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kallelse Min Tid 

Ärende, UN                 
2022-12-21 Föredragande Biträdande Typ 

1 2 8.30 Val av justerare     beslut 

2 3 8.32 
Fastställande av 
föredragningslista  

    beslut 

3 20 8.35 Information 
Roger Johansson   info 

4 5 8.55 
Redovisning ej 
verkställda uppdrag Camilla Åström     

5 20 9.00 

Granskning av 
kompetensförsörjning 
och arbetsmiljö inom 
grundskolan - yttrande 

Roger Johansson   beslut 

6 15 9.20 
Intern kontrollplan 2023 Camilla Åström   beslut 

7 10 9.35 
Samverkansavtal Osby 
kommun Roger Johansson   beslut 

  20 9.45 
Kaffe       

8 10 10.05 

Månadsrapport 
november 

Camilla Hallberg 
Oliver Öst 
Långström 

  beslut 

9 60 10.15 

Budget 2023 

Camilla Hallberg 
Oliver Öst 
Långström         
Roger Johansson  

Anna Rix 
Grönvall          
Jenni Karlsson 
Samuel Svensson 

info 

10 5 11.15 
Redovisning av 
delegeringsbeslut      

beslut 

11 5 11.20 
Övrigt      

info/beslut 

12 40 11.25 

Systematiska 
kvalitetsarbetet - 
huvudmannens analys  

Camilla Svensson   
info 

13 40 12.05 

Boendesegregation - hur 
kan huvudmannen 
kompensera? 

Roger Johansson   
info 

  12.45     
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Uppdragsbevakning utbildningsnämnden 2022-12-06 

Uppdrag/remisser från KSAU, KS och KF 

Beslutsdatum, § UNUT UN Kommentar 

Ärende-

nummer 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-21 att 

bifalla motion om suicidprevention och ge 

socialnämnden i uppdrag att i samarbete med 

utbildningsnämnden och kultur- och 

fritidsnämnden ta fram lokal handlingsplan för 

suicidprevention. KS 2020/157 

KF 2021-06-21 En kommunspecifik 

handlingsplan för 

suicidprevention 

planeras att tas fram. 

UN 2021/209 

Kommunfullmäktige ger socialnämnden och 

utbildningsnämnden i uppdrag att under 

hösten 2021 bidra till att färdigställa 

Kronobarnsmodellen med tillhörande 

dokument som behövs för att strukturerat 

implementera modellen. Detta sker genom 

uppförandet av en aktivitetsplan där bland 

annat beskrivning av nyckeltal, 

kommunikationsstöd (invånare/medarbetare) 

finns med. Det ska också innehålla ett förslag 

på länsgemensam budget för införandet. Detta 

ska vara klart hösten 2021 för att det inför 

2022 ska finnas en stegvis länsgemensam 

införandeplan. 

KF 2021-12-13 § 

210 

Socialförvaltningen 

och 

utbildningsförvaltnin 

gen arbetar enligt 

Kronobarnsmodellen 

och tillhörande 

dokumentation. 

Regionen har 

påbörjat utbildning 

för sina olika enheter 

och kommer 

succesivt att arbeta 

enligt modellen. 

UN 2021/273 

Att insatserna för att öka UF-företagande ökar KF 2021-11-22 § En insats för att 

på främst gymnasiet men även högstadiet. 192 främja UF-företag är 

Innovationcamp för 

åk 1, gymnasiet.. Det 

sker inför val till åk 

2 och 3. 

Uppdrag till kommunstyrelsen att tillsammans 

med berörda nämnder, ta fram alternativ till 

att bygga till Gemöskolan för att skapa fler 

grundskoleplatser i Älmhults tätort. 

KF 2021-11-22 § 

192 

2022-11-30 § 128 Tre workshops har 

genomförts med 

förtroendevalda och 

tjänstemän kring 

grundskolan. Olika 

alternativ har tagits 

fram. 

Kommunstrylesen har beslutat om digital KS 2022-05-17 § 2022-08-31 § 87 2022/199 

mellanlagring av handlingar och uppmanar 

nämnder att göra detsamma samt revidera 

informationshanteringsplan. 

104 

Motion -terapihund i kommunal verksamhet KF 2022-08-29 § 

137 

2022-09-28 § 100 2022/242 

Granskning av kompetensförsörjning och 

arbetsmiljö inom grundskolan 

Revisionen 2022-10-

18 

utskott 2022-

12-07 § 105 

planerat UN 2022-12-

21 

2022/307 

Projektering av ny lokal för vuxenutbildningen 

och arbetsmarknadsenheten. 

KS 2022-10-18 

§171 

Pågår 2021/122 

1 
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Uppdragsbevakning utbildningsnämnden 2022-12-06 

Uppdrag från nämnden Beslutsdatum, § UNUT UN Kommentar Ärende-

nummer 

Utbildningsförvaltningen får uppdraget att se UN 2021-06-16 § 2022-08-31 § 86 2020/30 

över möjligheterna att fortsätta med flexibla 

lösningar för SFI-utbildning, exempelvis 

distanskurser eller kvällskurser, för de 

elevgrupper där detta är lämpligt. 

86 

Utbildningsförvaltningen får uppdraget att 

göra en kartläggning av SFI-verksamheten och 

kön till SFI-utbildningen. Kartläggningen bör 

beröra hur SFI i Älmhults kommun ser ut 

jämfört med några av våra grannkommuner, 

eller jämförbara kommuner, sett till antal 

utbildningsplatser och utbildningsfformer, hur 

stor andel av SFI-eleverna som är del i 

etableringen samt hur stor andel av SFI-

eleverna som är arbetskraftsinvandrare eller 

anhöriga till arbetskraftsinvandrare. 

UN 2021-06-16 § 

86 

2022-08-31 § 86 2020/30 

Elmeskolans framtid. Inriktningsbeslut om 

Elmeskolans framtida hemvist ska fattas under 

2022. 

UN 2021-11-24 § 

138 

2022-11-30 § 128 2021/157 

Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att 

utreda de kostnader som 

utbildningsnämnden har för Häradsbäcks 

skola. De eventuella extrakostnader som 

inte kan härledas till 

förskoleverksamheten skall omgående 

avslutas. 

UN 2021-12-15 § 

148, punkt 4 

Diskussion har förts 

med tekniska 

förvaltningen. Vissa 

kostnader kommer 

justeras inför 2023. 

2021/118 

Utbildningsnämnden beslutar uppdra åt UN 2022-09-28 § 2022-11-30 § 132 Prognos för 2022 är 2021/118 

utbildningsförvaltningen att fortsätta sitt 

arbete med att få en budget i balans utifrån 

tidigare beslutad åtgärdsplan. 

95 budget i balans. 

Utbildningsnämnden föreslår att presidiet ska 

kontakta Osby kommun för att diskutera ett 

gemensamt förslag till avtal. 

UN 2022-09-28 § 

101 

2022-12-07 

§104 

planerat UN 2022-12-

21 

2022/270 

Utbildningsnämnden ser behov av en UN 2022-06-22 § Undersökning pågår 2022/84 

kartläggning av faktiskt vistelsetid på 

fritidshemmen för att säkerställa att 

förändringar av gruppstorlekar är en 

prioriterad åtgärd. 

75 av hur statistik ska 

kunna tas fram. 

budget 2023 

Utbildningsnämndens utskott ger 

utbildningsförvaltningen i uppdrag att arbeta 

vidare med förslaget till biblioteksplan 

UN 2022-10-19 § 

82 

2022-11-02 § 112 

2 
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Utbildningsförvaltningen  
Roger Johansson   
roger.johansson@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Granskning av kompetensförsörjning och 
arbetsmiljö inom grundskolan  
Ärendenummer UN 2022/307 
 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har gett EY i uppdrag att granska om utbildningsnämnden har 
ändamålsenliga strategier för att särkerställa kompetensförsörjning av lärare, 
samt ett tillräckligt arbete för att behålla personal. 
EY har i sin rapport kommit föreslagit en del förbättringsåtgärder, som 
utbildningsnämnden har att bemöta. 
Revisorerna rekommenderar utbildningsnämnden att  

• Tydliggöra nämndens strategier för att säkerställa 
kompetensförsörjningen, exempelvis genom att tydliggöra anställdas 
möjligheter till att få behörighet genomstudier parallellt med arbete 
Utbildningsnämnden kommer i samband med introduktionen av nytt 
intranät säkerställa att informationen är tillgänglig för alla medarbetare. 
 

• Säkerställa att det sker en uppföljning av effekterna av de åtgärder som 
vidtas för att öka antalet sökande och säkra kompetensförsörjningen. 
Utbildningsnämnden inför i internkontroll att uppföljning kommer att ske 
ifråga om att tjänster som innehas av obehöriga lärare verkligen 
annonseras ut och att personalomsättningen bland tillsvidareanställda 
lärare följs upp årligen. 
 

• Säkerställa att det konkretiseras förbättringsåtgärder utifrån 
uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Utbildningsnämnden följer upp att det tas fram en handlingsplan på 
enhetsnivå utifrån uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 
Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-15 

• Granskning av kompetensförsörjning och arbetsmiljö inom grundskolan, 
missiv daterat 2022-10-18 

• Granskning av kompetensförsörjning och arbetsmiljö inom grundskolan, 
Granskningsrapport 2022 
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Ärendeberedning 
Under våren 2022 inledde EY granskningen av kompetensförsörjning och 
arbetsmiljö inom grundskolan. Utbildningsförvaltningen försåg EY, med 
efterfrågade dokument, såsom handlingsplan för strategisk 
kompetensförsörjning, resultat av medarbetarenkät från varje enhet, intern 
kontrollplan och uppföljning av densamma m.m. 
Därefter genomfördes intervjuer med förvaltningschef, HR-specialist, rektorer 
på tre grundskolor och ett urval av lärare på dessa skolor. Ett utkast skickades 
därefter ut, som förvaltningschef fick möjlighet att faktagranska. Detta har legat 
till grund för den rapport som nu föreligger.  
Rapporten har sedan delgivits för utbildningsförvaltningens övergripande 
samverkansgrupp och innehållet har diskuterats. På samma sätt har 
utbildningsnämnden tagit del av innehållet och även där diskuterades innehållet i 
rapporten. 
Utifrån diskussioner framförda i förvaltningsövergripande samverkan och i 
utbildningsnämndens utskott har en del saker framkommit som behöver lyftas 
fram, utöver de rekommendationer som framförs till utbildningsnämnden till 
revisorerna. 
 
En av de punkter som lyfts i rapporten är att det saknas kartläggning av vilket 
rekryteringsbehov som finns inom grundskolan. Utbildningsförvaltningen delar 
inte den slutsatsen. Det görs en kartläggning varje år, men den fokuserar på hur 
många av våra lärare som har en pedagogisk högskoleexamen och också hur 
många som har en legitimation. Då det finns en konstaterad lärarbrist i Älmhult, 
såväl som i övriga Sverige. Ca 82 % av våra lärare i grundskolan har en 
pedagogisk examen. Det innebär att behovet är 18 % av det totala beståndet av 
lärartjänster. I diskussioner framkom att utbildningsförvaltningen behöver 
säkerställa att alla tjänster som innehas av icke behöriga lärare annonseras ut 
åtminstone en gång per år. 
 
Utbildningsnämnden erbjuder en mängd möjligheter för personal att få hjälp 
med att få legitimation, men också att få möjlighet att bredda sin behörighet. I 
rapporten lyfts fram att det finns en otydlighet kring vilka möjligheter som står 
till buds. Utbildningsförvaltningen kommer därför, i samband med att ett nytt 
intranät arbetas fram, säkerställa att information gällande kompetensutveckling 
och möjligheter till stöd, kopplat till detta, kommer att finnas tillgänglig för all 
personal. 
 
Ett annat område som berörs är hur insatser kan mätas. I diskussionerna som har 
förts med berörda, har framkommit ett önskemål att mäta personalomsättningen 
av tillsvidareanställd personal. Utbildningsförvaltningen kommer att tillsammans 
med HR-enheten undersöka möjligheten att ta fram detta, på skolenhetsnivå. En 
låg personalomsättning bland tillsvidareanställd personal kan ses som ett tecken 
på en god arbetsmiljö. 
   Ett annat område som skulle kunna vara möjligt att följa upp, är andelen 
behöriga sökande till utannonserade tjänster. Det system som idag används för 
rekrytering medger inte möjlighet att söka ut behöriga sökande, från övriga. Det 
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kan endast göras genom manuell genomgång av samtliga ansökningshandlingar. 
Önskemål om detta kommer att framföras till systemleverantören. 
 
Överlag gör utbildningsnämnden mycket för att vara en attraktiv arbetsgivare, 
vilket bland annat medarbetarundersökningen bekräftar. Vidare ges goda 
möjligheter att fortbilda sig och bredda sin kompetens, med stöd från 
utbildningsnämnden. Några exempel på detta är möjligheten att arbeta på 
halvtid, samtidigt som behörigheten läses in. Detta sker i samarbete med 
Högskolan i Kristianstad. 
   Utbildningsnämnden har också tagit ställning för att Älmhult ska tillhandahålla 
VI-skolor, i samarbete med Linnéuniversitetet. VI-skolor står för 
verksamhetsintegrerad utbildning. I korta ordalag innebär det att lärarkandidater 
har sin utbildning förlagd till en av våra övningsskolor två dagar varannan 
vecka, utöver den vanliga praktikperioden. 
   Vidare visar också en lönekartläggning att Älmhults kommun står sig mycket 
väl jämfört med jämförbara kommuner. Inför kommande löneöversyn har också 
framförts önskemål om en satsning på erfarna, duktiga lärare. 
 
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
 Utbildningsnämnden beslutar att anta utbildningsförvaltningens förslag till 

skriftligt svar, enligt denna tjänsteskrivelse, som sitt eget. 
 
 
 
Roger Johansson Underskrift 
Utbildningschef Titel 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunens revisorer 
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Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant 
 
Barnkonventionens består av 54 artiklar.  
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är: 
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor 
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet 
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling  
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter 
 
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn 
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall 
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning 
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har 
beaktats.  
 

1. Påverkar beslutet barnet? 
Ja  ☐  Nej ☒ 

Förklara oavsett svar: En granskningsrapport kring arbetsmiljö och 
kompetensförsörjning påverkar inte barnen. 

 

 

Om ja, fortsätt med frågorna 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter 
 
 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? 
 
Ja ☐            Nej ☐ 
 
Förklara oavsett svar: 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-07 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 105 Granskning av kompetensförsörjning och 
arbetsmiljö inom grundskolan - yttrande 
Ärendenummer UN 2022/307 
 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Johansson utbildningschef, meddelar att ett förslag till beslut kommer att 
komma upp till nämnden, men tar upp ärendet i utskottet för input till detta. Upp 
till diskussion kom: 

• Att det ska informeras om möjligheten att bredda sin kompetens på 
arbetstid.  

• Vilka möjligheter det finns att gå en montessoriutildning för alla.  
• Om det går ta hjälp av Ikea, för att kunna anställa folk som har 

lärarutbildning  
_____ 
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Utbildningsförvaltningen  
Camilla Åström   
camilla.astrom@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Intern kontrollplan 2023  
Ärendenummer UN 2022/334 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnderna varje år anta en 
särskild plan för det kommande årets uppföljning av den interna kontrollen.  Den 
övergripande verksamhetsplanen reglerar arbetet närmare.  
Kommunstyrelsen antog 2022-08-16 kommunövergripande mål för intern 
kontroll 2023. 
Utbildningsnämndens utskott beslutade 2022-12-07 att föreslå 
utbildningsnämnden antal riskanalys och plan för intern kontroll 2023, daterad 
2022-11-22. I förslaget till yttrande till revisionsrapporten kring 
kompetensförsörjning och arbetsmiljö inom grundskolan föreslår förvaltningen 
att vissa risker ska läggas till i interna kontrollen. Förvaltningen har därför tagit 
fram ett nytt förslag till intern kontrollplan 2023 sedan utskottets möte. 
 
Beslutsnivå 
utbildningsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-15 

• Intern kontrollplan 2023, daterad 2022-12-15 
 
Ärendeberedning 
Internkontrollarbetet i Älmhult ska utgå ifrån övergripande riskbedömningar på 
olika områden. Genom att hålla fokus på osäkerheter och risker ska intern-
kontrollarbetet bidra till att kvalitetssäkra de interna verksamhetsprocesserna.  
Utgångsläge för interna kontrollplanen 2023 har varit riskanalysen för 2022. Ny 
bedömning har gjorts av sannolikhet och konsekvens, och nya åtgärder har tagits 
fram. Tidigare riskkategorin skolpliktsbevakning inklusive främjande av närvaro 
har delats upp i två kategorier. Risken i riskkategorin betygens 
överensstämmelse med betygen i nationella proven har formulerats om. 
Kategorierna utannonsering av tjänster och personalomsättning har lagts till.  
Utifrån riskanalysen har en prioritering gjorts kring vilka risker som ska ingå 
och följas upp inom ramen för intern kontroll 2023, se tabell på nästa sida. Nya 
kategorier att följa upp jämfört med 2022 är betygens överensstämmelse med 
betygen i nationella prov, dokumentation kring elever i behov av särskilt stöd 
och utannonsering av tjänster.  Kategorin förmåner vid anställning har plockats 
bort eftersom uppföljningen 2022 inte visade några felaktigheter. 
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Riskkategori Risk 
Regelefterlevnad utdrag ur 
belastningsregistret vid anställning. 

Personal anställs utan att ha lämnat 
registerutdrag. 

Kränkande behandling Att förskolan/skolan inte har tillräckliga 
rutiner för arbetet mot kränkande behandling. 

Betygens överensstämmelse med betygen i 
nationella prov 

 Nationella proven fungerar inte som 
normerande. 

Registrering av elever inom gymnasiet, 
kommunala aktivitetsansvaret 

Bristfällig prognos av kostnader för elever på 
annan ort samt brist i uppföljningen av 
kommunala aktivitetsansvaret.  

Dokumentation kring elever i behov av 
särskilt stöd 

Risk att skollagen inte efterlevs. 

Utannonsering tjänster Risk att tjänster som innehas av obehöriga 
lärare inte annonseras ut. 

 
I nedanstående matris redovisas bedömning av riskkategorier i interna 
kontrollplanen utifrån sannolikhet och konsekvens. 
Kursiverade riskkategorier är kommungemensamma.  

 
 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden antar riskanalys och plan för intern kontroll 2023, 

daterad 2022-12-15. 

  

Sannolik (4) *Nationella prov

Möjlig (3)

*Otillåten 
direktupphandling 

*Barnkonsekvensanalys 
* Registrering elever, gy

*Brister 
upphandlingsprocess  
*Digitalt utanförskap 

* Registerutdrag                  
* Särskilt stöd

Mindre sannolik 
(2)

*Kränkande behandling *Utannonsering tjänster

Osannolik (1)

Försumbar (1) Lindrig (2) Kännbar (3) Allvarlig (4)
Konsekvens

Sa
nn

ol
ik

he
t
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Camilla Åström Roger Johansson 
Verksamhetscontroller Utbildningschef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
För åtgärd 
Controller Camilla Hallberg 
Controller Oliver Öst Långström 
HR-specialist Sofia Hörlin 
IKT strateg Peter Lundström 
Utvecklingsledare Camilla Svensson 
Verksamhetschef förskola Jenni Karlsson 
Grundskolechef Anna Rix Grönvall 
Verksamhetschef gy/vux Samuel Svensson 
Verksamhetschef Centrala Barn- och Elevhälsan 
 
Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant 
 
Barnkonventionens består av 54 artiklar.  
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är: 
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor 
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet 
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling  
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter 
 
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn 
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall 
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning 
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har 
beaktats.  
 

1. Påverkar beslutet barnet? 
Ja  ☐  Nej ☒ 

Förklara oavsett svar: 

Beslut om plan för intern kontroll innebär inga förändringar för barnen/eleverna. 

 

Om ja, fortsätt med frågorna 
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2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter 

 
 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? 
 
Ja ☐            Nej ☐ 
 
Förklara oavsett svar: 
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Utbildningsförvaltningen     
Camilla Åström 
0476-551 48 
Camilla.astrom@almhult.se 

 

 
 
 
 
  

 
 

Intern kontrollplan 2023 
utbildningsnämnden 
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1. Inledning 
Interna kontrollplanen 2023 för utbildningsnämnden bygger på en genomförd 
riskanalys på utbildningsförvaltningen. Arbetet utgår från kommunens övergripande 
verksamhetsplan för intern kontroll1. 
Deltagare i arbetsgruppen har varit förvaltningschef, verksamhetschef förskola, 
verksamhetschef grundskola, verksamhetschef gymnasium/komvux, utvecklings-
ledare och verksamhetscontroller.  
Utgångsläge har varit riskanalysen för 2022. Ny bedömning har gjorts av sannolikhet 
och konsekvens, och nya åtgärder tagits fram. Tidigare riskkategorin 
skolpliktsbevakning inklusive främjande av närvaro har delats upp i två kategorier. 
Risken i riskkategorin betygens överensstämmelse med betygen i nationella proven 
har formulerats om. Kategorierna utannonsering av tjänster och personalomsättning 
har lagts till.  
Utifrån den bruttolistan har en prioritering gjorts kring vilka risker som ska ingå och 
följas upp inom ramen för intern kontroll 2023. 

 
2. Riskanalys 
Inom intern kontroll används följande bedömningsskala för att värdera potentiella 
risker: 

 
1-3 (grönt) - risken bedöms inte vara sannolik och/eller bedöms ej ha några större 
konsekvenser om den inträffar 
4-8 (gult) - risken bedöms ha viss möjlighet att inträffa och/eller kan få lindriga eller 
kännbara konsekvenser om den gör det 
9-16 (rött) - risken bedöms ha relativt hög sannolikhet att inträffa och kan få 
kännbara eller allvarliga konsekvenser om den gör det. 

  

 
1 KS 2017/135, Övergripande verksamhetsplan för intern kontroll 
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3. Utbildningsnämndens riskanalys 2023 

      
Riskanalys                  Plan för intern kontroll 

Riskkategori Risk Sannolikhet Konse-
kvens 

Risk-
värde 

Åtgärd Kontrollmoment/ 
Åtgärd 

Kontrollmoment/Åtgärd 
metod 

Klart Ansvarig 

Regelefterlevnad 
skollag, skolförordning, 
allmänna råd, lokala 
föreskrifter:  
kring anställningar. 

Att obehöriga 
tillsvidareanställs 
eftersom det är 
personalbrist och svårt 
att få personal med rätt 
kompetens.  

1 Osannolik 3 
Kännbar 

3 Befintliga 
åtgärder/Inbyggda 
kontroller bedöms 
tillräckliga 

Information till 
rektorer vid 
nyanställning. Läggs 
in i introduktionsplan/     
checklista. Frågan 
lyfts på kommunens 
ledningsgrupp kring 
kommungemensam 
introduktion för 
chefer. 

Verksamhetschef 
grundskola lägger in som 
ärende på ledningsgrupp.  

mars ledningsgrupp 

Regelefterlevnad utdrag 
ur belastningsregistret 
vid anställning. 

Personal anställs utan 
att ha lämnat 
registerutdrag. 

3 Möjlig 4 
Allvarlig 

12 Granskning HR-avdelningen 
arbetar med att ta fram 
en kommungemensam 
rekryteringsrutin. 
Kontakt med 
systemleverantör för 
spärra om notering 
inte sker. 

Stickprovskontroll , 
notering i 
anställningsbevis att 
registerudrag visats upp. 

oktober Verksamhets-
controller  HR-
specialist 

Redovisning av 
delegeringsbeslut 

Delegeringsbeslut 
redovisas inte till 
nämnden.  

4 Sannolik 3 
Kännbar 

12 Direktåtgärd Påminna om 
delegeringsordning på 
respektive 
rektorsgrupp. 

  april  respektive  
verksamhetchef 

Skyddad identitet Information om barn/    
elever som omfattas av 
sekretess hanteras 
felaktigt. 

3 Möjlig 4 
Allvarlig 

12 Direktåtgärd Översyn rutiner efter 
systembyte. 

  maj verksamhetschef 
gy/komvux, chef 
centrala barn- och 
elevhälsan 
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Riskanalys                     Plan för intern kontroll 

Riskkategori Risk Sannolikhet Konse-
kvens 

Risk-
värde 

Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd 
metod 

Klart Ansvarig 

Kränkande behandling Att förskolan/skolan 
inte har tillräckliga 
rutiner för arbetet mot 
kränkande behandling. 

2 Mindre 
sannolik 

3 
Kännbar 

6 Granskning Kontroll att det finns en 
aktuell plan per enhet 
och att den publicerats 
på kommunens 
webbplats.  

  septem-  
ber 

utvecklingsstrateg, 
verksamhetschef 
förskola 

Skolpliktsbevakning  Elevers rätt till 
utbildning inte 
fullföljs. 

2 Mindre 
sannolik 

4 
Allvarlig 

8 Befintliga 
åtgärder/Inbyggda 
kontroller bedöms 
tillräckliga 

Uppföljning av 
respektive skolas  
rutiner utifrån  
handlingsplan för 
främjande av närvaro. 

  augusti resp 
verksamhetschef 

Främjande av närvaro Elevers rätt till 
utbildning inte 
fullföljs. 

4 Sannolik 4 
Allvarlig 

16 Direktåtgärd Utveckla rutinerna för 
uppföljning på 
övergripande nivå. 

  maj resp 
verksamhetschef 

Betygens 
överensstämmelse med 
betygen i nationella 
prov 

 Nationella proven 
fungerar inte som 
normerande. 

4 Sannolik 4 
Allvarlig 

16 Granskning Jämförelse mellan 
provbetyg och betyg på 
aggregerad nivå. 

  septem-  
ber 

utvecklingsledare 

Studiehandledning Elever får 
studiehandledning på 
modersmål utan att 
bedömning för särskilt 
stöd är gjord. Risk för 
felaktigt stöd ges. 

2 Mindre 
sannolik 

3 
Kännbar 

6 Befintliga 
åtgärder/Inbyggda 
kontroller bedöms 
tillräckliga 

Pedagogisk 
kartläggning och 
åtgärdsprogram ligger 
till grund för alla beslut 
om studiehandledning 
till elever som varit i 
svensk skola mer än två 
år. 

    respektive 
verksamhetschef 
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Riskanalys                    Plan för intern kontroll 

Riskkategori Risk Sannolikhet Konse-
kvens 

Risk-
värde 

Åtgärd Kontrollmoment/ 
Åtgärd 

Kontrollmoment/Åtgärd 
metod 

Klart Ansvarig 

Registrering av elever 
inom gymnasiet, 
kommunala 
aktivitetsansvaret 

Bristfällig prognos av 
kostnader för elever på 
annan ort samt brist i 
uppföljningen av 
kommunala 
aktivitetsansvaret.  

3 Möjlig 3 Kännbar 9 Granskning Kommunala 
aktivitetsansvaret 
(KAA ) söker upp 
elever som inte finns i 
systemet.  

  oktober verksamhetschef 
gy/komvux 

Registrering av elever 
inom särskola 

Elever skrivs in i särskola 
på felaktig grund. 

1 Osannolik 3 Kännbar 3 Befintliga 
åtgärder/Inbyggd
a kontroller 
bedöms 
tillräckliga 

Finns beslutsblankett 
där det tydligt ska 
framgå vilka grunder 
som eleven har blivit 
antagen till särskolan 
på.  

    chef Centrala 
Barn- och 
Elevhälsan 

Förmåner vid 
anställning 

Att regelverket inte följs.  2 Mindre 
sannolik 

1 
Försumba
r 

2 Befintliga 
åtgärder/Inbyggd
a kontroller 
bedöms 
tillräckliga 

Uppföljning av 
regelverk. 

  oktober controller 

Kontering löner och 
övriga kostnader 

Felaktigt underlag till 
beslutsunderlag. 
Missvisande statistik 
genom att felaktiga 
uppgifter lämnas i 
räkenskapssammandraget
. 

4 Sannolik 3 Kännbar 12 Direktåtgärd Samråd med tekniska 
förvaltningen, HR-
avdelningen och 
ekonomiavdelningen 
kring 
kostnadsfördelning 
per enhet.  

  dec controller 

Investeringsuppföljning Investeringar bokförs 
som driftskostnader samt 
att driftskostnader 
bokförs som 
investeringar. 

4 Sannolik 3 Kännbar 12 Direktåtgärd Meddelande om 
investeringsbudget till 
chefer och 
administratörer. 
Utbildningsinsats 

  februar
i 

controller 
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 Riskanalys               Plan för intern kontroll 

Riskkategori Risk Sannolikhet Konsekven
s 

Riskvärd
e 

Åtgärd Kontrollmoment/Åtgär
d 

Kontrollmoment/Åtgärd 
metod 

Klart Ansvarig 

Barnkonvention 1 januari 2020 blir 
barnkonventionen 
svensk lag.  Risk inte 
lever upp till 
barnkonventionens 
principer och krav 
samt risk fördröjda 
beslut på grund av att 
barnkonsekvensanalys 
saknas. 
Kommunfullmäktiges 
ordförande får vägra 
ta upp ärende som 
strider mot lag. 

2 Mindre 
sannolik 

3 Kännbar 6 Befintliga 
åtgärder/Inbyggd
a kontroller 
bedöms 
tillräckliga 

Checklista i mallen för 
tjänsteskrivelse. 

      

Dokumentation kring 
elever i behov av 
särskilt stöd 

Risk att skollagen inte 
efterlevs. 

3 Möjlig 4 Allvarlig 12 Granskning Stickprovskontroll att 
åtgärdsprogram följs 
upp och utvärderas.  

  augusti utvecklingsledare 

Skolskjuts Risk att elever med 
skolskjuts inte blir 
hämtade. 

3 Möjlig 4 Allvarlig 12 Direktåtgärd Optimering av turer. 
Ramtider när skolan får 
börja och sluta. Dialog 
med leverantör. 

  februar
i 

administrativ chef 
grundskolechef 

Närvarobevakning Risk att underlag inte 
finns vilka elever som 
är närvarande 

2 Mindre 
sannolik 

3 Kännbar 6 Direktåtgärd Utvärdera systemstöd. 
Utbildningsinsats 

  

maj IKT-strateg 

Utannonsering tjänster Risk att tjänster som 
innehas av obehöriga 
lärare inte annonseras 
ut. 

2 Mindre 
sannolik 

4 Allvarlig 8 Granskning HR-avdelningen 
arbetar med att ta fram 
en kommungemensam 
rekryteringsrutin 

Stickprovskontroll oktober HR-specialist 

Personalomsättning Risk att Älmhults 
kommun inte upplevs 
som en god 
arbetsgivare.  

2 Mindre 
sannolik 

3 Kännbar 6 Direktåtgärd Följa upp 
personalomsättningen 
bland 
tillsvidareanställda 
lärare årligen.   

oktober HR -specialist 
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4. Utbildningsnämndens plan för intern kontroll 2023 
Bedömning av riskkategorier i interna kontrollplanen utifrån sannolikhet och konsekvens. 
Kursiverade riskkategorier är kommunövergripande.  

Sannolik (4)       *Nationella prov 

Möjlig (3)     

*Otillåten 
direktupphandling 

*Barnkonsekvensanalys 
*Registrering elever, 

gy 

*Brister 
upphandlingsprocess 
*Digitalt utanförskap 

*Registerutdrag                  
*Särskilt stöd 

Mindre 
sannolik (2)     *Kränkande behandling *Utannonsering 

tjänster Sa
nn

ol
ik

he
t 

Osannolik (1)         

    Försumbar (1) Lindrig (2) Kännbar (3) Allvarlig (4) 
    Konsekvens 
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Riskanalys      Plan för intern kontroll    
Riskkategori Risk Sannolikhet Konse-

kvens 
Risk-
värde 

Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd 
metod 

Klart Ansvarig 

Regelefterlevnad utdrag ur 
belastningsregistret vid 
anställning. 

Personal anställs utan 
att ha lämnat 
registerutdrag. 

3 Möjlig 4 Allvarlig 12 Granskning HR-avdelningen arbetar 
med att ta fram en 
kommungemensam 
rekryteringsrutin. 
Kontakt med 
systemleverantör för 
spärrninga om notering 
inte sker. 

Stickprovskontroll , 
notering i 
anställningsbevis att 
registerutdrag visats 
upp. 

Okto-
ber 

verksamhets-
controller  HR-
specialist 

Kränkande behandling Att förskolan/skolan 
inte har tillräckliga 
rutiner för arbetet mot 
kränkande behandling. 

2 Mindre 
sannolik 

3 Kännbar 6 Granskning Kontroll att det finns en 
aktuell plan per enhet 
och att den publicerats 
på kommunens 
webbplats.  

  Sept-
ember 

utvecklingsstrateg, 
verksamhetschef 
förskola 

Betygens överensstämmelse 
med betygen i nationella 
prov 

 Nationella proven 
fungerar inte som 
normerande. 

4 Sannolik 4 Allvarlig 16 Granskning Jämförelse mellan 
provbetyg och betyg på 
aggregerad nivå. 

  Sept-
ember 

utvecklingsledare 

Registrering av elever inom 
gymnasiet, kommunala 
aktivitetsansvaret 

Bristfällig prognos av 
kostnader för elever på 
annan ort samt brist i 
uppföljningen av 
kommunala 
aktivitetsansvaret.  

3 Möjlig 3 Kännbar 9 Granskning Kommunala 
aktivitetsansvaret 
(KAA ) söker upp 
elever som inte finns i 
systemet.  

  Okto-
ber 

verksamhetschef 
gy/komvux 

Dokumentation kring elever i 
behov av särskilt stöd 

Risk att skollagen inte 
efterlevs. 

3 Möjlig 4 Allvarlig 12 Granskning Stickprovskontroll att 
åtgärdsprogram följs 
upp och utvärderas.  

  augusti utvecklingsledare 

Utannonsering tjänster Risk att tjänster som 
innehas av obehöriga 
lärare inte annonseras 
ut. 

2 Mindre 
sannolik 

4 Allvarlig 8 Granskning HR-avdelningen arbetar 
med att ta fram en 
kommungemensam 
rekryteringsrutin 

Stickprovskontroll Okto-
ber 

HR-specialist 
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Kommunövergripande mål  
Kommunstyrelsen beslutade 2022-08-16 anta nedanstående kommunövergripande mål för intern kontroll 2023.  

Riskanalys 
     

Plan för intern 
kontroll    

Orsak Risk Sannolikhe
t 

Konsekven
s 

Riskvärd
e Åtgärd Kontrollmoment/Åtgär

d 
Kontrollmoment/Åtgärd 
metod Klart Ansvarig 

Otillåten 
direktupp-
handling 

Kvalitetsbrist för den 
enskilde, brist i 
konkurrens på 
marknaden, korruption. 

3 Möjlig 3 Kännbar 9 Stickprov 
Kontroll av 
genomförda 
direktupphandlingar 

Stickprov på minst en 
direktupphandling per 
nämnd. 

23-
dec 

Verksamhets-
controller, KLF 

 

 
Brister i 
upphandlings-
processen 

Risk för att avtal inte 
följs-kostnad, kvalitet 
och miljöaspekter 

3 möjlig 4 allvarlig 12 Stickprov Kontroll av avtal 

Granskning av minst ett 
avtal per nämnd för att 
säkerställa att 
leverantörerna håller 
avtal vad gäller kostnad, 
kvalitet och 
miljöaspekter. 

23-
dec 

Verksamhets-
controller, KLF 

 

Digitalt 
utanförskap 

Risk att ökade e-tjänster 
leder till digitalt 
utanförskap hos 
medborgare som inte 
använder digitala 
tjänster 

3 möjlig 4 allvarlig 12 Stickprov 
Kontroll att e-tjänster 
går att utföras även 
utan digitala verktyg. 

Stickprov på att minst 3 
tjänster som finns som e-
tjänster på kommunen 
hemsida även ska kunna 
utföras utan digitala 
verktyg. 

23-
dec Servicecenter  

Barnkonsekvens
-analys uteblir 

Risk att hänsyn inte tas 
till barns rättigheter och 
att barnens bästa inte 
synliggörs 

3 möjlig 3 kännbar 9 Stickprov Kontroll av 
beslutsunderlag 

Granskning av minst 2 
beslut per nämnd för att 
säkerställa att 
barnkonsekvensanalys 
görs. 

23-dec 
Verksamhets-
controller, KLF 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-07 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Utbildningsnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 104 Samverkansavtal Osby kommun 
Ärendenummer UN 2022/270 
 

Utbildningsnämndens utskotts beslut 
Utbildningsnämndens utskott förslag till beslut:  
1. Utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslaget till avtal för förskola, 

grundskola och fritidshem. 
2. Utbildningsnämnden ger ordförande för utbildningsnämnden i uppdrag att 

underteckna avtal, för Älmhults kommuns räkning. 
 

Beslutsnivå 
Utbildnignsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun och Osby kommun har ett gällande avtal kring pedagogisk 
omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolan, som upprättades i 
december 2015. Osby kommun har gjort en översyn av avtalet. I sak innebär 
förändringarna inte någon skillnad för det enskilda barnets/elevens möjlighet att 
få tillgång till verksamhet i de båda kommunerna. Förändringarna är gjorda för 
att bättre harmoniera med gällande lagstiftning och för att vara tydligare. 
Vid utbildningsnämndens sammanträde i september, beslutades att diskussion 
skulle föras mellan de två samverkanskommunerna. Ordföranden i respektive 
kommuns nämnd har träffats tillsammans med förvaltningscheferna. De 
förändringar som utbildningsnämnden i Älmhult föreslog gällande att det är 
anordnarkommunens pris som gäller, samt att även internationella skolan 
omfattas av avtalet godtogs. Förslagen till förändring ska behandlas av 
respektive nämnd, innan avtal kan tecknas. 
 

Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-12-01 

• Uppdaterad version av samverkansavtal 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-07 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Utbildningsnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Barn- och utbildningsnämnden, Osby kommun 
Ekonomihandläggare Marie Lilja 
Controller Camilla Hallberg och Oliver Öst Långström 
Grundskolechef Anna Rix Grönvall 
Verksamhetschef förskola Jenni Karlsson 
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 Tjänsteskrivelse   

 Datum  1(3) 

 

 

Utbildningsförvaltningen  
Roger Johansson   
roger.johansson@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Samverkansavtal Osby kommun  
Ärendenummer UN 2022/270 
 
Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun och Osby kommun har ett gällande avtal kring pedagogisk 
omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolan, som upprättades i 
december 2015. Osby kommun har gjort en översyn av avtalet. I sak innebär 
förändringarna inte någon skillnad för det enskilda barnets/elevens möjlighet att 
få tillgång till verksamhet i de båda kommunerna. Förändringarna är gjorda för 
att bättre harmoniera med gällande lagstiftning och för att vara tydligare. 
Vid utbildningsnämndens sammanträde i september, beslutades att diskussion 
skulle föras mellan de två samverkanskommunerna. Ordföranden i respektive 
kommuns nämnd har träffats tillsammans med förvaltningscheferna. De 
förändringar som utbildningsnämnden i Älmhult föreslag gällande att det är 
anordnarkommunens pris som gäller, samt att även internationella skolan 
omfattas av avtalet godtogs. Förslagen till förändring ska behandlas av 
respektive nämnd, innan avtal kan tecknas. 
 
Beslutsnivå 
Utbildnignsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-12-01 

• Uppdaterar version av samverkansavtal 
 
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
 Utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslaget till avtal för förskola, 

grundskola och fritidshem. 

 Utbildningsnämnden ger ordförande för utbildningsnämnden i uppdrag att 
underteckna avtal, för Älmhults kommuns räkning. 

 
 
 
Roger Johansson Underskrift 
Utbildningschef Titel 
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 Tjänsteskrivelse   

 Datum  2(3) 

 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Barn- och utbildningsnämnden, Osby kommun 
Ekonomihandläggare Marie Lilja 
Controller Camilla Hallberg och Oliver Öst Långström 
Grundskolechef Anna Rix Grönvall 
Verksamhetschef förskola Jenni Karlsson 
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 Tjänsteskrivelse   

 Datum  3(3) 

 

 

Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant 
 
Barnkonventionens består av 54 artiklar.  
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är: 
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor 
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet 
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling  
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter 
 
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn 
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall 
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning 
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har 
beaktats.  
 

1. Påverkar beslutet barnet? 
Ja  ☒  Nej ☒ 

Förklara oavsett svar: 

Ett samverkansavtal innebär större valmöjligheter för vårdnadshavare, barn och 
elever. 

 

 

Om ja, fortsätt med frågorna 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
Ger större valmöjligheter. 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter 
 
 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? 
 
Ja ☐            Nej ☒ 
 
Förklara oavsett svar: 

Avtalet ger bara ytterligare möjligheter för barnen. 
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   Älmhults kommun 

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, 
förskoleklass, fritidshem och grundskola mellan Osby 
kommun och Älmhults kommun 
 
Bakgrund 
Av skollagen (2010:800) följer att barn och elevers hemkommun ansvarar för att föreskriven utbildning 
och omsorg kommer till stånd.  
 
Detta samverkansavtal gäller vid vårdnadshavarnas önskemål om placering av barn och elever i 
pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem, öppen fritidshemsverksamhet, pedagogisk 
omsorg för grundskolebarn och grundskola i en annan kommun än hemkommunen. Avtalet reglerar 
förhållandet mellan Osby kommun och Älmhults kommun i dessa situationer. 
 
Samverkansavtalet bygger på skollagen: 
• 8 kap. 13 § 2 stycket (förskola) 
• 9 kap. 13 § 2 stycket (förskoleklass) 
• 10 kap. 27 § (grundskola) 
• 14 kap. 14 § 2 stycket (fritidshem) 
• 25 kap. 2 § (pedagogisk omsorg) 
• 25 kap. 4 § (öppen fritidshemsverksamhet) 
 
§ 1 Parter 
Avtalsparter är Osby kommun och Älmhults kommun. 
 
§ 2 Syfte 
Detta samverkansavtal syftar till att möjliggöra för vårdnadshavare till barn och elever i pedagogisk 
omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem, öppen fritidshemsverksamhet, pedagogisk omsorg för 
grundskolebarn och grundskola att 
 

• få sitt val av verksamhet och/eller skola tillgodosett, 

45



• fritt få välja mellan de verksamheter/skolor som erbjuds av samverkansparterna och bli 
mottagna i mån av plats enligt gällande lagstiftning samt 

• reglera interkommunal ersättning mellan barns/elevs hemkommun och mottagande kommun 
och i övrigt fastställa parternas samarbetsformer i frågor som rör mottagande av barn/elever 
från den andra samverkanskommunen.  

 
§ 3 Definitioner 
Med hemkommun avses den kommun i vilken barnet/eleven är folkbokförd eller den kommun som 
enligt 29 kap. 6 § skollagen annars ska anses vara barnets/elevens hemkommun.  
 
Med mottagande kommun avses den kommun som är huvudman för den verksamhet där 
vårdnadshavare till ett barn eller en elev ansöker om plats. 
 
§ 4 Interkommunal ersättning, rätten att fullfölja utbildning och övriga villkor 
Interkommunal ersättning (IKE) 

• IKE ska hanteras i enlighet med vad som föreskrivs i Bilaga 1. 
 
Angående rätten att fullfölja utbildning vid vårdnadshavarnas önskemål om placering 
i en annan kommun än hemkommun gäller följande: 

• Barnet har rätt att fullfölja utbildning på den förskola eller i den pedagogiska omsorg det har 
placerats. 

• Eleven har rätt att fullfölja utbildning inom förskoleklass och grundskola på samma skola så 
länge denne inte behöver göra ett aktivt skolval eller byta skola vid övergång mellan stadier. 

• Beviljande av plats i förskoleklass eller grundskola innebär att plats på fritidshem också 
kommer att beviljas om vårdnadshavare till eleven ansöker om det och är berättigad till 
det. 

• Varje enskild placering fortsätter att gälla även om samverkansavtalet skulle 
upphöra att gälla.  

• Om mottagande kommun har mer generösa interna rutiner om rätten att fullfölja 
utbildning inom förskoleklass och grundskola för elever hemmahörande i andra 
kommuner får dessa interna rutiner tillämpas. 

Övriga principer 

Mottagande kommuns ansvar 

• Mottagande kommun har ett helhetsansvar för placeringen så länge barnet/eleven har 
placering i kommunens verksamhet. Undantaget gäller för det ansvar och de beslut som 
åligger hemkommun enligt skollagen. 

• Om mottagande kommun stänger en enhet där det finns barn/elever från andra kommuner 
bör mottagande kommun erbjuda en plats på en annan enhet i mån av plats om 
vårdnadshavare ansöker om det. 

Informationsutbyte mellan hemkommun och mottagande kommun 

• Vid mottagande i förskoleklass, grundskola, och fritidshem ska mottagande kommun 
underrätta hemkommunen efter att beslut om mottagande har fattats. Information ska 
omfatta barnets/elevens namn, efternamn, personnummer, antagningsdatum samt vilken 
verksamhet barn/elev är placerat på. Information ska inom två veckor efter att beslut om 
mottagande har fattats skickas till den e-post eller postadress som hemkommunen anvisat.  

• Då en elev i hemkommunens förskoleklass, grundskola och fritidshem flyttar till den andra 
samverkande kommunen men väljer att stanna kvar i den före detta hemkommunens 
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verksamhet ska huvudmannen, på samma sätt som i punkten ovan, underrätta den nya 
hemkommunen. Information ska omfatta barnets/elevens namn, efternamn, personnummer 
samt vilken verksamhet barn/elev är placerat på.  

• Vid mottagande i förskola ska mottagande kommun undersöka om barnet har en pågående 
placering i hemkommunen eller i annan kommun. Vid pågående placering får mottagande 
kommun erbjuda plats först 30 kalenderdagar efter att kontakt med hemkommun etablerats. 
Om pågående placering upphör tidigare än 30 dagar får mottagande kommun erbjuda plats så 
snart placeringen upphör.  

• Mottagande kommun ska, på samma sätt som ovan anges, underrätta hemkommunen inom 
30 kalenderdagar efter det att vårdnadshavare till barnet/eleven säger upp en plats inom 
verksamheten. 
 

Allmän förskola  

• Från höstterminen då barnet fyller tre år har barnet rätt till allmän förskola minst 525 
avgiftsfria timmar per år. Hemkommunens modell avseende antal timmar (exempelvis 
15-timmar/25-timmar) ska tillämpas. Ersättning till mottagande kommun sker utifrån 
anordnarkommunens prislista. 

Växelvis placering i förskola  

• Vid ansökan om växelvis förskola måste båda berörda kommuner vara överens om upplägget. 

Vårdnadshavares rätt till plats på förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem 

• Skollagen och mottagande kommuns riktlinjer ska tillämpas. 

Särskilda utbildningar 

• Utbildning för elever med funktionshinder och idrottsutbildningar omfattas inte av detta avtal.  

Skolskjuts 

• Skolskjuts beslutas av respektive hemkommun utifrån gällande lagstiftning och 
hemkommunens beslutade riktlinjer. 

§ 4 Giltighetstid  

Avtalet gäller från och med det datum behörig företrädare för båda parter skrivit under avtalet. 
Avtalet gäller tills vidare med 12 månaders uppsägningstid. Uppsägningsdatum är den 1 januari om 
inte parterna kommer överens om någon annan tidpunkt.  

§ 5 Omförhandling av avtalet, tillägg och ändringar 

Både parter har rätt att begära omförhandling av detta avtal. I det fall parterna inte kommer överens 
gäller den senast överenskomna versionen av avtalet. Tillägg till och ändringar av får endast ske i en av 
båda parterna underskriven skriftlig handling.  

 

 

 

§ 6 Kontaktpersoner och adresser för information om mottagande m.m. 
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• Kontaktperson för frågor rörande tillämpning och hantering av detta avtal: 

För Osby kommun 

Åsa Hallén Olofsson, Förvaltningschef 

 

För Älmhults kommun 

Roger Johansson, utbildningschef 

 

• Information om mottagande m.m. enligt detta avtal till ska skickas till:  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen  

Västra Storgatan 35 Barn  

283 80 Osby 

barnnochutbildning@osby.se  

 

Älmhults kommun 
Utbildningsförvaltningen 
Box 500 
343 23 Älmhult 

utbildning@almhult.se 

 

Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

Osby den 2022-   Älmhult 2022- 

 
Barn- och utbildningsförvaltningen  Utbildningsförvaltningen 
Osby kommun    Älmhults kommun 
 

 

________________________________  ______________________________ 

Lars-Anton-Ivarsson   Thomas Harrysson 
Ordförande    Ordförande 
Barn- och utbildningsnämnden  Utbildningsnämnden 
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Bilaga 1 - Principer för interkommunal ersättning 

Grundbelopp 

• Grundbeloppet (inklusive socioekonomisk ersättning) ska debiteras enligt 
anordnarkommunens prislista för interkommunal ersättning. Priset ska baseras på 
kommunens budgeterade självkostnad till egen verksamhet. 

• Vid placering i förskoleklass, fritidshem, öppen fritidshemsverksamhet, pedagogisk omsorg för 
grundskolebarn och grundskola likställs faktura för grundbelopp med skriftlig 
överenskommelse för varje enskild placering. 

• Vid placering på förskola och pedagogisk omsorg får fakturering ske först efter avstämning 
med hemkommunen – för att undvika dubbla placeringar. Därefter likställs faktura för 
grundbelopp med skriftlig överenskommelse. 

• När hemkommunen inte har egen verksamhet (exempelvis fritidshem 4–6 eller öppen 
fritidsverksamhet) tillämpas mottagande kommuns IKE.  

• I den interkommunala ersättningen (grundbeloppet) ingår ersättning för: 
o undervisning, omsorg och pedagogisk ersättning, 
o lärverktyg, pedagogiskt material och utrustning, 
o måltider, 
o elevhälsa (gäller ej förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg), 
o lokalkostnader och 
o administration (självkostnad). 

 
Ersättning för barn/elever med behov av extraordinära stödåtgärder 

• Ersättning omfattar barn/elev som: 
o har behov av extraordinära stödåtgärder 
o deltar i lovskola (gäller inte i förskolan) 

• Mottagande kommun beskriver vilka extraordinära stödåtgärder som krävs samt på vilket sätt 
och vilken omfattning de kommer att ges. Ersättningsbelopp för stödåtgärder ska godkännas 
av hemkommunen. Utgångspunkten i detta avtal är att kommunerna ska komma överens för 
att uppnå det enskilda barnets bästa. Omprövning av stödbehovet ska göras inför varje läsår. 
Ny överenskommelse upprättas om behov av särskilt stöd ändras och/eller om 
barnets/elevens hemkommun ändras. Indexering av priset behöver ej avtalas om. 

Modersmålsundervisning 

• Faktureras med anordnarkommunens prislista. 

Kostnadsansvar 

• Åvilar alltid barnets/elevens hemkommun. 

Vårdnadshavaravgift 

• Hemkommunen debiterar vårdnadshavaravgift med hemkommunens taxa. 

Växelvis boende 

• Om delad placering (växelvis förskoleplacering) förekommer mellan två kommuner, ska 
hemkommunen betala IKE för den del som barnet deltar i annan kommuns verksamhet. 
Ytterst ska ett barn kosta maximalt en heltidsersättning. Hänsyn till omfattning ska tas. 
Exempelvis ”varannan vecka = halv ersättning”. 
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Månadsvis fakturering 

• Betalning sker genom fakturering från mottagande kommun. Avstämningspunkt är den 15:e 
dagen varje månad. För augusti månad gäller den 25:e dagen. Juli månad debiteras som för 
augusti månad och faktureras i augusti. Den kommun som har ett barn folkbokfört hos sig den 
15:e dagen innevarande månad 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-12-07  1(2) 

 

 

Utbildningsförvaltningen  
Camilla Hallberg   
camilla.hallberg@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Månadsrapport november  
Ärendenummer UN 2021/118 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden har beslutat att budgetuppföljning ska göras varje månad 
utom januari, juni och juli.  
Totalt visar driftsprognosen att nämnden går mot ett nollresultat på helår. 
De olika kostnadsposterna överstiger budgeten med 11,2 mkr (intäkter), 0,1 mkr 
(personalkostnader) och 11,1 mkr (övriga kostnader).  
Samtliga verksamheter, förutom gymnasiet och vux, visar en positiv avvikelse 
per helår. 
 
Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-07 

• Prognos per november 2022, utbildningsnämnden, daterad 2022-12-07 

• Volymer november 2022, daterad 2022-11-18 
 
 
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljning efter november. 
 
 
 
Camilla Hallberg Roger Johansson 
Controller Utbildningschef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
Controller Camilla Hallberg 
Controller Oliver Öst Långström 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-12-07  2(2) 

 

 

Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant 
 
Barnkonventionens består av 54 artiklar.  
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är: 
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor 
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet 
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling  
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter 
 
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn 
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall 
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning 
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har 
beaktats.  
 

1. Påverkar beslutet barnet? 
Ja  ☐  Nej ☒ 

Förklara oavsett svar: Nej, förslagen på revidering påverkar inte barnen eller 
elevernas undervisning och utbildning. Det handlar om att göra dokumentet mer 
lättförståeligt för pedagoger och vårdnadshavare. 

Om ja, fortsätt med frågorna 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter 
 
 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? 
 
Ja ☐            Nej ☒ 
 
Förklara oavsett svar: se svar på fråga 1. 
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 Volymer  

 2022-11-18  1(15) 

 
Utbildningsförvaltningen     
Camilla Hallberg 
camilla.hallberg@almhult.se 

 

 
 
 
 
  

 
 

Volymer november 2022  
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 Volymer  

 2022-11-18  2(15) 

 
 

Innehåll 
Antal invånare jämfört med befolkningsprognos ..................................................4 

Förskola – barn folkbokförda i Älmhults kommun ...............................................8 

Förskola – barn i kommunens förskolor ..............................................................10 

Fritidshem – elever folkbokförda i Älmhults kommun .......................................11 

Fritidshem – elever i kommunens fritidshem ......................................................12 

Grundskola – elever folkbokförda i Älmhults kommun ......................................13 

Grundskola – elever i kommunens skolor ...........................................................14 

Gymnasieskola – elever folkbokförda i Älmhults kommun ................................15 

Gymnasieskola – elever på kommunens gymnasieskola, Haganässkolan ..........16 

Komvux – antal elever på kommunens vuxenutbildning, Haganässkolan ..........17 
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 Volymer  

 2022-11-18  3(15) 

 
Antal invånare jämfört med befolkningsprognos 
Nedan redovisas faktiskt antal invånare per månad under 2022 (mörkblå staplar). 
Stapeln längst till höger (ljusblå) visar prognostiserat antal 31 december 2022 
enligt befolkningsprognos gjord hösten 2021. Den vågräta linjen visar 
befolkningsprognosen (gjord hösten 2021) som var underlag för 
kommunfullmäktiges budget 2021. Prognostiserad befolkningsökning har 
fördelats jämnt över året.  
 

  
Faktiskt antal invånare 

november 2022 

Prognos antal invånare 
december 2022 

(prognos hösten 2021)  
1-5 år 1 155 1 189  
6-15 år 2 542  2 566  
16-18 år 629 631  
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 Volymer  

 2022-11-18  7(15) 

 
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 2022 som en linjär linje. Budgetsiffran är en snittsiffra för våren 
respektive hösten. Underlag är antal invånare i november 2021 samt prognostiserad antalsförändring under 2022. 
Normalt är det fler barn inskrivna under våren än hösten. De ljusare staplarna avser 2021.  
Observera att i egen regi ingår inte barn från andra kommuner. Se diagram på nästa sida för totalt barnantal i kommunens förskolor. 
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 2022-11-18  8(15) 

 
Förskola – barn i kommunens förskolor 
Av 927 barn i november 2022 kommer 20 från andra kommuner, vilket motsvarar 2 % av barnantalet. 
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 Volymer  

 2022-11-18  9(15) 

 
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 2022 som en linjär linje. Underlag är antal invånare i november 2021 
samt prognostiserad antalsförändring under 2022. De ljusare staplarna avser 2021. 
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. 
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 Fritidshem – elever i kommunens fritidshem 
Av 1 105 elever i november 2022 kommer 25 från andra kommuner, vilket motsvarar 2 % av elevantalet.  
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 Volymer  

 2022-11-18  11(15) 

 
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 2022 som en linjär linje. Antalet invånare i grundskoleålder är lägre än 
befolkningsprognosen. Orsak till att antalet elever inte är lägre än budget i nedanstående diagram beror på utbildningsnämndens beslut 
att elevpeng ska beräknas utifrån antal invånare i november och prognostiserad antalsförändring, och inte det prognostiserade antalet 
invånare. De ljusare staplarna avser 2021. 
Elever i grundsärskola ingår inte i nedanstående diagram.  
Observera att i egen regi ingår inte elever från andra kommuner. Se diagram på nästa sida för totalt elevantal i kommunens skolor. 
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 2022-11-18  12(15) 

 
Grundskola – elever i kommunens skolor 
Av 2 390 elever i november 2022 kommer 51 från andra kommuner, vilket motsvarar 2 % av elevantalet.  
Grundsärskola ingår inte. 
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 Volymer  

 2022-11-18  13(15) 

 
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 elever som är så kallat överåriga, dvs ingår inte i målgruppen 16–18 år. 
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 2021. 
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Gymnasieskola – elever på kommunens gymnasieskola, Haganässkolan 
Av 436 elever på Haganässkolan som går gymnasieutbildning kom i oktober 2022 65 stycken från annan kommun, d v s 15 %.  
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Komvux – antal elever på kommunens vuxenutbildning, Haganässkolan 
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 [Datum]   

 

1 
 

Kommunledningsförvaltningen   
  
Camilla Hallberg 
camilla.hallberg@almhult.se 

2022-12-07 

 
  
 
 
 
  

Utbildningsnämnden – 
månadsrapport efter november 
2022 
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 [Datum]   

 

2 
 

Driftredovisning  
 

Analys av utfall och helårsprognos intäkter och kostnader 
 

 

 
 
Helårsprognos 
 
Totalt ser ekonomin under året ut att gå mot ett nollresultat vilket är en försämring med 2,6 mkr sen 
prognosen i oktober. Liksom vid förra prognosen råder osäkerhet gällande kostnader för skolskjutsar. Det 
har kommit flera stora fakturor under november-december där det råder en osäkerhet om kommunen ska 
betala allt. Om så är fallet lär inte prognosen hålla. Osäkerhet över personalkostnaderna för hösten samt 
interkommunala kostnader och intäkter har minskat. De stora negativa förändringarna sen sist är att det har 
gjorts andra bedömningar gällande kostnader för elevresor på gymnasiet samt statsbidrag på komvux. 
Gällande statsbidraget på komvux råder fortfarande osäkerhet på belopp som ska utbetalas av Ljungby 
kommun gällande både 2021 och 2022 års verksamhet. 

Intäkter 
Intäkterna beräknas överstiga budgeten med 11,2 mkr. Framför allt handlar det om bidrag från 
Migrationsverket och statsbidrag för sjuklönekostnader som inte budgeterats (cirka 7 mkr). Föräldraavgifter 
för fritidshem och förskola beräknas överstiga budgeten med 1,8 mkr vilket är nästan 2,1 mkr högre än 
under 2021. Diverse försäljningsintäkter beräknas överstiga budgeten med 0,7 mkr. Intäkterna för 
interkommunala avgifter beräknas överstiga budgeten och uppgå för alla verksamheter på 19,4 mkr vilket 
är en försämring sen förra prognosen (föregående år 20,7 mkr). I prognosen finns intäkter som är överförda 
från fjolåret på nästan 1 mkr vilket också bidrar till överskottet. Det är viktigt att tänka på att dessa intäkter 
samt även bidraget från Migrationsverket (till viss del) samt bidraget för sjuklönekostnaderna inte kommer 
under nästa år. 

Personalkostnader 
Personalkostnaderna beräknas ligga i fas med budgeten, vilket är på samma nivå som förra prognosen. 
Samtliga verksamhetsområden, förutom förskolan och gymnasiet, beräknar förbruka mer än budgeten. 
Störst underskott i kronor står grundskolan för med 4,5 mkr (drygt 2 procent av budgeten) men störst 
underskott i andel av budget står komvux för med drygt 7 procent (underskott i kronor 1,3 mkr). Förskolans 
överskott uppgår till 4,2 mkr (knappt 4 procent av budgeten). Gymnasiets överskott uppgår till 0,3 mkr 
vilket är under en halv procent av budgeten. Om den prognostiserade personalkostnaden stämmer innebär 
det i så fall att lönekostnaderna på helår ökar med 4,0 procent jämfört med fjolåret.  

 

DRIFTREDOVISNING Helår 2021 

Intäkter/kostnader (tkr)                             
kostnad=minus , intäkt=plus Utfall 2022 Utfall 2021 Budget 

Prognos 
per 

november
Budget-

avvikelse 

Utfall

Intäkter 87 638 94 219        101 469      112 687        11 218        111 536 

Personalkostnader 411 247-   395 655-   -      449 859 -   449 945 86-             -      432 662 

Övriga kostnader 215 941-   196 602-   -      231 818 -   242 950 11 132-     -      223 297 
Summa -   539 550 -   498 038 -      580 208 -   580 208                 -   -      544 423 

Januari-november  Helår 2022
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Övriga kostnader   
Övriga kostnader beräknas överstiga budgeten med 11,1 mkr. Framför allt är det transportkostnader, vilket 
bland annat inbegriper skolskjutsar, som budgeten inte räcker till för (underskott 3,8 mkr) och köp av 
verksamhet (interkommunala avgifter och friskolekostnader) som överstiger budgeten med 2,4 mkr. Andra 
underskott finns på kapitalkostnadssidan, lokalkostnader samt övriga tjänster. Generellt kan nämnas att 
flertalet kostnader beräknas bli dyrare än budgeterat. Undantag kan göras för representation, annonsering 
och telefonitjänster som samtliga visar mindre överskott. Om den prognostiserade kostnaden stämmer 
innebär det i så fall att övriga kostnader på helår ökar med 8,1 procent jämfört med fjolåret. En stor del av 
detta förklaras med ökade kostnader till fristående skolor och interkommunala avgifter där det är en ökning 
med 10,5 procent, vilket till största del förklaras av Kunskapsförskolans öppnande. 

 
Utfall för perioden 
 
 

 
 
 
Personalkostnader 
Pandemin har påverkat kostnaderna under våren då sjukfrånvaron varit hög, hittills har sjuklönekostnaden 
varit 10,2 mkr vilket kan jämföras med motsvarande belopp för perioden i fjol på 9,3 mkr (helår 10,3 mkr).  

Den höga sjukfrånvaron har resulterat i högre timlönekostnader. Timlönekostnaden uppgår till 8,7 mkr för 
perioden vilket kan jämföras med motsvarande belopp för perioden i fjol på 5,1 mkr (helår 6,7 mkr). 

 
 

 
 
 

Tkr Utfall 2021, 
helår

Utfall 
2021, 
november

Utfall 2022 
november Budget 2022 Prognos 2022

Förbrukning 
budget (%) 
Riktpunkt 92%

Förändring för-
brukning 21/22 
utfall jan-okt (%)

Förändring för-
brukning 21 
prognos 22 (%) 

Intäkter 109 997 94 219 87 639 101 469 112 687 86 7,0-                           2,4
varav bidrag 70 897 57 420 53 785 62 667 72 911 86 6,3-                           2,8
varav interkommunala avgifter 20 692 18 809 15 325 21 148 19 434 72 18,5-                        6,1-                      
varav avgifter 17 239 15 728 17 678 17 550 19 304 101 12,4 12,0
varav övriga intäkter 1 169 2 262 851 104 1 038 818 62,4-                        11,2-                    

Kostnader 654 419 594 918 627 199 681 677 692 896 92 5,4 5,9
varav löner 432 662 395 655 411 247 449 859 449 945 91 3,9 4,0
- därav månadslön* 350 134 319 714 328 709 - - 2,8 -
- därav timlön* 6 678 5 109 8 667 - - 69,7 -
- därav övertid* 2 204 1 751 1 819 - - 3,8 -
- därav sjuklöner* 10 283 9 310 10 184 - - 9,4 -
varav interkommunala avgifter 72 524 64 137 71 700 77 719 80 122 92 11,8 10,5
varav lokalkostnader 71 395 66 813 75 912 80 558 82 658 94 13,6 15,8
varav kapitalkostnader 12 572 5 046 5 046 5 537 6 407 91 - 49,0-                    
varav transporter 22 409 22 512 22 512 24 985 28 826 90 - 28,6
varav övrigt 42 858 40 755 40 782 43 019 28 701 95 0,1 33,0-                    

* inkl personalomkostnader
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Analys av utfall och helårsprognos per verksamhetsområde  
 

 
 
 
Central förvaltning 
Prognosen för central förvaltning visar ett överskott på 3 187 tkr (f g månad plus 3 145 tkr) vilket 
motsvarar knappt 8 procent av budgeten.  

 
Prognos helår 
Samtliga ansvar förutom modersmål och studiehandledning (förvaltningschef, administrativ chef, 
skolbibliotek och barn- och elevhälsan) prognostiserar överskott på totalen. Större överskott beräknas 
uppkomma på personalkostnader under förvaltningschefen samt barn- och elevhälsan. Överskott beräknas 
också uppstå under administrativ chef på utbildningskostnader på 1,4 mkr. Större underskott beräknas 
uppkomma på personalkostnaderna under modersmål och studiehandledning.  
 
Förskolan 
Helårsprognosen för förskolan visar ett överskott på 1 558 tkr (f g månad plus 1 310 tkr) vilket motsvarar 
en procent av budgeten. 

 
Prognos helår 
Kommunens egna förskolor går fortsatt bra ekonomiskt. Centralt har det blivit dyrare än planerat med fler 
barn till friskolorna vilket kostar 3,9 mkr jämfört med föregående prognos. Denna kostnad neutraliseras 
dock något med fördelning av bidraget för sjuklöner på 1,4 mkr. Generellt sett går förskolorna med ett 
överskott som förklaras med mycket sjukfrånvaro (speciellt i början av året) som samtidigt som enheterna 
har jobbat med att inte tillsätta så många vikarier.  
 
Internationella skolan 
Prognosen för internationella skolan visar ett mindre överskott på 273 tkr (f g månad plus 273 tkr) vilket 
motsvarar en halv procent av budgeten.  
 
Prognos helår 
Personalkostnader beräknas gå med ett överskott trots att över tjugo anställningsavtal har skrivits om till 
höstterminen. Personalkostnadsprognosen visar en ökning med 0,5 procent jämfört med 2021. Bidraget 

DRIFTREDOVISNING Helår 2021 

Ansvar/organisation (tkr) 
nettokostnad=minus Utfall 2022 Utfall 2021 Budget 

Prognos 
per 

november
Budget-

avvikelse oktober

Utfall

600 Central förvaltning -33 559 -44 669 -41 048 -37 861 3 187 3 145 -49 119
610 Förskolan -107 562 -103 435 -117 178 -115 620 1 558 1 310 -113 603
630 Internationella skolan -48 599 -47 327 -49 147 -48 874 273 273 -50 082
640 Grundskolan -242 851 -218 207 -264 503 -264 757 -254 154 -239 843
650 Gymnasieskolan -83 930 -71 909 -91 610 -94 454 -2 844 -1 644 -80 339
660 Vux -23 049 -12 491 -16 722 -18 642 -1 920 -621 -11 437
Summa nämndens nettokostnader -539 550 -498 038 -580 208 -580 208 0 2 617 -544 423

Januari-november  Helår 2022
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från IKEA blir troligtvis lite lägre än budgeterat men vägs i princip upp av sjuklönebidraget för december 
2021 t o m mars 2022 från staten. Totalt ligger prognosen på drygt 3 procent under fjolårets förbrukning 
vilket beror på minskade övriga kostnader samt ökade intäkter.  

 
Grundskolan 
Prognosen för grundskolan visar ett underskott på 254 tkr (f g månad plus 154 tkr) vilket motsvarar 
knappt 0,5 procent av budgeten.  

 
Prognos helår 
På personalkostnader prognostiseras ett underskott på 4,6 mkr. På övriga kostnader prognostiseras ett 
underskott på lokaler (1,7 mkr) men den stora negativa avvikelsen finns under transporter (3,4 mkr).  

 
Gymnasieskolan 
Prognosen för gymnasieskolan visar ett underskott på 2 844 tkr (f g månad minus 1 644 tkr) vilket 
motsvarar drygt tre procent av budgeten.  

 
Prognos helår 
Prognosen för personalkostnaderna visar på ett överskott som uppgår till knappt en halv procent vilket 
motsvarar knappt en halv lärartjänst. Försämringen sen förra prognosen består i en förändrad bedömning av 
kostnaden för resekort. Totalt visar de interkommunala kostnaderna ett mindre överskott på 0,3 mkr. De 
interkommunala intäkterna visar ett underskott på 2,6 mkr. 
 
Vux 
Prognosen för vux visar ett underskott på 1 920 tkr (f g månad minus på 621 tkr) vilket motsvarar drygt 
11 procent av budgeten.  
 
Prognos helår 
Prognosen för vux visar ett underskott på personalkostnaderna på 1,3 mkr samtligt som intäkterna visar ett 
underskott på 0,1 mkr. Av intäkterna består 0,9 mkr av extra intäkter från Migrationsverket.  
 
Särskolan 
Särskolans budget ingår i ovanstående ramar. Bryter man ut särskolan visar verksamheten ett överskott på 
4,0 mkr jämfört med budgeten. Detta innebär att om man bortser från särskolans budget så skulle 
grundskolan (framför allt) och gymnasiet gå med underskott. Totalt ligger prognosen på drygt 10 procent 
över fjolårets förbrukning (trots överskottet) vilket beror på ökade personalkostnader med 6 procent och 
övriga kostnader på knappt 26 procent. Intäkterna beräknas minska med 4 procent.  
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 Investeringsredovisning och prognos 

 

 
 

Av investeringarna beräknas 16,6 mkr av budgeten på 20,8 att användas under året. Överskottet på årets 
budget för Paradisskolans inventarier samt eventuellt en mindre budget för verksamhetssystemet kommer att 
flyttas med till 2023, övriga investeringsbudgetar kommer antingen att avslutas eller inte flyttas med. Vad 
gäller de olika inventarieprojekten så är det svårt att veta exakt hur mycket som kommer att hinna levereras i 
år. Dessa budgetmedel kommer att användas i så liten utsträckning som möjligt för att minimera de 
kommande årens kapitalkostnader. 

 
 

 

Budget 2022 Prognos 2022 Redovisat t o m november
Nytt verksamhetssystem 3 369 1 409 389
Nytt verksamhetssystem CBEH 275 275 59
Paradiset inventarier 12 000 10 000 8 958
Inventarier administration 50 52 52
Inventarier förskola 800 800 487
Inventarier grsk/fth 1 200 1 200 560
It-utrustning grsk/fth 300 - 5
Akustikanpassningar grsk/fth 300 300 -
Inventarier gy/vux 2 545 2 545 652
Totalt 20 839 16 581 11 162
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-07 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 106 Budget 2023 
Ärendenummer UN 2022/84 
 

Sammanfattning av ärendet  
Roger Johansson, utbildningschef redovisar ett förslag till fördelning,  
för budgeten 2023.  
_____ 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-12-14  1(1) 

 

 

Utbildningsförvaltning 
Camilla Åström   
camilla.astrom@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Sammanställning inkomna delegeringsbeslut   
  
Ärendenummer UN 2022/10 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utbildningsnämndens 
utskott och tjänstemän enligt en fastställd delegeringsordning. Dessa beslut ska 
redovisas till utbildningsnämnden.  
Från och med 2022-03-23 redovisas anställningsavtal i separata rapporter, 
frånsett anställningar av personer som saknar personnummer. Övriga 
delegeringsbeslut redovisas som tidigare liksom anställningar som saknar 
personnummer.  
Anmälan av delegeringsbeslut görs med hänsyn till bland annat möjligheten att 
överklaga, för att beslut ska vinna laga kraft och för att nämnden ska kunna 
kontrollera att dess ansvar uppfylls. 
Ett delegeringsbeslut kan inte överprövas eller ändras av nämnden, däremot kan 
nämnden återkalla givet delegationsuppdrag. Detta kan göras generellt för en 
viss grupp av ärenden, för en viss tjänsteman eller för ett visst ärende. Delegaten 
kan lämna över beslutanderätten i ett visst ärende till nämnden om ärendets 
beskaffenhet kan anses påkalla det. 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-14 

• Rapport delegeringsbeslut daterad 2022-12-14 

• Avtalsrapport Utbildningsförvaltning, Tillsv anst, Månad 2022-11 

• Avtalsrapport Utbildningsförvaltning, Alla tidsbegr anst, Månad 2022-11 

• Avtalsrapport Utbildningsförvaltning, Timavlönade, Månad 2022-11 
 

 
Förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut. 

 
Camilla Åström  Roger Johansson 
Verksamhetscontroller Utbildningschef 
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Camilla Åström2022-12-15

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden

Sekretess: Visas ej

2022-12-21

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Beslutsfattare/Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Kategori

Ärendenummer Ärendemening Avdelning

123882 Avgiftsbefriad vistelse Fritidshem Elmeskolan Emil Svensson §28/2022

2022-11-23 6.6 Utökad vistelsetid, ej 
avgift

UN 2022/279 Beslut om avgiftsbefrielse från avgift. Elmeskolan

2022.1494 Avgiftsbefrielse fritidshem Charlotta Gustafsson 
§29/2022

2022-11-23 6.6 Utökad vistelsetid, ej 
avgift

UN 2022/122 Avgiftsbefrielse Paradisskolan Paradisskolan

2022.1560 Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Klöxhultsskolan 1

Fredrik Ljung §15/2022

2022-11-28 5.6 Plan mot kränkande 
behandling

UN 2022/335 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 
Klöxhultsskolan 1

Klöxhultsskolan

2022.1561 Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Klöxhultsskolan 2

Elisabeth Lindén §16/2022

2022-11-28 5.6 Plan mot kränkande 
behandling

UN 2022/336 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 
Klöxhultsskolan 2

Klöxhultsskolan

2022.1562 Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Montessoriskolan

Elisabeth Lindén §17/2022

2022-11-28 5.6 Plan mot kränkande 
behandling

UN 2022/337 Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Montessoriskolan

Montessoriskolan

2022.1565 Plan mot kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering.

Charlotta Gustafsson 
§18/2022

2022-12-01 5.6 Plan mot kränkande 
behandling

UN 2022/339 Plan mot kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering - Paradisskolan

Paradisskolan

Sidan  1 av 2
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Id Beskrivning Beslutsfattare/Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Kategori

Ärendenummer Ärendemening Avdelning

2022.1566 Plan mot kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering - Ryfors Skola

Charlotta Gustafsson 
§19/2022

2022-12-01 5.6 Plan mot kränkande 
behandling

UN 2022/340 Plan mot kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering - Ryfors Skola

Ryfors skola

2022.1610 Placerade barn juli-dec 2022 Kerstin Sörensen §2/2022

2022-12-13 6.1 Erbjuda förskola, barnets 
behov

UN 2022/345 Placerade barn juli-dec 2022 Förvaltningskontoret

Sidan  2 av 2
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Älmhults kommun 
Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar utfärdade månad 2022-11 
inom Utbildningsförvaltning 

Urval: Tillsvidare 

Identitet/beslutsdatum Anställning 
 
 

1 ALMANWI01.221108  Elevresurs   
  Organisation: Gemö 4-6 

Tillsvidare, From: 2022-10-06 
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Anna Wilhelmsson-Hallum, 
Rektor 

 
2 ALMTOOB01.221116 Lärare grundskola, 7-9  

  Organisation: Linné 7-9 efg 
Tillsvidare, From: 2022-11-01 
Ferieanställning (60,00%), Utfärdat av: Torbjörn Öberg, Rektor 

 
3 ALMTOOB01.221118 Elevresurs   

  Organisation: Linné 7-9 efg 
Tillsvidare, From: 2023-01-01 
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Torbjörn Öberg, Rektor 

 
4 ALMTOOB01.221124, Specialpedagog  

  Organisation: Linné 7-9 efg 
Tillsvidare, From: 2023-03-01 
Ferieanställning Utfärdat av: Torbjörn Öberg, Rektor 

 
5 ALMTOOB01.221124  Lärare grundskola, 7-9 

  Organisation: Linné 7-9 efg 
Tillsvidare, From: 2023-01-09 
Ferieanställning (100%), Utfärdat av: Torbjörn Öberg, Rektor 

 
6 MOMA08.221102 Montessoriförskollärare  

  Organisation: Montessori förskola 
Tillsvidare, From: 2022-11-01 
Heltid - Sem.tjänst Utfärdat av: Monica Malm, Rektor 

 
7 MOMA08.221102 Montessoriförskollärare  

  Organisation: Montessori förskola 
Tillsvidare, From: 2022-11-01 
Deltid - Sem.tjänst (75,00%), Utfärdat av: Monica Malm, Rektor 

 
8 MOMA08.221102 Montessoriförskollärare  

  Organisation: Montessori förskola 
Tillsvidare, From: 2022-11-01 
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Monica Malm, Rektor 
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sida 2 

Identitet/beslutsdatum Anställning 
 
 

9 MOMA08.221109 Barnskötare 
  Organisation: Hallaryd 

Tillsvidare, From: 2022-12-01 
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Monica Malm, Rektor 

 
10 MOMA08.221130 Barnskötare  

  Organisation: Hallaryd 
Tillsvidare, From: 2023-01-01 
Heltid - Sem.tjänst Utfärdat av: Monica Malm, Rektor 

 
11 RRJO14.221121 Utvecklingsledare 

  Organisation: Adm Ledningsgrupp 
Tillsvidare, From: 2022-12-01 
Heltid - Sem.tjänst,  Utfärdat av: Roger Johansson, 
Förvaltningschef UTB 
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Älmhults kommun 
Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar utfärdade månad 2022-11 
inom Utbildningsförvaltning 

Urval: Alla visstid, månadsavlönade 

Identitet/Beslutsdatum Anställning 
 

 

 
1 ALMANWI01.221108  Elevresurs 

  Organisation: Gemö 4-6 
Vikariat, 2022-12-22 - 2023-06-16,  
Deltid - Sem.tjänst (75,00%), Utfärdat av: Anna Wilhelmsson-Hallum, Rektor 

 
2 ALMANWI01.221115  Lärare grundskola, 4-6  

  Organisation: Gemö 4-6 
Vikariat, 2022-12-22 - 2023-06-16, Ferieanställning,  
Utfärdat av: Anna Wilhelmsson-Hallum, Rektor 

 
3 ALMANWI01.221121  Lärare grundskola, 4-6  

  Organisation: Gemö 4-6 
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-10-04 - 2022-12-21 
Deltid - Sem.tjänst (40,00%), Utfärdat av: Anna Wilhelmsson-Hallum, Rektor 

 
4 ALMCHGU01.221107 Lärare fritidshem  

  Organisation: Ryfors Fritids 
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-11-01 - 2023-01-10 
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Charlotta Gustafsson, Rektor 

 
5 ALMJOMA01.221117 Lärare gymnasium, yrkes  

  Organisation: Haganäs, Kom-Vux 
Tidsbegr.enl.skollagen, 2023-02-20 - 2027-06-30 
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Johan Månsson, Rektor 
Vuxenutbildni 

 
6 ALMLILI04.221103 Barnskötare  

  Organisation: Möckeln 
Vikariat, 2022-11-16 - 2022-12-31,  
Deltid - Sem.tjänst (75,00%), Utfärdat av: Lisbeth Lindström, Rektor för förskola 

 
7 ALMLILI04.221115  Barnskötare  

  Organisation: Ryforsgården 
Vikariat, 2023-07-01 - 2023-09-30, Heltid - Sem.tjänst, 
Utfärdat av: Lisbeth Lindström, Rektor för förskola 
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8 ANSC16.221104 Förskollärare  
  Organisation: Vitsippan 

Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-12-05 - 2022-12-31 
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Annie Schönbeck, Rektor för 
förskola 

 
9 ANSC16.221104 Förskollärare  

  Organisation: Arnebo 
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-11-15 - 2022-12-31 
Heltid - Sem.tjänst, Utfärdat av: Annie Schönbeck, Rektor för 
förskola 

 
10 ANSC16.221104 Förskollärare  

  Organisation: Vitsippan 
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-11-16 - 2022-12-31 
Deltid - Sem.tjänst (90,00%), Utfärdat av: Annie Schönbeck, Rektor för förskola 

 
11 EMJO17.221111 Lärare grundskola, 4-6 

  Organisation: The International School, PYP 
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-11-21 - 2023-08-12 
Ferieanställning Utfärdat av: Emelie Jönsson, Rektor Bitr 

 
12 EVBR14.221128 Lärare, modersmål 

  Organisation: Modermålslärare 
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-12-11 - 2023-06-22 
Deltid - Sem.tjänst (75,00%), Utfärdat av: Eva-Lena Brafield, Rektor 

 
13 MABE07.221101 Förskollärare  

  Organisation: Eneryda 
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-11-08 - 2023-02-07, Heltid - Sem.tjänst,  
Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola 

 
14 MAJO12.221128 Barnskötare  

  Organisation: Haga 
Vikariat, 2023-01-01 - 2023-08-04,  
Deltid - Sem.tjänst (80,00%), Utfärdat av: Maria Johnsson, Rektor för förskola 

 
15 MAJO12.221128 Barnskötare 

  Organisation: Haga 
Vikariat, 2023-01-01 - 2023-08-04, Heltid - Sem.tjänst,  
Utfärdat av: Maria Johnsson, Rektor för förskola 

 
16 MAJO12.221128  Förskollärare 

  Organisation: Tornet 
Tidsbegr.enl.skollagen, 2023-01-01 - 2023-06-30 
Deltid - Sem.tjänst (90,00%), Utfärdat av: Maria Johnsson, Rektor för förskola 

81



sida 3

Identitet
/b//beslu
t

Anställning

 

 

17 MEMA02.221110 Eyp teacher 
 Organisation: The International preschool 

Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-10-24 - 2022-12-31 
Deltid - Sem.tjänst (50,00%), Utfärdat av: Megan Kathleen Renegård, Bitr. rektor 

 
18 MEMA02.221110 Eyp teacher  

  Organisation: The International preschool 
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-10-24 - 2022-12-31 
Deltid - Sem.tjänst (50,00%), Utfärdat av: Megan Kathleen Renegård, Bitr. rektor 

 
19 MEMA02.221114 Lärarassistent 

  Organisation: The International preschool 
Särkild visstidsanställning, 2022-10-03 - 2022-12-31 
Deltid - Sem.tjänst (80,00%), Utfärdat av: Megan Kathleen Renegård, Bitr. rektor 

 
20 MOMA08.221116 Barnskötare  

  Organisation: Diö Bokhultet 
Vikariat, 2023-01-01 - 2023-07-07, Heltid - Sem.tjänst, 
Rektor 

 
21 MOMA08.221116 Förskollärare 

  Organisation: Hallaryd 
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-12-01 - 2023-03-12, Heltid - Sem.tjänst,  
Utfärdat av: Monica Malm, Rektor 

 
22 MOMA08.221116 Barnskötare  

  Organisation: Diö Bokhultet 
Vikariat, 2023-01-01 - 2023-07-07,  
Deltid - Sem.tjänst (75,00 Utfärdat av: Monica Malm, Rektor 

 
23 MOMA08.221116 Barnskötare 

  Organisation: Hallaryd 
Vikariat, 2022-12-01 - 2023-03-12, Heltid - Sem.tjänst, 
Utfärdat av: Monica Malm, Rektor 

 
24 MOMA08.221129 Förskollärare 

  Organisation: Diö Bokhultet 
Tidsbegr.enl.skollagen, 2022-12-24 - 2023-03-31, Deltid - Sem.tjänst (95,00%), Utfärdat av: 
Monica Malm, Rektor 

 
25 SASV16.221124 Lärare gymnasium, yrkes  

  Organisation: Haganäs, Gymnasie 1 
Tidsbegr.enl.skollagen, 2023-01-09 - 2027-06-30 
Ferieanställning, Utfärdat av: Samuel Svensson, 
Verksamhetschef 
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26 VEMI31.221122 Biblioteksassistent 
  Organisation: Skolbibliotekscentralen 

Vikariat, 2022-11-07 - 2022-12-31, Heltid - Sem.tjänst, 
Utfärdat av: Vedran Misic, Bitr. rektor 
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Älmhults kommun 
Förteckning över avtal om timavlönade anställningar utfärdade månad 2022-11 
inom Utbildningsförvaltning 

Regnr/beslutsdatum Ärende 
 
 
 

1 ALMCHGU01.221117  Elevresurs, 403016  
  Organisation: Paradisskolan 

Intermittent, From: 2022-11-21, intermittent 
Utfärdat av: Charlotta Gustafsson, Rektor 

 
2 ALMCHGU01.221117 Elevresurs, 403016 

 Organisation: Ryfors 
Intermittent, From: 2022-11-18, intermittent 
Utfärdat av: Charlotta Gustafsson, Rektor 

 
3 ALMFRLJ01.221130 Barnskötare, 403010  

  Organisation: Klöxhult, Klöxhult F-3 
Intermittent, From: 2022-11-28, intermittent 
Utfärdat av: Fredrik Ljung, Rektor 

 
4 ALMJOMA01.221111 Sfi-Lärare, 401018 

  Organisation: Haganäs, Kom-Vux 
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2022-11-11, intermittent 
Utfärdat av: Johan Månsson, Rektor Vuxenutbildni 

 
5 ALMTOOB01.221118  Lärare grundskola, 7-9, 401011  

  Organisation: Linné 7-9 efg 
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2022-11-16, intermittent 
Utfärdat av: Torbjörn Öberg, Rektor 

 
6 ELLI19.221124 Lärare grundskola, 4-6, 401010 

 Organisation: Klöxhult, Klöxhult 4-6 
Intermittent, From - tom: 2022-12-01 - 2023-01-15 
Utfärdat av: Elisabeth Lindén, Rektor 

 
7 EVBR14.221117 Lärare, modersmål, 401019 

  Organisation: Modermålslärare 
Tidsbegr.enl.skollagen, From - tom: 2022-11-14 - 2023-06-16 
Utfärdat av: Eva-Lena Brafield, Rektor 
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8 MABE07.221103 Lärare grundskola, F-3, 401009   

  Organisation: Timavlönade UTB 
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2023-01-10, intermittent 
Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola 

 
9 MABE07.221104 Förskollärare, 402010  

  Organisation: Timavlönade UTB 
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2023-01-10, intermittent 
Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola 

 
10 MABE07.221107 Lärare grundskola, F-3, 401009  

  Organisation: Timavlönade UTB 
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2022-12-01, intermittent 
Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola 

 
11 MABE07.221107  Lärare grundskola, F-3, 401009  

  Organisation: Timavlönade UTB 
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2022-12-01, intermittent 
Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola 

 
12 MABE07.221108 Förskollärare, 402010  

  Organisation: Timavlönade UTB 
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2022-12-01, intermittent 
Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola 

 
13 MABE07.221108 Förskollärare, 402010  

  Organisation: Timavlönade UTB 
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2022-12-01, intermittent 
Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola 

 
14 MABE07.221111 Förskollärare, 402010  

  Organisation: Timavlönade UTB 
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2022-12-01, intermittent 
Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola 

 
15 MABE07.221123 Förskollärare, 402010  

  Organisation: Timavlönade UTB 
Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2022-12-01, intermittent 
Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola 

 

16 MABE07.221124  Lärare grundskola, F-3, 401009  
  Organisation: Timavlönade UTB 

Tidsbegr.enl.skollagen, From: 2022-12-01, intermittent 
Utfärdat av: Marita Hallgren, Rektor för förskola 
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