av andra uppgifter än beslutsrätt
I detta dokument finns även uppgifter som i egentlig mening saknar beslutsrätt,
men som ändå bör definieras tydligt, till exempel rätten att underteckna olika typer av handlingar. Utförandet av dessa delegerade uppgifter ska givetvis doku14
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menteras, men behöver inte förtecknas som särskilt beslut förutsatt att det inte
samtidigt är ett delegeringsbeslut.

Anmälan av delegeringsbeslut
Alla delegeringsbeslut ska dokumenteras/protokollföras och anmälas till nämndens närmast följande ordinarie sammanträde. Detta gäller även de delegeringsbeslut som fattats efter vidaredelegering från förvaltningschef. Nämnden har inte
rätt att i samband med anmälan göra ändringar i besluten.
Undantag delegeringsbeslutsanmälan
Följande delegeringsbeslut anmäls en (1) gång per år till utbildningsnämnden:
Beslut om läsårstider





A10.21
A11.25
A12.18
A13.24

Beslut om fördelning av undervisningstid mellan årskurser



A10.27
A11.31

Beslut om beviljande av skolskjuts




A9.6
A10.13
A11.17

Följande delegeringsbeslut anmäls två (2) gånger per år, vid höstterminen
och vårterminens start:
Beslut om att erbjuda placering vid förskole- eller skolenhet eller vid ett fritidshem



A6.1
A11.16

15
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Dokumentering delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut ska dokumenteras skriftligt så att följande framgår:
 ärendemening som beskriver ärendets huvudsakliga innehåll
 beslutsmening som beskriver beslutets innebörd
 ärendenummer eller motsvarande som identifierar ärendet och möjliggör återsökning
 vilken nämnd/styrelse som har delegerat beslutsrätten, samt hänvisning till
aktuell punkt i delegeringsordningen eller särskilt delegeringsbeslut.
 vem som har fattat beslut med stöd av delegering
 datum för beslut
Vid protokollets utformning ska beslutsfattaren noga överväga vilka personuppgifter som kan framgå av protokollet utan att strida mot EU:s dataskyddsförordning, lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning – och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
För att underlätta anmälan och återsökning ska delegeringsbeslut registreras i
ärende- eller verksamhetssystem enligt de rutiner som gäller för respektive system.

Överklagande
Delegeringsbeslut överklagas enligt samma regler och på samma sätt som vanliga nämndbeslut.
För beslut som får överklagas enligt förvaltningslagen (myndighetsutövning mot
enskild med mera) eller speciallagstiftning ska skriftligt överklagande vanligen
ha kommit in inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.
Undantag finns dock-överklagande av tilldelning av kontrakt enligt lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling och andra lagar lagar på upphandlingsområdet måste i regel göras inom 10 dagar efter tillkännagivande.
För beslut som får överklagas enligt kommunallagen (laglighetsprövning) ska
skriftligt överklagande ha kommit in inom tre veckor från att nämndens protokoll med anmälan om beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla.

Syfte
Huvudsyftet med delegering är att avlasta kommunfullmäktige och nämnder löpande rutinärenden och därigenom effektivisera den kommunala förvaltningen
samt förbättra servicen.

Vad är en delegeringsordning?
Delegering innebär överlämnande av beslutsrätt. Med delegeringsordning avses
en förteckning över sådana ärenden, som det enligt gällande bestämmelser ankommer på nämnden att besluta om, men som nämnden med stöd av 6 kap. 33 §
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kommunallagen (1991:900) uppdrar åt annan att på nämndens vägnar fatta beslut om.
Med beslut i delegeringsordningen avses endast beslut i kommunallagens mening. Kännetecknande för ett beslut är bland annat att det föreligger alternativa
lösningar och att beslutet innehåller ett självständigt ställningstagande.
Den som uppdras fatta beslut å nämndens vägnar kallas delegat. Delegaten träder helt i nämndens ställe och ett beslut fattat på delegation är att betrakta som
ett beslut av nämnden. Ansvaret för ett beslut fattat på delegation åvilar delegaten.
Delegeringsordning för utbildningsnämnden i Älmhults kommun revideras årligen, i september månad.

Vad får inte delegeras?
I följande slag av ärenden får beslutanderätten med stöd av 6 kap. 34 § kommunallagen inte delegeras:





Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet
Framställningar eller yttranden till fullmäktige, liksom yttranden med anledning av att ett beslut i nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats
Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter

Delegerad beslutanderätt ska rymmas inom ramen för anslagna medel samt stå i
överensstämmelse med gällande författningar, normer samt nämndens anvisningar och riktlinjer.

Skillnad mellan delegation och ren verkställighet
Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren verkställighet. Gränsdragningen mellan delegering och ren verkställighet
är emellertid inte helt klar.
Delegeringsbeslut
Delegering innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten – den som fått rätten att fatta ett visst beslut – inträder nämndens ställe.
Verkställighet
Med ren verkställighet avses åtgärder som normalt vidtas i tjänstemannens dagliga arbete.
Verkställighet omfattar beslut som:



inte ger utrymme för självständiga bedömningar
följer av arbetsfördelningen mellan de anställda och de förtroendevalda
för att den kommunala verksamheten ska fungera
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interna beslut som rör den inre verksamheten och inte påverkar förhållandet utåt (t.ex. den löpande driften, flertalet personaladministrativa ärenden)
rutinärenden med tillämpning av riktlinjer och principbeslut från nämnden
beslut av förberedande och verkställande art (faktiskt handlande, t.ex. genomförande av ett nämndbeslut så som avgiftsdebitering enligt taxa)
normalt sett inte kan överklagas

Överklagan
Delegeringsbeslut kan överklagas på samma sätt som utbildningsnämndens beslut. En generell regel är att besvärshänvisning lämnas då beslut går sökande
emot.
Den som överklagar ett beslut kallas i lagens mening för klagande. Beslut överklagas skriftligt i en skrivelse. I skrivelsen ska klagande ange vilket beslut som
överklagas och vilken ändring i beslutet som klagande begär.
I skollagen ges den som fyllt 16 år rätt att själv föra sin talan. Denna rätt gäller
även ansökan till gymnasieskola och gymnasiesärskola samt överklagande av
beslut i fråga om sådan utbildning även om den sökande eller klagande inte har
fyllt 16 år. Om överklagat beslut gäller omyndiga barn eller elever kan vårdnadshavare överklaga i den minderåriges ställe.
I kolumnen Överklagan i delegeringsordningen anges till vilken rättsinstans och
med vilket typ av besvär ett beslut kan överklagas. I tomma kolumner där ingen
rättsinstans eller typ av beslut anges kan beslut endast överklagas genom laglighetsprövning, tidigare kallat kommunalbesvär.
Yttrande över överklagan avges av den som fattat det överklagade beslutet. Information till nämnden beträffande det överklagade beslutet samt yttrandet ska
lämnas vid nämndens nästkommande fastställda sammanträde, räknat från överklagandets inkommande respektive yttrandets avsändande. Om ärendets beskaffenhet påkallar det ska ärendet överlämnas till nämnden för yttrande.
Förvaltningsbesvär
Förvaltningsbesvär kan anföras över beslut vilka grundar sig på specialförfattningar med särskilda regler om hur beslut överklagas. Förvaltningsbesvär kan
endast anföras av den som beslutet angår och om detta går vederbörande emot. I
skollagen anges ibland specifikt vem som har rätt att överklaga.
Vid förvaltningsbesvär prövas både lagligheten och lämpligheten av det överklagade beslutet. Domstolen kan sätta ett nytt beslut i det tidigare beslutets ställe.
Av delegeringsordningen framgår vilka beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär och till vilken instans de överklagas.
Vid förvaltningsbesvär ska skrivelsen med överklagande ges till den myndighet
som meddelat beslutet. Den ska ha kommit in till myndigheten, i detta fall utbildningsnämnden, inom tre (3) veckor från den dag då klagande fick del av beslutet.
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Laglighetsprövning
Vid laglighetsprövning, tidigare kallat kommunalbesvär, prövar domstolen endast lagligheten i ett beslut. Laglighetsprövning kan endast anföras av den som
är kommunmedlem. Kommunmedlem är den som är folkbokförd, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt i kommunen. Den som
överklagar enligt laglighetsprövning behöver inte personligen vara berörd av beslutet.
Vid laglighetsprövning av delegeringsbeslut enligt 10 kap. kommunallagen räknas överklagandetiden från det datum protokollet från nämndens sammanträde,
där beslutet anmälts, anslås. Överklagan i enlighet med laglighetsprövning skickas direkt till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till denne inom tre (3) veckor från det att justerat beslutsprotokoll är anslaget på kommunens digitala anslagstavla på Älmhult kommuns hemsida,
www.almhult.se
Närmare regler om laglighetsprövning finns i 10 kap. kommunallagen.
Beslut att avvisa överklagan
Har skrivelsen inkommit för sent ska myndigheten avvisa densamma.
Omprövning av beslut
Om överklagandet inte avvisas överlämnar myndigheten skrivelsen tillsammans
med övriga handlingar i ärendet till den myndighet som ska pröva ärendet. Myndigheten – delegaten – ska ompröva beslutet om det är uppenbart oriktigt på
grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, om det kan ske
snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part.
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Förkortningar
Lagar och förordningar
AB 08
DL
FörvL
GyF
KommL
LAS
LOA
LoE
OSL
SkF
SL
TF
VuxF
GDPR

Allmänna bestämmelser 2008
Diskrimineringslagen (2008:567)
Förvaltningslag (1986:223)
Gymnasieförordning (2010:2039)
Kommunallag (1991:900)
Lag (1992:80) om anställningsskydd
Lag (1994:260) om offentlig anställning
Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor
Offentlighet- och sekretesslag (2009:400)
Skolförordning (2011:185)
Skollagen (2010:800)
Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
Förordning om vuxenutbildning (2011:1108)
Dataskyddsförordningen

Titlar
CBEH
FC
HANDEK
HANEL
HANPL
HANSK
KUR
R
RD
SAMMO
SYV
UN
UNAU
UNO
VHCBEH
VHCFSK
VHCGR
VHCGV

Centrala barn- och elevhälsa
Förvaltningschef
Handläggare ekonomi
Handläggare elevresor
Placeringshandläggare
Skolskjutshandläggare
Kurator
Rektor
Respektive delegat
Samordnare modersmål
Studie o yrkesvägledare
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens arbetsutskott
Utbildningsnämndens ordförande
Verksamhetschef centrala barn- och elevhälsa
Verksamhetschef förskola
Verksamhetschef grundskola
Verksamhetschef gymnasium och vuxenutbildning
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Delegerade ärendetyper
1. Allmänna ärenden
Ärendegrupp

Delegat

Lagrum m.m.

Överklagan

1.1

Besluta i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte kan inväntas.

Ordförande

Kommunallagen
6 kap 39 §

Beror på beslutstyp

1.2

Pröva utlämnande av allmän
handling, vägran att lämna ut allmän handling och handlings utlämnande med förbehåll.

Ordförande
Offentlighets- och
Förvaltningschef sekretesslagen
Nämndsekretera- 6 kap 3 §
re
Registrator
Kommunjurist

Kammarrätten

Formellt beslut behöver endast fattas vid vägran eller
utlämnande med förbehåll1
Hänvisning till lämpligt
lagrum ska alltid anges.

1.3

Pröva att överklagande skett i
rätt tid samt avvisa klagoskrift
som har kommit in för sent till
beslutsmyndigheten.

Ordförande
Förvaltningschef
Nämndsekreterare
Registrator

Kan inte överklagas

Gäller överklagande enligt
förvaltningslagen.

1.4

Ge fullmakt åt ombud att föra
kommunens talan inför domstol,
andra myndigheter och rättsinstanser.

Ordförande
Kommunallagen 6
Förvaltningschef kap 15 §

Förvaltningsrätten
(laglighetsprövning)

Gäller inom respektive
nämnds i reglemente definierade ansvars- och verksamhetsområde.

1.5

Yttrande och remissvar angående individärende.

UtbildningsAnge beroende på
nämndens arbets- typ av yttrande
utskott

Förvaltningsrätten
(laglighetsprövning)

Får vidaredelegeras

1.6

Teckna enklare avtal av närmast
verkställighets karaktär

Förvaltningschef

Förvaltningsrätten
(laglighetsprövning)

Får vidaredelegeras

1.7

Omprövning/rättelse av delegeringsbeslut.

Delegat som fattat ursprungsbeslutet

Flera lagrum,
bland annat:

Anmärkning

Förvaltnings-lagen
45 §

Yttranden till fullmäktige
får inte delegeras

Förvaltnings-lagen Beror på beslutstyp
§§ 36–39

När en begäran om utlämnande av en handling inkommer är det i första hand den som har vården om handlingen – till exempel registrator, arkivarie eller handläggare – som ska pröva om
handlingen ska lämnas ut. Om prövningen resulterar i att handlingen – delvis eller i sin helhet –
inte ska lämnas ut ska den som begärt handlingen direkt meddelas om detta. Den som har begärt
ut handlingen ska samtidigt få ett besked om sin rätt att få ett (formellt) skriftligt beslut och att
ett sådant beslut krävs för att överklagande ska kunna göras. Ett sådant beslut fattas av myndigheten (delegerat enligt 1.2) och behöver alltså endast fattas om den sökande begär det. Vid sådan
begäran måste det dock fattas utan onödigt dröjsmål, varför flera personer bör ges beslutsrätt.
1
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Ärendegrupp

Delegat

Lagrum m.m.

1.8

Ordförande

Förvaltnings-lagen
§ 36

Rättelse av skrivfel.2
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Överklagan

Anmärkning
Gäller i första hand skrivfel
i protokoll eller i av nämnd
fastställt dokument.
Rättelse av delegeringsbeslut görs vid behov av delegat enligt 1.7.

1.9

Överklaga beslut från domstol
eller annan myndighet.

Ordförande

Flera

Beror på beslutstyp Gäller inom respektive
nämnds i reglemente definierade ansvars- och verksamhetsområde.
Yttranden avseende ett
överklagat beslut som fattats av nämnden i dess helhet eller fullmäktige ska beslutas av nämnden. Punkt
1.1 i denna delegeringsordning är dock tillämplig.

1.10

Göra framställningar och utfärda Ordförande
skrivelser i nämndens namn.

Förvaltningsrätten
(laglighetsprövning)

Inskränks av bland annat
kommunallagen 6 kap 38 §.

1.11

Organisationsförändring inom
förvaltning.

Förvaltningschef

Förvaltningsrätten
(laglighetsprövning)

Förändringar som berör flera förvaltningar beslutas av
kommunstyrelsen.

1.12

Utse dataskyddsombud

Förvaltningschef Dataskydds-förordningen, artikel
37

Förvaltningsrätten
(laglighetsprövning)

1.13

Godkänna personuppgiftsbiträdesavtal

Förvaltningschef Dataskydds-förordningen, artikel
28

Förvaltningsrätten
(laglighetsprövning)

Får vidaredelegeras

1.14

Godkänna förtroendevaldas del- Ordförande
tagande i kurser och konferenser
på nämndens bekostnad, samt
och kostnader i samband med
detta

Förvaltningsrätten
(laglighetsprövning)

Generella regler om ersättningar till förtroendevalda
regleras i särskilt reglemente

1.15

Besluta om (och godkänna kostnader för) uppvaktningar med
mera

Förvaltningsrätten
(laglighetsprövning)

Utöver vad som finns fastställt i kommunens styrdokument

1.16

Besluta om att skicka ärenden på Ordförande
remiss till nämnder, andra myndigheter med flera intressenter

Ordförande

Tillämpas endast när felet har praktisk betydelse. Väldigt enkla och uppenbara skrivfel i justerade protokoll (som stavfel eller motsvarande) kan rättas genom att till exempel sekreteraren
ändrar med bläckpenna i protokollet och sätter sin signatur intill rättelsen.
2
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2. Ekonomiska ärenden
Ärendegrupp

Delegat

2.1

Ordförande
Förvaltningschef

Utse beslutsattestanter med ersättare

Lagrum m.m

Överklagan

Anmärkning

Förvaltningsrätten
(laglighetsprövning)

Nämnden beslutar om attesträtt för ordförande.

Överklagan

Anmärkning

Ordföranden beslutar om
attesträtt för förvaltningschef.

3. Personalärenden
Ärendegrupp

Delegat

3.1

Inrättande av ny tjänst inom bud- FC
getram
VHCFSK, VHCGR, VHCGV,
VHCBEH
R

3.2

Fördela3 arbetsuppgifter avseende arbetsmiljö och brandskydd
till
a) Förvaltningschef
b) Annan chef

3.3

Samråd och förhandlingar på utbildningsnämnden vägnar vad
gäller §11–14 och 38§§ lagen
om medbestämmande i arbetslivet.

Lagrum m.m

AFS 2001:1, 6 §4
a) Ordförande
b) Närmast överordnad chef
Förvaltningschef

Beslut enligt denna punkt
avser i första hand att för
arbetsgivarens räkning träffa överenskommelser och
avtal i samband med förhandlingar och samråd.
Får vidaredelegeras.

3.4

Besluta om entledigande med ål- HR-chef
derspension

3.5

Besluta om avslut med förmåner Förvaltningschef
utöver lag eller avtal

Beslut fattas i samråd med
HR-chef.

3.6

Besluta om disciplinpåföljd,
uppsägning, avsked

Förvaltningschef

Beslut fattas i samråd med
HR-chef.

3.7

Besluta om förmåner vid tjänst- Förvaltningschef
ledighet som inte är lag- eller avtalsreglerad

Beslut fattas i samråd med
HR-chef.

3.8

Besluta om förmåner vid fritidsstudier

Riktlinjer finns

Ärendegrupp

Förvaltningschef

Delegat

Lagrum m.m

Överklagan

Anmärkning

Denna fördelning är inte delegering i kommunalrättslig mening, men ska av administrativa skäl
redovisas som delegeringsbeslut.
4Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.
3
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3.9

Utse ställföreträdare för respekti- Respektive chef
ve chef.
utser sin egen
ställföreträdare.

2 kap. 9 § SL

.

3.10

Beslut om tillsättning av rektor

2 kap. 9 § SL

Redovisas i utbildningsnämnden.

3.11

Beslut om att en person, som av- R
ses i 2 kap. 18 § SL, ska användas för att bedriva undervisning
under längre tid än sex (6) månader, dock längst 12 månader.

2 kap. 19 § SL

Tidsbegränsning enligt
skollagen anges på anställningsbevis.

3.12

Ansvar att se till att personal ges FC
möjligheter till kompetensutveckling

2 kap. 34 § 1 st SL

Verksamhetschefen tillsätter
efter samråd
med FC

4. Upphandlings- och försäljningsärenden
Överlåta eller försälja lös egendom regleras i kommunstyrelsens delegeringsordning. Beslut om överlåtelse av sådan lös egendom som inte längre behövs till ett
värde som understiger 1 000 kr är verkställighet.

Ärendegrupp

Delegat

Lagrum m.m

4.1

Utskott

.

Godkänna förfrågningsunderlag
för belopp överstigande 50 basbelopp som inte beslutats i upphandlingsplan.

Överklagan

Anmärkning
Godkännande av förfrågnings-underlag för värden
upp till 50 basbelopp anses
som verkställighet
Förfrågningsunderlag för
ramavtal som omfattar flera
nämnder beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

4.2

Direktupphandling för värde
över 100 000 kr per inköpstyp
och kalenderår, samt rätt att
teckna avtal för sådan.

Förvaltningschef

Inköps- och upphandlingsrutiner, LOU, LUF och gällande styrsystem ska följas.
Övre tillåtna gränsen för direktupphandling är 28 procent av beslutat tröskelvärde.
Direktupphand-ling för värden mindre än 100 000 kr
anses som verkställighet.

4.3

Tilldelningsbeslut inom ramen
för budget för respektive upphandling

Ärendegrupp

Förvaltningschef Lag om offentlig
upphandling
Upphandlings(2016:1145) 16
samordnare
kap 1 §, med flera
Upphandlare

Förvaltningsrätten

Fristen för överklagande
(avtalsspärr) är vanligen 10
dagar från fattat beslut.

Delegat

Överklagan

Anmärkning

Lagrum m.m
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18(33)

Förvaltningschef

Inköps- och upphandlingsrutiner, LOU,LUF och
gällande styrsystem ska följas.
Uppdraget att underteckna
avtal följer normalt beslutsrätten för delegeringsbeslut.
Om avtalet undertecknas av
annan person än den som
fattat beslutet ska detta dokumenteras. Se även avsnitt
5 i detta dokument.
Avtal inom respektive
nämnds i reglemente definierade ansvarsområde beslutas i första hand av förvaltnings-chef.
Avtal som nyttjas av flera
nämnder tecknas via delegering från kommunstyrelsen och beslutas av kommunchef.

4.5

Teckna övriga leverantörsavtal

Förvaltningschef

4.6

Föra nämndens talan vid överprövningsärenden gällande
LOU.

Kommunjurist

Gäller utöver det som betraktas som verkställighet.

Upphandlingssamordnare
Upphandlare

5. Gemensamt: Kvalitet, kränkande behandling och diskriminering
Ärendegrupp
5.1

5.2

5.3
5.4

5.5

5.6

Ansvar för att nödvändiga åtgärder
tas efter brister i verksamheten
uppdagas
Besluta om skriftliga rutiner för att
ta emot och utreda klagomål mot
utbildningen upprättas
Ansvar för att personalen fullgör
skyldigheter som anges i 6 kap. SL
Ansvar för att se till att målinriktat
arbete för att motverka kränkande
behandling bedrivs
Ansvar att förebygga och förhindra
kränkande behandling av barn och
elever
Beslut om att upprätta en plan mot
kränkande behandling.

Delegat

Lagrum m.m

Respektive chef

4 kap. 7 § SL

FC

4 kap. 8 § SL

Respektive chef
R

6 kap. 5 § SL

R

6 kap. 7 § SL

R

6 kap. 8 § SL
3 kap. 16 § DL
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Överklagan

Anmärkning
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Ärendegrupp
5.7
5.8

5.9

Ansvar att anmäla, utreda och vidta
åtgärder mot kränkande behandling
Ansvar att utreda omständigheterna
och i förekommande fall vidta åtgärder, i fall av att ett barn eller en elev
anser sig i samband med verksamheten ha blivit utsatt för trakasserier
eller sexuella trakasserier
Ansvar att det bedrivs ett målinriktat
arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för de barn
och elever som deltar i eller söker
sig till verksamheten.
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Delegat

Lagrum m.m

R

6 kap. 10 § SL

Överklagan

Anmärkning

R

2 kap. 7 § DL

R

3 kap. 14 § DL

Delegat

Lagrum m.m

HANPL

8 kap. 5 § SL

Överklagan

Anmärkning

VHCFSK

8 kap. 7 § SL

VHCFSK

8 kap. 12 § 3 st
SL

VHCFSK

8 kap. 13 § SL

R

8 kap. 9 § SL

R

8 kap. 9 § SL

VHCFSK

26 kap. 4 § SL

VHCFSK

26 kap. § 11

VHCBEH

8 kap 23 § SL

Allmän förvaltningsdomstol
- förvaltningsbesvär

Delegat

Lagrum m.m

Överklagan

6. Förskola
Ärendegrupp
6.1
6.2
6.3
6.4

6.5

6.6

6.7
6.8
6.9

Beslut om att erbjuda förskola i den omfattning som behövs utifrån barnets behov.
Beslut om att erbjuda förskola i den omfattning som behövs utifrån barnets behov med särskilt stöd.
Beslut om överenskommelse med annan
kommun att ta emot barn om det finns
särskilda skäl
Beslut om mottagande av barn från annan kommun med hänsyn till barnets
personliga förhållanden eller önskemål
från vårdnadshavare.
Beslut om utökad vistelsetid utöver
”Regler i förskola” på grund av barnets
särskilda behov eller familjens där avgift
betalas.
Beslut om utökad vistelsetid utöver
”Regler i förskola” på grund av barnets
särskilda behov eller familjens där avgift
är nedsatt eller utan avgift.
Beslut att avsluta enskilt tillsynsärende
över fristående förskola genom att inte
vidta någon åtgärd.
Beslut om anmärkning vid tillsyn av fristående huvudman.
Beslut om tilläggsbelopp.
Tilläggsbelopp ska lämnas för
barn som har ett omfattande behov
av särskilt stöd. Hemkommunen
är inte skyldig att betala om
det innebär betydande eller ekonomiska
svårigheter

Yttrande från hemkommunen ska inhämtas innan beslut.

7. Fritidshem
Ärendegrupp
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7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Ansvar för tillsyn av lämplig sammansättning och storlek av elevgrupp samt
en god miljö
Beslut om utbildning i fritidshem vid
särskilt behov av stöd
Beslut om nedsättning av eller befrielse
från avgift
Beslut om att utnyttja insynsrätt i fritidshem med enskild huvudman
Ansvar för tillsyn över fritidshem vars
huvudman kommunen godkänt enligt 2
kap. 7 § 2 st SL
Beslut om tilläggsbelopp. Tilläggsbelopp
ska lämnas för barn som
har ett omfattande behov av särskilt
stöd. Hemkommunen är inte
skyldig att betala om det innebär
betydande eller ekonomiska svårigheter

VHCGR

14 kap. 9 § SL

R

14 kap. 6 § SL

R

14 kap. 12 § SL

VHCGR

14 kap. 18 § SL

VHCGR

26 kap. 4 § 1 st
SL

VHCBEH

14 kap 17 § SL
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Redovisas för
nämnden i budgetarbetet.
Tillämpas utifrån
barnens behov.
Omfattar ej tillsyn
över att bestämmelser i 6 kap. SL följs.
Allmän förvaltningsdomstolförvaltningsbesvär

8. Annan pedagogisk verksamhet
Ärendegrupp
8.1
8.2
8.3
8.4

Beslut om att vidta nödvändiga åtgärder om brister i verksamheten framkommer
Ansvar för att skriftiga rutiner för att ta
emot och utreda klagomål mot utbildningen upprättas
Ansvar för tillsyn över pedagogisk omsorg vars huvudman är berättigad till
kommunalt bidrag
Beslut om tilläggsbelopp. Tilläggsbelopp ska lämnas för barn som
har ett omfattande behov av särskilt
stöd. Hemkommunen är inte
skyldig att betala om det innebär
betydande eller ekonomiska svårigheter

Delegat

Lagrum m.m

Överklagan

VHCFSK

25 kap. 8 § 2 st
SL

VHCFSK

25 kap. 8 § 3 st
SL

VHCFSK

26 kap. 4 § 2 st
SL

VHCBEH

25 kap 13 § SL

Allmän förvaltningsdomstol
- förvaltningsbesvär

Anmärkning

9. Förskoleklass
Ärendegrupp

Delegat

Lagrum m.m

Överklagan

9.1

Beslut om uppskjuten skolplikt efter
begäran från barnets vårdnadshavare

VHCGR

7 kap 10 § 3 st SL

9.2

Beslut om mottagande av barn från annan kommun i förskoleklass med hänsyn till barnets personliga förhållanden
Beslut om mottagande av barn från annan kommun i förskoleklass efter önskemål från vårdnadshavare.
Beslut om att utnyttja insyn i fristående
förskoleklass

VHCGR

9 kap. 13 § 1 st
SL

Skolväsendets överklagande- nämnd förvaltningsbesvär
Skolväsendets överklagande- nämnd förvaltningsbesvär

VHCGR

9 kap. 13 § 2 st
SL

VHCGR

9 kap. 22 § SL

9.3
9.4

27

Anmärkning

Innan beslut fattas
inhämtas yttrande.
Innan beslut fattas
inhämtas yttrande.

Delegeringsordning utbildningsnämnden
2020-03-24

Ärendegrupp
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Delegat

Lagrum m.m

Överklagan

9.5

Beslut om tilläggsbelopp. Tilläggsbelopp
ska lämnas för barn som
har ett omfattande behov av särskilt
stöd. Hemkommunen är inte
skyldig att betala om det innebär
betydande eller ekonomiska svårigheter

VHCBEH

9 kap 21 § SL

Allmän förvaltningsdomstol
- förvaltningsbesvär

9.6

Beslut om beviljande av skolskjuts enligt kommunens riktlinjer för skolskjuts
Beslut om avsteg från kommunens riktlinjer för skolskjuts

HANSK

9 kap. 15b § SL
9 kap. 21a § SL
9 kap. 15b § SL
9 kap. 21a § SL

9.7

UNAU

Allmän förvaltningsdomstol – förvaltningsbesvär.
Gäller 9 kap 15 b §
1 st.

Anmärkning

Förvaltningsrätten
första instans.

10. Grundskola
Ärendegrupp

Delegat

Lagrum m.m

10.1

Beslut om mottagande på försök under
högst sex (6) månader i annan skolform

VHCBEH

7 kap. 8 § SL

10.2

Beslut om utbildning i annan skolform

R

7 kap. 9 § SL

10.3

Beslut om skolpliktens förlängning (senare upphörande)

R

7 kap. 13 § SL

10.4

Beslut om skolpliktens tidigare upphörande

R

7 kap. 14 § SL

10.5

Beslut om rätt att slutföra sista årskursen enligt 7 kap. 15 § SL

VHCGR

7 kap. 16 § SL

10.6

Ansvara för att skolpliktiga barn som
inte går i skolan på något annat sätt får
föreskriven utbildning.
Ansvar för att eleven fullgör sin skolgång (skolplikt)
Beslut om överenskommelse med annan kommun om att denna i sin grundskola ska ta emot barn om det finns
särskilda skäl.

VHCGR

7 kap. 21 § SL

R

7 kap. 22 § SL

VHCGR

10 kap. 24 § SL

10.7
10.8

28

Överklagan

Skolväsendets
överklagandenämnd - förvaltningsbesvär
Skolväsendets
överklagandenämnd - förvaltningsbesvär

Anmärkning
Mottagande på försök i särskola Om
berörda huvudmän
är överens och elevens vårdnadshavare medger detta.
Gäller integrerade
och omvänt integrerade elever. Efter
samråd med CBEH.
Om berörda huvudmän är överens och
elevens vårdnadshavare medger detta.
För elever i specialskola prövas frågan
av Specialpedagogiska myndigheten.
För elever i specialskola prövas frågan
av Specialpedagogiska myndigheten.
För elever i specialskola prövas frågan
av Specialpedagogiska myndigheten.

Delegeringsordning utbildningsnämnden
2020-03-24

Ärendegrupp
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Delegat

Lagrum m.m

Överklagan

Anmärkning

Skolväsendets
överklagandenämnd - förvaltningsbesvär

Om särskilda skäl
finns. Yttrande från
elevens hemkommun ska inhämtas
innan beslut.

Skolväsendets
överklagandenämnd - förvaltningsbesvär
Skolväsendets
överklagandenämnd - förvaltningsbesvär

Vid bedömning ska
särskild vikt fästas
vid elevens ålder.

Allmän förvaltningsdomstol –
förvaltningsbesvär. Gäller 32§ 1
st

Förvaltningsrätten
första instans.

Medgivande för
upp till ett (1) år i
sänder i enlighet
med 24 kap. 24 §
SL.
Gäller omedelbart
om inte annat beslutas.

10.9

Beslut om mottagande av elev från annan kommun i grundskola med hänsyn
till elevens personliga förhållanden.

VHCGR

10 kap. 25 § SL

10.10

Beslut om att ta emot även i annat fall
än som avses i 10 kap. 24§ 3 st, 25 §
eller 26 § SL efter önskemål från vårdnadshavare
Beslut om åtgärder för elev som inte
kan bo hemma till följd av skolgången

VHCGR

10 kap. 27 § SL

VHCGR

10 kap. 29 § SL

10.12

Beslut om placering vid skolenhet –
beslut om avslag på ansökan

VHCGR

10 kap. 30 § SL

10.13

Beslut om beviljande av skolskjuts enligt kommunens riktlinjer för skolskjuts
Beslut om avsteg från kommunens riktlinjer för skolskjuts

HANSK

10 kap. 32 § SL
10 kap. 40 § SL
10 kap. 32 § SL
10 kap. 40 § SL

Beslut om utnyttjande av insynsrätt i
fristående grundskola
Beslut om särskild undervisning för
elever p.g.a. sjukdom eller liknande
skäl
Beslut att göra överenskommelse med
annan huvudman att anordna särskild
undervisning på sjukhus eller annan institution
Beslut om särskild undervisning i hemmet eller annan lämplig plats för elever
som inte vårdas på sjukhus eller en
motsvarande institution
Beslut om skolpliktens fullgörande på
annat sätt än enligt skollagen

VHCGR

10 kap. 41 § SL

R

24 kap. 17 § SL

VHCGR

24 kap. 19 § SL

R

24 kap. 20 § SL

VHCGR

24 kap. 23 § SL

Allmän förvaltningsdomstol förvaltningsbesvär

10.20

Beslut om återkallelse av medgivande
enligt 24 kap. 23 § SL

VHCGR

24 kap. 24 § SL

Allmän förvaltningsdomstol förvaltningsbesvär

10.21
10.22

Beslut om läsårstider
Beslut om att antalet skoldagar per vecka kan begränsas till fyra (4) stycken
för en grupp elever i årskurs 1 och 2
Ansvar för prövning av mottagande av
barn, som anses bosatta i utlandet hos
sina vårdnadshavare, i grundskolan

FC
FC

3 kap. 3 § SkF
3 kap. 4 § 2 st
SkF

VHCGR

4 kap. 2 § SkF

10.11

10.14

10.15
10.16
10.17

10.18

10.19

10.23

UNAU

29

Efter begäran av
vårdnadshavare.

Delegeringsordning utbildningsnämnden
2020-03-24

Ärendegrupp
10.24
10.25
10.26
10.27
10.28

10.29
10.30

Delegat

Lagrum m.m

Beslut om mottagande även i andra fall
av barn, som inte anses bosatt i Sverige, som elev i sin grundskola
Ansvar att anordna modersmålsundervisning
Beslut att elev ska ges modersmålsundervisning under längre tid än sju (7)
läsår
Beslut om fördelning av undervisningstid mellan årskurserna
Beslut om tilläggsbelopp. Tilläggsbelopp ska lämnas för barn som
har ett omfattande behov av särskilt
stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning.
Hemkommunen är inte skyldig att betala om det innebär betydande eller ekonomiska svårigheter.

VHCGR

4 kap. 2 § 2 st
SkF

SAMMO

5 kap. 10 § SkF

SAMMO

5 kap. 11 § SkF

VHCGR

9 kap. 4 § SkF

VHCBEH

10 kap 39 § SL

Beslut om gruppstorlek för språkval
Beslut om erbjudande av allsidigt urval
av ämnen som elevens val

R
R

9 kap. 7 § SkF
9 kap. 8 § SkF

Ärendegrupp

11. Grundsärskola
Delegat Lagrum m.m

11.1

Beslut om mottagande i grundsärskolan.

VHCBEH

7 kap. 5 § SL

11.2

Ansvar att utreda om något tyder på att
en elev i grundsärskolan inte tillhör
grundsärskolans målgrupp.
Beslut om att en elev inte längre tillhör
grundsärskolans målgrupp om en utredning i enlighet med 7 kap. 5 a § SL
visar detta.
Beslut om mottagande på försök under
högst sex (6) månader i annan skolform
(grundskolan)

VHCBEH

7 kap 5 a § SL

VHCBEH

7 kap 5 b § SL

VHCBEH

7 kap. 8 § SL

11.5

Beslut om utbildning i annan skolform
(grundskolan) (integrerade elever)

VHCBEH

7 kap. 9 § SL

11.6

Ansvar för prövning av uppskjuten
skolplikt

VHCBEH

7 kap. 10 § SL

11.3

11.4

30
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Överklagan

Anmärkning

Om eleven har behov av detta.

Allmän förvaltningsdomstol
-förvaltningsbesvär

Gäller fristående
verksamheter

Överklagan Anmärkning
Skolväsendets
överklagandenämnd - förvaltningsbesvär

Skolväsendets
överklagande-

I samråd med rektor.
Beslutet ska föregås
av en utredning motsvarande den som enligt 7 kap. 5 § SL ska
göras inför beslut om
mottagande i grundsärskolan.

I samråd med VHCGR. Om berörda
huvudmän är överens
och elevens vårdnadshavare medger
detta.
I samråd med VHCGR. Om berörda
huvudmän är överens
och elevens vårdnadshavare medger
detta.
I samråd med VHCGR. Efter begäran

Delegeringsordning utbildningsnämnden
2020-03-24

Ärendegrupp

Delegat Lagrum m.m

11.7

Ansvar för prövning av skolpliktens
förlängning (senare upphörande)

R

7 kap. 13 § SL

11.8

Ansvar för prövning av skolpliktens tidigare upphörande

R

7 kap. 14 § SL

11.9

Ansvar för prövning av rätt att slutföra
skolgången enligt 7 kap. 15 § SL
Ansvar för att skolpliktiga barn som inte går i skolan på något annat sätt får
föreskriven utbildning
Ansvar för att eleverna fullgör sin skolgång (skolplikt)
Beslut om en elev huvudsakligen ska
läsa ämnen eller ämnesområden

R

7 kap. 16 § SL

VHCGR

7 kap. 21 § SL

R

7 kap. 22 § SL

R
VHCBEH

Beslut att göra överenskommelse med
annan kommun att den i sin grundsärskola ska ta emot elever som hemkommunen ansvarar för
Beslut om mottagande av elev från annan kommun i grundsärskola med hänsyn till elevens personliga förhållanden

VHCGR

11 kap. 8 § SL
Enl SL beslutar
huvudmannen om
ämnen/ämnesområden. Rektor beslutar om eleven
läser en kombination av ämnen,
ämnesområden,
grundskoleämnen.
11 kap. 24 § 2 st
SL

VHCBEH

11 kap. 25 § SL

Beslut om att ta emot barn i annat fall
än som avses i 11 kap. 24 § 2 st SL
samt 11 kap. 25 § SL efter önskemål
från vårdnadshavaren
Beslut om placering vid en skolenhet

VHCGR

11 kap. 26 § SL

VHCGR

11 kap. 29 § 2 st
SL

Beslut om beviljande av skolskjuts enligt kommunens riktlinjer för skolskjuts
Beslut om avsteg från kommunens riktlinjer för skolskjuts

HANSK

11 kap. 31 § SL

UNAU

11 kap. 31 § SL

Ansvar för insyn i fristående grundsärskola
Beslut om särskild undervisning för
elever p.g.a. sjukdom eller liknande

VHCGR

11 kap. 40 § SL

R

24 kap. 17 § SL

11.10
11.11
11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17
11.18

11.19
11.20

31

24(33)

Överklagan Anmärkning
nämnd - förvaltningsbesvär
Skolväsendets
överklagandenämnd - förvaltningsbesvär
Skolväsendets
överklagandenämnd - förvaltningsbesvär

av barnets vårdnadshavare.
För elever i specialskola prövas frågan
av Specialpedagogiska myndigheten.
För elever i specialskola prövas frågan
av Specialpedagogiska myndigheten.

Samråd med elevens
vårdnadshavare innan
beslut fattas.

Skolväsendets
överklagandenämnd - förvaltningsbesvär

I samråd med rektor.
Om särskilda skäl
finns. Yttrande från
hemkommunen ska
inhämtas innan beslut
tas.

Skolväsendets
överklagandenämnd - förvaltningsbesvär
Allmän förvaltningsdomstol –
förvaltningsbesvär. Gäller 31§
1 st.

Förvaltningsrätten
första instans.

Delegeringsordning utbildningsnämnden
2020-03-24

Ärendegrupp
11.21

Delegat Lagrum m.m

Beslut att göra överenskommelse med
annan huvudman att anordna särskild
undervisning på sjukhus eller annan institution
Beslut om särskild undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats för
elever som inte vårdas på sjukhus eller
motsvarande institution
Beslut om skolpliktens fullgörande på
annat sätt än enligt skollagen

VHCGR

24 kap. 19 § SL

R

24 kap. 20 § SL

VHCGR

24 kap. 23 § SL

11.24

Beslut om återkallelse av medgivande
enligt 24 kap. 23 § SL

VHCGR

24 kap. 24 § SL

11.25
11.26

Beslut om läsårstider
Beslut om att antalet skoldagar per vecka kan begränsas till fyra (4) stycken
för en grupp elever i årskurs 1 och 2
Ansvar för prövning av mottagande av
barn, som anses bosatta i utlandet hos
sina vårdnadshavare, i grundsärskola
Beslut att inte anordna modersmålsundervisning
Beslut om att elev ska ges modersmålsundervisning under längre tid än sju (7)
år
Beslut om ytterligare undervisningstid
utöver den garanterade
Beslut om fördelning av undervisningstid mellan årskurserna
Ansvar för erbjudande av ett allsidigt
urval av ämnen som elevens val
Beslut om tilläggsbelopp. Tilläggsbelopp ska lämnas för barn som
har ett omfattande behov av särskilt
stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning.
Hemkommunen är inte skyldig att betala om det innebär betydande eller ekonomiska
svårigheter

FC
FC

3 kap. 3 § SkF
3 kap. 4 § 2 st
SkF

VHCGR

4 kap. 2 § SkF

SAMMO

5 kap. 10 § SkF

VHCGR

5 kap. 11 § SkF

R

10 kap. 2 § SkF

R

10 kap. 3 § SkF

R

10 kap. 5 § SkF

VHCBEH

8 kap 23 § SL

11.22

11.23

11.27
11.28
11.29
11.30
11.31
11.32
11.33

32

25(33)

Överklagan Anmärkning

Allmän förvaltningsdomstol förvaltningsbesvär
Allmän förvaltningsdomstol förvaltningsbesvär

Medgivande för upp
till ett (1) år i sänder i
enlighet med 24 kap.
24 § SL.
Gäller omedelbart om
inte annat beslutas.

Om det finns särskilda skäl.

Allmän förvaltningsdomstol
-förvaltningsbesvär

Delegeringsordning utbildningsnämnden
2020-03-24
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12. Gymnasieskola
Ärendegrupp

Delegat

Lagrum m.m

Överklagan

Anmärkning
Endast rektor kan besluta om omedelbar
avstängning i vissa
fall. Se 5 kap. 17 § 3
st p 2–4 SL.

12.1

Beslut om avstängning av elev i gymnasieskola, inhämtande av yttrande
m.m.

UNAU

5 kap. 17 § SL
5 kap. 18 § SL

Allmän förvaltningsdomstol förvaltningsbesvär

12.2

Beslut om avstängning av elev från
viss utbildning med praktiska inslag i
de frivilliga skolformerna

R

5 kap. 19 § SL
5 kap. 20 § SL

12.3

Beslut om ekonomiskt stöd vid inackordering

HANDEK

15 kap. 32 § SL

Allmän förvaltningsdomstol förvaltningsbesvär
Allmän förvaltningsdomstol förvaltningsbesvär

12.4

Beslut om ekonomiskt stöd kontant reseersättning.
Beslut om utnyttjande av insynsrätt i
fristående gymnasieskola
Beslut om avvikelse från ett nationellt
programs innehåll
Beslut om att utbildningen får fördelas
på längre tid än tre (3) läsår

HANDEK

LoE 2 kap. 2 §

VHCGV

15 kap. 34 § SL

R

16 kap. 14 § SL

R

Beslut om behörighet hos och mottagande av sökande
Beslut om rätt att fullfölja utbildningen

R

12.10

Beslut om minskad omfattning på utbildningen på introduktionsprogram

R

16 kap. 15 § 2 st
SL
9 kap 7 § GyF
16 kap. 36,4344,47 §§ SL
16 kap. 37-41 §§
SL
17 kap. 6 § SL

12.11

Beslut om plan för utbildningen på introduktionsprogram
Beslut om mottagande av ungdomar till
yrkesintroduktion eller individuellt alternativ
Beslut om att erbjuda yrkesintroduktion och individuellt alternativ för elever från grundsärskolan
Ansvar för överenskommelse om annan interkommunal ersättning än enligt
17 kap. 24-27 §§ SL
Beslut om särskild undervisning för
elever p.g.a. sjukdom eller liknande
skäl
Ansvar för överenskommelse med annan huvudman om att anordna särskild
undervisning på sjukhus eller annan institution

R

17 kap. 7 § SL

R

17 kap. 11 § SL

Om det finns synnerliga skäl.

R

17 kap. 16 § 3 st
SL

Om dessa bedöms ha
förutsättningar att
klara utbildningen.

VHCGV

17 kap. 23 § SL

R

24 kap. 17 § SL

R

24 kap. 19 § SL

Beslut om särskild undervisning i hemmet eller annan lämplig plats för elever
som inte vårdas på sjukhus eller en
motsvarande institution

R

24 kap. 20 § SL

12.5
12.6
12.7
12.8
12.9

12.12
12.13
12.14
12.15
12.16

12.17

R

33

Förvaltningsrätten är
första instans.

Vid särskilda skäl.

Om eleven begär det
och det är förenligt
med syftet med elevens utbildning.

12.24

Ansvar för överenskommelse med annan
huvudman om att anordna särskild undervisning på sjukhus eller annan institution

Delegeringsordning utbildningsnämnden
2020-03-24

Ärendegrupp
12.18
12.19
12.20
12.21
12.22
12.23

12.24
12.25
12.26
12.27
12.28
12.29
12.30

12.31

Delegat

Lagrum m.m

Beslut om läsårstider
Beslut om kurser som ska erbjudas som
programfördjupning
Beslut om kurser som ska erbjudas som
individuellt val
Beslut om att elev ska ges modersmålsundervisning under längre tid än sju (7)
läsår
Beslut om att inte anordna modersmålsundervisning
Besluta om antalet undervisningstimmar för varje kurs, varje ämnesområde,
gymnasiearbetet samt om hur fördelningen av undervisningstiden över
läsåren ska se ut
Beslut om att redovisa hur eleven har
fått sin garanterade undervisningstid
Beslut om urval av sökande på programinriktat individuellt val och yrkesintroduktion
Ansvar att bedöma att hela utbildningen i yrkesintroduktion skolförläggs
Beslut om preliminär antagning efter
urval bland de sökande
Beslut om slutlig antagning

FC
R

3 kap. 2 § GyF
4 kap. 6 § GyF

R

4 kap. 7 § GyF

SAMMO

4 kap. 18 § GyF

SAMMO

4 kap. 19 § 1 st
GyF
4 kap. 22 § 1st
GyF

Beslut om en elev ska få studiehandledning på sitt modersmål om eleven
behöver det
Beslut om tilläggsbelopp till fristående
gymnasieskola.
Tilläggsbelopp ska lämnas för elever
som har ett omfattande behov
av särskilt stöd eller ska erbjudas
modersmålsundervisning. Hemkommunen är inte skyldig att betala
om det innebär betydande eller
ekonomiska svårigheter
Beslut om att svara för vissa elevresor

R

R
R

4 kap. 22 § 3 st
GyF
6 kap. 1 § GyF

R

6 kap. 5 § GyF

VHCGV

SAMMO

7 kap. 7 § 1 st
GyF
7 kap. 7 § 2 st
GyF
9 kap. 9 § GYF

VHCGV

16 kap. 54 § SL

HANEL

LoE § 1-3

VHCGV

27(33)

Överklagan

Anmärkning

Om eleven har behov
av detta.

Om detta uppenbart
bäst gynnar eleven.

Lagen om kommunens skyldighet att
svara för vissa elevresor.

13. Gymnasiesärskola
Ärendegrupp

Delegat

Lagrum m.m

Överklagan

Anmärkning

13.1

Ansvar för prövning och beslut om sökande tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan

VHCBEH

18 kap. 5 § SL

Skolväsendets
överklagandenämnd - förvaltningsbesvär

I samråd med rektor.
Beslutet ska föregås
av en utredning motsvarande den som enligt 7 kap. 5 § SL ska
göras inför beslut om
mottagande i grundsärskolan.

13.2

Beslut om att en elev inte längre tillhör
gymnasiesärskolans målgrupp om en

VHCBEH

18 kap. 7 § 1 st
SL

Skolväsendets
överklagande-

34

Delegeringsordning utbildningsnämnden
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Ärendegrupp
13.3
13.4
13.5

utredning i enlighet med 18 kap. 6 § SL
visar detta
Beslut om antagning till gymnasiesärskolans utbildningar
Beslut om beviljande av skolskjutsenligt kommunens riktlinjer för skolskjuts
Beslut om avsteg från kommunens riktlinjer för skolskjuts

Delegat

Lagrum m.m

R

18 kap. 12 § SL

R

18 kap. 30-31
samt 35 §§ SL
18 kap. 30 § 1 st
SL

UNAU

Beslut om att avslå skolskjuts mellan
tillfällig bostad i annan kommun och
den plats där utbildningen bedrivs

UNAU

18 kap. 31 § 1 st
SL

13.7

Beslut om ekonomiskt stöd till elever i
gymnasiesärskola med offentlig huvudman som behöver inackordering på
grund av skolgången

KUR

18 kap. 32 § 1 st
SL

13.8

Beslut om att avslå kostnadsfri skolskjuts till fristående gymnasiesärskola
inom hemkommunen

UNAU

18 kap. 35 § SL

13.9

Beslut om utnyttjande av rätt till insyn i
fristående gymnasiesärskola i kommunen
Beslut om att erbjuda elev på ett nationellt program att senare kunna antas till
en nationell inriktning, en särskild variant eller gymnasial lärlingsutbildning
inom programmet
Beslut om att fördela utbildningen på
längre tid än fyra (4) år
Beslut att erbjuda elev som fått lägst
betyget E ytterligare utbildning av samma slag
Beslut om mottagande av sökande

VHCHGV

18 kap. 37 § SL

R

19 kap. 11 § SL

R

19 kap. 17 § SL

R

19 kap. 25 § SL

R

19 kap. 29 § 1 st
SL

Ansvar för att bereda sökande som inte
tillhör målgruppen tillfälle att söka till
gymnasieskola i hemkommunen så
snart som möjligt
Bedöma om sökande till ett individuellt
program har förutsättningar att följa
undervisningen på ett nationellt program
Beslut om mottagande i första hand av
elev som är hemmahörande i kommunen eller i samverkansområdet
Beslut om mottagande i första hand av
elever som inte är hemmahörande i
kommunen eller samverkansområdet
Beslut om mottagande i andra hand

R

19 kap. 29 § 2 st
SL

R

19 kap. 29 § 3 st
SL

R

19 kap. 35 § SL

R

19 kap. 36 § SL

R

19 kap. 39 § SL

13.11
13.12
13.13

13.14

13.15

13.16
13.17
13.18

Överklagan

Anmärkning

nämnd - förvaltningsbesvär

13.6

13.10
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35

Allmän förvaltningsdomstol förvaltningsbesvär
Allmän förvaltningsdomstol förvaltningsbesvär
Allmän förvaltningsdomstol förvaltningsbesvär
Allmän förvaltningsdomstol förvaltningsbesvär

Kommunens kostnader för detta ersätts
av elevens hemkommun.
Denna skyldighet gäller dock inte elever
som tagits emot i
andra hand till ett nationellt program enligt 19 kap. 39 § SL.
I de fall det inte kan
ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Se 18
kap. 30 § SL.

Ingen skyldighet
Skolväsendets
överklagandenämnd - förvaltningsbesvär
Efter beslut enligt 18
kap. 5 § SL.
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Ärendegrupp
13.19

13.20

13.21
13.22
13.23
13.24
13.25
13.26

13.27
13.28
13.29
13.30
13.31

13.32
13.33

13.34

13.35
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Delegat

Lagrum m.m

Beslut om mottagande på ett individuellt program av elev från annan kommun, där hemkommunen bedömt att
eleven inte kan följa utbildning på ett
nationellt program
Beslut om tilläggsbelopp för eleverna
vid fristående gymnasiesärskola som
har ett omfattande behov av särskilt
stöd eller som ska erbjudas undervisning
Beslut om särskild undervisning för
elever p.g.a. sjukdom eller liknande
skäl
Beslut om läsårstider
Beslut om kurser för programfördjupning
Beslut om kurser som ska erbjudas som
individuellt val
Beslut om att elev ska ges modersmålsundervisning under längre tid än sju (7)
år
Beslut om antalet undervisningstimmar
för varje kurs, varje ämnesområde,
gymnasiearbetet och
gymnasiesärskolearbetet samt om hur
fördelningen av undervisningstiden
över läsåren ska se ut
Redovisning av hur eleven fått sin garanterade undervisningstid
Beslut om antagning vid senare tidpunkt
Beslut om byte av studieväg
Beslut om urval av sökande
Beslut om urval och antagning av sökande till ett nationellt program eller en
särskild variant eller gymnasial lärlingsutbildning som börjar det första
året.
Beslut om en elev ska få studiehandledning på sitt modersmål om eleven
behöver det
Beslut om studiehandledning på annat
språk än modersmålet om elev undervisats på det språket före ankomsten till
Sverige
Beslut om avstängning av elev i kommunal gymnasiesärskola, inhämtande
av yttrande m.m.

R

19 kap. 40 § SL

VHCHGV

19 kap. 47 § SL

R

24 kap. 17 § SL

FC
R

3 kap. 2-3 §§ SL
4 kap. 6 § GyF

R

4 kap. 7a § GyF

SAMMO

4 kap. 18 § GyF

R

4 kap. 22 § 1 st
GyF

R
R

4 kap. 22 § 2 st
GyF
7 kap. 8 § GyF

R
R
R

7 kap. 9 § GyF
7 kap. 11 § GyF
7 kap. 13 § GyF

SAMMO

9 kap. 9 § 1st GyF

SAMMO

9 kap. 9 § 2 st
GyF

UNAU

5 kap. 17 § SL

Allmän förvaltningsdomstol förvaltningsbesvär

Beslut om tilläggsbelopp. Tilläggsbelopp ska lämnas för elev som har
ett omfattande behov av särskilt
stöd. Hemkommunen är inte skyldig
att betala om det innebär betydande eller ekonomiska svårigheter

VHCBEH

19 kap 47 § SL

Allmän förvaltningsdomstol
förvaltningsbesvär
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Överklagan

Anmärkning

I samråd med FC

Endast rektor kan besluta om omedelbar
avstängning i vissa
fall. Se 5 kap. 17 § 1
st p 2-4 SL.
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14. Vuxenutbildning

Ärendegrupp

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, på gymnasial
nivå och i svenska för invandrare
Delegat Lagrum m.m
Överklagan Anmärkning

14.1

Beslut om att böcker och andra lärverktyg ska erbjudas mot avgift

R

20 kap. 7 § SLs

14.2

Beslut om att utbildningen på kurs ska
upphöra, om elev saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller
annars inte gör tillfredsställande framsteg
Beslut om att den vars utbildning har
upphört i svenska för invandrare på
nytt ska beredas plats

R

20 kap. 9 § 2 st SL

Skolväsendets
överklagandenämnd - förvaltningsbesvär

R

20 kap. 9 § 3 st SL

14.4

Beslut om mottagande av sökande till
utbildning på grundläggande nivå

R

20 kap. 13 § och 14 §
2 st SL

14.5

Beslut om åtagande att svara för kostnader för utbildning på gymnasial nivå
anordnad av annan huvudman

R

20 kap. 21 § 2 st och
3 st SL

14.6

Beslut om mottagande av sökande till
utbildning på gymnasial nivå

R

20 kap. 22 § SL

Skolväsendets
överklagandenämnd - förvaltningsbesvär
Skolväsendets
överklagandenämnd - förvaltningsbesvär
Skolväsendets
överklagandenämnd - förvaltningsbesvär
Skolväsendets
överklagandenämnd - förvaltningsbesvär

14.7

Beslut om antagande av sökande till utbildning på gymnasial nivå
Beslut om minskning av undervisningens omfattning

R

20 kap. 23 § SL

R

20 kap. 24 § SL

Beslut om att ta emot elev till utbildning i svenska för invandrare

R

20 kap. 33 § SL

Beslut om rätt till prövning inom Komvux
Beslut om ersättning för elevs utbildning i svenska för invandrare i folkhögskola
Beslut om avstängning av elev i kommunal vuxenutbildning, inhämtande av
yttrande m.m.

R

20 kap. 40 § SL

R

24 kap. 15 § SL

UNAU

5 kap. 17 § SL

14.3

14.8

14.9

14.10
14.11
14.12
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Utgångspunkten
är att utbildningen
ska vara avgiftsfri.
I utbildning i
svenska för invandrare ska utbildningen vara
avgiftsfri

Om särskilda skäl
finns.

Minskningen kan
ske om eleven begär det och om
huvudmannen finner att det är förenligt med utbildningens syfte.
Skolväsendets
överklagandenämnd - förvaltningsbesvär

Allmän förvaltningsdomstol -

Endast rektor kan
besluta om omedelbar avstäng-
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Ärendegrupp

14.13

Delegat

Beslut om personen uppfyller kriterier
enligt § 4 utifrån lokala kriterier

R

Lagrum m.m

31(33)

Överklagan

Anmärkning

förvaltningsbesvär

ning i vissa fall.
Se 5 kap. 17 § 1 st
p 2-4 SL.

Studiestödslag
2017.527 § 4

.

Beslut fattas av rektor
enligt riktlinjer beslutad av UN 2017-0614 § 97

Särskild utbildning för vuxna
14.14

Beslut om böcker och andra lärverktyg
ska erbjudas mot avgift

R

21 kap. 6 § SL

14.15

Beslut om mottagande till särskild utbildning för vuxna

R

21 kap. 7 § 3 st SL

14.16

Beslut om antagning av sökande till
särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
Beslut om att utbildningen på kursen
ska upphöra om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg
Beslut om att den vars utbildning har
upphört på nytt ska beredas plats

R

21 kap. 7 § 4 st SL

R

21 kap. 9 § 2 st SL

Skolväsendets
överklagandenämnd - förvaltningsbesvär

R

21 kap. 9 § 3 st SL

Skolväsendets
överklagandenämnd - förvaltningsbesvär

Beslut om att tillhandahålla särskild utbildning på grundläggande nivå på modersmålet eller annat språk
Beslut om urval av sökande till särskild
utbildning för vuxna på gymnasial nivå

R

21 kap. 12 § SL

R

3 kap. 8 § VuxF

Beslut om avstängning av elev i särskild utbildning för vuxna, inhämtande
av yttrande m.m.

UNAU

5 kap. 17 § SL

14.17

14.18

14.19
14.20
14.21

38

Utgångspunkt är
att utbildningen
ska vara kostnadsfri.
Skolväsendets
överklagandenämnd - förvaltningsbesvär

Allmän förvaltningsdomstol förvaltningsbesvär

Om särskilda skäl
finns.

Om samtliga behöriga sökande
inte kan antas.
Endast rektor kan
besluta om omedelbar avstängning i vissa fall.
Se 5 kap. 17 § 1 st
p 2-4 SL.
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15. Delegerade uppgifter utöver beslutsrätt, undertecknande och kontrasignering av handlingar med mera (ej delegering enligt kommunallagen)
Rätten att underteckna handlingar enligt nedanstående förteckning jämställs med
rätten att teckna kommunens firma på respektive handlingstyper. 5

Uppdrag/uppgift

Utförare/undertecknare

Underteckna avtal gällande
upphandling enligt antagen
inköps- och upphandlingspolicy

Förvaltningschef Roger Johansson
Ylva Thomander, upphandlingssamordnare
Heike Philipsson, upphandlare
Veronica Bertilsson, upphandlare

Handlingar kontrasigneras (vid behov) av

Anmärkning

Uppdraget att underteckna avtal följer normalt beslutsrätten för
delegeringsbeslut. Om
avtalet av något skäl
undertecknas av annan
person än den som fattat beslutet ska detta
dokumenteras.
Avtal inom respektive
nämnds i reglemente
definierade ansvarsoch verksamhetsområde skrivs i första hand
under av förvaltningschef.
Upphandlingssamordnare och upphandlare
skriver huvudsakligen
under avtal som nyttjas
av flera nämnder.

Underteckna delegeringsbeslut och andra handlingar i
ärenden där beslutsrätten delegerats till enskild delegat

Respektive delegat enligt delegeringsordning i avsnitt 1–
14

Ibland efterfrågas i samband med att avtal, ansökningar och enklare fullmakter ska undertecknas bevis på vem som tecknar kommunens firma. Om detta kan följande sägas.
5

Firmatecknare är en civilrättslig term. Den används beträffande personer som utsetts av styrelsen
för till exempel ett aktiebolag eller en ekonomisk förening att företräda bolaget eller föreningen
och teckna dess firma. Firmatecknare regleras i aktiebolagslagen (2005:551) respektive lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar. Begreppet firmatecknare finns inte i kommunallagen.
Vem som företräder en kommun i till exempel avtalsrättsliga sammanhang avgörs i stället av
kommunallagens regler om beslutanderättens fördelning
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Underteckna avtal, ansökUtifrån respektive tjänstebeningshandlingar, fullmakter
skrivning
och andra handlingar inom ramen för ren verkställighet
Underteckna skrivelser eller
handlingar som beslutats av
nämndens utskott.

Dokumenteras och hanteras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan

Gusten Mårtensson, utskottets
ordförande
eller, vid förfall för honom:
Tomas Simonsson,
förste vice ordförande

Förvaltningschef Roger Johansson
eller, vid förfall för honom
Stf förvaltningschef

Gusten Mårtensson, nämndens ordförande
eller, vid förfall för honom:
Tomas Simonsson,
1.e vice ordförande
eller
Stefan Jönsson
2:e vice ordförande
Ta emot och kvittera värdeGusten Mårtensson, utbildförsändelser för utbildnings- ningsnämndens ordförande
nämndens räkning
Thomas Simonsson, utbildningsnämndens 1:e vice ordförande
Stefan Jönsson, utbildningsnämndens 2:e vice ordförande
Roger Johansson, förvaltningschef
Eva-Marie Andersson,
nämndsekreterare
Camilla Åström, verksamhetscontroller
Ta emot delgivning på utbild- Gusten Mårtensson, utbildningsnämndens vägnar.
ningsnämndens ordförande
Thomas Simonsson, utbildningsnämndens 1:e vice ordförande eller, vid förfall av
någon av ovanstående:
Roger Johansson, förvaltningschef

Förvaltningschef Roger Johansson
eller, vid förfall för honom:
Stf förvaltningschef

Underteckna handlingar som
inte ryms i uppräkningen
ovan för nämndens räkning.
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Till exempel avtal eller
yttranden

Två i förening

Var och en för sig

Sammanträdesprotokoll
2020-04-15

Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämndens utskott

§ 42 Månadsrapport februari 2020
Ärendenummer UN 2019/65

Utbildningsnämndens utskotts beslut
1. Utbildningsnämndens utskott uppdrar åt utbildningsförvaltningen att
återkomma med förslag på besparingar, i samband med delårsrapport 1.
2. Utbildningsnämndens utskott godkänner rapporten.

Beslutsnivå
Utbildningsnämndens utskott

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har beslutat att göra budgetuppföljning varje månad under
året, med undantag för januari och juli. Rapporten ska också skickas till
kommunstyrelsen för information.
Utbildningsförvaltningen har gjort en prognos per februari och prognostiserar ett
underskott på 21,8 mkr.
Utbildningsnämnden beslöt 2020-04-01 att delegera till utskottet att lämna
rapporten vidare till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag





Utbildningsnämndens beslut 2020-04-01, § 43.
Volymer mars 2020.
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-17
Utbildningsförvaltningens rapport, ”Budgetuppföljning februari 2020”
daterad 2020-04-14

_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Verksamhetschef förskola, Jenni Karlsson
Grundskolechef, Anna Rix Grönvall
Verksamhetschef gy/vux, Samuel Svensson
Ekonomistyrningsenheten

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Uppföljning
Ekonomisk uppföljning februari
Utbildningsförvaltningen
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Ekonomisk uppföljning
Sammanlagd bedömning
Sammanställning prognos
Ledning vht
Förskola
Grundskola
Gymnasie/vux
Grundsärskola
Gysär/Särvux

Budget
tillskott KS (moduler)

Total prognos

intäkter

personal

-1 520 000
-21 068 000
-53 189 000
-25 120 000
-200 000
-106 000
-101 203 000

23 903 596
106 067 000
200 000 000
63 906 568
7 600 000
7 500 000
408 977 164

-100 412 000
-4 600 000

376 997 000

övriga kostnader
summa
12 140 864
34 524 460
23 753 000
108 752 000
110 271 936
257 082 936
53 189 000
91 975 568
2 247 400
9 647 400
500 000
7 894 000
202 102 200
509 876 364
206 914 000

483 499 000
4 600 000
488 099 000

-21 777 364

Utbildningsnämnden prognostiserar per den sista februari ett underskott om 21,8
mkr. En starkt bidragande orsak till underskottet är minskade intäkter på 13 mkr
i förhållande till utfall 2019.
Utbildningsnämnden beslutade redan i ett tidigt skede beslut om besparingar,
som ger en beräknad helårseffekt på ca 13,2 mkr. I dessa besparingar finns
minskningar med 7 heltidstjänster. Eftersom personalminskningarna berör
tillsvidareanställd personal kommer effekten att bli mindre i år. MBLförhandlingar pågår med de fackliga organisationerna kring dessa nerdragningar.
En svår post för nämnden att hantera är minskade intäkter på närmare 13 mkr.
Minskningen beror på minskade bidrag från Migrationsverket, minskade
interkommunala ersättningar, något minskade statsbidrag i övrigt. Det är framför
allt vuxenutbildningen som har fått minskade ersättningar.
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Ledning per verksamhet
Förvaltningschef

Interna
intäkter

Utfall 2019

Intäkter

-1 933 822

Personalkostnader

6 042 187

Övriga kostnader

1 971 842

Summa

6 080 207

Korrigerat
utfall
0

Budget 2020

Prognos feb
(matematisk)

Utfall jan-mars

Prognos feb

-1 933 822

0

-435 402

-1 741 608

-1 200 000

6 042 187

2 306 000

1 006 747

4 026 988

4 050 000

1 971 842

3 689 000

174 494

697 976

3 689 000

6 080 207

5 995 000

745 839

2 983 356

6 539 000

0

Personalkostnaderna ligger högre än budgeterat. Här ligger kostnader för
förvaltningschef och utvecklingsstrateg. Denna lönekostnad uppgår till ca 2 mkr.
Resten är lönekostnader och arvoden för nämnden. Det behöver kollas upp om
det är rimligt med ett utfall på ca 2 mkr för denna verksamhet. Vidare finns det
övriga kostnader budgeterade på nästan 3,7 mkr. Vad denna summa åsyftar är
svårt att se i dagsläget, eftersom vissa interna kostnader ännu inte är inlagda i
systemet (hyra, städ, it). Så här tidigt finns en viss försiktighet i denna prognos.
Administrativ chef
Intäkter

0

Personalkostnader

0

3 707 696

Övriga kostnader

433 964

Summa

0

4 141 660

0

0

0

0

0

3 707 696

4 327 000

1 261 115

5 044 460

5 044 460

433 964

4 304 000

144 917

579 668

4 304 000

4 141 660

8 631 000

1 406 032

5 624 128

9 348 460

Personalkostnaderna ligger högre än budget. Det finns en betydligt högre budget
för övriga kostnader än vad utfallet pekar på. Så här tidigt på året är det svårt att
göra en säker bedömning om hela den budgeterade summan kommer att
användas. Till delårsrapport 1 behöver en noggrannare genomlysning göras.
Modersmål och studiehandledning
Intäkter

0

Personalkostnader

0

Övriga kostnader

0

Summa

0

0
0

0

0

0

0

0

0

5 921 000

1 302 193

5 208 772

5 208 772

0

0

2 503

10 012

15 000

0

5 921 000

1 304 696

5 218 784

5 223 772

En neddragning gjordes under föregående år och besparingen fortsätter även
under innevarande år.
Centrala barn- och elevhälsan
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Summa

-987 873

0

13 937 332
1 277 096

0

14 226 555

-987 873

-320 000

0

0

-320 000

13 937 332

9 215 000

2 369 757

9 479 028

9 500 000

1 277 096

3 582 000

2 503

10 012

3 582 000

14 226 555

12 477 000

2 372 260

9 489 040

12 762 000

Centrala barn- och elevhälsan visar något högre personalkostnader än
budgeterat. Detta beror på ett felaktigt indrag av personalkostnader.
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VFU
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Summa

-6 200

0

123 011
7 671

0

124 482

-6 200

0

0

0

0

123 011

0

6 945

27 780

27 780

7 671

0

943

3 772

3 772

124 482

0

7 888

31 552

31 552

Verksamhetsförlagd utbildning har ingen budget, men det finns ett utfall och
därmed redovisas detta.
Central kompetensutveckling
Intäkter
Personalkostnader

0

0

16 638

Övriga kostnader

247 985

Summa

264 623

0

0

0

0

0

0

16 638

0

18 146

72 584

72 584

247 985

0

45 085

180 340

180 340

264 623

0

63 231

252 924

252 924

Även för central kompetensutveckling finns det ett utfall, trots att det inte finns
någon budget.
Centralt IT extens
Intäkter

0

Personalkostnader

0

Övriga kostnader

1 247 745

Summa

1 247 745

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 247 745

0

91 688

366 752

366 752

1 247 745

0

91 688

366 752

366 752

Central IT finns också utfall trots att budget saknas.
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Förskola
Förskola
Intäkter
30 Försäljningsintäkter

Utfall 2019
-25 112 572

Interna
intäkter

Korrigerat
utfall

-3 720 900

Budget 2020

-21 391 672

-154 948

-154 948

31 Taxor och avgifter

-9 788 571

-9 788 571

32 Ersättningar

-4 626 730

-2 270 000

-3 710 195
-36 558

-146 232

-10 350 000

-2 394 824

-9 579 296

-1 150 000

-6 951 283

-14 840 780

Prognos feb
-21 068 000

0

0
-8 101 283

Prognos feb
(matematisk)

-21 268 000

-2 356 730

34 Hyror och arrenden
35 Bidrag

Utfall jan-mars

0
-8 134 000

-800 351

-3 201 404

36 Fsg verksamhet

-2 441 041

-2 441 041

-2 784 000

-478 462

-1 913 848

Personalkostnader

100 630 621

100 630 621

101 767 000

25 868 613

103 474 452

106 067 000

32 344 543

27 753 000

6 953 495

27 813 980

23 753 000

18 379

73 516

Övriga kostnader

36 068 600

3 724 057

41 Inköp anlägg/underhåll
45 Lämnade bidrag
46 Köp av huvudverksamhet
60 Lokal- och markhyror

0
4 064 901

3 720 900

344 001

0

7 937 397

7 937 397

8 268 000

1 879 408

7 517 632

13 113 077

13 113 077

12 750 000

3 199 127

12 796 508

61 Fastighetsköt entreprenad

5 690 681

5 687 824

5 098 000

1 050 014

4 200 056

62 Bränsle, energi och vatten

50 264

50 264

55 000

12 562

50 248

373 954

373 954

284 000

16 226

64 904

1 291 184

1 142 000

176 676

706 704

123 192

101 000

29 952

119 808

63 Hyra/leasing anläggningstillg.
64 Förbruk inventarier/material
65 Kontorsmaterial o trycksak
66 Reparation och underhåll
68 Tele-, it och post
69 Kostnader för transportmedel

1 291 484

2 857

300

123 192
85 159

85 159

15 000

285

1 140

1 043 739

1 043 739

1 065 000

16 397

65 588

17 348

17 348

70 Transport och resor

169 497

169 497

310 000

35 834

143 336

71 Representation

203 649

203 649

222 000

26 184

104 736

72 Annonser, reklam, information

2 000

2 000

0

73 Försäkringsprem/riskkost

8 277

8 277

0

574 730

574 730

74 Övriga främmande tjänster
75 Tillfälligt inhyrd personal

0

-3 034 000

296 760

1 187 040

0

0

76 Diverse kostnader

386 537

386 537

406 000

29 717

118 868

79 Avskrivningar

874 574

874 574

994 000

155 974

623 896

58 140

58 140

77 000

10 001

40 004

111 583 492

108 252 000

29 111 913

116 447 652

85 Finansiella kostnader
Summa

111 586 649

3 157

108 752 000

Förskolan har gjort en uppföljning och den pekar på ett underskott på ca 500 tkr.
Förskolan har färre barn under hösten och kommer att minska sina
personalkostnader. Vidare har rektorer och verksamhetschefen för förskolan
beslutat att inte tillsätta en rektorstjänst under en planerad föräldraledighet. Detta
görs med anledning av budgetläget, men det bedöms inte vara möjligt att minska
på ledningsresursen över tid.
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Grundskolan
Budgetuppföljning utbildningsförvaltningen

Grundskola
Intäkter
30 Försäljningsintäkter
31 Taxor och avgifter

Utfall 2019
-72 653 562

Interna
intäkter
-13 932 311

Korrigerat
utfall

Prognos feb
Utfall jan-mars (matematisk)

Budget 2020

-58 721 251

-53 189 000

-5 445 108

Prognos feb

-21 780 432

-430 130

-430 130

-304 000

-138 702

-554 808

-6 876 853

-6 876 853

-7 500 000

-1 862 156

-7 448 624

-7 325

-29 300

32 Ersättningar

-26 257 649

34 Hyror och arrenden

-16 222 155

35 Bidrag

-31 103 867

-13 332 311
-600 000

-12 925 338
-16 222 155

-1 685 000

0

0

-30 503 867

-36 233 000

-2 625 940

-10 503 760

-53 189 000

36 Fsg verksamhet

-6 312 848

-6 312 848

-7 467 000

-807 984

-3 231 936

Personalkostnader

195 477 026

195 477 026

179 159 000

49 274 455

197 097 820

200 000 000

Övriga kostnader

105 071 788

105 071 788

114 009 000

14 116 875

56 467 500

110 271 936

1 064 247

100 000

80 625

322 500

322 500

41 Inköp anlägg/underhåll

0
14 996 558

46 Köp av huvudverksamhet

30 000 143

30 000 143

29 322 000

7 435 360

29 741 440

29 741 440

60 Lokal- och markhyror

28 374 364

28 374 364

32 428 000

8 680

34 720

32 428 000

8 619 741

8 619 741

9 075 000

75 403

301 612

9 075 000

61 Fastighetsköt entreprenad
62 Bränsle, energi och vatten

13 932 311

0

45 Lämnade bidrag

6 157

6 157

6 000

-522

-2 088

6 000

63 Hyra/leasing anläggningstillg.

3 035 388

3 035 388

4 226 000

249 642

998 568

4 226 000

64 Förbruk inventarier/material

4 926 945

4 926 945

6 284 000

675 235

2 700 940

5 000 000

407 261

407 261

492 000

81 136

324 544

400 000

97 556

97 556

99 000

21 640

86 560

86 560

5 265 771

5 265 771

3 874 000

36 016

144 064

3 874 000

25 390

25 390

3 000

0

0

3 000

70 Transport och resor

997 619

997 619

16 426 000

3 517 438

14 069 752

16 426 000

71 Representation

361 586

361 586

605 000

114 664

458 656

500 000

0

0

439

1 756

1 756

65 Kontorsmaterial o trycksak
66 Reparation och underhåll
68 Tele-, it och post
69 Kostnader för transportmedel

72 Annonser, reklam, information
73 Försäkringsprem/riskkost
74 Övriga främmande tjänster

34 011

34 011

29 000

3 209

12 836

29 000

2 944 949

2 944 949

5 334 000

1 002 712

4 010 848

4 000 000

0

42 000

0

0

75 Tillfälligt inhyrd personal
76 Diverse kostnader

1 035 833

1 035 833

2 737 000

123 470

493 880

1 200 000

79 Avskrivningar

3 675 183

3 675 183

2 800 000

623 560

2 494 240

2 800 000

85 Finansiella kostnader
Summa

267 674
227 895 252

-13 932 311

267 674

127 000

38 170

152 680

152 680

241 827 563

239 979 000

57 946 222

231 784 888

257 082 936

4 600 000
Ny budget inklusive tillskott från
kommunstyrelsen

244 579 000

I prognoser för grundskolan ligger även prognosen för förskoleklass och
fritidshem inräknad. Grundskolan prognostiserar ett underskott på ca 13,5 mkr.
En orsak till det prognostiserade underskottet är minskade intäkter på ca 5,5
mkr. Personalkostnaderna ligger avsevärt högre än budget. Detta beror på att det
finns en utjämningspost på 32,5 mkr för att få budgeten att stämma, med
nämndens beslut. Prognosen för personalkostnader ligger däremot ca 11 mkr
lägre än i den ursprungliga beräkningen.
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Även när det gäller övriga kostnader pekar prognoser på ett lägre utfall än den
beräknade kostnaden. Det innebär att prognosen överensstämmer med det
besparingsuppdrag, som nämnden har givit förvaltningen. För grundskolans del
finns även en del övriga kostnadsbesparingar, som ännu inte kunna
kostnadsberäknas eftersom MBL-förhandlingar pågår. En viss effekt kan uppnås
under 2020, även om den största effekten blir under 2021 beroende på
uppsägningstider.
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Gymnasieskola och vuxenutbildning
Nämnd
Intäkter

Utfall 2019

Interna
intäkter

Korrigerat
utfall

Budget 2020

Utfall jan-mars

Prognos feb
(matematisk)

Prognos feb

-30 004 977

-31 620

-29 973 357

-24 986 000

-5 025 090

-20 100 360

30 Försäljningsintäkter

-865 174

-27 735

-837 439

-13 180 000

-143 549

-574 196

31 Taxor och avgifter

-336 876

-435

-336 441

-82 000

-185 443

-741 772

-2 816 849

-3 450

-2 813 399

-250 000

-504 907

-2 019 628

32 Ersättningar
34 Hyror och arrenden

-5 938

-5 938

35 Bidrag

-13 542 294

-13 542 294

36 Fsg verksamhet

-12 437 846

-12 437 846

Personalkostnader

71 587 716

71 587 716

Övriga kostnader

52 255 147

52 255 147

51 963 000

41 Inköp anlägg/underhåll
45 Lämnade bidrag

-25 120 000

-238

-952

-863 889

-3 455 556

0

-3 327 063

-13 308 252

-12 325 000

61 534 000

16 126 642

64 506 568

63 906 568

9 516 045

38 064 180

53 189 000

-11 474 000

0

0

392 329

392 329

700 000

77 307

309 228

500 000

46 Köp av huvudverksamhet

25 629 058

25 629 058

26 600 000

6 066 476

24 265 904

26 600 000

60 Lokal- och markhyror

10 461 440

10 461 440

9 111 000

168 000

672 000

10 500 000

1 831 567

1 831 567

1 709 000

17 774

71 096

1 709 000

61 Fastighetsköt entreprenad
62 Bränsle, energi och vatten

0

63 Hyra/leasing anläggningstillg.

1 597 879

64 Förbruk inventarier/material

3 495 349

1 597 879

3 466 000

116 040

464 160

3 466 000
3 319 000

3 492 239

3 319 000

454 194

1 816 776

65 Kontorsmaterial o trycksak

123 321

123 321

75 000

21 854

87 416

75 000

66 Reparation och underhåll

171 055

171 055

0

15 704

62 816

100 000

1 496 709

1 496 709

25 000

14 192

56 768

60 000

68 Tele-, it och post
69 Kostnader för transportmedel
70 Transport och resor
71 Representation
72 Annonser, reklam, information
73 Försäkringsprem/riskkost
74 Övriga främmande tjänster

3 110

0

86 221

86 221

190 000

43 303

173 212

190 000

3 945 684

3 945 684

3 460 000

1 694 807

6 779 228

3 460 000

318 442

329 000

21 591

86 364

280 000

34 402

34 402

230 000

10 836

43 344

180 000

3 574

3 574

0

1 233

4 932

5 000

1 215 014

1 215 014

725 000

541 165

2 164 660

1 250 000

342 717

24 275

75 Tillfälligt inhyrd personal

0

76 Diverse kostnader

662 736

658 958

1 179 000

117 073

468 292

650 000

79 Avskrivningar

709 677

709 677

767 000

124 014

496 056

767 000

56 415

56 415

78 000

10 482

41 928

78 000

93 869 506

88 511 000

20 617 597

82 470 388

91 975 568

85 Finansiella kostnader
Summa

93 837 886

3 778

0

-31 620

Resultat

-3 464 568

Gymnasieskolans prognos för februari pekar på ett underskott på 3,5 mkr.
Kostnaderna för hyra har ökat med ca 1,5 mkr beroende på ett skrivfel i
budgetarbetet. Detta beräknas leda till ca 300 000 kr i lägre intäkter för
interkommunala intäkter.
Personalkostnaderna har minskat, men ligger fortfarande över budget. Detta
beror på en justeringspost som ligger under personalkostnaderna. Det är gjort en
besparing på dessa kostnader i förhållande till den ursprungliga beräkningen av
personalkostnaderna. Detta är i linje med beslut, som nämnden fattade under
2019, som ger effekt i år.

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

ks@almhult.se
Tue, 7 Apr 2020 15:35:18 +0200
Älmhult-Utbildning
Uppförande av F-6 skola i Västra Bökhult (Majtorp 1:1)
35 Tilldelar UN och TN driftsan.docx, Byggnation av ny F-6 skola Paradi.docx

Expedierar kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av driftsanslag m.m.
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Sammanträdesprotokoll
2020-03-30

Sidnummer, beslut 1(3)

Kommunfullmäktige

§ 35 Ny F-6 skola Paradiset etapp 3 - modullösning
under övergångsperiod - svar på återremiss
Ärendenummer KS 2018/136

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige tilldelar utbildningsnämnden driftsanslag om 4 650 000
kronor år 2020 samt tilldelar tekniska nämnden driftsanslag om 850 000
kronor för år 2020.
2. Finansiering sker genom extra generella statsbidrag (s.k. ”välfärdspengar”)
som tilldelats kommunen.
3. Kommunstyrelsen uppmanar utbildningsnämnden och tekniska nämnden att
hantera övriga äskanden i budgetprocess 2021.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Den starka befolkningsökningen gör att ny skola i paradiset etapp 3 behöver
färdigställas. Skola på Paradiset etapp 3 beräknas stå klar att tas i bruk augusti
2022.
Kommunfullmäktige har fattat beslut om uppförande av tillfällig modulskola på
Haganäsområdet som ska inrymma 2 paralleller samt därtill kopplat
investeringsbeslut (KF 2019-12-16 § 258). Den tillfälliga modulskolan uppförs
för att hantera verksamhetens lokalbehov fram till dess att skola på Paradiset
etapp 3 står klar.
Frågan om tilldelning av medel för ökad årlig driftskostnad återremitterades till
kommunledningsförvaltningen som har inkommit med förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut 2020-03-10, § 46
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-25, § 21
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-12
 Kommunstyrelsen beslut 2019-12-16, § 258
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(3)

Kommunfullmäktige

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-02

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag:


Kommunfullmäktige tilldelar utbildningsnämnden driftsanslag om 4 650 000
kronor år 2020 samt tilldelar tekniska nämnden driftsanslag om 850 000
kronor för år 2020.



Finansiering sker genom extra generella statsbidrag (s.k. ”välfärdspengar”)
som tilldelats kommunen.



Kommunstyrelsen uppmanar utbildningsnämnden och tekniska nämnden att
hantera övriga äskanden i budgetprocess 2021.

Bo Bergsjö (L), Gun-Britt Cedergren (KD) och Sonja Emilsson (M) instämmer i
Elizabeth Peltolas yrkande.
Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag:


Kommunfullmäktige tilldelar utbildningsnämnden driftsanslag om 4 650 000
kronor år 2020 samt tilldelar tekniska nämnden driftsanslag om 850 000
kronor för år 2020.



Kommunstyrelsen uppmanar utbildningsnämnden och tekniska nämnden att
hantera övriga äskanden i budgetprocess 2021.



Kommunfullmäktige tilldelar utbildningsnämnden 1 500 000 kronor från de
så kallade ”välfärdsmiljarderna”.

Predrag Jankovic (V) instämmer i Eva Ballovarres yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens och Elizabeth Peltolas förslag mot
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Elizabeth
Peltolas förslag.
Omröstning begärs.
Ordföranden föreslår följande beslutsgång:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut.
Nej-röst för Elizabeth Peltolas förslag till beslut.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 3(3)

Kommunfullmäktige

Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster och 13 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med Elizabeth Peltolas förslag.
Ledamot
Sonja Emilsson (M)
Jakob Willborg (M)
Dan Blixt (M)
Gusten Mårtensson (C)
Elizabeth Peltola (C)
Marie Olofsson (C)
Tomas Harrysson (C)
John-Arne Sandström (C)
Bo Bergsjö (L)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Eva Ballovarre (S)
Monica Haider (S)
Stefan Jönsson (S)
Lars Ingvert (S)
Helen Bengtsson (S)
Petra Karlsson (S)
Predrag Jankovic (V)
Michael Öberg (MP)
Tord Helle (SD)
Carl-Gustav Hansson (SD)
Bo Mazetti-Nissen (M)

Ja-röst

Nej-röst
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X

8

X
X
X
13

0

_____
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2020-02-12
Kommunledningsförvaltning
Paul Robertsson
Paul.Robertsson@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Byggnation av ny F-6 skola Paradiset etapp 3,
modullösning under övergångsperiod återremiss
gällande hantering driftskostnader
Ärendenummer KS 2018/136

Sammanfattning av ärendet
Den starka befolkningsökningen gör att ny skola i paradiset etapp 3 behöver
färdigställas. Skola på Paradiset etapp 3 beräknas stå klar att tas i bruk augusti
2022.
Kommunfullmäktige har fattat beslut om uppförande av tillfällig modulskola på
Haganäsområdet som ska inrymma 2 paralleller samt därtill kopplat
investeringsbeslut (KF 2019-12-16 § 258). Den tillfälliga modulskolan uppförs
för att hantera verksamhetens lokalbehov fram till dess att skola på Paradiset
etapp 3 står klar.
Frågan om tilldelning av medel för ökad årlig driftskostnad återremitterades till
kommunledningsförvaltningen som härmed återkommer med nytt förslag.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att ökade driftskostnader består av
följande:
-

Hyreskostnad för moduler som uppgår till ca 5 Mkr per år.
Kostnader för städning av lokalerna, el etc. om ca 1,7 mkr per år.
Kapitaltjänstkostnader om ca 3 mkr per år som uppstår av redan fattat
investeringsbeslut KF 2019-12-16 § 258.
Kostnader för yttre skötsel samt ökade kostnader för måltidshantering om ca
1,3 mkr per år.

Detta innebär att utbildningsnämnden behöver tillföras ett tillfälligt anslag om
4,65 mkr för halvåret 2020 och tekniska nämnden behöver tillföras ett tillfälligt
anslag om 850 tkr för halvåret 2020 för att kompenseras för ökade
driftskostnader.
Gällande de ökade kostnaderna för åren 2021 samt 2022 föreslår
kommunledningsförvaltningen att frågan hänskjuts till budgetprocessen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Denna tjänsteskrivelse daterad 2019-12-12
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2(2)

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela
utbildningsnämnden ett tillfälligt driftsanslag om 4,65 mkr år 2020 samt att
besluta att tilldela tekniska nämnden ett tillfälligt driftsanslag om 850 tkr för
år 2020. Finansieras genom omföring av 1,5 mkr kommunstyrelsen
strategiska satsningar ordinarie samt 4 mkr genom framtidskonto
övergripande.
2. Kommunstyrelsen uppmanar utbildningsnämnden samt tekniska nämnden att
hantera övriga äskande i budgetprocess 2021.

Paul Robertsson

Susann Pettersson

Utvecklingschef

Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
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Öppna jämförelser –
Gymnasieskola 2020
Del 1

Nyckeltal för den kommunala gymnasieskolan i Älmhults kommun

Del 2

Nyckeltal för folkbokförda gymnasieelever i Älmhults kommun
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Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2020
Nyckeltal för den kommunala gymnasieskolan i Älmhults kommun

80

För att ge en helhetsbild av
kommunens resultat presenteras
här nyckeltalen avseende 2019 i en
sammanfattande bild.
Förutom nyckeltal för kommunens
kommunala skolor presenteras även
resultatet uppdelat på kvinnor och
män.
Färgerna visar hur resultaten i
kommunen förhåller sig till övriga
kommuner. Grön färg betyder att
kommunvärdet på nyckeltalet hör
till de 25 procent av kommunerna
med bäst värde i förhållande till
andra kommuner. Röd färg får de 25
procent av kommunerna med sämst
värde och gul färg får de 50 procent
av kommunerna som har värden
som ligger i mitten.
Notera att varje enskilt nyckeltal,
inklusive de könsuppdelade
uppgifterna, färgsätts för sig.
I de fall där resultat saknas visas
inget värde och ingen färg.
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I diagrammet visas andelen kvinnor respektive
män som påbörjade sina gymnasiestudier på ett
högskoleförberedande program i kommunens
egen skola, som har tagit examen tre år senare.
Sammantaget för alla landets kommunala skolor,
tar kvinnor som påbörjar högskoleförberedande
program examen inom tre år i betydligt högre
utsträckning än män. Andelen var 81,8 procent
av kvinnorna och 76,9 procent av männen 2019.
Mönstret är detsamma på alla de
högskoleförberedande programmen.
Samtidigt minskar gapet mellan könen på dessa
program eftersom genomströmningen bland
männen har ökat mer än för kvinnorna. I riket
skiljer det 2019 fem procentenheter mellan
andelen kvinnor och män i kommunala skolor
som tar examen inom tre år, en minskning med
omkring en procentenhet jämfört med året före.

Nyckeltal i Kolada:
N17452
Gymnasieelever med examen inom 3 år,
högskoleförberedande program, kommunala skolor,
andel (%)

Diagramförklaring
Ljusblå rund brytpunkt
Resultatet för kvinnor i kommunala
skolor i kommunen
Ljusblå linje
Resultat för kvinnor i riket
Mörkblå rund brytpunkt
Resultatet för män i kommunala
skolor i kommunen
Mörkblå linje
Resultat för män i riket
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Den genomsnittliga betygspoängen beskrivs för
de elever som antingen tagit examen eller fått
studiebevis om minst 2 500 poäng från
kommunens egen skola.
Våren 2019 var den genomsnittliga
betygspoängen 14,3 i landets kommunala skolor,
vilket är samma resultat som 2018 och högre än
de tidigare åren i den reformerade
gymnasieskolan. Detta innebär att de elever som
slutförde gymnasieskolan våren 2019 i
genomsnitt antingen fått godkänt i fler kurser än
tidigare kullar, eller fått högre betyg i sina
godkända kurser.

Nyckeltal i Kolada:
N17491
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning,
kommunala skolor, genomsnitt
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I diagrammet beskrivs den genomsnittliga
betygspoängen för de kvinnor respektive män
som antingen tagit examen eller fått studiebevis
om minst 2 500 poäng från kommunens egen
skola.
Kvinnor har, generellt sett, i genomsnitt högre
betygspoäng än män. Våren 2019 var den
genomsnittliga betygspoängen i landets
kommunala skolor 15,0 bland kvinnor, jämfört
med 13,7 bland män. Under perioden har
resultaten förbättrats för både kvinnor och män.

Nyckeltal i Kolada:
N17491
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning,
kommunala skolor, genomsnitt

Diagramförklaring
Ljusblå rund brytpunkt
Resultatet för kvinnor i kommunala
skolor i kommunen
Ljusblå linje
Resultat för kvinnor i riket
Mörkblå rund brytpunkt
Resultatet för män i kommunala
skolor i kommunen
Mörkblå linje
Resultat för män i riket
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Diagrammet visar kommunens programprofil
höstterminen 2018, dvs. hur samtliga elever i
kommunala skolor i kommunen är fördelade
över de olika gymnasieprogrammen. Profilen
jämförs med den för hela landet och de
mörkare, infällda, staplarna anger om ett
program har en större eller mindre omfattning
jämfört med riket.
Sett till hela landet är högskoleförberedande
program den vanligaste programtypen, där
samhällsvetenskapsprogrammet har flest elever.
På nationell nivå diskuteras ofta behovet av att
få fler ungdomar att läsa ett yrkesprogram. På
kommunnivå kan dock andelen elever som läser
ett yrkesprogram vara hög. Det största
yrkesprogrammet nationellt är el-och
energiprogrammet.
Det senaste året har andelen elever på
introduktionsprogram minskat något som en
följd av att färre elever läser språkintroduktion
(som är det största introduktionsprogrammet).

Källa:
Skolverket
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Syftet med modellberäknade värden är att
möjliggöra mer rättvisa jämförelser mellan
kommuner som sinsemellan kan ha mycket
olika förutsättningar. I modellen tas hänsyn
till föräldrarnas inkomst- och
utbildningsnivå, elevernas kön, andelen
nyinvandrade elever och förekomst av
ekonomiskt bistånd.
Skillnaden mellan det faktiska och det
modellberäknade värdet anger om
kommunens resultat är högre eller lägre än
förväntat givet kommunens
elevsammansättning. En positiv avvikelse i
figuren intill innebär resultatet är bättre än
förväntat, medan en negativ avvikelse visar
på ett lägre resultat än förväntat.
Nyckeltal i Kolada:
U17448
Examen inom 3 år
Avvikelse mellan modellberäknat och faktiskt
värde (N17451)
U17449
Examen inom 4 år
Avvikelse mellan modellberäknat och faktiskt
värde (N17467)
U17446
Genomsnittlig betygspoäng
Avvikelse mellan modellberäknat och faktiskt
värde (N17491)

Diagramförklaring
Faktiska värden
Grön färg - kommunvärdet på
nyckeltalet hör till de 25 procent av
kommunerna med bäst värde i
förhållande till de andra kommunerna.
Röd färg får de 25 procent av
kommunerna med sämst värde och gul
färg får de 50 procent av kommunerna
som ligger mitt emellan.
Modellbaserade värden
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Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2020
Nyckeltal för folkbokförda gymnasieelever i Älmhults kommun
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För att ge en helhetsbild av
kommunens resultat presenteras
här nyckeltalen avseende 2019 i en
sammanfattande bild.
Förutom nyckeltal för kommunens
folkbokförda elever presenteras
även resultatet uppdelat på kvinnor
och män.
Färgerna visar hur resultaten i
kommunen förhåller sig till övriga
kommuner. Grön färg betyder att
kommunvärdet på nyckeltalet hör
till de 25 procent av kommunerna
med bäst värde i förhållande till
andra kommuner. Röd färg får de 25
procent av kommunerna med sämst
värde och gul färg får de 50 procent
av kommunerna som har värden
som ligger i mitten.
Notera att varje enskilt nyckeltal,
inklusive de könsuppdelade
uppgifterna, färgsätts för sig.
I de fall där resultat saknas visas
inget värde och ingen färg.
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Diagrammet visar andel kvinnor respektive män
som uppnått examen tre år efter att de påbörjat
sina gymnasiestudier på högskoleförberedande
program. Statistiken omfattar alla kvinnor och
män som var folkbokförda i kommunen när de
påbörjade gymnasieskolan.
Statistiken för riket visar att kvinnor som
påbörjar ett högskoleförberedande program tar
examen inom tre år i betydligt högre
utsträckning än män. År 2019 var det 81,1
procent av kvinnorna och 76,1 procent av
männen som gjorde det. Mönstret är detsamma
för alla de högskoleförberedande programmen.
Samtidigt minskar gapet mellan könen på denna
programtyp, eftersom genomströmningen bland
männen har ökat mer än för kvinnorna. I riket
skiljer det 2019 fem procentenheter mellan
andelen kvinnor och män som tar examen inom
tre år, en minskning med omkring en
procentenhet jämfört med året före.
Nyckeltal i Kolada:
N17446
Gymnasieelever med examen inom 3 år,
högskoleförberedande program, hemkommun, andel
(%)

Diagramförklaring
Ljusblå rund brytpunkt
Resultatet för kvinnor folkbokförda i
kommunen
Ljusblå linje
Resultat för kvinnor i riket
Mörkblå rund brytpunkt
Resultatet för män folkbokförda i
kommunen
Mörkblå linje
Resultat för män i riket
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Den genomsnittliga betygspoängen beskrivs för
de folkbokförda elever i kommunen som
antingen tagit examen eller fått studiebevis om
minst 2 500 poäng.
Våren 2019 var den genomsnittliga
betygspoängen för alla avgångselever i Sverige
14,4, vilket är 0,1 betygspoäng högre än året
innan och 0,4 betygspoäng högre än 2014. Detta
innebär att de elever som slutförde
gymnasieskolan våren 2019 i genomsnitt
antingen fått godkänt i fler kurser än tidigare
kullar, eller fått högre betyg i sina godkända
kurser.

Nyckeltal i Kolada:
N17500
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning,
hemkommun, genomsnitt
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I diagrammet beskrivs den genomsnittliga
betygspoängen för de folkbokförda kvinnor
respektive män i kommunen som antingen tagit
examen eller fått studiebevis om minst 2 500
poäng.
I riket har kvinnor i genomsnitt högre
betygspoäng än män. Våren 2019 var den
genomsnittliga betygspoängen bland kvinnor
15,0, jämfört med 13,8 bland män. Under
perioden har betygspoängen ökat för både
kvinnor och män.

Nyckeltal i Kolada:
N17500
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning,
hemkommun, genomsnitt

Diagramförklaring
Ljusblå rund brytpunkt
Resultatet för kvinnor folkbokförda i
kommunen
Ljusblå linje
Resultat för kvinnor i riket
Mörkblå rund brytpunkt
Resultatet för folkbokförda i
kommunen
Mörkblå linje
Resultat för män i riket
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Diagrammet visar kommunens programprofil
höstterminen 2018, dvs. hur kommunens
samtliga folkbokförda gymnasieelever är
fördelade över de olika programmen. Profilen
jämförs med den för hela landet och de
mörkare, infällda, staplarna anger om ett
program har en större eller mindre omfattning
jämfört med riket.
Sett till hela landet är högskoleförberedande
program den vanligaste programtypen, där
samhällsvetenskapsprogrammet har flest elever.
På nationell nivå diskuteras ofta behovet av att
få fler ungdomar att läsa ett yrkesprogram. På
kommunnivå kan dock andelen elever som läser
ett yrkesprogram vara hög. Det största
yrkesprogrammet nationellt är el-och
energiprogrammet.
Det senaste året har andelen elever på
introduktionsprogram minskat något som en
följd av att färre elever läser språkintroduktion
(som är det största introduktionsprogrammet).

Källa:
Skolverket
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Nettokostnadsavvikelsen syftar till att
möjliggöra mer rättvisa jämförelser mellan
kommuner som sinsemellan kan ha mycket
skilda strukturella förutsättningar att
erbjuda gymnasieutbildning.
En positiv nettokostnadsavvikelse indikerar
att kostnadsläget i kommunen är högre än
förväntat givet kommunens förutsättningar,
och en negativ avvikelse att kostnaderna är
lägre än förväntat.
Nyckeltalet beräknas som skillnaden mellan
kommunens faktiska kostnader och en
modellberäknad referenskostnad. I
modellen tas hänsyn till kostnaden för
gymnasieskola i riket, andel 16-18-åringar i
kommunen och elevernas programval,
liksom merkostnader för små skolor,
skolskjuts och inackorderingsbidrag samt
justering för löner, bebyggelsestruktur och
befolkningsutveckling.
Nyckeltal i Kolada:
U17023
Nettokostnad
N17029
Referenskostnad
N17001
Nettokostnadsavvikelse

Diagramförklaring
Faktiska värden
Grön färg - kommunvärdet på
nyckeltalet hör till de 25 procent av
kommunerna med bäst värde i
förhållande till de andra kommunerna.
Röd färg får de 25 procent av
kommunerna med sämst värde och gul
färg får de 50 procent av kommunerna
som ligger mitt emellan.
Modellbaserade värden
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Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämndens utskott

§ 41 Budget 2021 - resultatmål
Ärendenummer UN 2020/30

Sammanfattning
Inledande diskussion kring resultatmålen. Utbildningsnämnden ska i juni lämna
förslag på mål till kommunfullmäktige.

Underlag
 Budget 2021 - resultatmål
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utbildningsförvaltningen
Camilla Åström
Telefon
E-post

Budget 2021 - resultatmål
På utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-04-15 kommer budgetarbetet för
2021 påbörjas med en inledande diskussion kring resultatmålen. Nämnden ska i
juni tillsammans med budgetförslaget lämna förslag på mål till
kommunfullmäktige.
Som underlag till utskottet finns resultatmålen för 2020 samt anvisningar kring
målen för 2021.

Nedan finns information om de olika delarna i
budgetprocessen och förutsättningarna.
Kommunledningsförvaltningen har lämnat över budgetanvisningar för 20212023. Nämnderna ska i juni lämna budgetförslag som kommunfullmäktige sen
beslutar i november. I december beslutar nämnden om verksamhetsplan
(internbudget) samt barn- och elevpeng.
Juni

Nämnderna föreslår:
 Resultatmål
 Driftsbudget
 Investeringsbudget
 Taxor och avgifter
 Lokalresursplan

November

Beslut kommunfullmäktige

December

Nämnderna beslutar:
 Attestförteckningar avseende år
2021
 Uppföljning av intern kontroll år
2020
 Riskanalys och plan för intern
kontroll år 2021
 Verksamhetsplan, avseende år
2021

December

Utbildningsnämnden beslutar om
barn- och elevpeng.
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Budgetanvisningen för utbildningsnämnden 2021 är 483 499 tkr, dvs oförändrat
mot budget 2020.
Budget
2019
9 682
53 382
77 345
1 440
9 410
36 637
460 924
336 479
1 262
986 561

Politisk verksamhet
Kommunstyrelsen
Teknisk nämnd
Gemensam överförmyndarnämnd
Miljö- och byggnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Utbildningsnämnd
Socialnämnd
Gemensam nämnd familjerätt
Summa (tkr)

Prognos
DR2 2019
9 241
52 459
80 605
1 749
9 410
35 686
473 995
351 857
1 262
1 016 264

BudgetBudget anvisning
2021
2020*
9 182
9 182
52 639
52 639
80 125
80 125
1 565
1 565
10 272
10 272
39 418
39 418
483 499 483 499
345 933 345 933
1 207
1 207
1 023 840 1 023 840

*I Budget 2020 ligger lönerevisionen för 2019 med på respektive nämnd.

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 2020.
* Externa avtal räknas upp med beräknad inflation alternativt enligt anvisningar i
kontrakten/avtalen.
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Årshjul
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Utbildningsnämnden

Budget 2021 - resultatmål
Resultatmål 2021
Anvisningar från kommunledningsförvaltningen,
daterade 2020-02-07:
”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.”
Budget och verksamhetsplan 2020, plan 2021-2022, s 10:
”Resultatmålen fastställs av kommunfullmäktige och är riktade uppdrag till
respektive styrelse eller nämnd. Aktiviteter för att uppnå resultatmålen fastställs
av nämnder och styrelse och ska framgå av verksamhetsplanerna. Aktiviteterna
som utförs är ett sätt för nämnden att styra huvudprocesserna mot resultatmålet.
”
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Resultatmål 2020

Utbildningsnämndens förslag till resultatmål för 2020,
2019-06-12 § 109
Hållbarhet
Barn och unga ska ges goda förutsättningar inför vuxen- och yrkeslivet. Tidiga
och samordnade insatser ska förebygga fysisk, psykisk och social ohälsa.
Tillväxt
Alla barn i förskolan och grundskolan kan få sina val av skolor
- Förslag indikatorer?
Inom förskolan får 90 % den förskola man valt?
Inom grundskolan får 100 % den skola man valt?
Kvalitet
Alla barn och elever har en positiv kunskapsutveckling.
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Utbildningsnämnden

Delårsrapport 1 - Utbildningsnämnden
Ärendenummer UN 2019/65

Sammanfattning av ärendet
Föreligger utbildningsförvaltningens delårsrapport 1.
Vad gäller måluppföljning är det sannolikt att flera av målen inte blir uppfyllda
under 2020. Det handlar om att alla elever är behöriga till yrkesprogram, att alla
elever får sina val av förskolor och skolor.
Av prognosen framgår en negativ budgetavvikelse motsvarande 17,3 kr.
Utbildningsförvaltningen genomför de åtgärder som utbildningsnämnden
beslutat – några av åtgärderna kommer dessvärre inte få full effekt förrän år
2021, motsvarande 7 mkr. Utbildningsförvaltningen kommer därför skyndsamt
ta fram ytterligare åtgärder som ska kunna bidra till en budget i balans.
Utgifterna för investeringar under året förväntas hamna något under budget med
anledning av att projektet nytt verksamhetssystem är försenat.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden punkt 1, 2, 3 och 4.

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-20
 Delårsrapport 1 – utbildningsnämnden
 Bilaga 1 – aktivitetsuppföljning
 Bilaga 2 – investeringsredovisning
 Bilaga 3 – Förslag omföra budget mellan ramar
 Volymer

Ärendebeskrivning
Föreligger delårsrapport 1 avseende utbildningsnämndens verksamheter.
Prognosen visar på en negativ budgetavvikelse om 7 mkr.
Förvaltningen har under vintern förändrat det systematiska kvalitetsarbetet med
inriktning mot mer dialog, och större koppling till skolans styrdokument.
Rektorerna får större inflytande hur kvalitetsarbetet på den egna enheten ska
utformas, men också ett större ansvar. Fokus under året kommer vara de
prioriterade områdena pojkar/flickor, nyanländas lärande och tidiga insatser.
Detta kommer genomsyra hela förvaltningen från förskola till vuxenutbildning
för at nå ökad måluppfyllelse hos eleverna. Mycket av arbetet har skett med
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stöttning av Linnéuniversitetet inom ramen för Samverkan för bästa skola. Ökad
måluppfyllelse kräver långsiktigt och målmedvetet arbete.
Med anledning av covid-19 har utbildningsförvaltningen fått styra om resurser
till viss del för att klara av att bedriva grundverksamheten.
Utbildningsförvaltningen kommer att följa målen noga under året och
återkommer senast i samband med delårsrapport 2 med eventuella åtgärder om
bedömningen av den totala måluppfyllelsen skulle förändras.
Utbildningsförvaltningen genomför de åtgärder som utbildningsnämnden
beslutat för en budget i balans – några av åtgärderna kommer dessvärre inte få
full effekt förrän år 2021, motsvarande 7 mkr. Utbildningsförvaltningen kommer
därför skyndsamt ta fram ytterligare åtgärder som ska bidra till en budget i
balans och återkommer med dessa skyndsamt och absolut senast, inarbetade i
prognosen, per delårsrapport 2.
Utgifter för investeringar förväntas hamna strax under budget med anledning av
att projektet nytt verksamhetssystem är försenat.

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar
1. Att godkänna delårsrapport 1
2. Att uppdra till utbildningschefen att återkomma med förslag till budget i
balans, senast per delårsrapport 2
3. Att överlämna delårsrapport till kommunstyrelsen
4. Att omföra budgetmedel mellan ramar enligt förvaltningens förslag i bilaga 3

Roger Johansson
Utbildningschef
Beslut för åtgärd
Utbildningschef
Beslut för information
Kommunstyrelsen
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Delårsrapport 1 - 2020

Utbildningsnämnd
Kvartal 1, per mars 2020
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Innehåll
1 Resultatmål – Prognos..........................................................................................................3
1.1 Åtgärder vid bedömning av att resultatmål ej bedöms uppfyllas...............4
2. Ekonomi – Prognos .............................................................................................................4
2.1 Driftsredovisning - Prognos..........................................................................4
2.1.1 Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse........................................5
2.2 Investeringar - Prognos.................................................................................5
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1 Resultatmål – Prognos
Nedanstående mål avser flera av nämnderna och är av övergripande karaktär, vilket gör det svårt för
utbildningsnämnden att bedöma måluppfyllelsen. Däremot kan nämnden bedöma om beslutade aktiviteter har
genomförts, vilket har skett. Insatser redovisas i bilaga 1.
Huvudprocess
Utbildning och
arbetsmarknadsprocess
Syftet är att varje
invånare ska bli
självförsörjande.

Välfärdsprocess
Syftet är att varje
invånare ska erbjudas
möjlighet till effektivt och
hållbart stöd för att
utveckla, bibehålla eller
återvinna sin förmåga.

Resultatmål
Alla barn och elever i Älmhults kommun har
en positiv kunskapsutveckling samt att alla är
behöriga till yrkesprogram på gymnasiet.

Nämnd
UN

Resultatuppföljning
Målet bedöms inte uppfyllas
under året

I Älmhults kommun ska alla barn i förskolan
och grundskolan få sina val av skolor

UN

Målet bedöms inte uppfyllas
under året

I Älmhults kommun ökar andelen
självförsörjande hushåll för varje år

SN, KS,
UN

Målet bedöms inte uppfyllas
under året

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

Målet bedöms uppfyllas under
året

I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande SN, UN, Målet bedöms uppfyllas under
och förebyggande vilket innebär ett minskat
KoF, TN året
stödbehov
Samhällsutvecklings
I Älmhults kommun ökar befolkningen med
process
1% årligen. Befolkningsökningen sker i
Syftet är att skapa en
kommunens olika delar.
attraktiv kommun genom
effektiv och hållbar
planering, utveckling och
förvaltning av
infrastruktur.

I Älmhults kommun får du snabb, effektiv och
rättssäker service dygnets alla timmar
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KS, UN,
SN, TN,
MBN,
KFN,
ÄBO

Målet bedöms inte uppfyllas
under året

KS, UN,
SN, TN,
MBN,
KFN,
ÖF, GN

Målet är uppfyllt
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1.1 Åtgärder vid bedömning av att resultatmål ej bedöms uppfyllas
Förvaltningen har under vintern förändrat det systematiska kvalitetsarbetet med inriktning mot mer
dialog, och större koppling till skolans styrdokument. Rektorerna får större inflytande hur
kvalitetsarbetet på den egna enheten ska utformas, men också ett större ansvar. Fokus under året
kommer vara de prioriterade områdena pojkar/flickor, nyanländas lärande och tidiga insatser. Detta
kommer genomsyra hela förvaltningen från förskola till vuxenutbildning för at nå ökad måluppfyllelse
hos eleverna. Mycket av arbetet har skett med stöttning av Linnéuniversitetet inom ramen för
Samverkan för bästa skola. Ökad måluppfyllelse kräver långsiktigt och målmedvetet arbete.
Under våren har gymnasieskolan och vuxenutbildningen fått ställa om till distansundervisning, på grund
av Coronautvecklingen. Omställningen har i stort sett fungerat väldigt väl och personalen har tagit ett
stort kompetenssprång på kort tid. Den oro som finns gäller elever med särskilda behov och deras
förmåga att ta till sig utbildning på distans. Gymnasieskolan arbetar för att kompensera och stötta dessa
elever, men det går inte att utesluta att detta kommer att påverka deras måluppfyllelse.
Vid val till F-klass har vårdnadshavares val av skola tydliggjorts genom obligatoriskt skolval via etjänst. Tidigare upptagningsområden i centralorten har ersatts av principen om relativ närhet för att alla
elever ska kunna erbjudas en skola nära sitt hem. Bristen på platser är orsak till att målet om val inte
bedöms kunna uppfyllas.
Arbetet med Barnens bästa gäller i Kronoberg är i gång och samarbetet löper på väl med gemensam
styrgrupp och gemensamma träffar. Enkät har genomförts för att belysa utvecklingsbehoven i
samarbetet mellan utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

2. Ekonomi – Prognos
2.1 Driftsredovisning - Prognos
Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på 17,3 mkr, vilket motsvarar 3,5 % av budgeten. I förhållande
till det äskande som lades i budgetprocessen och den tilldelning som nämnden fick, fattades vid årets ingång 27
mkr. För att komma ner i sitt äskande hade nämnden redan i budgetprocessen lagt ett besparingsförslag om ca 10
mkr. Utbildningsnämnden fattade beslut om ytterligare besparingar i januari på 13,2 mkr för att nå en budget i
balans. Eftersom en del av dessa beslut innebär minskning av tillsvidareanställd personal, får besparingen inte full
effekt förrän 2021.
Förskolan genomför ett gediget arbete för att anpassa organisationen till ett minskat barnantal. I siffrorna i
tabellen är inte en omföring gjord mellan öppna förskolan och förskolan. Efter att omföring är gjord
prognostiserar förskolan ett underskott på 499 tkr. Det innebär att förskolan har gjort en besparing jämfört med
2019 med drygt 3,4 mkr
Grundskolan, inklusive förskoleklass och fritidshem, prognostiserar ett underskott på 15,7 mkr. Jämfört med
utfallet för 2019 beräknas nettokostnaden öka med 30,3 mkr. En del av förklaringen till de ökade kostnaderna kan
hänföras till elevökningen. Grundskolan hade 91 fler elever i januari 2020 jämfört med 2019.
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Några saker som ytterligare påverkar grundskolans kostnader är modulerna för Elmeskolan, 4,6 mkr, minskade
intäkter för statsbidrag, migrationsverk och interkommunala ersättningar 5,5 mkr. Skolskjutskostnaderna har
prognostiserats öka med 4 mkr. Andra kostnader som är att det inte utgår någon kompensation för löneökningarna
för timanställda 1,4 mkr och fristående verksamheter 0,5 mkr.
Gymnasieskolan inklusive vuxenutbildningen prognostiserar ett underskott på 464 tkr. Gymnasieskolan har gjort
neddragningar på personalkostnaderna med 3,2 mkr och övriga kostnader med 2,3 mkr för att förbättra resultatet.
Däremot har också gymnasieskolan drabbats av minskade intäkter på knappt 5 mkr. Det är främst bidrag från
Migrationsverket som minskar. Förvaltningen kommer att föreslå nämnden att göra omföringar mellan
vuxenutbildningens verksamheterna för att bättre spegla deras verkliga kostnader.

Avvikelse
budget/
Prognos
prognos
Dr1 2020
2020

SCB
3
pos Verksamhet (tkr)

Bokslut
2019

Budget
2020

100
400
407
425
435
440
443
450
453
470
472
474
475
476
478
490

Nämnd- styrelseverksamhet
Öppen förskola (familjecentralen)
Förskola
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Grundläggande vuxenutbildning
Gymnasial vuxenutbildning
Särvux
Yrkesvux
Svenska för invandrare (SFI)
Uppdragsutbildning
Ledning
Framtid & Utveckling

657
1 220
112 444
24 369
11 752
208 331
9 968
79 740
3 400
8 895
1 255
607
3 536
295
0
6 094

1 300
2 748
107 000
25 000
13 500
220 593
10 000
80 500
3 225
9 300
1 200
732
1 404
70
0
11 577
0

1 300
1 248
108 999
31 715
15 294
227 790
11 644
80 990
3 746
2 302
4 278
882
-705
5 402
0
10 576
0

0
1 500
-1 999
-6 715
-1 794
-7 197
-1 644
-490
-521
6 998
-3 078
-150
2 109
-5 332
0
1 001
0

Summa

472 565

488 149

505 461

-17 312

PROGNOS
Avskrivningar
Internränta
Externa intäkter

(tkr)
5 291
314
99 633

2.1.1 Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse
Utbildningsnämnden och förvaltningen har tagit fram besparing motsvarande 23,2 mkr jämfört med
ingången av 2019. Utbildningsförvaltningen jobbar med att ta fram förslag på ytterligare besparingar.
Bland annat kan nämnas att man inte tar in en vikarie för en föräldraledig rektor, trots att detta medför
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en hög belastning på kvarvarande rektor. Förvaltningen föreslår även att ta bort satsning på 40+5 på
Gemöskolan, samt att vakanshålla vissa tjänster, när det är möjligt. Dessa åtgärder beräknas ge en
besparing under året med ca 1,6 mkr. Förvaltningen håller på att fram underlag för ytterligare
besparingar på ca 4 mkr, men dessa får effekt först 2021.

2.2 Investeringar - Prognos
Investeringar förväntas utföras enligt budget förutom när det gäller projektet nytt verksamhetssystem.
Projektet är försenat och kostnader kommer inte hinnas upparbetas enligt antagen budget vilket medför
en positiv budgetavvikelse 2020. För projektet i stort prognostiseras dock en negativ budgetavvikelse
om 0,7 mkr. Ärendet kring ombudgeteringar avseende investeringar (2019) förväntas fastställas i
kommunfullmäktige i april 2020. För detaljerad projektredovisning se bilaga 2 Investeringsredovisning.

Skattekollektivet
(tkr)
Investeringsanslag Netto
Investeringsram
Summa

Netto

Avvikelse
Prognos budget/ Ack utfall
DR1 prognos
tom
2020
2020 2020-03

Utfall
2020-03

Budget
2020

0

6 495

5 820

675

102

7 730

8 420

-690

259
259

5 256
11 751

5 256
11 076

0
675

259
361

5 256
12 986

5 256
13 676

0
-690
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prognos
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Utbildningsförvaltningen

Resultatmål

Aktivitet

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

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

Fsk Gr
Gemöskolan och Linnéskolan
får stöd via Samverkan för bästa
skola för att utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete.
Gemöskolan får även stöd från
lärare på Linnéuniversitet för att
utveckla lärarnas arbete med
Språk och kunskapsutvecklande
arbetssätt. Elmeskolan gör en
satsning inom Specialpedagogik
för lärande för att utveckla
lärares undervisning av
nyanlända. Diö, Liatorp och
Ryfors skolor utvecklar elevernas lärande med metoden
Kooperativt lärande.
Klöxhultsskolan fortsätter sin
satsning inom likabehandling
md hjälp av Skolverkets
moduler samt att utveckla
metoden Att skriva sig till
lärande till fler grupper.
Internationella skolan har under
hösten haft Evaluation för MYP
och har ska åtgärda ”Matters to
be addressed” senast i juni.

Gy/komv

Centralt

Sammanfattande kommentar

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

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

Förvaltningen har under vintern
förändrat det systematiska
kvalitetsarbetet med inriktning mot
mer dialog, och större koppling till
skolans styrdokument. Rektorerna
får större inflytande hur
kvalitetsarbetet på den egna
enheten ska utformas, men också
ett större ansvar. Fokus under året
kommer vara de prioriterade
områdena pojkar/flickor,
nyanländas lärande och tidiga
insatser. Detta kommer genomsyra
hela förvaltningen från förskola till
vuxenutbildning för at nå ökad
måluppfyllelse hos eleverna.
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Central styrning och stöd till
enheter och rektorer prioriterar
inom en omarbetad SKAmodell ett ökat lokalt och
klassrumsnära systematiskt
kvalitetsarbete (SKA).
Skolverket (Samverkan för
bästa skola, SBS) möjliggör
stödjande samarbete mellan
utbildningsförvaltning och
Linneuniversitetet för att
utveckla SKA.

Mycket av arbetet har skett med
stöttning av Linnéuniversitetet
inom ramen för Samverkan för
bästa skola.
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Resultatmål

Aktivitet

Fsk

Gr

Gy/komv

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

Utbildningsförvaltningen
arbetar aktivt i kommunens
lokalförsörjningsprocess

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

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

Alla elever
ges möjlighet
att komma in
på sina
förstandsval
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Centralt Sammanfattande kommentar
Förvaltningen deltar aktivt i
kommunens lokalförsörjningsgrupp och även i
processkartläggningen inför en
förbättrad lokalförsörjningsprocess.
Vid val till F-klass har
vårdnadshavares val av skola
tydliggjorts genom obligatoriskt
skolval via e-tjänst. Tidigare
upptagningsområden i centralorten
har ersatts av principen om relativ
närhet för att alla elever ska kunna
erbjudas en skola nära sitt hem.
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Resultatmål

Aktivitet

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

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

Fsk Gr
Se ovan
under
resultatmål
1.

3(6)

Gy/komv

Centralt

Sammanfattande
kommentar

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

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

Se resultatmål 1.

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

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

Erbjuder en kommunal
vuxenutbildning av god
kvalitet - Systematiskt
kvalitetsarbete (SKA)
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Resultatmål

Aktivitet

Fsk

Gr

Gy/komv

Centralt

Sammanfattande kommentar

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

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

Vid
resursfördelning
tas dessa barn i
beaktande.

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

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

Via IST Lärande
följs alla elevers
kunskapsutveckling.

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

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

Arbetet med Barnens bästa gäller i
Kronoberg är i gång och samarbetet
löper på väl med gemensam styrgrupp
och gemensamma träffar. Enkät har
genomförts för att belysa
utvecklingsbehoven i samarbetet
mellan utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen. Bearbetning pågår
av resultatet.

Arbetet med
BBGIK är i
gång och
samarbetet
löper på väl.
Förskolan har
startat upp
barnhälsoteam
på varje
förskola med en
tydlig
arbetsgång i hur
arbetet ska ske.
Fortsatt arbete.

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

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

Arbetet med
BBGIK är
igång och
samarbetet
löper på väl.
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Resultatmål

Aktivitet

Fsk

Gr

Gy/komv

Centralt

Sammanfattande
kommentar

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

Insatser för att
främja ökad fysisk
aktivitet.
Aktivt arbete med
Barnens bästa
gäller i Kronoberg

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

Se ovan under
resultatmål 4.

Se ovan

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet
följer alla enheter upp och
utvecklar sitt främjande
och förebyggande arbete
och dess effekter.

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

Planeras för en ny
fristående enhet.

Tillbyggnad av
Linnéskolan
inklusive särskola
åk 7-9 planeras.
Elmeskolans
elever flyttar till
modulskola vid
Haganässkolan
Paradisskolan F-6
hösten 2020.
Paradisskolans
skolenhet startar
hösten 2020 med
en F-klass i
samma lokaler
som
Internationella
skolan.

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

Lokalförsörjningsprocess.

Några förskolor har rörelse
som utvecklingsområde.
Andra förskolor har haft
kompetensutveckling i
Balanserade barn.
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En attraktiv
gymnasieskola
ökar intresset för
att flytta till
Älmhult.

Se resultatmål 2.
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Resultatmål

Aktivitet

Fsk

Gr

Gy/komv

Centralt

Sammanfattande
kommentar

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

Fortsatt utveckling
av e-tjänster

Rektorer svara på
mejl inom en god
tidsaspekt.

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

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

Utbildningsförvaltningen
deltar i arbetet inför start
av servicecenter.

Nya e-tjänster har
införts och
ytterligare
planeras.

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

114

Bilaga 2, Investeringsredovisning
2020-04-20

1(1)

Utbildningsförvaltningen
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Utbildningsförvaltningen

SCB
3 pos
100
400
407
425
435
440
443
450
453
470
472
474
475
476
478
490

Föreslagen
Ny budget
Budget
omföring
efter beslut
Verksamhet (tkr)
2020 mellan ramar om omföring
Nämnd- styrelseverksamhet
1 300
1 300
Öppen förskola (familjecentralen)
2 748
-1 248
1 500
Förskola
107 000
1 248
108 248
Fritidshem
25 000
25 000
Förskoleklass
13 500
13 500
Grundskola
220 593
220 593
Grundsärskola
10 000
10 000
Gymnasieskola
80 500
80 500
Gymnasiesärskola
3 225
3 225
Grundläggande vuxenutbildning
9 300
-7 000
2 300
Gymnasial vuxenutbildning
1 200
3 300
4 500
Särvux
732
732
Yrkesvux
1 404
796
2 200
Svenska för invandrare (SFI)
70
2 904
2 974
Uppdragsutbildning
0
0
Ledning
11 577
11 577
Framtid & Utveckling
0
0
Summa
488 149
0
488 149
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Antal invånare jämfört med befolkningsprognos
Nedan redovisa faktiskt antal invånare per månad under 2020 (mörkblå staplar).
Stapeln längst till höger (ljusblå) visar prognostiserat antal 31 december 2020
enligt befolkningsprognos gjord hösten 2019. Den vågräta linjen visar
befolkningsprognosen (gjord hösten 2018) som var underlag för
kommunfullmäktiges budget 2020.
Jämfört med budgetunderlaget är antal invånare 6-15 år något färre, och
stämmer bättre med den nya befolkningsprognosen från hösten 2019 som inte
prognostiserar lika kraftig ökning som tidigare prognos. Under 2019 var antalet i
grundskoleålder betydligt fler än dåvarande budgetunderlag.
Antalet invånare i åldersgrupperna 1-5 år har ökat under året mars /april och är
nu något över prognosen. Åldersgruppen 16-18 år stämmer väl med
befolkningsprognosen. I gymnasieskolan finns dock ett flertal elever som är
äldre än 18 år.
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Antal invånare 6-15 år
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Förskola – barn folkbokförda i Älmhults kommun
I diagrammet nedan redovisas antal barn i förskola som nämnden har ”betalningsansvar” för fördelat på egen regi, friskolor och andra
kommuner. Som jämförelse redovisas budgeterat antal barn under 2020 som en linjär linje. Budgetsiffran är en snittsiffra för våren
respektive hösten. Budgeten baseras på befolkningsprognos samt andel inskrivna barn av befolkningen. Normalt är det fler barn
inskrivna under våren än hösten.
Observera att i egen regi ingår inte barn från andra kommuner. Se diagram på nästa sida för totalt barnantal i kommunens förskolor.
De ljusare staplarna avser 2019.
Antal inskrivna barn i förskola per månad jämfört med budget 2020 (vågrät linje) barn folkbokförda i Älmhults kommun
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Förskola – barn i kommunens förskolor
Av 1 072 barn i april 2020 kommer 20 stycken från andra kommuner, vilket motsvarar 2 % av barnantalet.
Antal inskrivna barn i kommunens förskolor,
jan 2019 - mars 2020
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Fritidshem – elever folkbokförda i Älmhults kommun
I diagrammet nedan redovisas antal elever i fritidshem som nämnden har ”betalningsansvar” för fördelat på egen regi, friskolor och andra
kommuner. Som jämförelse redovisas budgeterat antal elever under 2020 som en linjär linje. Budgetsiffran är en snittsiffra för våren
respektive hösten. Budgeten baseras på befolkningsprognos samt andel inskrivna elever av befolkningen. Antalet invånare i
grundskoleålder är något lägre än befolkningsprognosen som är budgetunderlag. Andelen inskrivna är normalt högre under hösten än
våren.
Observera att i egen regi ingår inte elever från andra kommuner. Se diagram på nästa sida för totalt elevantal i kommunens fritidshem.
De ljusare staplarna avser 2019.
Antal inskrivna elever i fritidshem per månad jämfört med budget 2020 (vågrät linje)
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Fritidshem – elever i kommunens fritidshem
Av 1 019 elever i april 2020 kommer 29 stycken från andra kommuner, vilket motsvarar 3 % av elevantalet.

Antal inskrivna elever i kommunens fritidshem, jan 2019 - mars 2020
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Grundskola – elever folkbokförda i Älmhults kommun
I diagrammet nedan redovisas antal elever son nämnden har ”betalningsansvar” för fördelat på egen regi, friskolor och andra kommuner.
Som jämförelse redovisas budgeterat antal elever under 2020 som en linjär linje. Antalet invånare i grundskoleålder är något lägre än
befolkningsprognosen, vilket genererat något lägre elevantal än budgeterat.
Elever i grundsärskola ingår inte i nedanstående diagram. I april 2020 var de 18 stycken.
Observera att i egen regi ingår inte elever från andra kommuner. Se diagram på nästa sida för totalt elevantal i kommunens skolor.
De ljusare staplarna avser 2019.

Antal inskrivna elever i grundskola per månad jämfört med budget 2020 (vågrät linje) - elever folkbokförda i Älmhults kommun
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Grundskola – elever i kommunens skolor
Av 2 190 elever i april 2020 kommer 61 stycken från andra kommuner, vilket motsvarar 3 % av elevantalet.
Grundsärskola ingår inte.
Antal inskrivna elever i kommunens grundskolor, jan 2019 - mars 2020
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Gymnasieskola – elever folkbokförda i Älmhults kommun
I diagrammet nedan redovisas antal elever son nämnden har ”betalningsansvar” för fördelat på egen regi sant andra kommuner/friskolor.
I budgeten ingår cirka 100 elever som är så kallat överåriga, dvs ingår inte i målgruppen 16–18 år.
Elever i gymnasiesärskola ingår inte i nedanstående diagram. I april 2020 var de 16 stycken, varav 6 kom från annan kommun.
Observera att i egen regi ingår inte elever från andra kommuner. Se diagram på nästa sida för totalt elevantal på Haganässkolan.
De ljusare staplarna avser 2019.
Antal inskrivna elever i gymnaiseskola per månad- folkbokförda i Älmhult
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Gymnasieskola – elever på kommunens gymnasieskola, Haganässkolan
Av eleverna på Haganässkolan som går gymnasieutbildning kom i april 2020 91 stycken från annan kommun, d v s 17 %.

Antal inskrivna elever i gymnasieskola, Haganässkolan
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Komvux – antal elever på kommunens vuxenutbildning, Haganässkolan
De ljusare staplarna avser 2019.
Antal elever inom Komvux, Haganäs
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Befolkningsutveckling
Från 2019 till 2020 ökade Älmhults kommuns befolkning med 2 048 personer
till 17 651. Under 2019 var ökningen 83 stycken, 0,5 %. Antalet invånare i
grundskoleålder 6–15 år ökade dock med 3,3 % under 2019, 77 stycken.
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Invånare 0-19 år, andel av totala befolkningen
År 2000 var andelen 0-19 år av befolkningen knappt 25 % i Älmhults kommun,
precis som i den genomsnittliga kommunen. År 2019 har andelen ökat till 25,9
% i Älmhult, medan snittet bland kommunerna har sjunkit till 22,9 %.
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Utbildningsnämndens utskott

§ 44 Tobaksfritt liv för barn och unga i Älmhult motion Michael Öberg (MP)
Ärendenummer UN 2020/72

Utbildningsnämndens utskotts beslut
Utbildningsnämndens utskotts förslag till utbildningsnämnden:
1. Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå yrkandet i
motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg (MP) inkom till kommunfullmäktige med en motion gällande att
införa tobaksfri skoltid i Älmhult skolor. Tobaksfri skoltid är ett projekt som
drevs av Folkhälsomyndigheten. Enligt deras hemsida avslutades projektet under
2018 och det verkar inte finnas någon förlängning av projektet. Inom projektet
utbildades handledare och metoder togs fram. Denna utbildning finns inte kvar,
utan genomfördes för de pilotskolor som ingick i studien.
Skolorna i Älmhults kommun har ett aktivt ANDT-arbete, för att förhindra att
ungdomar börjar missbruka alkohol, narkotika, droger och tobak.
Utbildningsförvaltningen föreslår därför att yrkandet i motionen ska avslås.
Utbildningsförvaltningen poängterar att man delar andemeningen i motionen,
nämligen att ett aktivt arbete för att förhindra att våra skolungdomar ska hamna i
någon form av missbruk.

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse
 Kommunstyrelsens remiss daterad 2020-03-05
 Michael Öbergs motion till kommunfullmäktige daterad 2020-02-20
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Utbildningsnämnden

Motion angående tobaksfri skoltid
Ärendenummer UN 2020/72

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg (MP) inkom till kommunfullmäktige med en motion gällande att
införa tobaksfri skoltid i Älmhult skolor. Tobaksfri skoltid är ett projekt som
drevs av Folkhälsomyndigheten. Enligt deras hemsida avslutades projektet under
2018 och det verkar inte finnas någon förlängning av projektet. Inom projektet
utbildades handledare och metoder togs fram. Denna utbildning finns inte kvar,
utan genomfördes för de pilotskolor, som ingick i studien.
Skolorna i Älmhults kommun har ett aktivt ANDT-arbete, för att förhindra att
ungdomar börjar missbruka alkohol, narkotika, droger och tobak.
Utbildningsförvaltningen föreslår därför att yrkandet i motionen ska avslås.
Utbildningsförvaltningen poängterar att man delar andemeningen i motionen,
nämligen att ett aktivt arbete för att förhindra att våra skolungdomar ska hamna i
någon form av missbruk.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-09
 Kommunstyrelsens remiss daterat 2020-03-05
 Michael Öbergs motion till kommunfullmäktige daterad 2020-02-20

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå yrkandet i motionen
och att anse att motionen därmed är besvarad.

Roger Johansson

Underskrift
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Utbildningsnämnden

Sammanställning inkomna delegeringsbeslut
2020-04-22
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:
Utbildningsnämndens ordförande Gusten Mårtensson, § 5 2020, ärendetyp nr D7
Grundskolechef Anna Rix Grönvall, §§ 1-8 2020, ärendetyp nr A6.11
Placeringshandläggare Kerstin Sörensen, §§ 24-34 2020, ärendetyp nr A3.3
Liljebackens förskola, rektor Monica Malm, § 1 2020, ärendetyp nr A1.6
Lyckans förskola, rektor Malin Turesson, § 1 2020, ärendetyp nr A2.1

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-22.
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1. Utbildningsnämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut.
Camilla Åström

Roger Johansson
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