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Avsiktsförklaring mellan Skolverket och Älmhults kommun inom 
ramen för Riktade insatser för skolans digitalisering (7.5.2-2020-
565) 

 
  

1 Parter 
Skolverket: 
Skolverkets kontaktperson: Emma Rosén 
Tele: 08-527 335 96, Mail: emma.rosen@skolverket.se 
 
Älmhults kommun: 
Kontaktperson: Peter Lundström  
Tele: 0470-553 79, Mail: peter.lundstrom@almhult.se 
 
2 Syfte med Riktade insatser för skolans digitalisering 

Riktade insatser för skolans digitalisering syftar till att stärka den digitala kompetensen hos 
huvudmän och skolor för att öka skolors möjlighet att:  

 kunna möta läroplanens skrivningar gällande digital kompetens. 
 nå uppsatta mål i Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet avseende: 

o Fokusområde 1: Digital kompetens för alla i skolväsendet. 
o Fokusområde 2: Likvärdig tillgång och användning. 

 genomföra digitala nationella prov.  

I avsiktsförklaringen ska Skolverket och huvudmannens/skolans respektive ansvar och åtaganden 
klargöras. 

Denna avsiktsförklaring gäller arbetet med att genomföra nulägesanalys och ta fram en 
åtgärdssplan för prioriterade utvecklingsområden och insatser hos huvudmannen/skolan.  

3 Insatsens tidsperiod och aktuella mötesdatum 
3.1 Insatsens tidsperiod 

Insatsen pågår mellan 2020-06-23 och 2020-12-31  
3.2 Datum för skolverkets besök  

Skolverket träffar det lokala teamet 2020-09-07. 
3.3 Datum för nätverkskonferenser  

Skolverket anordnar en nätverkskonferens under insatsen. Konferensen kommer att genomföras 
digitalt 10 september.  

 

5



4 Skolverkets och huvudmannens/rektors respektive ansvar och åtaganden 

4.1 Huvudmannens/rektors ansvar 
Inom ramen för insatsen ansvarar Huvudmannen/rektor för att: 

- tillsätta ett lokalt team med personer som Huvudmannen/rektor bedömer lämpliga att 
vara Skolverkets kontaktpersoner och utföra de arbetsuppgifter insatsen medför.  

- frigöra tid och resurser inom organisationen för arbetet. 
- initiera, styra och följa upp det lokala teamets arbete som innebär att: 

o genomföra en nulägesanalys utifrån de ramar och riktlinjer som Skolverket 
tillhandahåller och i samverkan med Skolverkets personal. 

o i samarbete med Skolverket ta fram åtgärder och formulera dessa i en 
handlingsplan där prioriterade utvecklingsområden och insatser beskrivs i relation 
till nulägesanalysen. 

o delta i möten och konferenser som Skolverkets anordnar med syfte att bidra till 
kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.  

o använda sig av materialet som tagits fram av Skolverket inom ramen för insatsen. 
o utvärdera insatsens olika delar och det material som tagits fram. 
o säkerställa och förankra arbetet på olika nivåer inom organisationen, inklusive 

huvudman, rektor, personal och elever.  

4.2 Skolverkets ansvar 
Inom ramen för insatsen ansvarar Skolverket för att ge stöd och vara samtalspartner till 
Huvudman, rektor och det lokala teamet genom att: 

- erbjuda ett självskattningsverktyg på huvudmanna-, rektors-, respektive lärarnivå. 
- planera och genomföra möten i samverkan med det lokala teamet. 
- ta fram olika material/verktyg för att inspirera och stödja huvudmannen/skolan i arbetet. 
- stödja det lokala teamets arbete med att ta fram nulägesanalys och handlingsplan. 

 
 

Denna avsiktsförklaring har upprättats i två exemplar varav parterna har tagit var sitt. 

 
 
För Skolverket För Älmhults kommun  
    
 

__________ 

 

 

 

_________ 

 

 

Datum 

 

___________________________ 

Helena Elwin 

Enhetschef  

Datum 

 

___________________________ 

Roger Johansson 

Utbildningschef 
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Utbildningsförvaltningen  
Anna Rix Grönvall   
anna.rix-gronvall@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Redovisning av åtgärder och utredning  
Ärendenummer UN 2020/113 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen har den 4 maj 2020 tagit emot en anmälan från 
vårdnadshavaren till en elev på Elmeskolan. Skolinspektionen lämnar anmälan 
till Älmhults kommun för utredning och eventuella åtgärder. Utredning och 
eventuella åtgärder ska senast 14 september 2020 redovisas till 
Skolinspektionen. 
 
Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 
Beslutsunderlag 

 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-13 

 Huvudmannens redovisning utifrån anmälan mot Elmeskolan i Älmhults 
kommun, daterad 2020-08-20 

 
 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att överlämna utbildningsförvaltningens 
redovisning till Skolinspektionen. 
 
 
 
Anna Rix Grönvall Roger Johansson 
Grundskolechef Utbildningschef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Skolinspektionen 
För kännedom 
Rektor Elmeskolan, Eva-Lena Brafield 
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Utbildningsförvaltningen  
Anna Rix Grönvall   
anna.rix-gronvall@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Redovisning av åtgärder  
Ärendenummer UN 2019/160 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen har den 18 september 2019 tagit emot en anmälan från en 
vårdnadshavare till en elev (X) vid Ryfors skola i Älmhult.  
Skolinspektionen ska i sin utredning ta ställning till om Älmhults kommun, som 
är huvudman för Ryfors skola, följt bestämmelserna om rätten till stödinsatser 
och disciplinära åtgärder. Utredningen gäller läsåret 2019/20.  
 
Älmhults kommun ska senast den 31 augusti 2020 vidta åtgärder så att elevens 
rätt till stödinsatser tillgodoses och så att författningarnas krav avseende 
disciplinära åtgärder efterlevs. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag 
som ovan redovisas skriftligt till Skolinspektionen. 
 
Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-13 

 Huvudmannens redovisning av vidtagna åtgärder utifrån anmälan mot Ryfors 
skola i Älmhults kommun daterad 2020-08-13 
 

 
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att överlämna utbildningsförvaltningens 
redovisning av åtgärder till Skolinspektionen.  
 
 
Anna Rix Grönvall Roger Johansson 
Grundskolechef Utbildningschef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Skolinspektionen 
För kännedom 
Rektor Ryfors skola, Charlotta Gustafsson
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Patientsäkerhetsberättelse 2019-08-19 - 2020-06-12 

Lagar 

Några av de viktigaste lagarna och förskrifterna i inom hälso- och sjukvården (och därmed för 
EMI) är patientsäkerhetslagen, patientlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt föreskrifterna om 
vaccination av barn. 

 
 Patientsäkerhetslagen 

Syftet med patientsäkerhetslagen, PSL (2010:659) är att främja hög patientsäkerhet 
och minska vårdskadorna. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om 
vårdgivarnas ansvar för systematiskt patientsäkerhetsarbete, legitimation och 
behörighet för vårdpersonal, skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal, tillsyn 
av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

 
 Patientlagen 

Syftet med patientlagen (2014:821) är att stärka och tydliggöra patientens ställning, 
integritet, självbestämmande och delaktighet. Lagen innehåller bland annat 
bestämmelser om tillgänglighet, information, samtycke, delaktighet, fast vårdkontakt 
och individuell planering, val av behandlingsalternativ och hjälpmedel, ny medicinsk 
bedömning samt val av utförare. 
 

 Hälso- och sjukvårdslagen 
Från den 1 april 2017 gäller en ny hälso- och sjukvårdslag, HSL (2017:30). HSL 
innehåller de grundläggande reglerna för all hälso- och sjukvårdsverksamhet. Lagen 
fokuserar på de skyldigheter som vårdgivarna och huvudmännen har och anger målen 
för hälso- och sjukvården. HSL innehåller bland annat bestämmelser om krav på god 
vård och att kvaliteten i verksamheten ska utvecklas och säkras. Enligt HSL ska det 
finnas personal, lokaler och utrustning som säkerställer att god vård ska kunna ges. 
Mer detaljerade regler till HSL finns från 1 april 2017 i hälso- och 
sjukvårdsförordningen (2017:80). 
 

 Föreskrifter om vaccination av barn 
Den 1 juni 2016 trädde nya föreskrifter om vaccination av barn i kraft. Den innebar ett 
förtydligande av barnhälsovårdens respektive elevhälsans skyldigheter att erbjuda 
grund- samt kompletterande vaccination. 
En praktisk konsekvens av den nya regleringen är att sjuksköterskor som har 
behörighet att ordinera vaccin enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2000:1) nu 
fick behörighet att självständigt ordinera kompletterande vaccinationer i enlighet med 
de nya föreskrifterna. 
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Viktiga förordningar 

Förordningar är regler som utfärdas av regeringen på bemyndigande av riksdagen. Det 
finns inte så många förordningar inom hälso- och sjukvårdens område. De som kan 
nämnas är: 

 Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) 
 Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 
 Förordning (2013:196) om underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg om 

beslut att avskeda legitimerad yrkesutövare. 
 
 
Viktiga föreskrifter 
Föreskrifter och allmänna råd är regler som utfärdas av statliga myndigheter efter 
bemyndigande av regeringen. Föreskrifter är bindande, vilket innebär att man måste följa 
dem. Allmänna råd är generella rekommendationer, de är inte bindande, men ändå starkt 
vägledande. Exempel på viktiga föreskrifter är: 

 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete. 

 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLH-FS 2016:40) om journalföring 
och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården. 

 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om 
läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. 

 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av 
arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. 

 
Lokala direktiv 
I många föreskrifter och allmänna råd ställs krav på att det ska finnas lokala skriftliga 
direktiv, rutiner och instruktioner. Detta gäller till exempel läkemedelshantering, 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete samt informationssäkerhet och journalföring. 
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Mål för EMI:s patientsäkerhetsarbete under läsåret 2019 - 2020: 

1. Säkerställa överrapportering mellan skolorna när elever byter skola eller stadium. 
2. Arbeta förebyggande och främjande för att minska förekomsten av övervikt och fetma 

hos elever.  
3. Fördjupa arbetet med avvikelsehanteringen för att ytterligare säkerställa kvaliteten. 

 
 
Aktivitet: 

1. Upprätta rutiner för utskrift av vaccinationsrapporter för år 9 samt muntlig överföring 
av information mellan skolsköterskorna år 6 och 7. 

2. Böcker har beställts till alla skolsköterskor till en bokcirkel. 
3. MLA har på möten lyft vikten av att skriva avvikelser. 
  

 
Resultat och analys 

1. Skolsköterska för Haganässkolan har skrivit ut vaccinationsrapporter för år 9 vilket 
medför att informationen kommer rätt stadium till del. Då detta är första året denna 
åtgärd görs vet vi inte utfallet av åtgärden utan utvärdering får göras till nästa år. Vid 
övergången vid år 6 - 7 är den muntliga överrapporteringen ingen ny åtgärd utan en 
inarbetad, välfungerande rutin. 

2. Bokcirkeln har inte genomförts utan läsningen har fått ske på egen hand. Vi bedömer 
att det av verksamhetschef och MLA behöver ske en planering för att möjliggöra både 
inläsning och diskussionstillfälle.  

3. Antalet rapporterade avvikelser har ökat.  

 

 

Avvikelser 
Risker i hälso- och sjukvården skall minimeras i första hand genom förebyggande åtgärder. 
Därför skall hälso- och sjukvårdspersonal rapportera alla felbehandlingar, tillbud, incidenter 
och andra avvikelser som har betydelse för patientsäkerheten, även om ingen kommit till 
skada. 
 
Vårdgivaren, dvs utbildningsnämnden, skall ha rutiner för hantering av avvikelser som en del 
av kvalitetssystemet. Det kvalitativa ledningssystemet säkerställer att uppföljning och 
utvärdering av skolhälsovårdens kvalitetsarbete sker i juni varje år. Händelser i verksamheten 
som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada rapporteras som avvikelse till MLA 
och verksamhetschef och utreds i enlighet med Patientsäkerhetslagen 1 kap 3§, 6 kap 4§ samt 
3 kap 9§ och 10§. Dokumentation sker enligt patientsäkerhetslagen. Regelbundna möten 
genomförs med skolsköterskorna då aktuella frågor diskuteras och behandlas samt 
dokumenteras.  
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Avvikelser, med eller utan inträffad skada, rapporteras på särskild blankett till 
verksamhetschef och MLA. Händelsen analyseras och erfarenheterna återförs till 
verksamheten på skolsköterskemötena. 
 
När en felhandling inneburit att en patient drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av, 
allvarlig skada eller sjukdom, skall det inträffade anmälas till IVO (Lex Maria-anmälan) 
enligt 3 kap. 5 § Patientsäkerhetslagen. Anmälningsskyldigheten innebär att en vårdgivare har 
skyldighet att till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) anmäla om en patient i samband 
med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller 
sjukdom.  
 
Vårt fördjupade arbete kring avvikelserapporteringar har givit resultat då vi i år har 18 rapporterade 
avvikelser jämfört med föregående år då vi endast hade 2 avvikelser. 
Under läsåret har det inkommit 18 avvikelser vilket tyder på ett förbättrat arbete kring 
rapporteringen. Exempel på områden som berörs i avvikelserapporterna är journalsystemet, 
vaccinationer och bristfällig tillgång till skolsköterska.  
 
 
Mål för EMI:s patientsäkerhetsarbete under läsåret 2020 – 2021 är: 

1. Följa upp hur överrapportering mellan Linnéskolan och Haganässkolan fungerar 
gällande uppvaccinationer. 

2. Arbeta förebyggande och främjande för att minska förekomsten av övervikt och fetma 
hos elever. I de fall övervikt och fetma ändå förekommer hos eleverna ska 
skolsköterskor ha en trygg struktur för dessa svåra samtal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum och ansvarig för innehållet 
 
Älmhult 2020-08-11                  Charlotte Ingvarsson, verksamhetschef CBEH 
 
 
 
Älmhult 2020-08-11                  Marie Pripp, MLA
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Elevhälsans medicinska insats 

verksamhetsberättelse 
 

Läsåret 2019 - 2020 
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Inledning 
 
Samlad elevhälsa 
Begreppet samlad elevhälsa började tillämpas i och med att Skollagen (201:800) började 
tillämpas. Då samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska 
insatserna i en samlad elevhälsa. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala 
och specialpedagogiska insatser. Elevhälsans insatser ska stödja eleven mot utbildningens 
mål. Varje profession inom elevhälsan samverkar med varandra och med professioner utanför 
skolan. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och främjande. 
 
Organisation  
Enligt skollagen ska eleverna ha tillgång till elevhälsans olika professioner. På skolorna finns 
lokala elevhälsoteam (EHT) i vilka elevhälsans olika professioner ingår. Älmhults kommun 
har valt att inrätta en central barn- och elevhälsa (CBEH) i vilken det ingår skolpsykolog, 
skolsköterska, skollogoped och specialpedagog. CBEH arbetar på uppdrag från skolorna. 
Elevhälsans medicinska insats (EMI) omfattar skolsköterskor och skolläkare. 
Skolsköterskorna ingår i CBEH och är anställda av utbildningsförvaltningen och underställda 
verksamhetschef. En skolsköterska har medicinskt ledningsansvar (MLA). Skolläkartjänster 
har under det gångna läsåret köpts in från Sefo Medica AB. 
 
Skolhälsovården 
EMI ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. 
Elevhälsan kan delta i undervisningen och bidra till goda och hälsosamma levnadsvanor. 
Elevernas utveckling mot skolans kunskapsmål ska stödjas. 
EMI är att jämställa med elevernas företagshälsovård. Skolan ska erbjuda god arbetsmiljö för 
att främja lärande och personlig utveckling. Skollagen hänvisar till bestämmelserna om god 
arbetsmiljö i arbetsmiljölagen. I arbetsmiljölagens mening är skolan en arbetsplats som alla 
andra och därför gäller arbetsmiljölagen samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.   
Alla elever i grundskolan, grundsärskolan ska enligt skollagen erbjudas minst tre hälsobesök 
och i gymnasieskolan minst ett hälsobesök. EMI i Älmhults kommun erbjuder hälsosamtal i 
förskoleklass, åk 4, åk 8 samt åk 1 på gymnasiet. Utöver detta träffar skolsköterskorna 
eleverna för tillväxtkontroll och vaccination i åk 2 och åk 6 samt information om sex och 
samlevnad i åk 5 enligt nationellt basprogram. 
Skolsköterskor är legitimerad personal som även lyder under Hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL) vilket innebär att alla insatser som utförs måste dokumenteras enligt gällande 
lagstiftning (se bilaga 1 Kvalitativt ledningssystem). Ur sekretessynpunkt tillhör den 
medicinska insatsen en självständig verksamhetsgren i förhållande till skolans verksamhet i 
övrigt. Stark sekretess gäller för en elevs hälsotillstånd och andra personliga förhållanden. 
Skolsköterska eller skolläkare kan bryta sekretess om medgivande för detta erhålls av 
vårdnadshavare eller myndig elev.   
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Lokal organisation 
Den totala skolsköterskeresursen har under läsåret varit 6,9 tjänster, varav 0,2 är medicinskt 
ledningsansvarig (MLA), fördelat på 9 personer. Under läsåret har vakanser förekommit, på i 
snitt 75%, vilka vi inte lyckats rekrytera till. Övriga skolsköterskor har fått rycka in och 
genomföra nödvändiga vaccinationer. Det råder stor brist på legitimerade sjuksköterskor och 
skolsköterskor är en ännu större bristvara vilket gör att framförhållning i kommande 
rekrytering ses som en nödvändighet.  
 
Skolläkartjänst har under läsåret köpts in via Sefo Medica AB, sex tillfällen á 8 timmar har 
använts. Skolläkaren kan tillsammans med skolsköterskan undersöka elevernas arbetsmiljö. 
Skolläkaren kan bidra med medicinsk kompetens för att skapa god arbetsmiljö. På gymnasiet 
samverkar skolläkaren med skolsköterskan i bedömningar av spirometrier, denne kan även 
delta i förebyggande och främjande arbete genom föreläsningar i klasserna och på 
föräldramöten.   
Eleverna har dessutom erbjudits sjukvårdsinsatser från skolläkaren i varierande utsträckning. 
 
 
Mål – resultat - analys 
 
Mål 

 EMI har erbjudit alla barn och ungdomar hälsobesök i F-klass (tillsammans med 
vårdnadshavare), åk 4, åk 8 och Gy 1 enligt nationellt basprogram.  

 EMI har erbjudit vaccinationer enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter om svenska 
barnvaccinationsprogrammet. 

 Skolläkarbesök har erbjudits vid behov. 
 
 

Resultat och analys 
 
Hälsosamtal 
 
Hälsosamtal med elever i 
F-klass 257 
Åk 4 240 
Åk 8 93 (2/3 av Linnéskolans ej genomförda pga. vakans) 
Gy 1 210 
  
Totalt antal hälsosamtal 800 

 
Hälsosamtalens främsta syfte är att främja hälsa och förebygga ohälsa. 
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Antalet hälsosamtal har minskat jämfört med föregående läsår, detta beroende på rådande 
personalsituation på högstadiet och gymnasiet samt Covid-19 pandemin som gjorde att eleverna ”togs 
hem” av föräldrarna samt att distansundervisning infördes. Detta fick till följd att eleverna inte var på 
plats på skolan så samtalen kunde genomföras. 
 
Spirometriundersökningar har utförts av skolsköterska och sambedömts med skolläkare på elever i 
program där det finns risk att komma i kontakt med bl. a. isocyanater. 
 
Skolsköterskorna på respektive skola har gjort en sammanställning av förekomsten av fetma hos eleverna, 
här är dock uppgifterna från Internationella skolan och Linnéskolan ofullständiga då elever hållits hemma 
pga. oro för Covid-19 samt att skolsköterska varit på plats reducerad tid pga. sjukskrivning. Därför anger 
vi inte resultat för åk 8 i tabellen. 
 
 

Antal elever 

F-klass Åk 4 Åk 8 Gy 1 

Totalt antal:  
257 elever 
 
Övervikt: 
17 elever = 6,6% 
Fetma: 
12 elever = 4,6% 

Totalt antal:  
240 elever 
 
Övervikt: 
39 elever = 16,0% 
Fetma: 
11 elever = 4,5% 

Totalt antal:  
 
 
Övervikt: 
 
Fetma: 
 

Totalt antal:  
210 elever 
 
Övervikt:  
11 elever = 5,2% 
Fetma: 
11 elever = 5,2% 

 

De elever som bedöms ha fetma erbjuds ett samtal med skolsköterskan och/eller besök hos 
skolläkaren men många tackar nej. 
 
Genomgående på hälsosamtalen framkommer brister när det gäller elevernas basala behov 
såsom kost, sömn och fysisk aktivitet. Stor andel elever säger sig inte äta frukost eller lunchen 
på skolan, antalet timmars sömn är lågt och fysisk aktivitet utförs endast i liten utsträckning 
utöver idrotten på skolan. Samtidigt är skärmtiden och tiden som läggs på sociala medier hög. 
Detta är oroande ur flera perspektiv. Då de basala behoven inte tillgodoses kan eleverna inte 
förväntas klara de krav som finns uppsatta, både inlärningssituationer och socialt samspel 
påverkas när energi saknas. Att eleverna lägger stor tid vid skärm och sociala medier kan vara 
utvecklande men även ge upphov till konflikter som eleverna bär med sig till skolan dagen 
efter. Sammantaget ger det bilden av elever som inte får de bästa förutsättningarna till 
inlärning och som riskerar drabbas av psykisk ohälsa. Delar av ansvaret för dessa basala 
behov vilar på skolan även om vårdnadshavare har det största ansvaret. De delar där skolan 
kan bidra är skolluncherna och ökad fysisk aktivitet. Skolluncherna är det som eleverna själva 
omtalar som ”dåliga” då de upplevs smaklösa, ihopblandade i grytor/röror, nya maträtter men 
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också att miljön i matsalen inte ger någon matro. Dessa basala behov är områden där vidare 
arbete ses som nödvändigt. 
 
En annan punkt som elever ofta tar upp på hälsosamtalen är klimatet i klassrummen som 
beskrivs som stökigt, oroligt, hög ljudnivå, utsatthet och frekventa lärarbyten (då dessa väljer 
att avsluta sina tjänster). Lärarna står för tryggheten i klassrummet och när dessa slutar 
uppstår ett oroligt klimat för alla men värst drabbade blir de elever som har någon form av 
diagnos eller svårighet som kräver en tydlig och stabil struktur. Då denna struktur faller blir 
dessa elever oroliga och situationen blir då stökig för alla eleverna i klassen. Möjligheten till 
inlärning och studieron minskar under dessa omständigheter. 
 
Under våren har Covid-19 gjort att skolsköterskornas arbete förändrats och försvårats 
eftersom elever hållits hemma och undervisning har skett på distans. Vissa delar av 
skolsköterskornas arbete får nu istället utföras till hösten. Hos eleverna kan både positiva och 
negativa effekter ses som följd av förändrade förhållanden inom skolan. För några av de 
”hemmasittande” eleverna har studier på distans varit gynnsam då de fått uppgifter digitalt, 
möjlighet att studera i sin hemmiljö men med tillgänglig lärare att fråga om hjälp. Däremot 
för elever som gynnas av studier i skolmiljö har situationen varit svår, att inte få träffa 
kamrater och lärare, känslan av ensamhet och socialt utanförskap kan framöver orsaka ökad 
psykisk ohälsa. 
 
Uppgifter som framkommer i hälsosamtal på individnivå åtgärdas tillsammans med berörda 
professioner inom elevhälsan. 
Uppgifter på gruppnivå tas till elevhälsoteamen som ett led i det förebyggande och främjande 
arbetet. 
 
I det stora hela uppfyller vi målet med att alla ska erbjudas hälsosamtal men pga. årets 
ansträngda personalsituation och rådande pandemi har inte alla samtal kunnat genomföras. 
Samtalen kommer att genomföras under nästa läsår. 
 
 
Vaccinationer 
Under våren 2015 kom nya riktlinjer för vaccination av nyanlända elever. Det var en 
skärpning av tidigare föreskrifter som innebar att alla nyanlända elever ska grundvaccineras 
inom skolhälsovårdens ramar. Från och med våren 2016 kom även vaccination med Gardasil 
in i programmet som erbjudande till alla nyanlända flickor i åldern 12 - 18 år, detta gäller för 
Internationella skolans nyinflyttade elever.  
 
 
Åk 2 Vaccination mot påssjuka, mässling och röda hund (MMR) 207 doser 
Åk 6 HPV-vaccin mot livmoderhalscancer (Gardasil) 99 x 2 doser 
Åk 8 Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta 171 doser 
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Extra vaccinationsmottagningar har erbjudits för de elever som är ovaccinerade eller ofullständigt 
vaccinerade. 
 
Skola Antal givna doser 
Gemöskolan 29 
Haganäs 37 
Elme/ISÄ 62 
Linneskolan Ofullständiga uppgifter 
Diö/Liatorp 30 

 

På Elme/Internationella skolan inkommer många ofullständigt vaccinerade elever enligt svenska 
barnvaccinationsprogrammet. Även Linnéskolan har, som enda högstadium, flertalet elever vars 
vaccinationsstatus behöver ses över.  
 
Till vaccinationsmottagningen på Gemöskolan uteblev många av eleverna från Linnéskolan vilket beror 
på att eleverna hade ett stort motstånd mot att gå över till Gemöskolan. Detta åtgärdades under 
höstterminen så att skolsköterska från Gemöskolan gick över till Linnéskolan när det är dags att 
vaccinera. Detta fortgick dessvärre inte under vårterminen då skolsköterska på Linnéskolan avslutade sin 
tjänst. Istället har de aktuella eleverna fått vänta med sin uppvaccinering, statistik saknas över antal givna 
doser till dessa elever varför ingen siffra anges i tabellen. 
 
Målet att erbjuda alla elever vaccinationer, enligt svenska barnvaccinationsprogrammet, är uppnått. Vi 
kommer nog aldrig kunna uppnå att 100% av eleverna är vaccinerade, eftersom missförstånd och 
vårdnadshavares olika åsikter påverkar i vilken utsträckning eleverna vaccineras. 
 
 
Skolläkarmottagning 
En skolläkare har varit i tjänst under året. På gymnasiet har skolläkarens mottagning i huvudsak varit 
inriktad mot de yrkesförberedande programmen där eleverna har undersökts i enlighet med 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter för arbete med hälsofarliga ämnen. På gymnasiesärskolan har 
skolsköterska och skolläkare haft ”tjej- och killgrupp” i vilken eleverna fått ställa diverse olika frågor. 
Skolläkaren har medverkat vid totalt 72 besök samt har haft 9 konsultationer. Målet att erbjuda skolläkare 
vid behov är uppfyllt. 
 
 
Samverkan  
Skolsköterskor ingår alltid i skolans EHT och arbetar tillsammans med övrig elevhälsa för att stödja, 
stärka och uppmärksamma elevers utveckling mot skolans mål, samt utveckla lärandemiljön utifrån 
elevers olika behov. Skolsköterskan bidrar med medicinsk kompetens om barn och unga med sjukdom 
eller funktionsnedsättning så att elevernas speciella behov uppmärksammas och de får adekvat stöd. 
Skolsköterskan samverkar med skolans EHT när elev remitteras till BUP och i samband med medicinsk 
bedömning inför mottagande i särskola. 
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Skolsköterska från Haganäs och Linnéskolan har deltagit i Ungdomsgruppen. Ungdomsgruppen är en 
samverkansgrupp med olika professioner och myndigheter i kommunen som samverkar för att motverka 
en negativ utveckling för ungdomar i riskzonen.  
Skolsköterskor medverkar regelbundet på föräldramöten. I regionen finns ett nätverk för MLA i vilket vi 
deltar.  
 
 
Dokumentation i elevjournal 
Dokumentation sker i Cambio Cosmic. Elever och föräldrar informeras om sammanhållen journalföring i 
samband med hälsosamtal i F-klass. Skolsköterskorna förutsätts ha kunskap och vetskap om vilka lagar 
och föreskrifter som omgärdar dokumentation inom hälso- och sjukvården, man förutsätts också ha 
kunskap om spärr av journal och loggkontroller. Som ett led i kvalitetssäkring av EMI kommer 
vidareutbildning inom ovanstående att genomföras. 
 
 
Systematisk uppföljning av patientsäkerhetsarbetet 
 
Loggkontroller 
Loggkontroller har utförts en gång per termin, en avvikelse har framkommit vid loggkontroll men vid 
samtal framkommer inget otillbörligt.  
 
 
Klagomålshantering 
Ett klagomål rörande skolhälsovården har inkommit. 
 
 
Avvikelser 
Alla skolsköterskor ska vara införstådda med att avvikelser ska skrivas så snart något har inträffat eller 
hade kunnat inträffa. De ska veta att det är för att säkerställa rutiner och förbättra kvalitén i verksamheten. 
Under läsåret har fördjupat arbete gjorts kring avvikelserapporter, det har inkommit 18 avvikelser vilket 
tyder på ett förbättrat arbete kring rapporteringen. Exempel på områden som berörs i avvikelserapporterna 
är journalsystemet, vaccinationer och bristfällig tillgång till skolsköterska. 
 
 
Skolpsykolog 
Psykologens främsta uppgift är att arbeta förebyggande och främjande tillsammans med 
elevhälsan. Psykologen bidrar också med psykologiska råd och kunskap runt elever med olika 
skolsvårigheter och psykisk ohälsa samt medverkar i insatser på individ-grupp-
organisationsnivå. Fokus i arbetet ligger på att stödja elevens utveckling mot utbildningens 
mål. På rektorns uppdrag genomför psykologen skolpsykologiska utredningar och 
bedömningar av elever och grupper. En utredning görs när det finns risk att en elev inte når 
kunskapskraven och skolpersonalen behöver information om elevens kognitiva resurser för att 
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kunna anpassa sitt arbetssätt. Psykologen ska aldrig utreda om det inte kommer eleven till 
gagn. Psykologen ska göra sig tillgänglig för skolpersonal och elever. Dokumentation ska 
utföras enligt patientdatalagen PDL (2008:355) för alla arbetsuppgifter som medför direkt 
kontakt med enskilda elever, deras föräldrar eller kontakt med vården om enskilda elever (till 
exempel kontakt med BUP). Psykolog deltar och bidrar till det systematiska kvalitetsarbetet 
med årliga uppföljningar och utvärderingar.  

Under läsåret 2019/2020 var en psykolog anställd på 100% sysselsättningsgrad. Under denna 
period gjordes 9 psykologutredningar jämfört med 9 stycken under läsåret 2018/2019. 
Efterfrågan av utredningar har ökat under denna period och kölistan har växt i jämförelse med 
förra läsåret.  

 

Utbildningsinsatser som har genomförts av psykologen under läsåret är följande:   

En utbildningsinsats om självmedkänsla gjordes på Klöxhultsskolan under deras må-bra 
vecka under hösten. Mentorerna i 4:an, samt EHT fick en föreläsning om självmedkänsla. En 
workshop av 45 minuter genomfördes med alla 4:or (i mindre grupper). Syftet var att lära 
eleverna att vara snälla mot sig själva, särskilt när situationen är svår samt att stärka deras 
självkänsla.  

En utbildningsinsats i form av en föreläsning om psykiskt mående och självmord gjordes på 
ISÄ i maj 2020. Hela arbetslaget på PYP samt EHT deltog. Syftet var att ge skolpersonalen 
mer kunskap om depression och ångest hos ungdomar samt att kunna ge råd om hur man kan 
prata med ungdomar som mår dåligt eller när de uttrycker självmordstankar.  

En utbildningsinsats för förskolepersonalen planerades tillsammans med specialpedagogen 
inriktad mot förskolan och pedagogisk utvecklare inriktad mot förskolan under våren 2020. 
Utbildningen skulle handla om svåra samtal i förskolan. Syftet var att höja personalens 
samtalsfärdigheter. Insatsen blev avbokad på grund av Corona. 

 

Skollogopeder 

Logopedernas främsta uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande tillsammans 
med övrig personal i elevhälsan. Logopederna bidrar också med språkstimulerande råd och 
kunskap runt elever med språkstörning samt medverkar i insatser på individ-grupp-
organisationsnivå. Fokus i arbetet ligger på att stödja elevens utveckling mot utbildningens 
mål. Arbetet kan ske i form av observationer, handledning, råd och stöd och logopederna är 
med vid överlämningar kring barn med språkstörningar mellan förskola och skola samt 
mellan de olika stadierna under skolgången. På rektorns uppdrag genomför logopeden 
utredningar av språk-, läs-, skriv- och räkneförmåga och bedömningar av elever och grupper. 
Innan utredning erbjuds handledning kring anpassningar i klassrummet, utifrån pedagogernas 
och elevernas upplevda utmaningar, och efter en utredning får skolpersonalen mer 
information om elevens resurser för att kunna anpassa sitt arbetssätt. Dokumentation ska 
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utföras enligt patientdatalagen PDL (2008:355) för alla arbetsuppgifter som medför direkt 
kontakt med enskilda elever, deras föräldrar eller kontakt med vården om enskilda elever (till 
exempel kontakt med barnhabilitering, logopedmottagning eller BUP). Logopederna deltar 
och bidrar till det systematiska kvalitetsarbetet med årliga uppföljningar och utvärderingar.  

Under läsåret 2019/2020 var två logopeder anställda på sammanlagt 140% 
sysselsättningsgrad. Under denna period gjordes 16 logopedutredningar jämfört med 22 
stycken under läsåret 2018/2019. Det minskade antalet utredningar är en effekt av att det 
förebyggande och hälsofrämjande arbetet har ökat, i enlighet med skollagen, och detta arbete 
har bestått bland annat av utbildningar och handledning till personal.  

 

Några av de utbildningsinsatser som har genomförts under läsåret är följande:  

Logopederna har genomfört fyra TAKK-utbildningar med personal på förskolorna/skolorna. 
Tre av dem har genomförts tillsammans med specialpedagog inriktad mot förskolan. Varje 
utbildning har ägt rum vid fem träffar á 1,5 timme.  

De enheter som dessa fyra utbildningar har genomförts på under detta läsår är:   

 All personal på Gemö lågstadium (erbjuden efter förfrågan från rektor) 
 All fritidspersonal från Diö och Liatorp (erbjuden efter förfrågan från rektor) 
 En utbildning öppen för all skolpersonal, där Orion Haganäs och Diöskolan var 

välrepresenterade, samt enstaka pedagoger från andra skolor. 
 En utbildning öppen för all förskolepersonal, där flertalet enheter var representerade. 

TAKK-kurserna är ständigt välfyllda och efterfrågan på kurser, för att kunna stärka språket i 
klassrummet/på förskoleavdelningen, kommer in fortlöpande varje termin.  

Logopederna har genomfört en workshop i bildstödsprogrammen Symwriter och Inprint för 
det kommunövergripande fritidspersonalnätverket. Vid workshopen var det fokus på hur 
bildstödsprogrammen kan användas för visualisering av schema men också som förstärkning 
vid löpande text i exempelvis veckobrev eller andra sammanhang för att underlätta för elever i 
språklig sårbarhet (språkliga svårigheter eller flerspråkighet etc.) och deras vårdnadshavare.  

Logopederna har hållit i två av de kommungemensamma specialpedagog- och 
speciallärarträffarna. Vid första träffen var inriktningen dyslexi och dyskalkyli med fokus på 
identifiering, utredning och åtgärder.  

Vid andra träffen var inriktningen språk, språkstörningar och språkutvecklande arbetssätt. 

Logopederna har också genomfört workshops kring de digitala hjälpmedel som det finns 
kommunlicens på, med fokus på talsyntes och rättstavningsprogram samt inlästa läromedel 
och skönlitterära inlästa böcker. Dessa workshops har genomförts i samarbete med 
specialpedagoger och hållits på Orion på Linnéskolan, både för personal i grupp samt för 
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personal och enskilda elever. Ett liknande upplägg har gjorts på Linnéskolan, fast med fokus 
på elevgruppen i behov av särskilt stöd. Det finns dock fortsatta behov av att dessa workshops 
hålls för personalgruppen, så att all personal känner sig bekväm även med dessa program som 
i många fall är nödvändiga för att eleverna i behov av särskilt stöd ska kunna nå 
kunskapsmålen i skolan.  

Logopederna har tillsammans med specialpedagog med inriktning skola hållit i NPF-
utbildning vid ett tillfälle, och varit en del av ett projekt på Gemö, med inriktning mot fritids 
och lågstadiet när det gäller organisation och planering, där såväl elever som personal har fått 
bidra för utveckling mot en mer ändamålsenlig verksamhet.   

Utbildningsinsatser kring flerspråkighet och språkstimulerande pedagogik har av logopederna 
erbjudits till verksamheterna och under vårterminen 2020 var det Linnéskolan som önskade 
denna insats. Planeringen genomfördes men Corona kom emellan innan utbildningsinsatsen 
hann genomföras. Syftet var att utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet med 
språk i klassrummet. 

 

Översikt arbete psykolog/logopeder  

Centrala Barn- och Elevhälsan läsår 2019 - 2020 

  

Under läsåret 2019 - 2020 fanns 1 psykolog och 2 logopeder på Centrala Barn- och 
Elevhälsan.  

Fördelning arbete i procent per skola / yrkeskategori (allt arbete; inklusive utredning, 
konsultation, handledning, utbildning, EHT, överlämning osv.). 

   Psykolog  Logopeder 
Haganässkolan 8%  9% 
Linnéskolan 11%  31% 
Gemöskolan 13%  4% 
Elmeskolan 13%  13% 
Klöxhultskolan 17%  12% 
ISÄ 4%  6% 
Liatorps skolan 2%  3% 
Ryforsskolan 4%  2% 
Diö skolan 3%  15% 
Montessoriskolan 2%  1% 
Särskolan 21%  2% 
Förskolan 2%  2% 
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Fördelning utredningar / övrigt arbete (som förebyggande och främjande arbete med bland 
annat handledning, konsultation och utbildning).  

  Psykolog Logopeder 
Utredningar 48%  45% 
Övrigt arbete 52%  55% 

  

 

Antal EHT där psykolog/logoped deltog 

  Psykolog Logopeder 
EHT 31  44 

 

 

Mål 2020 / 2021 
 Likvärdighet i arbetet med problematisk skolfrånvaro och en ökad skolnärvaro.  
 Arbetat med dokumentation och uppnått likvärdighet i elevens journalanteckningar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Älmhult 200811 
 
 
 
Charlotte Ingvarsson, verksamhetschef Marie Pripp 
Centrala Barn och Elevhälsan (CBEH)  Medicinskt ledningsansvarig  
  skolsköterska (MLA)                                                            
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 Tjänsteskrivelse   

 2020-08-14  1(1) 

Utbildningsförvaltningen  
Charlotte Ingvarsson   
charlotte.ingvarsson@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Kvalitativt ledningssystem för elevhälsans 
medicinska insats   
Ärendenummer UN2020/160 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det kvalitativa ledningssystemet innehåller en sammanställning av strukturen för 
vårdgivaren för att dennes ansvar ska kunna säkerställas. 
Elevhälsans medicinska insats består av skolsköterskor, skolläkare och psykolog 
och kan även innefatta logoped.  
Verksamheten ska främst vara förebyggande och främjande enligt vetenskap och 
beprövad erfarenhet i enlighet med de lagar som styr hälso- och sjukvården i 
skolan.  
 
Beslutsnivå 
Utbildningsnämnd 
 
Beslutsunderlag 
 Kvalitativt ledningssystem för elevhälsans medicinska insats (EMI) i 

Älmhults kommun  

 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-14  
 

 
 Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

1. Utbildningsnämnden antar förslag till Kvalitativt ledningssystem för 
elevhälsans medicinska insats.  

 
Charlotte Ingvarsson        Roger Johansson 
Verksamhetschef  Utbildningschef 
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Kvalitativt ledningssystem för elevhälsans medicinska insats (EMI) i Älmhults 
kommun  
 
Vårdgivaren (nämnden) är ytterst ansvarig för säkerhet och kvalitet i hela elevhälsans medicinska insats, 
med det menas ytterst ansvarig för organisation, ledningssystem, kvalitetssäkring och kontroll. 
 
Ledningssystemet innehåller en sammanställning av strukturen för vårdgivaren för att dennes ansvar ska 
kunna fullföljas, beskrivning av hur uppdragen säkerställs, uppgifter om vem som kontrollerar vad samt 
information om hur vårdgivaren håller sig informerad. Detta för att säkerställa att ledningen håller en 
kvalitativt hög säkerhet. 
 
Det kvalitativa ledningssystemet säkerställer att uppföljning och utvärdering av skolhälsovårdens 
kvalitetsarbete sker i juni varje år.  
Händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada rapporteras som 
avvikelse till MLA och verksamhetschef och utreds i enlighet med Patientsäkerhetslagen  
1 kap 3§, 6 kap 4§ samt 3 kap 9§ och 10§. Dokumentation sker enligt patientsäkerhetslagen. Regelbundna 
möten genomförs med skolsköterskorna då aktuella frågor diskuteras och behandlas samt dokumenteras. 
 
 
Verksamhetsbeskrivning 
 
EMI består av skolsköterskor, skolläkare och psykolog. I Älmhults kommun finns skolsköterskor som 
organisatoriskt ligger under CBEH men som har sin hemvist ute på skolenheterna. Skolläkartjänst köps in 
som konsulttjänst. Det finns verksamhetschef för EMI som ingår i CBEH. Då medicinsk kunskap saknas 
hos denne, är det medicinska ledningsansvaret delegerat till en skolsköterska (MLA) som konsulterar 
psykolog vid frågeställningar rörande denna yrkesgrupp.  
Elevhälsan ska enligt Skollagen SFS 2010:800 omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsans 
insatser ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
Verksamheten ska arbeta förebyggande och främjande enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och i 
enlighet med de lagar som styr hälso- och sjukvården och skolan (se bilaga 1). 
 
 
Utbildningsnämndens ansvar som vårdgivare  
 
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter 2011:9 och Skollagen 2010:800 skall utbildningsnämnden fastställa den 
övergripande inriktningen för elevhälsans medicinska insats när det gäller kvalitet för att tillgodose 
elevernas behov. Detta innebär att ge direktiv och säkerställa att ledningssystem för verksamheten är 
ändamålsenligt samt ange mål, rutiner, metoder och vårdprocesser som garanterar kvaliteten. 
Utbildningsförvaltningen säkerställer att ledningssystemet inom ansvarsområdet är så utformat att 
vårdprocessen fungerar som en del i den samlade elevhälsan och stödjer elevens utveckling mot 
utbildningens mål.  
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Ansvarsområden för verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats, medicinskt 
ledningsansvarig skolsköterska (MLA), skolsköterska, skolläkare, psykolog och eventuell 
logoped  
 

För all hälso-och sjukvårdsverksamhet måste verksamhetschef utses. Verksamhetschef har odelat ansvar 
över hela verksamheten. Organisering och ansvarsfördelning ska framgå av verksamhetens ledningssystem 
enligt SOSFS 2011:9. När verksamhetschef saknar kompetens och erfarenhet får denne ej ha ansvar för 
vård, diagnostik och behandling utan det medicinska ansvaret uppdras till skolsköterska (MLA), medicinskt 
ledningsansvar enligt HSL, Hälso-och sjukvårdslagen, 28 - 30§, Fyhs, Förordningen om yrkesansvar på 
hälso-och sjukvårdens område. Medicinskt ansvarig skolsköterska arbetar på uppdrag av verksamhetschef. 

 

Verksamhetschefs ansvar 
 
Verksamhetschefen ansvarar för det systematiska kvalitetsarbetet samt ansvarar för att 
verksamhetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse sammanställs och delges nämnden en gång per år.  
Inom ramen för kvalitetsarbetet formuleras mål som följs upp och analyseras och åtgärder vidtas för att 
förbättra verksamheten.  Patientsäkerhetsarbetet syftar till att minimera vårdskador. I 
patientsäkerhetsarbetet ingår bland annat att följa upp mål och handlingsplaner som berör 
patientsäkerhetsområdet vilket görs i samverkan med MLA. Verksamhetschefen har även ansvar för att vid 
behov initiera händelse- och riskanalyser samt att ändra enheternas/skolornas arbetssätt så att vårdskador ej 
uppstår. Rutiner arbetas fram, fastställs och dokumenteras i samarbete med MLA. I syfte att förbättra och 
utveckla verksamheten initierar och genomför verksamhetschefen samverkan med interna och externa 
aktörer (ex. Skolledning, skolans lokala EHT, Region Kronoberg, Socialtjänst, Barnhälsovård). 
Verksamhetschefen ansvarar för att skolläkare och alla skolsköterskorna har rätt kompetens, ansvar och 
befogenheter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter och bedriva vård av god kvalitet. Verksamhetschefen 
inspirerar och arbetar med skolsköterskorna i fortlöpande kvalitetsarbete. 
 
 
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA) 
 
MLA ska tillsammans med verksamhetschef arbeta med avvikelserapporter, klagomåls- och 
synpunktshantering. MLA ska tillsammans med verksamhetschef utföra loggkontroller av yrkeskategorier 
som dokumenterar i datajournal för att kontrollera att inte otillbörligt dataintrång skett och vid behov vidta 
nödvändiga åtgärder. MLA ska inom ramen för verksamhetens ledningssystem kontinuerligt medverka i 
det systematiska kvalitetsarbetet. MLA arbetar fram, provar ut och vidareutvecklar rutiner och metoder, 
reviderar handboken samt deltar i risk- och avvikelsehantering samt uppföljning av mål och resultat. MLA 
ansvarar i samarbete med verksamhetschef för att skolsköterskans arbetsmiljö uppfyller gällande krav. 
MLA ska medverka vid nyanställning och introduktion av skolsköterska i samarbete med verksamhetschef. 
MLA ska tillsammans med skolläkare ansvara för läkemedelshantering, att nya föreskrifter och allmänna 
råd om läkemedelshantering i hälso-och sjukvården (SOSFS:1) tillämpas.  
 
 
Skolläkaren 
 
I skolläkarens arbetsuppgifter ingår att tillsammans med verksamhetschef gå igenom medicinska 
avvikelserapporter. Skolläkaren är legitimerad läkare med specialistutbildning i allmänmedicin, pediatrik 
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eller barn- och ungdomspsykiatri som bas och kan även ha tilläggsspecialitet inom skolhälsovård. 
Skolläkaren har medicinsk kunskap inom bland annat områdena tillväxt, utveckling, endokrinologi, psykisk 
hälsa, specifika skolsvårigheter, långvariga sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar i skolan, 
vaccinationer och smittskydd samt hälsofrämjande arbete. Skolläkaren har specifik kunskap kring 
lagstiftning som styr skolans arbete samt de delar av hälso- och sjukvårdslagen som styr elevhälsan. I de 
fall elevens problem inte bedöms vara skolrelaterat ska i detta avseende hänvisas till primärvården eller 
annan sjukvårdsresurs. Skolläkaren ska tillsammans med MLA ansvara för läkemedelshantering, att nya 
föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso-och sjukvården (SOSFS:1) tillämpas. 

 

Skolsköterskornas ansvar 

I skolans elevhälsoteam är skolsköterskans främsta uppgift att arbeta förebyggande och främjande. 
Skolsköterskan bidrar också med medicinska råd runt elever med olika skolsvårigheter samt medverkar i 
insatser på individ-grupp-organisationsnivå. Skolsköterska utgör tillsammans med skolläkare elevhälsans 
medicinska del och är en egen verksamhetsgren inom skolan ur sekretesshänseende. Skolsköterskan arbetar 
i enlighet med uppdraget i vägledning för elevhälsan utgiven av Skolverket och Socialstyrelsen upplaga 3 
2016. Skolsköterskan genomför vaccinationer enligt svenska barnvaccinationsprogrammet och har en 
utökad ordinationsrätt då det gäller ovaccinerade eller ofullständigt vaccinerade elever enligt HSLF-FS 
2016:51. Dokumentation ska utföras enligt patientdatalagen PDL (2008:355). I de fall elevens problem inte 
bedöms vara skolrelaterat ska i detta avseende hänvisas till primärvården eller annan sjukvårdsresurs. 
Skolsköterska deltar och bidrar till det systematiska kvalitetsarbetet med årliga uppföljningar och 
utvärderingar. 

 

Skolpsykologens ansvar 

Psykologens främsta uppgift är att arbeta förebyggande och främjande tillsammans med elevhälsan. 
Psykologen bidrar också med psykologiska råd och kunskap runt elever med olika skolsvårigheter och 
psykisk ohälsa samt medverkar i insatser på individ-grupp-organisationsnivå. Fokus i arbetet ligger på att 
stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. På rektorns uppdrag, i samråd med CBEH, utförs 
utredning när det finns funderingar om eleven befinner sig i rätt skolform. Psykologen ska aldrig utreda om 
det inte kommer eleven till gagn. Psykologen ska vara tillgänglig för skolpersonal och elever. 
Dokumentation ska utföras enligt patientdatalagen PDL (2008:355) för alla arbetsuppgifter som medför 
direkt kontakt med enskilda elever, deras föräldrar eller kontakt med vården om enskilda elever (till 
exempel kontakt med BUP). Psykolog deltar och bidrar till det systematiska kvalitetsarbetet med årliga 
uppföljningar och utvärderingar. 

 

Skollogopedens ansvar 

I de fall logoped finns i verksamheten är dennes främsta uppgift är att arbeta förebyggande och främjande 
tillsammans med elevhälsan. Logopeden bidrar med sina spetskunskaper inom språk, kommunikation, läs- 
och skrivsvårigheter. Fokus i arbetet ligger på att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla 
elever. Logopeden kan vara ett stöd vid läs- och skrivutredningar som görs på skolan. Dokumentation ska 
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utföras enligt patientdatalagen PDL (2008:355) för alla arbetsuppgifter som medför direkt kontakt med 
enskilda barn/elever, deras vårdnadshavare eller kontakt med vården om enskilda barn/elever (till exempel 
kontakt med BHV, BUP och logopedmottagningen). Logopeden deltar och bidrar till det systematiska 
kvalitetsarbetet med årliga uppföljningar och utvärderingar. 

 

Uppföljning  
Det kvalitativa ledningssystemet följs upp årligen i verksamhetsberättelsen och patientsäkerhetsberättelsen.  
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Bilaga 1. 
Lagar och förordningar 

 Skollag (2010:800) 
 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (2017:30) 
 Patientsäkerhetslagen (2010:659) 
 Läkemedelslagen (2015:315) 
 Patientsäkerhetsförordningen, PSF (2010:1369) 
 Patientdatalagen, PDL (2008:355) 
 Patientdataförordningen, PDF (2008:360) 
 Förordningen om patientregister hos socialstyrelsen (2001:707) 
 Lagen om hälsodataregister (1998:543) 
 Lagen om register över nationella vaccinationsprogram (2012:453) 
 Förvaltningslagen, FL (1986:223) 
 Offentlighets- och sekretesslagen, OSL (2009:400) 
 Dataskyddsförordningen, GDPR 
 Arkivlagen (1990:782) 
 Socialtjänstlagen, SoL (2002:453) 
 Arbetsmiljölagen, AML (1977:1160) 
 Diskrimineringslagen, DL (2008:567) 
 Föräldrabalken, FB (1949:381) 
 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (1983:387) 
 FN´s Barnkonvention  

 
 

Skolverkets föreskrifter och allmänna råd (SKOLSF)  

 SKOLSF 2018:251 Skolverkets allmänna råd om mottagande i grundsärskolan och 
gymnasiesärskola samt urval till gymnasiesärskolans nationella program 

 SKOLFS 2014:40 Skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 
åtgärdsprogram 

 SKOLSF 2012:98 Skolverkets allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete för skolväsende  
 SKOLSF 2012:34 Skolverkets allmänna råd om att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda 

och åtgärda frånvaro i skolan  
 SKOLSF 2012:10 Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande 

behandling  
 SKOLSF 2016:59 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2015:7) om 

elevmedverkan i skolenhetens arbetsmiljöarbete genom elevskyddsombud 
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Socialstyrelsens förskrifter och allmänna råd (SOSFS)  
 

 SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. 

 HSLF-FS 2017:12 Ändring i föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete 

 HSLF-FS 2017:37 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- 
och sjukvården 

 HSLF-FS 2016:40 Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården 
 HSLF-FS 2018: 22 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2016:40) om journalföring 

och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården  
 SOSFS 2015:10 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Basal hygien i vård och omsorg. 
 HSLF-FS 2017:6 Ändring i föreskrifterna (SOSFS:2015:10) om Basal hygien i vård och omsorg 
 2005:26 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall 
 HSLF-FS 2017:24 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:26) om hantering av 

smittförande avfall från hälso- och sjukvården. 
 SOSFS 2008:1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av medicintekniska 

produkter i hälso- och sjukvården 
 SOSFS 2013:6 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden om användning av medicintekniska 

produkter (SOSFS 2008:1) i hälso- och sjukvården 
 SOSFS 1999:26 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om att förebygga och ha beredskap 

för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner. 
 SOSFS 2009:16 Ändring i föreskrifterna och allmänna råd om att förebygga och ha beredskap för 

att behandla vissa överkänslighetsreaktioner (SOSFS 1999:26). 
 SOSFS 2014:6 Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärende som gäller barn och unga 
  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4)  
 HSLF-FS 2017:8 Ändring i föreskriften och allmänna råden (SOSFS 2014:4) om våld i nära 

relationer 
 SOSFS 2011:11 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av 

asylsökande m.fl. 
 SOFS 2013:25 Ändring i föreskriften och de allmänna råden (SOSFS 2011:11) om 

hälsoundersökning av asylsökande m.fl.   
 HSLF-FS 2016:51 Föreskrifter om vaccinationer av barn i enlighet med det nationella 

vaccinationsprogrammet för barn  
 SOSFS 2009:6 Socialstyrelsens föreskrifter om bedömning av om hälso- och sjukvårdsåtgärd kan 

utföras som egenvård och dess efterföljande ändringar (SOSFS 2011:6, 2012:10 samt HSLF-FS 
2016:16) 

 HSLF-FS 2018:43 Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och 
ordinera läkemedel 

 HSLF-FS 2018:54 Socialstyrelsens föreskrifter om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården  
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 HSLF-FS 2017:41 Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser som 
har medfört eller hade kunna medföra en allvarlig vårdskada (Lex Maria) 

 SOSFS 2004:11 Socialstyrelsens föreskrifter om ansvar för remisser för patienter inom hälso- och 
sjukvården, tandvården m.m. 

 HSLS-FS 2017: 25 ändring i föreskrifterna om ansvar för remisser för patienter inom hälso- och 
sjukvården, tandvården m.m. 

 HSLS-FS 2017:37 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av 
läkemedel i hälso- och sjukvården 

 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om att förebygga och ha beredskap för att 
behandla vissa överkänslighetsreaktioner (SOSFS 1999:26)  

 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall från hälso- och 
sjukvården (SOSFS 2005:26)  

 Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården 
(SOSFS 2008:1)  

 
Internationella konventioner och överenskommelser 

 FN:s standardregler från 1993  
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Utbildningsförvaltningen  
Jenni Karlsson   
Jenni.Karlsson@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Yttrande om motion om att tillhandahålla 
arbetskläder för personal inom skolverksamhet – 
Eva Ballovarre (S)   
Ärendenummer UN 2020/133 
 
Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre, socialdemokraterna i Älmhult, yrkar i sin motion 

- att Älmhults kommun tillhandahåller ändamålsenliga arbetskläder till personal 
anställda inom kommunens skolverksamhet.  

Kommunstyrelsen har skickat remiss till utbildningsnämnden för synpunkter. 
 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Beslutsunderlag 
 Motion om att tillhandahålla arbetskläder för personal inom skolverksamhet, 

KS 2020/40 
 Tjänsteskrivelse Yttrande om motion om att tillhandahålla arbetskläder för 

personal inom skolverksamhet – Eva Ballovarre (S) daterad 2020-06-18 
 
 
Ärendeberedning 
Eva Ballovarre skriver i sin motion att arbetskläder för personal som arbetar 
inom förskola, skola och fritids bör tillhandahållas. Verksamheterna bedrivs 
mycket utomhus vilket gör att kläder slits och behöver bytas ut ofta. Denna 
kostnad står arbetstagaren själv för idag. 
 
Förskolan och fritidshemmen har vid tillfällen bakåt i tid fått en viss summa att 
kunna handla ytterkläder för då rektorer har avsatt medel för detta. Att få bidrag 
till arbetskläder är mycket uppskattat av all personal. Tyvärr finns det inte 
utrymme för arbetskläder inom den ram och de förutsättningar som finns idag 
för utbildningsförvaltningen.  
Personal som tar emot studenter i sin verksamhet, får ersättning och då är det 
många som väljer att lägga dessa pengar på arbetskläder. Tyvärr blir det inte en 
likvärdighet personalen emellan, eller mellan förskolorna då alla inte tar emot 
studenter. 
Som personal behöver man flera olika uppsättningar av kläder för att kunna 
arbeta. Kläderna slits och behöver bytas ut ofta vilket innebär en ekonomisk 
påfrestning för den enskilda arbetstagaren.   
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Det råder inte heller någon likvärdighet mellan förvaltningar då personal inom 
bland annat tekniska och socialförvaltningen får arbetskläder.  
Kommunen har ingen policy för arbetskläder, utan det är lagrum som i dagsläget 
styr.  I vissa verksamheter måste kommunen tillhandahålla arbetskläder såsom i 
exempelvis kosten (livsmedelssäkerhet), parkarbete (skyddsutrustning) och vård- 
och omsorg (vårdhygien) etc. Utöver sådan utrustning är det sedan respektive 
förvaltning som själva avgör tillhandahållandet och det bekostas då av den 
interna budgeten för varje förvaltning.  
Både förskola och fritids har svårt att rekrytera utbildad personal. Att 
tillhandhålla arbetskläder ökar Älmhults kommun attraktivitet som arbetsgivare.  
 
Det var 263 personer som var månadsanställda inom förskolan i maj och för 
fritidshemmen var det 62 personer. Totalt 325 personer. 
 

Typ av arbetskläder Pris/set Total kostnad 
Vinterjacka och 
termobyxa 

1560 kr 410 000 kr 

Vår/höstjacka, byxor, 
fleece 

1620 kr 526 500 kr 

Regnställ 720 kr 234 000 kr 
 

Önskvärt hade varit om all personal varje år får en summa som de kan använda 
till valfria arbetskläder. Då har de också möjlighet att byta ut och hålla sina 
kläder funktionsdugliga.  
 
Utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till arbetskläder inom förskola och 
fritidshemmen under förutsättning att budgetmedel tillförs som motsvarar 
kostnaden för arbetskläder. 
 
 
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

 
- Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen 

under förutsättning att budgetmedel tillförs som motsvarar kostnaden för 
arbetskläder.  

 
Jenni Karlsson Roger Johansson 
Verksamhetschef förskola Förvaltningschef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
 Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen Sändlista 

Utbildningsnämnden 
  

  

 

Motion om att tillhandahålla arbetskläder för 

personal inom skolverksamhet - Eva Ballovarre (S) 

– begäran om yttrande 
Ärendenummer KS 2020/40 

 

Kommunstyrelsen begär med denna remiss synpunkter i ovanstående ärende, i 

enlighet med bifogat underlag. 

 

Besvaras senast 

2020-08-28 

 

Svar skickas till 

Kommunstyrelsen, ks@almhult.se 

 

Ytterligare information 

Motionssvar: Yttrandet ska vara kort och fokusera på att ta ställning till och 

besvara motionens förslag, inte att genomföra förslaget. Följande förslag till 

beslut kan ges avseende en motion: 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen (antar förslaget).  

2. Kommunfullmäktige avslår motionen. 

3. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. - Detta alternativ bör 

användas endast i undantagsfall, t.ex. om ett arbete eller en utredning redan 

pågår inom kommunens verksamheter eller om nämnden tar med sig 

förslaget i framtida planering. 

Om motionens förslag innebär konsekvenser för nämndens ekonomi och 

verksamhet och de ryms inom nämndens ansvarsområde ska det framgå i svaret. 

I annat fall bör förslag till finansiering finnas med. 

Om motionären yrkar att en utredning ska göras ska nämnden i sitt yttrande 

beskriva vad en utredning innefattar och lämna förslag till om utredningen ska 

göras eller inte.  

Med vänlig hälsning  

Maria Johansson 

Nämndsekreterare 
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Rätt till arbetskläder  
Inom vissa yrkesgrupper i kommunens verksamhet står inte arbetsgivaren för 
arbetskläder. En av dessa grupper är personalen som arbetar inom förskola, skola 
och fritids –yrkeskårer som är kvinnodominerad.  

Skolverksamheten (framförallt förskoleverksamheten) bedrivs till stor del utomhus 
och ställer krav på kläder anpassade efter aktivitet och väderlek. Kläderna utsätts 
också ofta för slitage och behöver därför bytas ut. Denna kostnad hamnar idag på 
arbetstagaren.  

Fackförbunden Kommunal och Lärarförbundet menar att arbetskläder är en fråga 
som behöver prioriteras och som är viktig för deras medlemmar.  

Om jämställdhet i kommunen ska uppnås så ska de kvinnodominerade yrkena ha 
samma rättigheter som de mansdominerade yrkena. När en person anställs på till 
exempel tekniska förvaltningen i Älmhults kommun så är det en självklarhet att 
arbetsgivaren står för kläder anpassade efter de arbetsuppgifter som utförs. Detta 
ska även vara en självklarhet inom skolverksamheten.  

 

Med anledning av detta yrkar jag: 

- Att Älmhults kommun tillhandahåller ändamålsenliga arbetskläder till 
personal anställda inom kommunens skolverksamhet.  

 

Eva Ballovarre 

Socialdemokraterna Älmhult 

2020-04-17
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 Datum  1(2) 

Utbildningsförvaltningen  
Roger Johansson   
roger.johansson@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Återrapportering uppdrag utveckla målstyrning
  
Ärendenummer UN 2019/65 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsförvaltningen fick i samband med att verksamhetsplan 2020 – 
besparingar beslutades i uppdrag att utveckla målstyrningen i det nya 
kommunala styrsystemet genom att säkerställa att verksamhetens mål på 
samtliga nivåer hänger ihop och är tydligt kopplade till fullmäktiges mål eller 
nationella lagstadgade mål.  
 
 
Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-19 
 
Ärendeberedning 
Kommunfullmäktige har beslutat om en ny målstyrningsprocess, där fullmäktige 
fattar beslut om de mål som nämnderna ska arbeta efter. I uppdraget ingår att 
säkerställa att målen som verksamheterna arbetar med ska vara i linje med de av 
fullmäktige beslutade målen eller med nationellt lagstadgade mål. 
Utbildningsförvaltningens arbete och mål styrs till största delen av lagar, 
förordningar, läroplaner och kursplaner. Dessa är omfattande och det innebär att 
verksamheterna inte sätter upp andra mål för sin verksamhet. Det sker en ständig 
uppföljning av detta arbete i det som i skollagen beskrivs som Systematiskt 
kvalitetsarbete – SKA. Verksamheten granskas av Skolinspektionen var tredje år 
för att säkerställa att arbetet sker i enlighet med de styrdokument som gäller för 
respektive verksamhet. 
När det gäller fullmäktiges mål har förvaltningen bl a i kommunens 
ledningsgrupp framfört önskemål om att arbeta fram indikatorer för att kunna 
stämma av om verksamheten uppfyllt intentionen med målen. Målen anger en 
hög ambitionsnivå och är svåra uppnå fullt ut. Indikatorerna kan också ha en 
funktionen i att tydliggöra för verksamheten hur man ska arbeta. Ett arbete med 
att ta fram förslag till indikatorer har inletts i kommunens ledningsgrupp. 
 
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
 Utbildningsnämnden beslutar att godkänna återrapporteringen 
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 Datum  2(2) 

 
 
 
Roger Johansson Underskrift 
Utbildningschef Titel 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
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Utbildningsförvaltningen  
Roger Johansson   
roger.johansson@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Återrapportering anställningsvillkor äldre lärare
  
Ärendenummer UN 2019/65 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsförvaltningen fick i samband med att verksamhetsplan 2020 – 
besparingar beslutades i januari i uppdrag att under verksamhetsåret 2020 se 
över och vid behov revidera anställningsförutsättningar för att möjliggöra för 
lärare nära pensionsålder att tjänstgöra ytterligare under några år i syfte att ta 
tillvara på de resurser vi har. 
 
Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
Beslutsunderlag 
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-19 
 
Ärendeberedning 
Utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna 

att se över anställningsförutsättningarna för lärare, som närmar sig 
pensionsåldern i syfte att ta tillvara den resurs dessa lärare utgör. 

Det finns lite olika modeller för hur man kan utforma anställningsvillkoren för 
äldre lärare. En variant som förekommer i en del kommuner är att man drar 
ner i tjänstgöringen för äldre lärare med bibehållen lön. Detta kan ske genom 
att den äldre läraren undervisar färre timmar, eller genom att läraren slipper 
vissa förutbestämda uppgifter som normalt ingår i tjänsten. Det skulle t ex 
kunna vara att äldre lärare inte behöver vara mentorer. 

Ett annat sätt att göra det mer attraktivt för äldre lärare att stanna kvar längre i 
tjänst är att öka deras lön. Kommunen betalar mindre i sociala avgifter till 
lärare som fyllt 65 år, eftersom deras pensionsavsättning minskar. Detta är en 
variant som föreslagits av Lärarnas Riksförbund lokalt i Älmhult. En 
invändning mot denna modell är då att ålder blir ett lönekriterium. 

Gemensamt för olika förslag för att göra det mer attraktivt för äldre lärare att 
stanna kvar i yrket, är att det medför någon form av kostnad. I det första 
förslaget kommer fler lärare att behöva anställas för att täcka upp 
undervisningstid eller andra uppgifter som behöver göras. Det andra 
alternativet innebär en högre kostnad för lön. 

Förvaltningen är positiv till olika sätt att göra det attraktivt för lärare att stanna 
kvar i yrket. Med anledning av det ekonomiska läget föreslår förvaltningen att 
frågan får anstå till dess att de ekonomiska förutsättningarna medger en sådan 
satsning. 
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Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
 Utbildningsnämnden beslutar att godkänna återrapporteringen 
 
 
 
Roger Johansson Underskrift 
Utbildningschef Titel 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
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 Tjänsteskrivelse   

 Datum  1(2) 

Kommunledningsförvaltningen  
Roger Johansson   
roger.johansson@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Återrapportering i alternativ form  
Ärendenummer UN 2019/65 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsförvaltningen ska under verksamhetsåret 2020. Slutredovisa uppdrag 
från budget 2019 ”att utreda förutsättningar för att underlätta för de grupper som 
vill ta större eget ansvar för sin verksamhet genom drift i alternativ form” för 
nämnden senast i augusti 2020. 
 
 
Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-19 
 
Ärendeberedning 

Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att undersöka om det finns 
förutsättningar för att låta grupper av anställda att driva verksamhet i 
intraprenad. Förvaltningen har vid ett flertal tillfällen frågat om det finns 
önskemål om att driva verksamheter i intraprenad. Ingen har ännu visat något 
intresse för detta.  
Det finns också ett uppdrag till kommunchefen att ta fram ett tydligt förslag 
vad det skulle innebära att driva verksamhet genom intraprenad. 
Utbildningsförvaltningen tror att det kan vara mer attraktivt om 
förutsättningarna för intraprenad förtydligas. När det finns ett underlag 
kommer utbildningsförvaltningen att åter presentera möjligheten för 
rektorerna. 

 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
 Utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen av uppdraget drift i 

alternativ form. 
 
 
 
Roger Johansson Underskrift 
Utbildningschef Titel 
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 Datum  2(2) 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
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Utbildningsförvaltningen 
Patrik Alm 
Controller 
0476-64 24 95 
patrik.alm@almhult.se 
  
 

Utbildningsnämnden 
 

Revidering av bidrag till fristående huvudman 
gällande HT 2020, Virestad och Bråthult friskola
  
Ärendenummer UN 2019/190 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående huvudman regleras i 
skollagen 9 kap 19–21 §§ (förskoleklass) och 10 kap  
37–39 §§ (grundskola) samt 14 kap 15–17 §§ (fritidshem). 
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande 
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Den nettoram som av 
nämnden tilldelats förskola, fritidshem och grundskola utgör grunden för 
beräkningen av respektive bidrag. 
Då utbildningsnämnden tilldelas ett tillfälligt driftsanslag avseende ökade 
driftskostnader i form av hyreskostnader för modullösning på Haganäsområdet, 
enligt beslut av kommunfullmäktige 2020-03-30 §35 ska därmed elevpengen 
räknas om.  
Utbildningsnämnden har för 2020 fastställt budget för grundskoleverksamhet till 
225 043 tkr, inklusive förskoleklass. Driftsanslaget för hyreskostnader avseende 
grundskoleverksamhet, inklusive förskoleklass uppgår till 3 813 tkr och avser 
höstterminen 2020.  
Utbildningsnämnden har för 2020 fastställt budget för fritidsverksamhet till 
25 000 tkr. Driftsanslaget för hyreskostnader avseende fritidsverksamhet uppgår 
till 837 000 tkr och avser höstterminen 2020.  
Den reviderade elevpengen börjar gälla från och med läsårets början. 
Utbetalning av mellanskillnad för redan ersatta månader kommer att utföras. 
Utöver beslutad elevpeng finns möjlighet att söka tilläggsbelopp för elever med 
extraordinära behov. 
Enligt 28 kap. 5 § 2 och 9 punkterna Skollagen (2010:800) får kommunens 
beslut i ärenden om bidrag till enskilda huvudmän överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. Kommunen är skyldig att hjälpa till med detta, om 
önskemål finns. 
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Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelsen Revidering av bidrag till fristående huvudman gällande HT 

2020, Virestad och Bråthult friskola daterad 2020-08-19 

 Beräkningsunderlaget Revidering av bidrag fristående grundskolor gällande 
HT 2020 daterad 2020-06-17 

 Beräkningsunderlaget Revidering av bidrag fristående fritidshem gällande HT 
2020 daterad 2020-06-17 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående huvudman regleras i 
skollagen 9 kap 19–21 §§ (förskoleklass), 10 kap 37–39 §§ (grundskola) samt 14 
kap 15–17 §§ (fritidshem). 
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande 
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Den nettoram som av 
nämnden tilldelats förskola, fritidshem och grundskola utgör grunden för 
beräkningen av respektive bidrag. 
Då utbildningsnämnden tilldelas ett tillfälligt driftsanslag avseende ökade 
driftskostnader i form av hyreskostnader för modullösning på Haganäsområdet, 
enligt beslut av kommunfullmäktige 2020-03-30 §35 ska därmed elevpengen 
räknas om.  
Utbildningsnämnden har för 2020 fastställt budget för grundskoleverksamhet till 
225 043 tkr, inklusive förskoleklass. Driftsanslaget för hyreskostnader avseende 
grundskoleverksamhet, inklusive förskoleklass uppgår till 3 813 tkr och avser 
höstterminen 2020.  
Utbildningsnämnden har för 2020 fastställt budget för fritidsverksamhet till 
25 000 tkr. Driftsanslaget för hyreskostnader avseende fritidsverksamhet uppgår 
till 837 000 tkr och avser höstterminen 2020.  
Den reviderade elevpengen börjar gälla från och med läsårets början. 
Utbetalning av mellanskillnad för redan ersatta månader kommer att utföras. 
Utöver beslutade belopp tillkommer möjlighet att söka tilläggsbelopp för elever 
med extraordinära behov. 
Beviljar kommunen ytterligare budget till den egna verksamheten under löpande 
budgetår ska motsvarande resurser tilldelas de fristående verksamheterna. 
Minskas budgeten till den egna verksamheten kan bidragen till fristående minska 
i motsvarande omfattning. Det är dock bara återstående utbetalningar under året 
som kan minskas. 
Nettobudgeten för respektive verksamhet är inklusive uppräkning till 2020 års 
nivå förutom när det gäller lönekostnaderna som ligger kvar i 2019 års lönenivå. 
Lönerevisionen för 2020 är beräknad och medtagen i det totala beloppet för 
skolpengen.  
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Bidrag till fristående fritidshem  
Utbildningsnämnden har för fritidshem fastställt en nettobudget på 25 000 tkr. 
Därtill ökning med 837 000 kr i form av tillfälligt driftanslag.  
Grundbidraget per elev blir för respektive stadie: 22 830 kr (F-3) samt 15 220 kr 
(4–6).  
I grundbeloppet ingår årets lönerevision.  
Beräkningarna finns närmare beskrivna i bilagt beräkningsunderlag och en 
sammanställning av dessa beräkningar kan ses nedan.  
Grundbidraget ska täcka omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt 
material och utrustning samt lokalkostnader. Utöver grundbidraget per elev 
tillkommer socioekonomisk tilläggsresurs, kost, administrationspålägg och 
momspålägg i ersättningen till fristående förskolor. 
 Budgeten för kost finns inom tekniska nämnden och är därför inte med i själva 
grundbeloppet utan hanteras som ett tillägg. Enligt tekniska förvaltningen 
justeras inte kostnaden för måltider avseende det tillfälliga driftsanslaget för HT 
2020. 
Elevpengen för Virestad och Bråthult friskolor sammanställs enligt tabellerna 
nedan: 

 
 

  

Virestad Friskola åk F-3 åk 4-6
Grundbidrag per elev 22 830 15 220

-varav lokalkostnad 3 117 1 066
Måltider 2 333 2 333
Socioekonomisk ti l läggsresurs 250 250
Administrationspåslag 3 % 762 534
Momspålägg 6 % 1 570 1 100
Bidrag per elev 2020 27 745 19 437
Bidrag per elev per månad 2 312 1 620

Friskola Årsgrupp 2019 2020 Förändring
Virestad fritidshem åk F-3 27 778 27 745 0%

åk 4-6 19 775 19 437 -2%

Bråthult fritidshem åk F-3 27 689 27 681 0%
åk 4-6 19 636 19 371 -1%

Jämförelse med 2019 års skolpeng
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Bidrag till fristående grundskola (inklusive förskoleklass) 
Utbildningsnämnden har för grundskola fastställt en nettobudget på 225 043 tkr, 
inkluderat förskoleklass. Elmeskolan kommer att flytta in i tillfälliga moduler 
vid Haganäsområdet vilket ökar driftskostnaderna i form av hyreskostnader. 
Kommunfullmäktige har därför beslutat om ett tillfälligt driftsanslag om 4 650 
tkr till utbildningsnämnden, 2020-03-30 §35.  3 813 tkr av detta belopp kommer 
grundskolan till del. Med det tillfälliga driftsanslaget blir grundbidraget per 
elever istället följande per stadie: 53 421 kr (f-klass), 74 196 kr (åk 1–3), 80 131 
kr (åk 4–6) respektive 89 035 kr (åk 7–9). 
I grundbeloppet ingår årets lönerevision. Beräkningarna finns närmare beskrivna 
i bilagt beräkningsunderlag. Sammanställningen av dessa beräkningar kan ses 
nedan. Grundbidraget ska täcka kostnader för undervisning, lärverktyg, 
elevhälsa samt lokaler. Utöver grundbidraget tillkommer kost, socioekonomisk 
tilläggsresurs, administrationspålägg och momspålägg i ersättningen till 
fristående grundskolor.  
Budgeten för kost finns inom tekniska förvaltningen och ingår därför inte i 
grundbeloppet utan behandlas som ett tillägg, måltider. Enligt tekniska 
förvaltningen sker ingen justering av måltidsbeloppet avseende 
kommunfullmäktiges beslut om tillfälligt driftsanslag, 2020-03-30 §35. 
Elevpengen för Virestad och Bråthult friskolor sammanställs enligt tabellerna 
nedan: 
 

 

 
 

Virestad Friskola F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 53 421 74 196 80 131 89 035

-varav lokalkostnad 14 109 14 109 14 109 14 109
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 2117 2 117 2 117 2 117
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 910 2 533 2 711 2 979
Momspålägg 6 % 3 935 5 219 5 586 6 136
Bidrag per elev 2020 69 518 92 199 98 680 108 402
Bidrag per elev per månad 5 793 7 683 8 223 9 033

Bråthults Friskola F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 53 421 74 196 80 131 89 035

-varav lokalkostnad 14 109 14 109 14 109 14 109
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 1445 1 445 1 445 1 445
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 890 2 513 2 691 2 958
Momspålägg 6 % 3 893 5 177 5 544 6 094
Bidrag per elev 2020 68 784 91 465 97 946 107 667
Bidrag per elev per månad 5 732 7 622 8 162 8 972
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Överklaga beslut 
Enligt 28 kap. 5 § 2 och 9 punkterna skollagen (2010:800) får kommunens 
beslut i ärenden om bidrag till enskilda huvudmän överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. Kommunen är skyldig att hjälpa till med detta, om 
önskemål finns. 

 
  

Grundskola Årsstadie 2020 2019 2019 rev.
Virestad friskola F-klass 69 518 60 678 67 119

åk 1-3 92 199 80 529 86 970
åk 4-6 98 680 85 278 91 719
åk 7-9 108 402 93 451 99 892

Bråthult friskola F-klass 68 784 59 843 66 284
åk 1-3 91 465 79 695 86 136
åk 4-6 97 946 84 444 90 885
åk 7-9 107 667 92 616 99 057

Jämförelse med föregående år
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Förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden fastställer följande bidrag per elev för fritidshem 

respektive grundskola enligt sammanställning nedan för Virestad och 
Bråthult friskola gällande läsåret 2020 

 

 

 
 
 
 

 
Patrik Alm Roger Johansson  
Controller Förvaltningschef 
 
Beslutet skickas till 
Virestad och Bråthults friskola 
Verksamhetschef grundskola 
Ekonom 
Ekonomihandläggare grundskolan 

Fritidshem Årsstadie Elevpeng Per månad
Virestad friskola åk F-3 27 745 2 312

åk 4-6 19 437 1 620

Bråthult friskola åk F-3 27 681 2 307
åk 4-6 19 371 1 614

Grundskola Årsstadie Elevpeng Per månad
Virestad friskola F-klass 69 518 5 793

åk 1-3 92 199 7 683
åk 4-6 98 680 8 223
åk 7-9 108 402 9 033

Bråthult friskola F-klass 68 784 5 732
åk 1-3 91 465 7 622
åk 4-6 97 946 8 162
åk 7-9 107 667 8 972
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Utbildningsförvaltningen     
Patrik Alm 
Controller 
0476–642495 
Patrik.alm@almhult.se 

 

 
 
 
 
  

Beräkningsunderlag 
 

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

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

 
 

  
  

tkr BUDGET
Vht 3 pos 2020
Nämnd- och styrelseverksamhet 1 300
Öppen förskola (familjecentral) 1 248
Förskola 107 000
Fritidshem 25 000
Förskoleklass 13 500
Grundskola 211 543
Grundsärskola 10 000
Gymnasieskola 80 500
Gymnasiesärskola 3 225
Grundläggande vuxenutbildning 9 300
Gymnasial vuxenutbildning 1 200
Särvux 732
Yrkesvux 1 404
Svenska för invandrare (SFI) 70
Uppdragsutbildning
Ledning 8 000
Framtid & Utveckling 9 477
Summa 483 499
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Beräkning av grundbelopp inklusive 
socioekonomiskt belopp 
 
Nämnden fastslagit en nettobudget på 25 000 tkr till fritidshem. Administrativa 
kostnader avräknas från denna. Sedan justeras nettobudgeten upp med 
statsbidrag som fristående huvudmän inte kan söka samt med årets lönerevision. 
Statsbidraget som kommunen får för att maxtaxa tillämpas är ett sådant 
statsbidrag och ingår i grundbidraget till fritidshemmen. Detta innebär att avgift 
utöver maxtaxa inte kan tas ut av vare sig kommun eller fristående huvudman. 
Om så skulle ske måste bidraget reduceras motsvarande statsbidraget. En del av 
justerade intäkter består av Framtid och Utveckling. Framtid och Utveckling är 
en villkorad del av budgetramen för 2020. 
  
Beräkningar enligt nedan: 
 

  
 

  

Budgetram (netto) 25 000 000

Avgående kostnader
Administration 261 000

Justering intäkter
Statsbidrag maxtaxa 888 000
Statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder 234 500
Lönerevision 2,8 % 579 487
Framtid och Utveckling 187 500
Driftsanslag ökade hyreskostnader 837 000

Grundbelopp 27 465 487
 -varav ext kostnader 18 952 000
 -varav lokalkostnader 5 417 000

Socioekonomiskt del av grundbeloppet
1,5% 411 982

Grundbelopp kvar att fördela 27 053 505
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Beräkning av elevantal 
 
Prognosen baseras på Statisticons befolkningsprognos för Älmhults kommun, 
daterad 2018-09-30. Den befolkningsökning som prognostiseras antas ske med 
1/12 per månad. Snitt framräknat enligt nedan tabell: 
 

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

 
 

  

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

1858Totalt antal (snitt)

Antal folkbokförda elever i kommunen

Andel elever på fritids F-3 965,7 st
Andel elever på fritids 4-6 329,7 st
Totalt antal elever på fritids 1295 st
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Åldersviktat grundbelopp 
 
Då elever beroende på ålder antas ge upphov till olika kostnader beräknas 
grundbeloppet om till olika åldersgrupper. Denna differentiering av 
grundbeloppet fördelas på samma vis som antalet barn i olika åldersgrupper, det 
vill säga på de två grupperna åk F-3 och åk 4–6. Framräknat grundbelopp att 
fördela till skolpengen är 26 229 060 kr.  
 

 

 
 
Måltider  
Till detta belopp tillkommer medel för kosten. Kosten ligger inte i 
utbildningsförvaltningens budget och är därför inte med i grundbeloppet. För 
fritidshem är beloppet år 2020 2 333 kr per elev enligt tekniska förvaltningens 
budget. Enligt tekniska förvaltningen justeras inte måltidsbeloppet avseende det 
tillfälliga driftsanslaget beslutat av kommunfullmäktige 2020-03-30 §35. 

  

Grundbelopp att fördela 27 053 505

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

Beräknat grundbelopp per elev med elevantal för varje stadie viktat med fördelningsfaktorn
Elevantal 965 330
Grundpeng per elev 19 025

Differentierat grundbelopp 22 830 15 220

Kontroll
Summa grundbelopp per stadie 22 030 913 5 022 592
Totalt utdelat grundbelopp 27 053 505
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Socioekonomisk tilläggsresurs 
 
Nedan återfinns beräkningar av den socioekonomiska tilläggsresursen. Denna är 
avsedd att kompensera för enheternas olika barnsammansättning avseende 
sociala faktorer som påverkar barnens förutsättningar att nå kunskapsmålen i 
skolan. Index har erhållits genom en regressionsanalys genomförd av SCB. 
Därefter är indexet viktat med antal prognostiserade elever per skola. 
Då Internationella skolan är annorlunda är det beslutat att dess index ska utgöra 
medianen av de framräknade indexen. 
Totalt har 418 410 kr avsatts till fördelning av socioekonomisk tilläggsresurs.  
Fördelning sker enligt nedan tabell. 

 
 

Tilläggsresursen adderas sedan till elevpengen. 
 

  

Skola Antal 
elever

SCB Index viktat 
antal 

elever

Tilläggsresurs 
per elev

Bråthult 52 54 28,1 190
Ryfors skola 68 64 43,2 225
Älmhults Montessoriskolan 47 49 23,2 172
Virestad 70 71 49,7 250
Klöxhultskolan 420 67 279,3 234
Diö skola 65 95 61,8 334
Liatorp skola 46 88 40,0 309
The International School of Älmhult 231 71 164,0 250
Gemöskolan 155 125 193,1 439
Elmeskolan 142 204 289,7 717
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Sammanställning skolpeng 
Det åldersviktade grundbeloppet per elev adderas som tidigare nämnt med 
kostnad för måltider per elev samt det framräknade socioekonomiska 
tilläggsbeloppet för varje skola. 
När dessa är adderade till grundbeloppet räknar man fram ett 
administrationspåslag på 3 % av detta belopp. Därefter när 
administrationspåslaget är adderat räknar man fram ett momspålägg om 6 % på 
detta sammanställda belopp.  
Efter addering av momspålägget får man slutligen skolpengen per elev för varje 
åldersstadie. Nedan följer beräkningarna för respektive fristående huvudmän. 
 

 

 

  
 
 

Thoren Framtid åk F-3 åk 4-6
Grundbidrag per elev 22 830 15 220

-varav lokalkostnad 3 117 1 066
Måltider 2 333 2 333
Socioekonomisk ti l läggsresurs 250 250
Administrationspåslag 3 % 762 534
Momspålägg 6 % 1 570 1 100
Bidrag per elev 2020 27 745 19 437
Bidrag per elev per månad 2 312 1 620

Bråthults Friskola åk F-3 åk 4-6
Grundbidrag per elev 22 830 15 220

-varav lokalkostnad 3 117 1 066
Måltider 2 333 2 333
Socioekonomisk ti l läggsresurs 190 190
Administrationspåslag 3 % 761 532
Momspålägg 6 % 1 567 1 096
Bidrag per elev 2020 27 681 19 371
Bidrag per elev per månad 2 307 1 614

Virestad Friskola åk F-3 åk 4-6
Grundbidrag per elev 22 830 15 220

-varav lokalkostnad 3 117 1 066
Måltider 2 333 2 333
Socioekonomisk ti l läggsresurs 250 250
Administrationspåslag 3 % 762 534
Momspålägg 6 % 1 570 1 100
Bidrag per elev 2020 27 745 19 437
Bidrag per elev per månad 2 312 1 620
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Utbetalningar och avstämningar 
 
Preliminär skolpeng till fristående fritidshem betalas ut månadsvis mot faktura. 
Avstämning görs vid avläsning av elevantalet den 15:e i varje månad. Eventuella 
avvikelser justeras vid påföljande utbetalning. Bidraget betalas ut med en 12-del 
per månad. 
Brytdatum för ålder är inte 1 januari utan istället 1 juli. Det betyder att en elev 
ersätts enligt åk F-3 från och med 1 juli det år eleven börjar förskoleklass och 
enligt åk 4–6 från och med 1 juli det år eleven börjar 4:e klass. Såväl avslutas 
betalningar för elev från och med 1 juli det året eleven avslutar 6:e klass. 
Denna reviderade elevpeng gäller höstterminen 2020 med början den 1 juli.

Friskola Årsgrupp 2019 2020 Förändring
Virestad fritidshem åk F-3 27 778 27 745 0%

åk 4-6 19 775 19 437 -2%

Bråthult fritidshem åk F-3 27 689 27 681 0%
åk 4-6 19 636 19 371 -1%

Thoren framtid åk F-3 28 184 27 745 -2%
åk 4-6 20 181 19 437 -4%

Jämförelse med 2019 års skolpeng
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Utbildningsförvaltningen     
Patrik Alm 
Controller  
0476-64 24 95 
patrik.alm@almhult.se 
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Bakgrund 
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående grundskolor 
regleras i skollagen 9 kap 19–21 §§ (förskoleklass) samt 10 kap 37–39 
§§ (grundskola).  
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande 
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Den nettoram som 
av nämnden tilldelats grundskolan utgör grunden för beräkningen av 
bidraget. 
Ny elevpeng beräknas beroende på beslutet i kommunfullmäktige, 
2020-03-30 §35, om tillfälligt driftsanslag till utbildningsnämnden om 
totalt 4 650 tkr för ökade hyreskostnader beroende på modullösning på 
Haganäsområdet. 3 813 tkr tillfaller grundskoleverksamheten 
inklusive förskoleklass. Därav ska en revidering av elevpengen ske 
gällande höstterminen 2020. 
Utöver nedan beräknad elevpeng finns möjlighet att söka 
tilläggsbelopp för elever med extraordinära behov. 
 

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

  

tkr BUDGET
Vht 3 pos 2020
Nämnd- och styrelseverksamhet 1 300
Öppen förskola (familjecentral) 1 248
Förskola 107 000
Fritidshem 25 000
Förskoleklass 13 500
Grundskola 211 543
Grundsärskola 10 000
Gymnasieskola 80 500
Gymnasiesärskola 3 225
Grundläggande vuxenutbildning 9 300
Gymnasial vuxenutbildning 1 200
Särvux 732
Yrkesvux 1 404
Svenska för invandrare (SFI) 70
Uppdragsutbildning
Ledning 8 000
Framtid & Utveckling 9 477
Summa 483 499
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Beräkning grundbelopp inklusive 
socioekonomiskt belopp 
Nämnden fastslagit en nettobudget på 225 043 000 tkr till 
grundskolan, inkluderat förskoleklass. Administrativa kostnader 
avräknas från denna. Såväl avräknas även skolskjuts som kommunen 
ansvarar för samt de tilläggsbelopp som fristående huvudmän också 
kan söka. Sedan justeras beloppet upp med årets lönerevision som 
därmed ingår i grundbeloppet. 
 Beloppet ökas med en del bestående av Framtid och Utveckling. 
Framtid och Utveckling är en villkorad del av budgetramen för 2020. 
Beloppet ökas därefter med det driftsanslag som utbildningsnämnden 
erhåller för ht 2020, enligt beslut i kommunfullmäktige 2020-03-30 
§35, där 3 813 tkr tillfaller grundskoleverksamheten inklusive 
förskoleklass. 
 
Beräkningar enligt nedan: 
 

  

Budgetram (netto) 225 043 000

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

Justering intäkter
Lönerevision 2,8 % 3 484 254
Framtid och utveckling 4 462 500
Driftsanslag ökade hyreskostnader 3 813 000

Grundbelopp 203 543 052
 -varav ext kostnader 16 704 000
 -varav lokalkostnader 35 497 366

Socioekonomiskt del av grundbeloppet
4% 8 141 722

Grundbelopp kvar att fördela 195 401 330
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Antal elever i förskoleklass samt grundskola 
2019 
Prognosen baserar sig på Statisticons befolkningsprognos för 
Älmhults kommun, daterad 2018-09-30. Utgångspunkten är att alla 
barn i grundskoleåldern går i grundskolan. Den befolkningsökning 
som prognostiseras har antagits ske med 1/12 per månad. Utöver de 
folkbokförda eleverna har särskoleelever dragits ifrån. 
I genomsnitt prognostiseras antalet folkbokförda förskoleklass- och 
grundskoleelever i kommunala och fristående skolor i Älmhults 
kommun uppgå till 2 516 elever. Dessa fördelas enligt tabell nedan.  

 

  

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

2516Totalt antal (snitt)

Antal folkbokförda elever i kommunen

61



 Beräkningsunderlag 2020  

 2020-06-17  6(9) 

Åldersviktat grundbelopp per elev 
 
Då elever beroende på ålder antas ge upphov till olika kostnader 
beräknas grundbeloppet om till olika åldersstadier. De olika 
kostnaderna beror exempelvis på att elever går olika länge i skolan 
beroende på årsklass. Åldersstadierna delas in i fyra grupper, vilka är 
F-klass, åk 1-3, åk 4-6 samt åk 7-9. Framräknat grundbelopp att 
fördela till skolpengen är 195 401 330 kr. Grundbeloppet delas med 
prognostiserat elevantal och därmed fås ett grundbelopp per elev. 
Uträkning samt differentiering till de olika årsstadierna enligt nedan: 

 

 
 
 
 

Grundbelopp att fördela

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

Beräknat grundbelopp per elev med elevantal för varje stadie viktat med fördelningsfaktorn
Elevantal 278 791 783 664
Grundpeng per elev 74 196

Differentierat grundbelopp 53 421 74 196 80 131 89 035

Kontroll
Summa grundbelopp per stadie 14 850 976 58 688 659 62 742 702 59 118 993
Totalt utdelat grundbelopp

195 401 330

195 401 330

Årsstadie 2020 2019 Förändring
F-klass 53 421 45 743 17%
åk 1-3 74 196 63 926 16%
åk 4-6 80 131 68 926 16%
åk 7-9 89 035 75 760 18%

Efter höjning budgetram F-klass 53 421 52 528 2%
åk 1-3 74 196 70 711 5%
åk 4-6 80 131 75 711 6%
åk 7-9 89 035 82 545 8%

Differentierat grundbelopp i jämförelse med föregående år
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Måltider 
Tekniska förvaltningen hanterar kostenheten som serverar måltider till 
kommunens skolor. Budget för detta ligger under Tekniska nämnden 
och är därför inte med i utbildningsförvaltningens budget och således 
inte heller med i grundbeloppet. Elevpengen ska därför justeras med 
kostnaden för dessa måltider. För grundskolan är måltidsbeloppet år 
2020 per elev 8135 kr enligt Tekniska förvaltningens beräkning. 
Enligt tekniska förvaltningen sker inte någon ändring av detta belopp 
avseende det aktuella beslutet om ökat driftsanslag, KS 2018/136. 

 
 

Socioekonomisk tilläggsresurs 
 
Nedan återfinns beräkningar av den socioekonomiska tilläggsresursen. 
Denna är avsedd att kompensera för enheternas olika 
barnsammansättning avseende sociala faktorer som påverkar barnens 
förutsättningar att nå kunskapsmålen i skolan. Index har erhållits 
genom en regressionsanalys genomförd av SCB. Därefter är indexet 
viktat med antal prognostiserade elever per skola. 
Då Internationella skolan är annorlunda är det beslutat att dess index 
ska utgöras av medianen indexen. 
Totalt har 8 141 722 kr avsatts till fördelning av socioekonomisk 
tilläggsresurs för ht 2020. Fördelning sker enligt nedan 

 
Tilläggsbeloppet adderas därefter till det åldersviktade grundbeloppet.  

Skola Antal 
elever

Index viktat 
antal 

elever

Tilläggsresurs 
per elev

Resurs per 
skola

Bråthult 44 43 18,92 1 445 63 562
Ryfors skola 76 52 39,26 1 747 131 894
Älmhults Montessoriskolan 75 53 39,485 1 781 132 650
Virestad 78 63 48,825 2 116 164 027
Klöxhultskolan 483 55 265,65 1 848 892 450
Diö skola 135 94 126,43 3 158 424 741
Thoren Framtid 126 99 124,74 3 326 419 064
Liatorp skola 53 98 51,94 3 292 174 492
Linneskolan 493 105 517,125 3 527 1 737 279
The International School of Älmhult 418 94 392,92 3 158 1 320 013
Gemöskolan 306 118 361,08 3 964 1 213 047
Elmeskolan 229 190 434,15 6 383 1 458 525
Idekulla 3 99 2,475 3 326 8 315
Färö 1 99 0,495 3 326 1 663
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Sammanställning skolpeng 
Det åldersviktade grundbeloppet per elev adderas som tidigare nämnt 
med kostnad för kost per elev samt det framräknade socioekonomiska 
tilläggsbeloppet. 
När dessa är adderade till grundbeloppet räknar man fram ett 
administrationspåslag på 3 % av detta belopp. Därefter när 
administrationspåslaget är adderat räknar man fram ett momspålägg 
om 6 % på detta sammanställda belopp. Efter addering av 
momspålägget får man slutligen skolpengen per elev för varje 
åldersstadie. Nedan följer beräkningar för respektive fristående 
huvudmän. 

 

 

 

Virestad Friskola F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 53 421 74 196 80 131 89 035

-varav lokalkostnad 14 109 14 109 14 109 14 109
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 2116 2 116 2 116 2 116
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 910 2 533 2 711 2 979
Momspålägg 6 % 3 935 5 219 5 586 6 136
Bidrag per elev 2020 69 517 92 199 98 680 108 401
Bidrag per elev per månad 5 793 7 683 8 223 9 033

Bråthults Friskola F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 53 421 74 196 80 131 89 035

-varav lokalkostnad 14 109 14 109 14 109 14 109
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 1445 1 445 1 445 1 445
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 890 2 513 2 691 2 958
Momspålägg 6 % 3 893 5 177 5 544 6 094
Bidrag per elev 2020 68 783 91 465 97 946 107 666
Bidrag per elev per månad 5 732 7 622 8 162 8 972

Thoren Framtid F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 53 421 74 196 80 131 89 035

-varav lokalkostnad 14 109 14 109 14 109 14 109
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 3326 3 326 3 326 3 326
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 946 2 570 2 748 3 015
Momspålägg 6 % 4 010 5 294 5 660 6 211
Bidrag per elev 2020 70 838 93 520 100 000 109 722
Bidrag per elev per månad 5 903 7 793 8 333 9 143
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Utbetalningar och avstämningar 
Preliminär elevpeng till fristående skolor betalas ut månadsvis mot 
faktura. Avstämning görs vid avläsning av elevantalet den 15:e i varje 
månad. Eventuella avvikelser justeras vid påföljande utbetalning. 
Bidraget betalas ut med en 12-del per månad och denna revidering av 
elevpengen gäller från 1 juli 2020.

Idekulla skola F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 53 421 74 196 80 131 89 035

-varav lokalkostnad 14 109 14 109 14 109 14 109
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 3326 3 326 3 326 3 326
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 946 2 570 2 748 3 015
Momspålägg 6 % 4 010 5 294 5 660 6 211
Bidrag per elev 2020 70 838 93 520 100 000 109 722
Bidrag per elev per månad 5 903 7 793 8 333 9 143

Skolförening Växthustet ek.för. F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 53 421 74 196 80 131 89 035

-varav lokalkostnad 14 109 14 109 14 109 14 109
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 3326 3 326 3 326 3 326
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 946 2 570 2 748 3 015
Momspålägg 6 % 4 010 5 294 5 660 6 211
Bidrag per elev 2020 70 838 93 520 100 000 109 722
Bidrag per elev per månad 5 903 7 793 8 333 9 143
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Utbildningsförvaltningen 
Patrik Alm 
Controller 
0476-64 24 95 
patrik.alm@almhult.se 
  
 

Utbildningsnämnden 
 

Revidering av bidrag till fristående huvudman 
gällande HT 2020, Thoren Framtid  
Ärendenummer UN 2019/191 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående huvudman regleras i 
skollagen 9 kap 19–21 §§ (förskoleklass) och 10 kap  
37–39 §§ (grundskola) samt 14 kap 15–17 §§ (fritidshem). 
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande 
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Den nettoram som av 
nämnden tilldelats förskola, fritidshem och grundskola utgör grunden för 
beräkningen av respektive bidrag. 
Då utbildningsnämnden tilldelas ett tillfälligt driftsanslag avseende ökade 
driftskostnader i form av hyreskostnader för modullösning på Haganäsområdet, 
enligt beslut av kommunfullmäktige 2020-03-30 §35 ska därmed elevpengen 
räknas om.  
Utbildningsnämnden har för 2020 fastställt budget för grundskoleverksamhet till 
225 043 tkr, inklusive förskoleklass. Driftsanslaget för hyreskostnader avseende 
grundskoleverksamhet, inklusive förskoleklass uppgår till 3 813 tkr och avser 
höstterminen 2020.  
Utbildningsnämnden har för 2020 fastställt budget för fritidsverksamhet till 
25 000 tkr. Driftsanslaget för hyreskostnader avseende fritidsverksamhet uppgår 
till 837 000 tkr och avser höstterminen 2020.  
Den reviderade elevpengen börjar gälla från och med läsårets början. 
Utbetalning av mellanskillnad för redan ersatta månader kommer att utföras. 
Utöver beslutad elevpeng finns möjlighet att söka tilläggsbelopp för elever med 
extraordinära behov. 
Enligt 28 kap. 5 § 2 och 9 punkterna Skollagen (2010:800) får kommunens 
beslut i ärenden om bidrag till enskilda huvudmän överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. Kommunen är skyldig att hjälpa till med detta, om 
önskemål finns. 
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Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelsen Revidering av bidrag till fristående huvudman gällande HT 

2020, Thoren Framtid daterad 2020-08-19 

 Beräkningsunderlaget Revidering av bidrag fristående grundskolor gällande 
HT 2020 daterad 2020-06-17 

 Beräkningsunderlaget Revidering av bidrag fristående fritidshem gällande HT 
2020 daterad 2020-06-17 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående huvudman regleras i 
skollagen 9 kap 19–21 §§ (förskoleklass), 10 kap 37–39 §§ (grundskola) samt 14 
kap 15–17 §§ (fritidshem). 
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande 
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Den nettoram som av 
nämnden tilldelats förskola, fritidshem och grundskola utgör grunden för 
beräkningen av respektive bidrag. 
Då utbildningsnämnden tilldelas ett tillfälligt driftsanslag avseende ökade 
driftskostnader i form av hyreskostnader för modullösning på Haganäsområdet, 
enligt beslut av kommunfullmäktige 2020-03-30 §35 ska därmed elevpengen 
räknas om.  
Utbildningsnämnden har för 2020 fastställt budget för grundskoleverksamhet till 
225 043 tkr, inklusive förskoleklass. Driftsanslaget för hyreskostnader avseende 
grundskoleverksamhet, inklusive förskoleklass uppgår till 3 813 tkr och avser 
höstterminen 2020.  
Utbildningsnämnden har för 2020 fastställt budget för fritidsverksamhet till 
25 000 tkr. Driftsanslaget för hyreskostnader avseende fritidsverksamhet uppgår 
till 837 000 tkr och avser höstterminen 2020.  
Den reviderade elevpengen börjar gälla från och med läsårets början. 
Utbetalning av mellanskillnad för redan ersatta månader kommer att utföras. 
Utöver beslutade belopp tillkommer möjlighet att söka tilläggsbelopp för elever 
med extraordinära behov. 
Beviljar kommunen ytterligare budget till den egna verksamheten under löpande 
budgetår ska motsvarande resurser tilldelas de fristående verksamheterna. 
Minskas budgeten till den egna verksamheten kan bidragen till fristående minska 
i motsvarande omfattning. Det är dock bara återstående utbetalningar under året 
som kan minskas. 
Nettobudgeten för respektive verksamhet är inklusive uppräkning till 2020 års 
nivå förutom när det gäller lönekostnaderna som ligger kvar i 2019 års lönenivå. 
Lönerevisionen för 2020 är beräknad och medtagen i det totala beloppet för 
skolpengen.  
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Bidrag till fristående fritidshem  
Utbildningsnämnden har för fritidshem fastställt en nettobudget på 25 000 tkr. 
Därtill ökning med 837 000 kr i form av tillfälligt driftanslag. Grundbidraget per 
elev blir för respektive stadie: 22 830 kr (F-3) samt 15 220 kr (4–6).  
I grundbeloppet ingår årets lönerevision.  
Beräkningarna finns närmare beskrivna i bilagt beräkningsunderlag och en 
sammanställning av dessa beräkningar kan ses nedan.  
Grundbidraget ska täcka omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt 
material och utrustning samt lokalkostnader. Utöver grundbidraget per elev 
tillkommer socioekonomisk tilläggsresurs, kost, administrationspålägg och 
momspålägg i ersättningen till fristående förskolor.  
Budgeten för kost finns inom tekniska nämnden och är därför inte med i själva 
grundbeloppet utan hanteras som ett tillägg. Enligt tekniska förvaltningen 
justeras inte kostnaden för måltider avseende det tillfälliga driftsanslaget för HT 
2020. 
Elevpengen för Thoren Framtid sammanställs enligt tabellen nedan: 
 

 
  

Thoren Framtid åk F-3 åk 4-6
Grundbidrag per elev 22 830 15 220

-varav lokalkostnad 3 117 1 066
Måltider 2 333 2 333
Socioekonomisk ti l läggsresurs 250 250
Administrationspåslag 3 % 762 534
Momspålägg 6 % 1 570 1 100
Bidrag per elev 2020 27 745 19 437
Bidrag per elev per månad 2 312 1 620

Friskola Årsgrupp 2019 2020 Förändring
Thoren framtid åk F-3 28 184 27 745 -2%

åk 4-6 20 181 19 437 -4%

Jämförelse med 2019 års skolpeng
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Bidrag till fristående grundskola (inklusive förskoleklass) 
Utbildningsnämnden har för grundskola fastställt en nettobudget på 225 043 tkr, 
inkluderat förskoleklass. Elmeskolan kommer att flytta in i tillfälliga moduler 
vid Haganäsområdet vilket ökar driftskostnaderna i form av hyreskostnader. 
Kommunfullmäktige har därför beslutat om ett tillfälligt driftsanslag om 4 650 
tkr till utbildningsnämnden, 2020-03-30 §35.  3 813 tkr av detta belopp kommer 
grundskolan till del. Med det tillfälliga driftsanslaget blir grundbidraget per 
elever istället följande per stadie: 53 421 kr (f-klass), 74 196 kr (åk 1–3), 80 131 
kr (åk 4–6) respektive 89 035 kr (åk 7–9). 
I grundbeloppet ingår årets lönerevision. Beräkningarna finns närmare beskrivna 
i bilagt beräkningsunderlag. Sammanställningen av dessa beräkningar kan ses 
nedan. Grundbidraget ska täcka kostnader för undervisning, lärverktyg, 
elevhälsa samt lokaler. Utöver grundbidraget tillkommer kost, socioekonomisk 
tilläggsresurs, administrationspålägg och momspålägg i ersättningen till 
fristående grundskolor.  
Budgeten för kost finns inom tekniska förvaltningen och ingår därför inte i 
grundbeloppet utan behandlas som ett tillägg, måltider. Enligt tekniska 
förvaltningen sker ingen justering av måltidsbeloppet avseende 
kommunfullmäktiges beslut om tillfälligt driftsanslag, 2020-03-30 §35. 
Elevpengen för Thoren Framtid sammanställs enligt tabellen nedan: 
 

. 

 
 
Överklaga beslut 
Enligt 28 kap. 5 § 2 och 9 punkterna skollagen (2010:800) får kommunens 
beslut i ärenden om bidrag till enskilda huvudmän överklagas till allmän 

Grundskola Årsstadie 2020 2019 2019 rev.
Thoren framtid F-klass 70 838 61 581 68 022

åk 1-3 93 521 81 433 87 874
åk 4-6 100 001 86 182 92 623
åk 7-9 109 722 94 354 100 795

Jämförelse med föregående år

Thoren Framtid F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 53 421 74 196 80 131 89 035

-varav lokalkostnad 14 109 14 109 14 109 14 109
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 3327 3 327 3 327 3 327
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 946 2 570 2 748 3 015
Momspålägg 6 % 4 010 5 294 5 660 6 211
Bidrag per elev 2020 70 838 93 521 100 001 109 722
Bidrag per elev per månad 5 903 7 793 8 333 9 144
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förvaltningsdomstol. Kommunen är skyldig att hjälpa till med detta, om 
önskemål finns. 

 
 
Förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden fastställer följande bidrag per elev för fritidshem 

respektive grundskola enligt sammanställning nedan för Thoren Framtid 

gällande läsåret 2020 
 
 
 

 
 
Patrik Alm Roger Johansson  
Controller Förvaltningschef 
 
Beslutet skickas till 

 
Thoren Framtid 
Verksamhetschef grundskola 
Ekonom 
Ekonomihandläggare grundskolan 

Fritidshem Årsstadie Elevpeng Per månad
Thoren Framtid åk F-3 27 745 2 312

åk 4-6 19 437 1 620

Grundskola Årsstadie Elevpeng Per månad
Thoren Framtid F-klass 70 838 5 903

åk 1-3 93 521 7 793
åk 4-6 100 001 8 333
åk 7-9 109 722 9 144
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Utbildningsförvaltningen     
Patrik Alm 
Controller  
0476-64 24 95 
patrik.alm@almhult.se 
 

 

 

Beräkningsunderlag  
 
 
 

Revidering av bidrag fristående 
grundskolor gällande HT 2020 
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Bakgrund 
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående grundskolor 
regleras i skollagen 9 kap 19–21 §§ (förskoleklass) samt 10 kap 37–39 
§§ (grundskola).  
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande 
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Den nettoram som 
av nämnden tilldelats grundskolan utgör grunden för beräkningen av 
bidraget. 
Ny elevpeng beräknas beroende på beslutet i kommunfullmäktige, 
2020-03-30 §35, om tillfälligt driftsanslag till utbildningsnämnden om 
totalt 4 650 tkr för ökade hyreskostnader beroende på modullösning på 
Haganäsområdet. 3 813 tkr tillfaller grundskoleverksamheten 
inklusive förskoleklass. Därav ska en revidering av elevpengen ske 
gällande höstterminen 2020. 
Utöver nedan beräknad elevpeng finns möjlighet att söka 
tilläggsbelopp för elever med extraordinära behov. 
 

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

  

tkr BUDGET
Vht 3 pos 2020
Nämnd- och styrelseverksamhet 1 300
Öppen förskola (familjecentral) 1 248
Förskola 107 000
Fritidshem 25 000
Förskoleklass 13 500
Grundskola 211 543
Grundsärskola 10 000
Gymnasieskola 80 500
Gymnasiesärskola 3 225
Grundläggande vuxenutbildning 9 300
Gymnasial vuxenutbildning 1 200
Särvux 732
Yrkesvux 1 404
Svenska för invandrare (SFI) 70
Uppdragsutbildning
Ledning 8 000
Framtid & Utveckling 9 477
Summa 483 499
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Beräkning grundbelopp inklusive 
socioekonomiskt belopp 
Nämnden fastslagit en nettobudget på 225 043 000 tkr till 
grundskolan, inkluderat förskoleklass. Administrativa kostnader 
avräknas från denna. Såväl avräknas även skolskjuts som kommunen 
ansvarar för samt de tilläggsbelopp som fristående huvudmän också 
kan söka. Sedan justeras beloppet upp med årets lönerevision som 
därmed ingår i grundbeloppet. 
 Beloppet ökas med en del bestående av Framtid och Utveckling. 
Framtid och Utveckling är en villkorad del av budgetramen för 2020. 
Beloppet ökas därefter med det driftsanslag som utbildningsnämnden 
erhåller för ht 2020, enligt beslut i kommunfullmäktige 2020-03-30 
§35, där 3 813 tkr tillfaller grundskoleverksamheten inklusive 
förskoleklass. 
 
Beräkningar enligt nedan: 
 

  

Budgetram (netto) 225 043 000

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

Justering intäkter
Lönerevision 2,8 % 3 484 254
Framtid och utveckling 4 462 500
Driftsanslag ökade hyreskostnader 3 813 000

Grundbelopp 203 543 052
 -varav ext kostnader 16 704 000
 -varav lokalkostnader 35 497 366

Socioekonomiskt del av grundbeloppet
4% 8 141 722

Grundbelopp kvar att fördela 195 401 330
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Antal elever i förskoleklass samt grundskola 
2019 
Prognosen baserar sig på Statisticons befolkningsprognos för 
Älmhults kommun, daterad 2018-09-30. Utgångspunkten är att alla 
barn i grundskoleåldern går i grundskolan. Den befolkningsökning 
som prognostiseras har antagits ske med 1/12 per månad. Utöver de 
folkbokförda eleverna har särskoleelever dragits ifrån. 
I genomsnitt prognostiseras antalet folkbokförda förskoleklass- och 
grundskoleelever i kommunala och fristående skolor i Älmhults 
kommun uppgå till 2 516 elever. Dessa fördelas enligt tabell nedan.  

 

  

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

2516Totalt antal (snitt)

Antal folkbokförda elever i kommunen
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Åldersviktat grundbelopp per elev 
 
Då elever beroende på ålder antas ge upphov till olika kostnader 
beräknas grundbeloppet om till olika åldersstadier. De olika 
kostnaderna beror exempelvis på att elever går olika länge i skolan 
beroende på årsklass. Åldersstadierna delas in i fyra grupper, vilka är 
F-klass, åk 1-3, åk 4-6 samt åk 7-9. Framräknat grundbelopp att 
fördela till skolpengen är 195 401 330 kr. Grundbeloppet delas med 
prognostiserat elevantal och därmed fås ett grundbelopp per elev. 
Uträkning samt differentiering till de olika årsstadierna enligt nedan: 

 

 
 
 
 

Grundbelopp att fördela

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

Beräknat grundbelopp per elev med elevantal för varje stadie viktat med fördelningsfaktorn
Elevantal 278 791 783 664
Grundpeng per elev 74 196

Differentierat grundbelopp 53 421 74 196 80 131 89 035

Kontroll
Summa grundbelopp per stadie 14 850 976 58 688 659 62 742 702 59 118 993
Totalt utdelat grundbelopp

195 401 330

195 401 330

Årsstadie 2020 2019 Förändring
F-klass 53 421 45 743 17%
åk 1-3 74 196 63 926 16%
åk 4-6 80 131 68 926 16%
åk 7-9 89 035 75 760 18%

Efter höjning budgetram F-klass 53 421 52 528 2%
åk 1-3 74 196 70 711 5%
åk 4-6 80 131 75 711 6%
åk 7-9 89 035 82 545 8%

Differentierat grundbelopp i jämförelse med föregående år
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Måltider 
Tekniska förvaltningen hanterar kostenheten som serverar måltider till 
kommunens skolor. Budget för detta ligger under Tekniska nämnden 
och är därför inte med i utbildningsförvaltningens budget och således 
inte heller med i grundbeloppet. Elevpengen ska därför justeras med 
kostnaden för dessa måltider. För grundskolan är måltidsbeloppet år 
2020 per elev 8135 kr enligt Tekniska förvaltningens beräkning. 
Enligt tekniska förvaltningen sker inte någon ändring av detta belopp 
avseende det aktuella beslutet om ökat driftsanslag, KS 2018/136. 

 
 

Socioekonomisk tilläggsresurs 
 
Nedan återfinns beräkningar av den socioekonomiska tilläggsresursen. 
Denna är avsedd att kompensera för enheternas olika 
barnsammansättning avseende sociala faktorer som påverkar barnens 
förutsättningar att nå kunskapsmålen i skolan. Index har erhållits 
genom en regressionsanalys genomförd av SCB. Därefter är indexet 
viktat med antal prognostiserade elever per skola. 
Då Internationella skolan är annorlunda är det beslutat att dess index 
ska utgöras av medianen indexen. 
Totalt har 8 141 722 kr avsatts till fördelning av socioekonomisk 
tilläggsresurs för ht 2020. Fördelning sker enligt nedan 

 
Tilläggsbeloppet adderas därefter till det åldersviktade grundbeloppet.  

Skola Antal 
elever

Index viktat 
antal 

elever

Tilläggsresurs 
per elev

Resurs per 
skola

Bråthult 44 43 18,92 1 445 63 562
Ryfors skola 76 52 39,26 1 747 131 894
Älmhults Montessoriskolan 75 53 39,485 1 781 132 650
Virestad 78 63 48,825 2 116 164 027
Klöxhultskolan 483 55 265,65 1 848 892 450
Diö skola 135 94 126,43 3 158 424 741
Thoren Framtid 126 99 124,74 3 326 419 064
Liatorp skola 53 98 51,94 3 292 174 492
Linneskolan 493 105 517,125 3 527 1 737 279
The International School of Älmhult 418 94 392,92 3 158 1 320 013
Gemöskolan 306 118 361,08 3 964 1 213 047
Elmeskolan 229 190 434,15 6 383 1 458 525
Idekulla 3 99 2,475 3 326 8 315
Färö 1 99 0,495 3 326 1 663
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Sammanställning skolpeng 
Det åldersviktade grundbeloppet per elev adderas som tidigare nämnt 
med kostnad för kost per elev samt det framräknade socioekonomiska 
tilläggsbeloppet. 
När dessa är adderade till grundbeloppet räknar man fram ett 
administrationspåslag på 3 % av detta belopp. Därefter när 
administrationspåslaget är adderat räknar man fram ett momspålägg 
om 6 % på detta sammanställda belopp. Efter addering av 
momspålägget får man slutligen skolpengen per elev för varje 
åldersstadie. Nedan följer beräkningar för respektive fristående 
huvudmän. 

 

 

 

Virestad Friskola F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 53 421 74 196 80 131 89 035

-varav lokalkostnad 14 109 14 109 14 109 14 109
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 2116 2 116 2 116 2 116
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 910 2 533 2 711 2 979
Momspålägg 6 % 3 935 5 219 5 586 6 136
Bidrag per elev 2020 69 517 92 199 98 680 108 401
Bidrag per elev per månad 5 793 7 683 8 223 9 033

Bråthults Friskola F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 53 421 74 196 80 131 89 035

-varav lokalkostnad 14 109 14 109 14 109 14 109
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 1445 1 445 1 445 1 445
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 890 2 513 2 691 2 958
Momspålägg 6 % 3 893 5 177 5 544 6 094
Bidrag per elev 2020 68 783 91 465 97 946 107 666
Bidrag per elev per månad 5 732 7 622 8 162 8 972

Thoren Framtid F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 53 421 74 196 80 131 89 035

-varav lokalkostnad 14 109 14 109 14 109 14 109
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 3326 3 326 3 326 3 326
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 946 2 570 2 748 3 015
Momspålägg 6 % 4 010 5 294 5 660 6 211
Bidrag per elev 2020 70 838 93 520 100 000 109 722
Bidrag per elev per månad 5 903 7 793 8 333 9 143
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Utbetalningar och avstämningar 
Preliminär elevpeng till fristående skolor betalas ut månadsvis mot 
faktura. Avstämning görs vid avläsning av elevantalet den 15:e i varje 
månad. Eventuella avvikelser justeras vid påföljande utbetalning. 
Bidraget betalas ut med en 12-del per månad och denna revidering av 
elevpengen gäller från 1 juli 2020.

Idekulla skola F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 53 421 74 196 80 131 89 035

-varav lokalkostnad 14 109 14 109 14 109 14 109
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 3326 3 326 3 326 3 326
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 946 2 570 2 748 3 015
Momspålägg 6 % 4 010 5 294 5 660 6 211
Bidrag per elev 2020 70 838 93 520 100 000 109 722
Bidrag per elev per månad 5 903 7 793 8 333 9 143

Skolförening Växthustet ek.för. F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 53 421 74 196 80 131 89 035

-varav lokalkostnad 14 109 14 109 14 109 14 109
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 3326 3 326 3 326 3 326
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 946 2 570 2 748 3 015
Momspålägg 6 % 4 010 5 294 5 660 6 211
Bidrag per elev 2020 70 838 93 520 100 000 109 722
Bidrag per elev per månad 5 903 7 793 8 333 9 143
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Bakgrund 
Nämnden har i särskilt ärende beslutat om barnpeng för 
fritidshemsverksamheten 2020. Barnpengen motsvarar den genomsnittliga 
kostnaden per barn i den kommunala verksamheten och är densamma oavsett 
huvudman. Efter fördelning till barn som väljer fristående fritidshem ska 
återstående medel fördelas till de kommunala fritidshemmen. Inom den 
kommunala verksamheten görs avsättningar för centralt placerade kostnader 
innan en intern barnpeng beräknas, på samma sätt som till fristående 
verksamheter. 
Beslutad intern barnpeng per fritidshem är exklusive socioekonomisk 
tilläggsresurs. Därutöver tillkommer möjligheter att söka tilläggsbelopp för barn 
med extraordinära behov. 
 

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

 
 

  
  

tkr BUDGET
Vht 3 pos 2020
Nämnd- och styrelseverksamhet 1 300
Öppen förskola (familjecentral) 1 248
Förskola 107 000
Fritidshem 25 000
Förskoleklass 13 500
Grundskola 211 543
Grundsärskola 10 000
Gymnasieskola 80 500
Gymnasiesärskola 3 225
Grundläggande vuxenutbildning 9 300
Gymnasial vuxenutbildning 1 200
Särvux 732
Yrkesvux 1 404
Svenska för invandrare (SFI) 70
Uppdragsutbildning
Ledning 8 000
Framtid & Utveckling 9 477
Summa 483 499
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Beräkning av grundbelopp inklusive 
socioekonomiskt belopp 
 
Nämnden fastslagit en nettobudget på 25 000 tkr till fritidshem. Administrativa 
kostnader avräknas från denna. Sedan justeras nettobudgeten upp med 
statsbidrag som fristående huvudmän inte kan söka samt med årets lönerevision. 
Statsbidraget som kommunen får för att maxtaxa tillämpas är ett sådant 
statsbidrag och ingår i grundbidraget till fritidshemmen. Detta innebär att avgift 
utöver maxtaxa inte kan tas ut av vare sig kommun eller fristående huvudman. 
Om så skulle ske måste bidraget reduceras motsvarande statsbidraget. En del av 
justerade intäkter består av Framtid och Utveckling. Framtid och Utveckling är 
en villkorad del av budgetramen för 2020. 
  
Beräkningar enligt nedan: 
 

  
 

  

Budgetram (netto) 25 000 000

Avgående kostnader
Administration 261 000

Justering intäkter
Statsbidrag maxtaxa 888 000
Statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder 234 500
Lönerevision 2,8 % 579 487
Framtid och Utveckling 187 500
Driftsanslag ökade hyreskostnader 837 000

Grundbelopp 27 465 487
 -varav ext kostnader 18 952 000
 -varav lokalkostnader 5 417 000

Socioekonomiskt del av grundbeloppet
1,5% 411 982

Grundbelopp kvar att fördela 27 053 505
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Beräkning av elevantal 
 
Prognosen baseras på Statisticons befolkningsprognos för Älmhults kommun, 
daterad 2018-09-30. Den befolkningsökning som prognostiseras antas ske med 
1/12 per månad. Snitt framräknat enligt nedan tabell: 
 

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

 
 

  

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

1858Totalt antal (snitt)

Antal folkbokförda elever i kommunen

Andel elever på fritids F-3 965,7 st
Andel elever på fritids 4-6 329,7 st
Totalt antal elever på fritids 1295 st
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Åldersviktat grundbelopp 
 
Då elever beroende på ålder antas ge upphov till olika kostnader beräknas 
grundbeloppet om till olika åldersgrupper. Denna differentiering av 
grundbeloppet fördelas på samma vis som antalet barn i olika åldersgrupper, det 
vill säga på de två grupperna åk F-3 och åk 4–6. Framräknat grundbelopp att 
fördela till skolpengen är 26 229 060 kr.  
 

 

 
 
Måltider  
Till detta belopp tillkommer medel för kosten. Kosten ligger inte i 
utbildningsförvaltningens budget och är därför inte med i grundbeloppet. För 
fritidshem är beloppet år 2020 2 333 kr per elev enligt tekniska förvaltningens 
budget. Enligt tekniska förvaltningen justeras inte måltidsbeloppet avseende det 
tillfälliga driftsanslaget beslutat av kommunfullmäktige 2020-03-30 §35. 

  

Grundbelopp att fördela 27 053 505

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

Beräknat grundbelopp per elev med elevantal för varje stadie viktat med fördelningsfaktorn
Elevantal 965 330
Grundpeng per elev 19 025

Differentierat grundbelopp 22 830 15 220

Kontroll
Summa grundbelopp per stadie 22 030 913 5 022 592
Totalt utdelat grundbelopp 27 053 505

85



        

 2020-06-17  7(9) 

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

 
 

Tilläggsresursen adderas sedan till elevpengen. 
 

  

Skola Antal 
elever

SCB Index viktat 
antal 

elever

Tilläggsresurs 
per elev

Bråthult 52 54 28,1 190
Ryfors skola 68 64 43,2 225
Älmhults Montessoriskolan 47 49 23,2 172
Virestad 70 71 49,7 250
Klöxhultskolan 420 67 279,3 234
Diö skola 65 95 61,8 334
Liatorp skola 46 88 40,0 309
The International School of Älmhult 231 71 164,0 250
Gemöskolan 155 125 193,1 439
Elmeskolan 142 204 289,7 717
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Sammanställning skolpeng 
Det åldersviktade grundbeloppet per elev adderas som tidigare nämnt med 
kostnad för måltider per elev samt det framräknade socioekonomiska 
tilläggsbeloppet för varje skola. 
När dessa är adderade till grundbeloppet räknar man fram ett 
administrationspåslag på 3 % av detta belopp. Därefter när 
administrationspåslaget är adderat räknar man fram ett momspålägg om 6 % på 
detta sammanställda belopp.  
Efter addering av momspålägget får man slutligen skolpengen per elev för varje 
åldersstadie. Nedan följer beräkningarna för respektive fristående huvudmän. 
 

 

 

  
 
 

Thoren Framtid åk F-3 åk 4-6
Grundbidrag per elev 22 830 15 220

-varav lokalkostnad 3 117 1 066
Måltider 2 333 2 333
Socioekonomisk ti l läggsresurs 250 250
Administrationspåslag 3 % 762 534
Momspålägg 6 % 1 570 1 100
Bidrag per elev 2020 27 745 19 437
Bidrag per elev per månad 2 312 1 620

Bråthults Friskola åk F-3 åk 4-6
Grundbidrag per elev 22 830 15 220

-varav lokalkostnad 3 117 1 066
Måltider 2 333 2 333
Socioekonomisk ti l läggsresurs 190 190
Administrationspåslag 3 % 761 532
Momspålägg 6 % 1 567 1 096
Bidrag per elev 2020 27 681 19 371
Bidrag per elev per månad 2 307 1 614

Virestad Friskola åk F-3 åk 4-6
Grundbidrag per elev 22 830 15 220

-varav lokalkostnad 3 117 1 066
Måltider 2 333 2 333
Socioekonomisk ti l läggsresurs 250 250
Administrationspåslag 3 % 762 534
Momspålägg 6 % 1 570 1 100
Bidrag per elev 2020 27 745 19 437
Bidrag per elev per månad 2 312 1 620
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Utbetalningar och avstämningar 
 
Preliminär skolpeng till fristående fritidshem betalas ut månadsvis mot faktura. 
Avstämning görs vid avläsning av elevantalet den 15:e i varje månad. Eventuella 
avvikelser justeras vid påföljande utbetalning. Bidraget betalas ut med en 12-del 
per månad. 
Brytdatum för ålder är inte 1 januari utan istället 1 juli. Det betyder att en elev 
ersätts enligt åk F-3 från och med 1 juli det år eleven börjar förskoleklass och 
enligt åk 4–6 från och med 1 juli det år eleven börjar 4:e klass. Såväl avslutas 
betalningar för elev från och med 1 juli det året eleven avslutar 6:e klass. 
Denna reviderade elevpeng gäller höstterminen 2020 med början den 1 juli.

Friskola Årsgrupp 2019 2020 Förändring
Virestad fritidshem åk F-3 27 778 27 745 0%

åk 4-6 19 775 19 437 -2%

Bråthult fritidshem åk F-3 27 689 27 681 0%
åk 4-6 19 636 19 371 -1%

Thoren framtid åk F-3 28 184 27 745 -2%
åk 4-6 20 181 19 437 -4%

Jämförelse med 2019 års skolpeng
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Utbildningsförvaltningen 
Patrik Alm 
Controller 
0476-64 24 95 
patrik.alm@almhult.se 
  
 

Utbildningsnämnden 
 

Revidering av bidrag till fristående huvudman 
gällande HT 2020, Idekulla skola  
Ärendenummer UN 2019/192 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående huvudman regleras i 
skollagen 9 kap 19–21 §§ (förskoleklass) och 10 kap  
37–39 §§ (grundskola)  
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande 
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Den nettoram som av 
nämnden tilldelats förskola, fritidshem och grundskola utgör grunden för 
beräkningen av respektive bidrag. 
Då utbildningsnämnden tilldelas ett tillfälligt driftsanslag avseende ökade 
driftskostnader i form av hyreskostnader för modullösning på Haganäsområdet, 
enligt beslut av kommunfullmäktige 2020-03-30 §35 ska därmed elevpengen 
räknas om.  
Utbildningsnämnden har för 2020 fastställt budget för grundskoleverksamhet till 
225 043 tkr, inklusive förskoleklass. Driftsanslaget för hyreskostnader avseende 
grundskoleverksamhet, inklusive förskoleklass uppgår till 3 813 tkr och avser 
höstterminen 2020.  
Den reviderade elevpengen börjar gälla från och med läsårets början. 
Utbetalning av mellanskillnad för redan ersatta månader kommer att utföras. 
Utöver beslutade belopp finns möjlighet att söka tilläggsbelopp för barn med 
extraordinära behov. 
Enligt 28 kap. 5 § 2 och 9 punkterna Skollagen (2010:800) får kommunens 
beslut i ärenden om bidrag till enskilda huvudmän överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. Kommunen är skyldig att hjälpa till med detta, om 
önskemål finns. 
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Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelsen Revidering av bidrag till fristående huvudman HT 2020, 

Idekulla skola daterad 2020-08-19 

 Beräkningsunderlaget Revidering av bidrag fristående grundskolor gällande 
HT 2020 daterad 2020-06-17 
 

Ärendebeskrivning 
 
Bidrag till fristående grundskola (inklusive förskoleklass) 
Utbildningsnämnden har för grundskola fastställt en nettobudget på 225 043 tkr, 
inkluderat förskoleklass. Elmeskolan kommer att flytta in i tillfälliga moduler 
vid Haganäsområdet vilket ökar driftskostnaderna i form av hyreskostnader. 
Kommunfullmäktige har därför beslutat om ett tillfälligt driftsanslag om 4 650 
tkr till utbildningsnämnden, 2020-03-30 §35.  3 813 tkr av detta belopp kommer 
grundskolan till del. Med det tillfälliga driftsanslaget blir grundbidraget per 
elever istället följande per stadie: 53 421 kr (f-klass), 74 196 kr (åk 1–3), 80 131 
kr (åk 4–6) respektive 89 035 kr (åk 7–9). 
I grundbeloppet ingår årets lönerevision. Beräkningarna finns närmare beskrivna 
i bilagt beräkningsunderlag. Sammanställningen av dessa beräkningar kan ses 
nedan. Grundbidraget ska täcka kostnader för undervisning, lärverktyg, 
elevhälsa samt lokaler. Utöver grundbidraget tillkommer kost, socioekonomisk 
tilläggsresurs, administrationspålägg och momspålägg i ersättningen till 
fristående grundskolor.  
Budgeten för kost finns inom tekniska förvaltningen och ingår därför inte i 
grundbeloppet utan behandlas som ett tillägg, måltider. Enligt tekniska 
förvaltningen sker ingen justering av måltidsbeloppet avseende 
kommunfullmäktiges beslut om tillfälligt driftsanslag, 2020-03-30 §35. 
 
Elevpengen för Idekulla skola sammanställs enligt tabellen nedan: 

Idekulla skola F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 53 421 74 196 80 131 89 035

-varav lokalkostnad 14 109 14 109 14 109 14 109
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 3326 3 326 3 326 3 326
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 946 2 570 2 748 3 015
Momspålägg 6 % 4 010 5 294 5 660 6 211
Bidrag per elev 2020 70 838 93 520 100 000 109 722
Bidrag per elev per månad 5 903 7 793 8 333 9 143
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Överklaga beslut 
Enligt 28 kap. 5 § 2 och 9 punkterna skollagen (2010:800) får kommunens 
beslut i ärenden om bidrag till enskilda huvudmän överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. Kommunen är skyldig att hjälpa till med detta, om 
önskemål finns. 
 

 
Förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden fastställer följande reviderade bidrag per elev 

respektive barn enligt sammanställning nedan till Idekulla skola för läsåret 
2020 

 

 
 
 
 
 
Patrik Alm Roger Johansson   
Controller Förvaltningschef 
 
Beslutet skickas till 
Idekulla skola  
Verksamhetschef grundskola 
Ekonom 
Ekonomihandläggare grundskolan 

Grundskola Årsstadie Elevpeng Per månad
Idekulla skola F-klass 70 838 5 903

åk 1-3 93 520 7 793
åk 4-6 100 000 8 333
åk 7-9 109 722 9 143

Grundskola Årsstadie 2020 2019 2019 rev.
Idekulla skola F-klass 70 838 61 581 68 022

åk 1-3 93 520 81 433 87 874
åk 4-6 100 000 86 182 92 623
åk 7-9 109 722 94 354 100 795

Jämförelse med föregående år
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Bakgrund 
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående grundskolor 
regleras i skollagen 9 kap 19–21 §§ (förskoleklass) samt 10 kap 37–39 
§§ (grundskola).  
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande 
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Den nettoram som 
av nämnden tilldelats grundskolan utgör grunden för beräkningen av 
bidraget. 
Ny elevpeng beräknas beroende på beslutet i kommunfullmäktige, 
2020-03-30 §35, om tillfälligt driftsanslag till utbildningsnämnden om 
totalt 4 650 tkr för ökade hyreskostnader beroende på modullösning på 
Haganäsområdet. 3 813 tkr tillfaller grundskoleverksamheten 
inklusive förskoleklass. Därav ska en revidering av elevpengen ske 
gällande höstterminen 2020. 
Utöver nedan beräknad elevpeng finns möjlighet att söka 
tilläggsbelopp för elever med extraordinära behov. 
 

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

  

tkr BUDGET
Vht 3 pos 2020
Nämnd- och styrelseverksamhet 1 300
Öppen förskola (familjecentral) 1 248
Förskola 107 000
Fritidshem 25 000
Förskoleklass 13 500
Grundskola 211 543
Grundsärskola 10 000
Gymnasieskola 80 500
Gymnasiesärskola 3 225
Grundläggande vuxenutbildning 9 300
Gymnasial vuxenutbildning 1 200
Särvux 732
Yrkesvux 1 404
Svenska för invandrare (SFI) 70
Uppdragsutbildning
Ledning 8 000
Framtid & Utveckling 9 477
Summa 483 499
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Beräkning grundbelopp inklusive 
socioekonomiskt belopp 
Nämnden fastslagit en nettobudget på 225 043 000 tkr till 
grundskolan, inkluderat förskoleklass. Administrativa kostnader 
avräknas från denna. Såväl avräknas även skolskjuts som kommunen 
ansvarar för samt de tilläggsbelopp som fristående huvudmän också 
kan söka. Sedan justeras beloppet upp med årets lönerevision som 
därmed ingår i grundbeloppet. 
 Beloppet ökas med en del bestående av Framtid och Utveckling. 
Framtid och Utveckling är en villkorad del av budgetramen för 2020. 
Beloppet ökas därefter med det driftsanslag som utbildningsnämnden 
erhåller för ht 2020, enligt beslut i kommunfullmäktige 2020-03-30 
§35, där 3 813 tkr tillfaller grundskoleverksamheten inklusive 
förskoleklass. 
 
Beräkningar enligt nedan: 
 

  

Budgetram (netto) 225 043 000

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

Justering intäkter
Lönerevision 2,8 % 3 484 254
Framtid och utveckling 4 462 500
Driftsanslag ökade hyreskostnader 3 813 000

Grundbelopp 203 543 052
 -varav ext kostnader 16 704 000
 -varav lokalkostnader 35 497 366

Socioekonomiskt del av grundbeloppet
4% 8 141 722

Grundbelopp kvar att fördela 195 401 330
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Antal elever i förskoleklass samt grundskola 
2019 
Prognosen baserar sig på Statisticons befolkningsprognos för 
Älmhults kommun, daterad 2018-09-30. Utgångspunkten är att alla 
barn i grundskoleåldern går i grundskolan. Den befolkningsökning 
som prognostiseras har antagits ske med 1/12 per månad. Utöver de 
folkbokförda eleverna har särskoleelever dragits ifrån. 
I genomsnitt prognostiseras antalet folkbokförda förskoleklass- och 
grundskoleelever i kommunala och fristående skolor i Älmhults 
kommun uppgå till 2 516 elever. Dessa fördelas enligt tabell nedan.  

 

  

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

2516Totalt antal (snitt)

Antal folkbokförda elever i kommunen
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Åldersviktat grundbelopp per elev 
 
Då elever beroende på ålder antas ge upphov till olika kostnader 
beräknas grundbeloppet om till olika åldersstadier. De olika 
kostnaderna beror exempelvis på att elever går olika länge i skolan 
beroende på årsklass. Åldersstadierna delas in i fyra grupper, vilka är 
F-klass, åk 1-3, åk 4-6 samt åk 7-9. Framräknat grundbelopp att 
fördela till skolpengen är 195 401 330 kr. Grundbeloppet delas med 
prognostiserat elevantal och därmed fås ett grundbelopp per elev. 
Uträkning samt differentiering till de olika årsstadierna enligt nedan: 

 

 
 
 
 

Grundbelopp att fördela

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

Beräknat grundbelopp per elev med elevantal för varje stadie viktat med fördelningsfaktorn
Elevantal 278 791 783 664
Grundpeng per elev 74 196

Differentierat grundbelopp 53 421 74 196 80 131 89 035

Kontroll
Summa grundbelopp per stadie 14 850 976 58 688 659 62 742 702 59 118 993
Totalt utdelat grundbelopp

195 401 330

195 401 330

Årsstadie 2020 2019 Förändring
F-klass 53 421 45 743 17%
åk 1-3 74 196 63 926 16%
åk 4-6 80 131 68 926 16%
åk 7-9 89 035 75 760 18%

Efter höjning budgetram F-klass 53 421 52 528 2%
åk 1-3 74 196 70 711 5%
åk 4-6 80 131 75 711 6%
åk 7-9 89 035 82 545 8%

Differentierat grundbelopp i jämförelse med föregående år
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Måltider 
Tekniska förvaltningen hanterar kostenheten som serverar måltider till 
kommunens skolor. Budget för detta ligger under Tekniska nämnden 
och är därför inte med i utbildningsförvaltningens budget och således 
inte heller med i grundbeloppet. Elevpengen ska därför justeras med 
kostnaden för dessa måltider. För grundskolan är måltidsbeloppet år 
2020 per elev 8135 kr enligt Tekniska förvaltningens beräkning. 
Enligt tekniska förvaltningen sker inte någon ändring av detta belopp 
avseende det aktuella beslutet om ökat driftsanslag, KS 2018/136. 

 
 

Socioekonomisk tilläggsresurs 
 
Nedan återfinns beräkningar av den socioekonomiska tilläggsresursen. 
Denna är avsedd att kompensera för enheternas olika 
barnsammansättning avseende sociala faktorer som påverkar barnens 
förutsättningar att nå kunskapsmålen i skolan. Index har erhållits 
genom en regressionsanalys genomförd av SCB. Därefter är indexet 
viktat med antal prognostiserade elever per skola. 
Då Internationella skolan är annorlunda är det beslutat att dess index 
ska utgöras av medianen indexen. 
Totalt har 8 141 722 kr avsatts till fördelning av socioekonomisk 
tilläggsresurs för ht 2020. Fördelning sker enligt nedan 

 
Tilläggsbeloppet adderas därefter till det åldersviktade grundbeloppet.  

Skola Antal 
elever

Index viktat 
antal 

elever

Tilläggsresurs 
per elev

Resurs per 
skola

Bråthult 44 43 18,92 1 445 63 562
Ryfors skola 76 52 39,26 1 747 131 894
Älmhults Montessoriskolan 75 53 39,485 1 781 132 650
Virestad 78 63 48,825 2 116 164 027
Klöxhultskolan 483 55 265,65 1 848 892 450
Diö skola 135 94 126,43 3 158 424 741
Thoren Framtid 126 99 124,74 3 326 419 064
Liatorp skola 53 98 51,94 3 292 174 492
Linneskolan 493 105 517,125 3 527 1 737 279
The International School of Älmhult 418 94 392,92 3 158 1 320 013
Gemöskolan 306 118 361,08 3 964 1 213 047
Elmeskolan 229 190 434,15 6 383 1 458 525
Idekulla 3 99 2,475 3 326 8 315
Färö 1 99 0,495 3 326 1 663
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Sammanställning skolpeng 
Det åldersviktade grundbeloppet per elev adderas som tidigare nämnt 
med kostnad för kost per elev samt det framräknade socioekonomiska 
tilläggsbeloppet. 
När dessa är adderade till grundbeloppet räknar man fram ett 
administrationspåslag på 3 % av detta belopp. Därefter när 
administrationspåslaget är adderat räknar man fram ett momspålägg 
om 6 % på detta sammanställda belopp. Efter addering av 
momspålägget får man slutligen skolpengen per elev för varje 
åldersstadie. Nedan följer beräkningar för respektive fristående 
huvudmän. 

 

 

 

Virestad Friskola F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 53 421 74 196 80 131 89 035

-varav lokalkostnad 14 109 14 109 14 109 14 109
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 2116 2 116 2 116 2 116
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 910 2 533 2 711 2 979
Momspålägg 6 % 3 935 5 219 5 586 6 136
Bidrag per elev 2020 69 517 92 199 98 680 108 401
Bidrag per elev per månad 5 793 7 683 8 223 9 033

Bråthults Friskola F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 53 421 74 196 80 131 89 035

-varav lokalkostnad 14 109 14 109 14 109 14 109
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 1445 1 445 1 445 1 445
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 890 2 513 2 691 2 958
Momspålägg 6 % 3 893 5 177 5 544 6 094
Bidrag per elev 2020 68 783 91 465 97 946 107 666
Bidrag per elev per månad 5 732 7 622 8 162 8 972

Thoren Framtid F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 53 421 74 196 80 131 89 035

-varav lokalkostnad 14 109 14 109 14 109 14 109
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 3326 3 326 3 326 3 326
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 946 2 570 2 748 3 015
Momspålägg 6 % 4 010 5 294 5 660 6 211
Bidrag per elev 2020 70 838 93 520 100 000 109 722
Bidrag per elev per månad 5 903 7 793 8 333 9 143
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Utbetalningar och avstämningar 
Preliminär elevpeng till fristående skolor betalas ut månadsvis mot 
faktura. Avstämning görs vid avläsning av elevantalet den 15:e i varje 
månad. Eventuella avvikelser justeras vid påföljande utbetalning. 
Bidraget betalas ut med en 12-del per månad och denna revidering av 
elevpengen gäller från 1 juli 2020.

Idekulla skola F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 53 421 74 196 80 131 89 035

-varav lokalkostnad 14 109 14 109 14 109 14 109
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 3326 3 326 3 326 3 326
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 946 2 570 2 748 3 015
Momspålägg 6 % 4 010 5 294 5 660 6 211
Bidrag per elev 2020 70 838 93 520 100 000 109 722
Bidrag per elev per månad 5 903 7 793 8 333 9 143

Skolförening Växthustet ek.för. F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 53 421 74 196 80 131 89 035

-varav lokalkostnad 14 109 14 109 14 109 14 109
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 3326 3 326 3 326 3 326
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 946 2 570 2 748 3 015
Momspålägg 6 % 4 010 5 294 5 660 6 211
Bidrag per elev 2020 70 838 93 520 100 000 109 722
Bidrag per elev per månad 5 903 7 793 8 333 9 143
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Utbildningsförvaltningen 
Patrik Alm 
Controller 
0476-64 24 95 
patrik.alm@almhult.se 
  
 

Utbildningsnämnden 
 

Revidering av bidrag till fristående huvudman 
gällande HT 2020, Skolförening Växthuset 
ekonomisk förening  
Ärendenummer UN 2019/193 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående huvudman regleras i 
skollagen 9 kap 19–21 §§ (förskoleklass) och 10 kap  
37–39 §§ (grundskola)  
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande 
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Den nettoram som av 
nämnden tilldelats förskola, fritidshem och grundskola utgör grunden för 
beräkningen av respektive bidrag. 
Då utbildningsnämnden tilldelas ett tillfälligt driftsanslag avseende ökade 
driftskostnader i form av hyreskostnader för modullösning på Haganäsområdet, 
enligt beslut av kommunfullmäktige 2020-03-30 §35 ska därmed elevpengen 
räknas om.  
Utbildningsnämnden har för 2020 fastställt budget för grundskoleverksamhet till 
225 043 tkr, inklusive förskoleklass. Driftsanslaget för hyreskostnader avseende 
grundskoleverksamhet, inklusive förskoleklass uppgår till 3 813 tkr och avser 
höstterminen 2020.  
Den reviderade elevpengen börjar gälla från och med läsårets början. 
Utbetalning av mellanskillnad för redan ersatta månader kommer att utföras. 
Utöver beslutade belopp finns möjlighet att söka tilläggsbelopp för barn med 
extraordinära behov. 
Enligt 28 kap. 5 § 2 och 9 punkterna Skollagen (2010:800) får kommunens 
beslut i ärenden om bidrag till enskilda huvudmän överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. Kommunen är skyldig att hjälpa till med detta, om 
önskemål finns. 
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Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelsen Revidering av bidrag till fristående huvudman HT 2020, 

Skolförening Växthuset ekonomisk förening daterad 2020-08-19 

 Beräkningsunderlaget Revidering av bidrag fristående grundskolor gällande 
HT 2020 daterad 2020-06-17 
 

Ärendebeskrivning 
 
Bidrag till fristående grundskola (inklusive förskoleklass) 
Utbildningsnämnden har för grundskola fastställt en nettobudget på 225 043 tkr, 
inkluderat förskoleklass. Elmeskolan kommer att flytta in i tillfälliga moduler 
vid Haganäsområdet vilket ökar driftskostnaderna i form av hyreskostnader. 
Kommunfullmäktige har därför beslutat om ett tillfälligt driftsanslag om 4 650 
tkr till utbildningsnämnden, 2020-03-30 §35.  3 813 tkr av detta belopp kommer 
grundskolan till del. Med det tillfälliga driftsanslaget blir grundbidraget per 
elever istället följande per stadie: 53 421 kr (f-klass), 74 196 kr (åk 1–3), 80 131 
kr (åk 4–6) respektive 89 035 kr (åk 7–9). 
I grundbeloppet ingår årets lönerevision. Beräkningarna finns närmare beskrivna 
i bilagt beräkningsunderlag. Sammanställningen av dessa beräkningar kan ses 
nedan. Grundbidraget ska täcka kostnader för undervisning, lärverktyg, 
elevhälsa samt lokaler. Utöver grundbidraget tillkommer kost, socioekonomisk 
tilläggsresurs, administrationspålägg och momspålägg i ersättningen till 
fristående grundskolor.  
Budgeten för kost finns inom tekniska förvaltningen och ingår därför inte i 
grundbeloppet utan behandlas som ett tillägg, måltider. Enligt tekniska 
förvaltningen sker ingen justering av måltidsbeloppet avseende 
kommunfullmäktiges beslut om tillfälligt driftsanslag, 2020-03-30 §35. 
 
Elevpengen för Skolförening Växthuset ekonomisk förening sammanställs enligt 
tabellen nedan: 

Skolförening Växthustet ek.för. F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 53 421 74 196 80 131 89 035

-varav lokalkostnad 14 109 14 109 14 109 14 109
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 3327 3 327 3 327 3 327
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 946 2 570 2 748 3 015
Momspålägg 6 % 4 010 5 294 5 660 6 211
Bidrag per elev 2020 70 838 93 521 100 001 109 722
Bidrag per elev per månad 5 903 7 793 8 333 9 144
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Överklaga beslut 
Enligt 28 kap. 5 § 2 och 9 punkterna skollagen (2010:800) får kommunens 
beslut i ärenden om bidrag till enskilda huvudmän överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. Kommunen är skyldig att hjälpa till med detta, om 
önskemål finns. 
 

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

enligt sammanställning nedan till Skolförening Växthuset för läsåret 2020 
 

 
 
 
Patrik Alm Roger Johansson   
Controller Förvaltningschef 
 
Beslutet skickas till 
Skolförening Växthuset ekonomisk förening 
Verksamhetschef grundskola 
Ekonom 
Ekonomihandläggare grundskolan 

Grundskola Årsstadie 2020 2019 2019 rev.
F-klass 70 838 61 581 68 022
åk 1-3 93 521 81 433 87 874
åk 4-6 100 001 86 182 92 623
åk 7-9 109 722 94 354 100 795

Skolförening Växthuset 
ekonomisk förening 
(Färö)

Jämförelse med föregående år

Grundskola Årsstadie Elevpeng Per månad
F-klass 70 838 5 903
åk 1-3 93 521 7 793
åk 4-6 100 001 8 333
åk 7-9 109 722 9 144

Skolförening Växthuset 
ekonomisk förening 
(Färö)
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Utbildningsförvaltningen     
Patrik Alm 
Controller  
0476-64 24 95 
patrik.alm@almhult.se 
 

 

 

Beräkningsunderlag  
 
 
 

Revidering av bidrag fristående 
grundskolor gällande HT 2020 
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Bakgrund 
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående grundskolor 
regleras i skollagen 9 kap 19–21 §§ (förskoleklass) samt 10 kap 37–39 
§§ (grundskola).  
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande 
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Den nettoram som 
av nämnden tilldelats grundskolan utgör grunden för beräkningen av 
bidraget. 
Ny elevpeng beräknas beroende på beslutet i kommunfullmäktige, 
2020-03-30 §35, om tillfälligt driftsanslag till utbildningsnämnden om 
totalt 4 650 tkr för ökade hyreskostnader beroende på modullösning på 
Haganäsområdet. 3 813 tkr tillfaller grundskoleverksamheten 
inklusive förskoleklass. Därav ska en revidering av elevpengen ske 
gällande höstterminen 2020. 
Utöver nedan beräknad elevpeng finns möjlighet att söka 
tilläggsbelopp för elever med extraordinära behov. 
 

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

  

tkr BUDGET
Vht 3 pos 2020
Nämnd- och styrelseverksamhet 1 300
Öppen förskola (familjecentral) 1 248
Förskola 107 000
Fritidshem 25 000
Förskoleklass 13 500
Grundskola 211 543
Grundsärskola 10 000
Gymnasieskola 80 500
Gymnasiesärskola 3 225
Grundläggande vuxenutbildning 9 300
Gymnasial vuxenutbildning 1 200
Särvux 732
Yrkesvux 1 404
Svenska för invandrare (SFI) 70
Uppdragsutbildning
Ledning 8 000
Framtid & Utveckling 9 477
Summa 483 499
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Beräkning grundbelopp inklusive 
socioekonomiskt belopp 
Nämnden fastslagit en nettobudget på 225 043 000 tkr till 
grundskolan, inkluderat förskoleklass. Administrativa kostnader 
avräknas från denna. Såväl avräknas även skolskjuts som kommunen 
ansvarar för samt de tilläggsbelopp som fristående huvudmän också 
kan söka. Sedan justeras beloppet upp med årets lönerevision som 
därmed ingår i grundbeloppet. 
 Beloppet ökas med en del bestående av Framtid och Utveckling. 
Framtid och Utveckling är en villkorad del av budgetramen för 2020. 
Beloppet ökas därefter med det driftsanslag som utbildningsnämnden 
erhåller för ht 2020, enligt beslut i kommunfullmäktige 2020-03-30 
§35, där 3 813 tkr tillfaller grundskoleverksamheten inklusive 
förskoleklass. 
 
Beräkningar enligt nedan: 
 

  

Budgetram (netto) 225 043 000

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

Justering intäkter
Lönerevision 2,8 % 3 484 254
Framtid och utveckling 4 462 500
Driftsanslag ökade hyreskostnader 3 813 000

Grundbelopp 203 543 052
 -varav ext kostnader 16 704 000
 -varav lokalkostnader 35 497 366

Socioekonomiskt del av grundbeloppet
4% 8 141 722

Grundbelopp kvar att fördela 195 401 330
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Antal elever i förskoleklass samt grundskola 
2019 
Prognosen baserar sig på Statisticons befolkningsprognos för 
Älmhults kommun, daterad 2018-09-30. Utgångspunkten är att alla 
barn i grundskoleåldern går i grundskolan. Den befolkningsökning 
som prognostiseras har antagits ske med 1/12 per månad. Utöver de 
folkbokförda eleverna har särskoleelever dragits ifrån. 
I genomsnitt prognostiseras antalet folkbokförda förskoleklass- och 
grundskoleelever i kommunala och fristående skolor i Älmhults 
kommun uppgå till 2 516 elever. Dessa fördelas enligt tabell nedan.  

 

  

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

2516Totalt antal (snitt)

Antal folkbokförda elever i kommunen
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Åldersviktat grundbelopp per elev 
 
Då elever beroende på ålder antas ge upphov till olika kostnader 
beräknas grundbeloppet om till olika åldersstadier. De olika 
kostnaderna beror exempelvis på att elever går olika länge i skolan 
beroende på årsklass. Åldersstadierna delas in i fyra grupper, vilka är 
F-klass, åk 1-3, åk 4-6 samt åk 7-9. Framräknat grundbelopp att 
fördela till skolpengen är 195 401 330 kr. Grundbeloppet delas med 
prognostiserat elevantal och därmed fås ett grundbelopp per elev. 
Uträkning samt differentiering till de olika årsstadierna enligt nedan: 

 

 
 
 
 

Grundbelopp att fördela

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

Beräknat grundbelopp per elev med elevantal för varje stadie viktat med fördelningsfaktorn
Elevantal 278 791 783 664
Grundpeng per elev 74 196

Differentierat grundbelopp 53 421 74 196 80 131 89 035

Kontroll
Summa grundbelopp per stadie 14 850 976 58 688 659 62 742 702 59 118 993
Totalt utdelat grundbelopp

195 401 330

195 401 330

Årsstadie 2020 2019 Förändring
F-klass 53 421 45 743 17%
åk 1-3 74 196 63 926 16%
åk 4-6 80 131 68 926 16%
åk 7-9 89 035 75 760 18%

Efter höjning budgetram F-klass 53 421 52 528 2%
åk 1-3 74 196 70 711 5%
åk 4-6 80 131 75 711 6%
åk 7-9 89 035 82 545 8%

Differentierat grundbelopp i jämförelse med föregående år
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Måltider 
Tekniska förvaltningen hanterar kostenheten som serverar måltider till 
kommunens skolor. Budget för detta ligger under Tekniska nämnden 
och är därför inte med i utbildningsförvaltningens budget och således 
inte heller med i grundbeloppet. Elevpengen ska därför justeras med 
kostnaden för dessa måltider. För grundskolan är måltidsbeloppet år 
2020 per elev 8135 kr enligt Tekniska förvaltningens beräkning. 
Enligt tekniska förvaltningen sker inte någon ändring av detta belopp 
avseende det aktuella beslutet om ökat driftsanslag, KS 2018/136. 

 
 

Socioekonomisk tilläggsresurs 
 
Nedan återfinns beräkningar av den socioekonomiska tilläggsresursen. 
Denna är avsedd att kompensera för enheternas olika 
barnsammansättning avseende sociala faktorer som påverkar barnens 
förutsättningar att nå kunskapsmålen i skolan. Index har erhållits 
genom en regressionsanalys genomförd av SCB. Därefter är indexet 
viktat med antal prognostiserade elever per skola. 
Då Internationella skolan är annorlunda är det beslutat att dess index 
ska utgöras av medianen indexen. 
Totalt har 8 141 722 kr avsatts till fördelning av socioekonomisk 
tilläggsresurs för ht 2020. Fördelning sker enligt nedan 

 
Tilläggsbeloppet adderas därefter till det åldersviktade grundbeloppet.  

Skola Antal 
elever

Index viktat 
antal 

elever

Tilläggsresurs 
per elev

Resurs per 
skola

Bråthult 44 43 18,92 1 445 63 562
Ryfors skola 76 52 39,26 1 747 131 894
Älmhults Montessoriskolan 75 53 39,485 1 781 132 650
Virestad 78 63 48,825 2 116 164 027
Klöxhultskolan 483 55 265,65 1 848 892 450
Diö skola 135 94 126,43 3 158 424 741
Thoren Framtid 126 99 124,74 3 326 419 064
Liatorp skola 53 98 51,94 3 292 174 492
Linneskolan 493 105 517,125 3 527 1 737 279
The International School of Älmhult 418 94 392,92 3 158 1 320 013
Gemöskolan 306 118 361,08 3 964 1 213 047
Elmeskolan 229 190 434,15 6 383 1 458 525
Idekulla 3 99 2,475 3 326 8 315
Färö 1 99 0,495 3 326 1 663
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Sammanställning skolpeng 
Det åldersviktade grundbeloppet per elev adderas som tidigare nämnt 
med kostnad för kost per elev samt det framräknade socioekonomiska 
tilläggsbeloppet. 
När dessa är adderade till grundbeloppet räknar man fram ett 
administrationspåslag på 3 % av detta belopp. Därefter när 
administrationspåslaget är adderat räknar man fram ett momspålägg 
om 6 % på detta sammanställda belopp. Efter addering av 
momspålägget får man slutligen skolpengen per elev för varje 
åldersstadie. Nedan följer beräkningar för respektive fristående 
huvudmän. 

 

 

 

Virestad Friskola F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 53 421 74 196 80 131 89 035

-varav lokalkostnad 14 109 14 109 14 109 14 109
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 2116 2 116 2 116 2 116
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 910 2 533 2 711 2 979
Momspålägg 6 % 3 935 5 219 5 586 6 136
Bidrag per elev 2020 69 517 92 199 98 680 108 401
Bidrag per elev per månad 5 793 7 683 8 223 9 033

Bråthults Friskola F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 53 421 74 196 80 131 89 035

-varav lokalkostnad 14 109 14 109 14 109 14 109
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 1445 1 445 1 445 1 445
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 890 2 513 2 691 2 958
Momspålägg 6 % 3 893 5 177 5 544 6 094
Bidrag per elev 2020 68 783 91 465 97 946 107 666
Bidrag per elev per månad 5 732 7 622 8 162 8 972

Thoren Framtid F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 53 421 74 196 80 131 89 035

-varav lokalkostnad 14 109 14 109 14 109 14 109
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 3326 3 326 3 326 3 326
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 946 2 570 2 748 3 015
Momspålägg 6 % 4 010 5 294 5 660 6 211
Bidrag per elev 2020 70 838 93 520 100 000 109 722
Bidrag per elev per månad 5 903 7 793 8 333 9 143
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Utbetalningar och avstämningar 
Preliminär elevpeng till fristående skolor betalas ut månadsvis mot 
faktura. Avstämning görs vid avläsning av elevantalet den 15:e i varje 
månad. Eventuella avvikelser justeras vid påföljande utbetalning. 
Bidraget betalas ut med en 12-del per månad och denna revidering av 
elevpengen gäller från 1 juli 2020.

Idekulla skola F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 53 421 74 196 80 131 89 035

-varav lokalkostnad 14 109 14 109 14 109 14 109
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 3326 3 326 3 326 3 326
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 946 2 570 2 748 3 015
Momspålägg 6 % 4 010 5 294 5 660 6 211
Bidrag per elev 2020 70 838 93 520 100 000 109 722
Bidrag per elev per månad 5 903 7 793 8 333 9 143

Skolförening Växthustet ek.för. F-klass åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9
Grundbidrag per barn 53 421 74 196 80 131 89 035

-varav lokalkostnad 14 109 14 109 14 109 14 109
Socioekonomisk ti l läggsbelopp 3326 3 326 3 326 3 326
Måltider 8 135 8 135 8 135 8 135
Administrationspåslag 3 % 1 946 2 570 2 748 3 015
Momspålägg 6 % 4 010 5 294 5 660 6 211
Bidrag per elev 2020 70 838 93 520 100 000 109 722
Bidrag per elev per månad 5 903 7 793 8 333 9 143
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Utbildningsförvaltning 
Camilla Åström   
camilla.astrom@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Sammanställning inkomna delegeringsbeslut   
  
Ärendenummer UN 2020/29 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utbildningsnämndens 
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redovisas till utbildningsnämnden.  
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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 2020-08-20. 

 Rapport delegeringsbeslut daterad 2020-08-19 
 
Förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut. 

 
Camilla Åström Roger Johansson 
Verksamhetscontroller Utbildningschef
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2020.953 Delegeringsbeslut
Plan mot kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering
Linnéskolan

Andreas Burander §1/2020

2020-08-14 5.4 Motverka kränkande 
behandling

UN 2020/159 Plan mot kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering Linnéskolan

Linnéskolan

2020.954 Fritidshemsplaceringar under maj 2020 Kerstin Sörensen §1/2020

2020-08-17 6.1 Erbjuda förskola, barnets 
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UN 2020/161 Fritidshemsplaceringar 2020 Förvaltningskontoret

2020.955 Överenskommelse om interkommunal ersättning Anna Rix Grönvall §5/2020
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UN 2020/165 Utökad omsorgstid Pjätteryds förskola
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2020.960 Utökad omsorgstid Martina Emanuelsson 
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