Kallelse/Underrättelse
1(3)

Utbildningsnämnden 2020-05-27
Plats och tid
Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Broka Gyl, klockan 08:30

Gusten Mårtensson (C)
Ordförande

Eva-Marie Andersson
Sekreterare

Offentlighet
Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

Ärenden
Ärende
1 Fastställande av föredragningslista
Informationsärenden
2 Meddelanden

4 - 22

3

Information

4

Kvalitetsarbete; vuxenutbildning

2019/26

5

Återrapport från lokala programråd

2019/16

6

Skolval förskoleklass ht 2020

2018/116

32 - 35

2018/116

36

Beslutsärenden
7 Utveckling Ryfors skola

23 - 31

8

Undervisningsskjuts Paradisskolans elever

2020/54

37 - 41

9

Namnbyte Elmeskolan

2020/105

42 - 45

10 Avveckling Lyckans förskola

2020/92

46 - 50

11 Motion om kraftsamling för en förbättrad
folkhälsa, Michael Öberg (MP) – begäran om
yttrande

2019/196

51 - 55

12 Månadsrapport april

2019/65

56 - 67

2020/30

68 - 89

Informationsärenden
13 Budget 2021-2023

1

Kallelse/Underrättelse
2(3)

Beslutsärenden
14 Redovisning av delegeringsbeslut

2020/29

90 - 92

15 Övrigt

Punkt i
kallelse

Min

Ärende, UN
2020-05-27

Tid

1

5

Fastställande av
8.30 föredragningslista

2

5

8.35

3

20

8.40

4

30

9.00

20

9.30

10

info

Information

Roger Johansson info

Kvalitetsarbete;
vuxenutbildning

Marianne Stehn,
Johan Månsson, info
Samuel Svensson

Kaffe

9.50

Nämndens
representanter i
respektive
programråd.

6

10

Skolval förskoleklass ht Anna Rix
Grönvall
10.00 2020

7

15

10.10

10

Undervisningsskjuts
10.25 Paradisskolans elever

8
9
10

11

5
10

10

10.35

Namnbyte Elmeskolan

10

11.00

2

info

Anna Rix
Grönvall

beslut

Anna Rix
Grönvall

beslut

Jenni Karlsson

beslut

Motion om kraftsamling
för en förbättrad
Charlotte
folkhälsa, Michael
Ingvarsson
Öberg (MP) – begäran
om yttrande
Månadsrapport april

12

info

Utveckling Ryfors skola Roger Johansson beslut

Avveckling Lyckans
10.40 förskola

10.50

Typ
beslut

Meddelanden

Återrapport från lokala
programråd
5

Föredragande

beslut

Ann-Sofie
Gangesson
beslut
Camilla Hallberg

Kallelse/Underrättelse
3(3)

Budget 2021–2023

13

50

14

5

15

5

11.10
Redovisning av
12.00 delegeringsbeslut
12.05
12.10

3

Övrigt

Roger Johansson
Ann-Sofie
Gangesson
Camilla Hallberg
info
Samuel Svensson
Anna Rix
Grönvall Jenni
Karlsson
beslut
info/beslut

Tjänsteskrivelse
2020-05-12
Utbildningsförvaltning
Camilla Åström
camilla.astrom@almhult.se

1(1)

Utbildningsnämnden

Meddelanden 2020-05-27
Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-27 att godkänna uppföljning och
utvärdering av intern kontroll för Älmhults kommun 2019. KS 2018/134
Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-27 att tilldela nämnder och styrelser totalt
69 226 000 kr, i tilläggsanslag och ram år 2020 avseende investeringar,
skattekollektiv, enligt förslag från kommunledningsförvaltningen daterad 202003-05, att finansieras genom upplåning. KS 2020/20
Kommunstyrelsens beslut 2020-04-07 att föreslå respektive nämnd, tillika
personuppgiftsansvarig, att utse arkivarie Nicklas Rosenbalk till
dataskyddsombud. KS 2020/34 Utbildningschef Roger Johansson har på
delegation utsett Niclas Rosenbalk till dataskyddsombud för
utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-27 att godkänna årsredovisning 2019 för
Älmhults kommun. KS 2020/19
Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-27 att bevilja ansvarsfrihet för styrelse,
nämnder och beredningar för verksamhetsåret 2019. KS 2020/19
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Sammanträdesprotokoll
2020-04-27

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 50 Uppföljning av internkontroll 2019, Älmhults
kommun
Ärendenummer KS 2018/134

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige godkänner uppföljning och utvärdering av intern
kontroll för Älmhults kommun 2019.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter och utöva uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen
har också ansvaret för att det finns en god intern kontroll hos kommunens
nämnder och förvaltningar.
Kommunstyrelsen ska årligen upprätta en samlad utvärdering av den interna
kontrollen inom nämnderna och bolagen att redovisa för kommunfullmäktige
samtidigt med årsbokslutet. Bedömningen är att enskilda nämnder överlag har en
god intern kontroll.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut 2020-04-07, § 72
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-03-24, § 42
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-16
 Kommunstyrelsens beslut 2019-12-01, § 238
 Kommunstyrelsens rapport daterad 2019-09-26
 Utbildningsnämndens beslut 2019-11-27, § 175
 Utbildningsnämndens rapport daterad 2019-10-18
 Socialnämndens beslut 2020-01-22, § 7
 Socialnämndens rapport daterad 2020-01-07
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

5

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-04-27

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

 Tekniska nämndens beslut 2020-03-03, § 27
 Tekniska nämndens rapport daterad 2019-12-17
 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-01-23, § 6
 Kultur- och fritidsnämndens rapport daterad 2020-01-03
 Miljö- och byggnämndens beslut 2020-01-27, § 11
 Miljö- och byggnämndens rapport daterad 2020-01-15
 Gemensamma nämnden beslut 2019-12-09, § 71
_____
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Samtliga nämnder

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

From:
Sent:
To:
Subject:
kommunövergripande
Attachments:

christoffer.mowide@almhult.se
Wed, 6 May 2020 08:41:58 +0200
Älmhult-Utbildning
Komplettering till expediering av ärende om ombudgetering,
Beslut KF 2020-04-27Ombudgeteri.pdf, Ombudgeteringar 2020.pdf

Hej.
Här kommer en kompletteringen till expedieringen som skickades ut i går. I går fanns inte
kommunledningsförvaltningens underlag med som hänvisas till i beslutspunkt 1.
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 54 Ombudgeteringar, kommunövergripande
Ärendenummer KS 2020/20

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige tilldelar nämnder och styrelse totalt 69 226 000 kronor,
i tilläggsanslag och ram år 2020 avseende investeringar, skattekollektiv,
enligt förslag från kommunledningsförvaltningen daterat 2020-03-05, att
finansieras genom upplåning.
2. Kommunfullmäktige tilldelar tekniska nämnden 68 324 000 kronor i
tilläggsanslag 2020 avseende investeringar, taxekollektiv, att finansieras
genom upplåning.
3. Kommunfullmäktige tilldelar kommunstyrelsen 25 212 000 kronor i
tilläggsanslag 2020 avseende exploateringar, skattekollektiv, att finansieras
genom upplåning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet avseende projekt 24670.

Sammanfattning av ärendet
Äskanden om utökad investeringsbudget år 2020 har inkommit från
kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden,
miljö- och byggnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Bakgrunden till
äskandena varierar, men i huvudsak beror det på att budgetmedel inte förbrukats
under år 2019.
Totalt bedöms ett behov av att överföra 162 800 000 kronor i tilläggsanslag från
budget 2019 till budget 2020 avseende investerings- och exploateringsbudget.
Detta eftersom det främst avser påbörjade projekt.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut 2020-04-07, § 74
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-03-24, § 44
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-05
 Kommunstyrelsens beslut 2020-03-10 § 55
 Utbildningsnämndens beslut 2020-02-26 § 29
 Socialnämndens beslut 2019-12-18 §133
 Tekniska nämndens beslut 2020-03-03 § 26
 Miljö- och byggnämndens beslut 2020-02-24 §19
 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-02-20, §15

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Gull-Britt Tranvik (SD) föreslår att projekt 24670 i kommunstyrelsens förslag
till beslut stryks och att biblioteket i Virestad förläggs till friskolan i Virestad.
Elizabeth Peltola (C) yrkar avslag på Gull-Britt Tranviks förslag och bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Gull-Britt Tranviks (SD) och kommunstyrelsens förslag mot
varandra och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag till beslut.
_____
Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Ekonomienheten

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2020-03-05
Kommunledningsförvaltningen
Elisabeth Steen Ekstedt
Elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se

1(5)

Kommunstyrelsen

Tilläggsbudget 2020
Ärendenummer KS 2020/20

Sammanfattning av ärendet
Föreligger äskanden från kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, tekniska
nämnden, socialnämnden, miljö- och byggnämnden samt kultur- och
fritidsnämnden om utökad investeringsbudget år 2020. Bakgrunden till
äskandena varierar, men i huvudsak beror det på att budgetmedel inte förbrukats
under år 2019.
Mot bakgrund av att kommunen inte mäktat med att utföra alla investeringar
2019 i kombination med införandet av tydligare styrning av investerings- och
exploateringsbudget så föreslås en restriktiv bedömning av äskandena samt
överföring av anslag.
Totalt bedöms ett behov av att överföra 162,8 mkr i tilläggsbudget från budget
2019 till budget 2020 avseende investerings- och exploateringsbudget. Detta
eftersom det främst avser påbörjade projekt. Bedömningen av behovet bygger på
nämndernas äskanden samt dialog.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1 - 3

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-05
 Kommunstyrelsens beslut KS 2020/20, 2020-03-10 § 55
 Utbildningsnämndens beslut UN 2019/65, 2020-02-26 § 29
 Socialnämndens beslut SOC 2019/73, 2019-12-18 §133
 Tekniska nämndens beslut TN 2019/17, 2020-03-03 § 26
 Miljö- och byggnämndens beslut MOB 2018/36, 2020-02-24 §19
 Kultur- och fritidsnämnden beslut KFN 2019/11, 2020-02-20 § 15

Ärendeberedning
Föreligger äskanden från kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, tekniska
nämnden, socialnämnden, miljö- och byggnämnden samt kultur- och
fritidsnämnden om utökad investeringsbudget år 2020. Bakgrunden till
äskandena varierar, men i huvudsak beror det på att budgetmedel inte förbrukats
under år 2019.
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Av kommunens policy för ledning och styrning framgår att om drift- och
investeringsbudget inte förbrukats under innevarande år får budgetmedel inte
omföras till nästkommande år. Istället får ett nytt äskande göras om budgetmedel
saknas för att slutföra en åtgärd – ett tilläggsäskande.
Investeringsbudget avseende byggnationer och exploatering överförs däremot
automatiskt inom totala projektbudgeten (anslag). Exempelvis: Projekt Ny skola
med totalbudget 100 mkr, fördelat på 2 år, med budget 50 mkr/år. Om endast 30
mkr förbrukats år 1, så ökar automatiskt budget år 2 till 70 mkr. Samma regel
gäller om för mycket medel förbrukats år 1, då minskas budget år 2 med
motsvarande.
I budgetanvisningar 2021 tas ytterligare ett grepp där investeringsbudget
fördelas mellan ”anslag” och ”ram”. En investeringsram är en generell
investeringsbudget som nämnden själv får prioritera inom. Ett investeringsanslag
är ett beslutat uppdrag av kommunfullmäktige som nämnden inte får prioritera
inom eller föra över till andra projekt.
Anslag: Avser tydligt avgränsat investeringsprojekt som kommunfullmäktige
beslutar. Nämnderna får inte omprioritera dessa budgetmedel och använda till
andra projekt.
Ram: Investeringsram som nämnden själv disponerar och omprioriterar inom
och mellan.
Äskanden avseende investeringsanslag för lokaler kan endast ske av tekniska
nämnden efter att lokalbehovet hanterats via kommunens lokalförsörjningsprocess.
Kommunledningsförvaltningen bedömer, utifrån nämndernas äskanden och i
dialog med förvaltningarna, ett behov av tilläggsbudget för investeringar och
exploateringar år 2020 om 162,8 mkr

Överväganden
Investeringsramen totalt uppgick år 2019 till 413,9 mkr med ett utfall om 262,4
mkr. Det innebär att 151,5 mkr inte förbrukats av 2019 års investeringsbudget.
Till det kommer exploateringsbudget som 2019 uppgick till 54,3 med ett utfall
om 31,6 mkr (inklusive strategiska markförvärv).
I årsredovisningen framgår att kommunen inte utfört de investeringar som
beslutats för år 2019. År 2020 har nämnderna tillsammans en investeringsbudget
och exploateringsbudget om 164,9 mkr. Skulle nämnderna erhålla en
tilläggsbudget om totalt 162,8 mkr skulle det innebära en total investerings- och
exploateringsbudget om 327,7 mkr år 2020.
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Budget 2020 Tilläggsbudget Summa
tkr
2020
Investeringsbudget, skattekollektiv
95 737
69 226
164 963
Investeringsbudget, taxekollektiv
53 000
68 324
121 324
Exploateringsbudget, skattekollektiv
-2 679
25 212
22 533
Exploateringsbudget, taxekollektiv
18 849
18 849
summa
164 907
162 762
327 669

Kommunledningsförvaltningen bedömer, utifrån nämndernas äskanden och i
dialog med förvaltningarna, ett behov av tilläggsbudget för investeringar och
exploateringar år 2020 om 162,8 mkr, fördelat enligt nedan:
Nämnd
Kommunstyrelsen
Kultur- och Fritidsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Socialnämnden
Teknisk nämnd
Utbildningsnämnden
Summa Skattekollektiv
Teknisk nämnd
Summa Taxekollektiv
Teknisk nämnd
Summa Exploateringar
Summa Tilläggsbudget totalt

Anslag
Ram
Totalsumma
7 500 000
3 065 000
10 565 000
100 000
950 000
1 050 000
765 000
0
765 000
924 000
1 679 000
2 603 000
47 541 000
4 564 000
52 105 000
738 000
1 400 000
2 138 000
57 568 000
11 658 000
69 226 000
68 124 000
200 000
68 324 000
68 124 000
200 000
68 324 000
25 212 000
0
25 212 000
25 212 000
0
25 212 000
150 904 000
11 858 000 162 762 000

De större projekt som avser anslag utgörs av exploateringar 25,2 mkr, vattenverk
58,4 mkr, ombyggnation simhall 10,6 mkr samt markförvärv 7,5 mkr.
År 2020 är första året som kommunen har möjlighet att införa tydligt separerat
grepp mellan investerings- och exploateringsbudget. Kommunen behöver även
lägga extra fokus på de delar som ska definieras som anslag respektive ram för
att skapa en tydlighet till nämnderna. Anslag erhålles av kommunfullmäktige till
tydligt avgränsade projekt som kommunfullmäktige beslutat och som är
prioriterade. Budgetanslag får inte nämnden omprioritera till andra projekt. Det
kan finnas vissa svårigheter i att definiera exempelvis äldre projekt, huruvida de
är att definieras som ”anslag” eller inte. Kommunledningsförvaltningen har här
valt att hålla en relativt restriktiv hållning i tolkningen av begrepp.
Mot bakgrund av att kommunen inte utfört alla beslutade investeringar de
senaste åren i kombination med införandet av tydligare styrning av investeringsoch exploateringsbudget så föreslås en restriktiv bedömning av den
investeringsbudget som ska tillföras år 2020. Det innebär också att vissa
nämnder kan behöva, endast under innevarande år, gå fram med ett nytt äskande
vid behov. Bedömningen är att det är bättre att nämnderna återkommer om de
bedömer att ytterligare investeringsbudget behövs, än att kommunfullmäktige
tillför för hög investeringsbudget med konsekvens att nämnderna inte mäktar
med att utföra projekten.
Ny investeringsbudget, inklusive tilläggsbudget innebär en tung investering för
Älmhults kommun. Utifrån tidigare årsredovisningar är det inte troligt att
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kommunen kommer att hinna utföra alla investeringarna till fullo. Med
anledning av den ”framtunga” investeringsbudgeten kommer
kommunledningsförvaltningen lägga extra fokus på investeringsprognosen i
samband med delårsrapport 1 som kan utgöra ett bra underlag för framtida
prioriteringar av investeringsprojekt.
Förslag tilläggsbudget investeringar, skattekollektiv
Bedömningen är att nämnderna bör få med sig de delar som definieras som
anslag till år 2020. Nämnder och förvaltningar vill även ha med sig ramar för
vissa projekt som inte är slutförda. Utifrån nämndernas och förvaltningarnas
förslag föreslås att nämnderna totalt får en tilläggsbudget om 69,2 mkr.
Nämnd
Anslag
Ram
Totalsumma
Kommunstyrelsen
7 500 000
3 065 000
10 565 000
Kultur- och Fritidsnämnden
100 000
950 000
1 050 000
Miljö- och byggnämnden
765 000
0
765 000
Socialnämnden
924 000
1 679 000
2 603 000
Teknisk nämnd
47 541 000
4 564 000
52 105 000
Utbildningsnämnden
738 000
1 400 000
2 138 000
Totalsumma
57 568 000
11 658 000
69 226 000

Förslag tilläggsbudget investeringar, taxekollektiv
Investeringar inom taxekollektivet är sådant som ska finansieras genom taxor
och avgifter. Bedömningen är att nämnden bör få med sig de delar som
definieras som anslag till år 2020, medan det som hanterats som ram värderats
restriktivt eftersom nämnden redan har en ram för vissa åtgärder år 2020. Vid
avstämning med tekniska förvaltningen finns trots allt ett behov av flytta med
ram om 200 tkr till nästa år. Totalt föreslås att nämnden får ett tilläggsanslag om
68,3 mkr. Inom ramen för anslag så anhåller tekniska nämnden om att få
omprioritera budgetmedel mellan projekt. Det avser ”projekt 15630 – VA
Boastad överföringsledning”, där man vill omföra budgetanslag om 3 243 tkr till
ett projekt som ska heta ”Pumpstation Värpeshult”. Tekniska nämnden vill även
omföra budgetanslag om 1 000 tkr från ”projekt 15830 – Överföringsledning
Delary” till ett projekt som heter ”EDP”. Eftersom kapitaltjänstkostnader ska
täckas inom taxekollektivet har kommunledningsförvaltningen inget att erinra
om detta.
Nämnd
Teknisk nämnd
Totalsumma

Anslag
Ram
Totalsumma
68 124 000
200 000 68 324 000
68 124 000
200 000 68 324 000

Förslag tilläggsbudget exploateringar, skattekollektiv
Samtliga exploateringar definieras som anslag, och budgetavvikelserna om 25,2
mkr bör därför i sin helhet föras över som tilläggsanslag till år 2020. Utgifter
avseende strategiska markförvärv ska framgent hanteras under
kommunstyrelsen, investeringsbudget skattekollektiv, utifrån reviderat
reglemente. Och om marken ska användas som exploatering ska den överföras
hit där även budget i förväg ska återfinnas utifrån ett fullmäktigebeslut.
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Exploateringar ska enligt reviderat reglemente hanteras under kommunstyrelsens
framgent.
Nämnd
Teknisk nämnd
Totalsumma

Anslag
Totalsumma
25 212 000 25 212 000
25 212 000 25 212 000

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
1. Att föreslå kommunfullmäktige besluta tilldela nämnder och styrelse totalt 69
226 tkr i tilläggsanslag och ram enligt ovan år 2020 avseende investeringar,
skattekollektiv, att finansieras genom upplåning
2. Att föreslå kommunfullmäktige besluta tilldela tekniska nämnden 68 324 tkr
i tilläggsanslag 2020 avseende investeringar, taxekollektiv, att finansieras
genom upplåning
3. Att föreslå kommunfullmäktige besluta tilldela kommunstyrelsen 25 212 tkr i
tilläggsanslag 2020 avseende exploateringar, skattekollektiv, att finansieras
genom upplåning

Elisabeth Steen Ekstedt

Susann Pettersson

Ekonomichef

Kommunchef

Beslutet skickas till
För Åtgärd
Redovisningsenheten
För information
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och byggnämnden
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 82 Dataskyddsombud kommunstyrelsen
Ärendenummer KS 2020/34

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen utser arkivarie Niclas Rosenbalck till dataskyddsombud
för kommunstyrelsen från och med den 1 maj 2020.
2. Kommunstyrelsen föreslår respektive nämnd, tillika personuppgiftsansvarig,
att utse arkivarie Niclas Rosenbalk till dataskyddsombud.
3. Kommunstyrelsen upphäver kommunstyrelsens beslut 2018-08-14, § 157.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Enligt artikel 39 i dataskyddsförordningen ska ett dataskyddsombud minst ha
följande uppgifter:
 samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter
 kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument
 informera och ge råd inom organisationen.
 ge råd om konsekvensbedömningar
 vara kontaktperson för Datainspektionen
 vara kontaktperson för de registrerade (medborgaren och kunden) och
personalen inom organisationen
 samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-14, § 157, att utse ett gemensamt
dataskyddsombud för Älmhults kommun. Det utsedda ombudet är numera
förhindrad till att fullgöra sitt uppdrag. Beslutet bör därför upphävas och ett nytt
dataskyddsombud utses skyndsamt.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-01
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-04-07

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

 Kommunstyrelsens beslut 2018-08-14, § 157
_____
Beslutet skickas till
Dataskyddsombudet
Datainspektionen
Samtliga nämnder

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-04-27

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 51 Årsredovisning 2019
Ärendenummer KS 2020/19

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2019 för Älmhults kommun.
2. Kommunfullmäktige överlämnar årsredovisning 2019 till revisorerna.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram årsredovisning 2019 för Älmhults
kommun. Årsredovisningen ska lämnas över till fullmäktige och revisorerna
snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.
Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige. Det ska ske innan fullmäktige
beslutar om ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut 2020-04-07, § 73
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-03-24, § 43
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-11
 Årsredovisning 2019
_____
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Kommunrevisionen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

17

Utdragsbestyrkande

18

19

20

21

22

Kvalitetsrapport

Måluppfyllelse, betyg och
bedömning för lärande
perioden december 2018 – december 2019
inklusive plan för kommande period

Datum: 20200113
Skolenhet: Vuxenutbildningen
Rektor: Marie Olsson
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Resultat/måluppfyllelse kan vara mått på såväl elevers kunskaper, förmågor, lärande och
utveckling, som på undervisningens kvalitet. Olika resultat är viktiga att följa upp och analysera
för att få syn på framgångsfaktorer och utvecklingsområden. Genom att granska måluppfyllelsen
ur olika perspektiv kan mönster och avvikelser upptäckas.
Analysen strävar efter att förklara resultaten, och leda fram till konstruktiva slutsatser, som i sin
tur leder till ett ökat lärande.
Det finns stödmaterial som underlag för analys på individ, grupp och organisationsnivå. Uttag från
IST analys finns under Adm och chefer. Måluppfyllelsen i förskoleklass, fritidshem, grund/grundsärskola samt gymnasie-/gymnasiesärskola bedöms i relation till respektive verksamhets
mål och syfte. Utifrån resultat och analys identifierar varje enhet sina slutsatser. Gemensamt för alla
skolenheter är redovisning av viktiga mönster, avvikelser samt analys utifrån:
 ämne
 klass/åldersgrupp
 kön
 bakgrund: nyanländ
 nationella prov – terminsbetyg/slutbetyg
Bedömning kan vara både summativ och formativ. Provresultat och betyg är exempel på
summativa bedömningar, medan formativ bedömning handlar om formerande processer med
t.ex. återkoppling under lärprocessens gång. Bedömning för lärande, BFL, kan beskrivas som ett
förhållningssätt till lärande och kunskap som handlar om undervisningens kvalitet och
effektivitet. Det formativa förhållningssättet ska bidra till att eleven utvecklar sitt lärande genom
att få reda på var hen befinner sig i förhållande till målen och kunskapskraven, och vad som är
nästa steg. För läraren innebär det formativa förhållningssättet att synliggöra elevernas
kunskaper under arbetets gång samt ge riktad feedback vid lämpliga tillfällen, samtidigt
som läraren får återkoppling på undervisningen och anpassar den efter eleverna.
Det finns ett starkt samband mellan elevers prestationer och måluppfyllelse och lärarens förmåga
att utveckla och tillämpa bedömning av hög standard som formar undervisningen (Wiliam,
Lundahl, Hattie m fl).
Kvalitetsarbetet inom BFL ska fokuseras på resultat och analys av elevernas lärande och
utveckling i förhållande till arbetet utifrån BFL-modellen. Exempel på frågeställningar som det
systematiska kvalitetsarbetet behöver ge svar på är:
 Vad leder BFL till? Vilka samband finns mellan arbetssätt, organisation mm och effekter på
lärandet? Hur syns detta? Hur fungerar delaktigheten runt analysen?
 Vilka mönster och skillnader finns i undervisningen, bedömningen och resultaten kopplade
till BFL-modellen? Uppmärksamma särskilt skillnader pojkar/flickor och nyanlända/inte
nyanlända? Analys?
 Hur arbetar skolan med likvärdig bedömning? Resultat av arbetet? Analys?
 Slutsatser gällande framgångsfaktorer, svårigheter, utvecklingsområden?

1
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Måluppfyllelse, betyg och bedömning för lärande 2019
Haganässkolans vuxenutbildning hade BFL som prioriterade mål därför att:
Hänsyn ska tas till de enskilda elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också
olika vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har
svårighet att nå målen för utbildningen. Därför bör till exempel undervisning, vägledning eller
validering utformas olika för olika elever (Läroplan för vuxenutbildningen rev 2017 s. 6).
Det är vuxenutbildningens ansvar att varje elev i kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för
vuxna samt motsvarande utbildningar får stöd och undervisning utifrån sina individuella
utbildningsmål, behov och förutsättningar (Läroplan för vuxenutbildningen rev 2017 s. 9).
Alla som arbetar inom vuxenutbildningen ska




ge stöd och stimulans till alla elever så att de utvecklas så långt som möjligt,
uppmärksamma de elever som är i behov av stöd, och
samverka för att göra utbildningen till en god miljö för utveckling och lärande
(Läroplan för vuxenutbildningen rev 2017 s. 10).

Vi förväntade oss högre måluppfyllelse för de studerande.

Vux/yrkesvux, ämnesvux valde att arbeta med
1. Extra anpassningar av undervisningen, under vt19 i samarbete med gymnasiet
& utveckling av studiehandledning på modersmålet
Angreppssätt: Salutogent synsätt KASAM (känsla av sammanhang). Eleverna ska få
möjlighet att bli medvetna om sina styrkor och svagheter och själva definiera vad
de behöver förstå för att komma vidare i studierna. Utvärderingsfrågor kopplade till
arbetsområden konstruerades och genomfördes. Utifrån dessa utvärderingar
planeras extra anpassningar.
2. Utveckla arbetet med validering av kunskap
Eftersom: Vuxenutbildningens mål är att varje elev ges möjlighet att få sina
kunskaper och kompetenser validerade (Läroplan för vuxenutbildningen rev. 2017
s. 11)
Angreppssätt: Arbete med Skolverkets material kring validering.

2
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3. Utveckling av APL med fokus på bedömningsformer av kunskapskrav i
yrkeskurser

Läroplanen säger ”I den utsträckning som framgår av elevens individuella
studieplan ska eleven ges möjlighet att
Uppnå kraven för en yrkesexamen som innebär att eleven har en av branschen
godtagbar nivå av yrkeskunnande för att vara väl förberedd för yrkeslivet.
- Lösa praktiska problem och arbetsuppgifter.
- Kan observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån
perspektivet hållbar utveckling.”
(Läroplan för vuxenutbildningen rev 2017 s. 9-10)
-

Angreppssätt: Organisera programråd och planera och genomföra
handledarutbildningar

SFI-arbetslagets fokusområden var följande:

1. Extra anpassningar – genom att utveckla elevernas digitala kompetens för att på sådant sätt
kunna anpassa undervisningen samt avsätta resurstimmar för stöd på modersmål (arabiska)
Angreppssätt:
Digital kompetens: kurs i digitala resurser på SFI, öka flexibiliteten med Ipads samt
regelbundet dela arbetsmetoder med varandra.
Resurs på modersmål: När läraren identifierar att en arabisktalande elev har svårigheter i att
uppnå kunskapskraven eller behöver extra hjälp inom ett område involverar läraren
modersmålsstödjaren. Långsiktiga målet är att kunna erbjuda stöd till alla elever oavsett
modersmål men eftersom arabiska är det största språket och behovet är störst där har vi
avgränsat oss till arabiska till en början.
2. Validering av kunskap – eftersom vi nästan helt saknar rutiner för särskild prövning
Angrepssätt: En grupp lärare träffas regelbundet och tar fram material samt rutiner för hur
och vad särskild prövning ska innehålla för varje kurs
3. Elevens inflytande över det egna lärandet – för att involvera eleven i det egna lärandet och
för att eleven ska på ett tydligt sätt kunna ta större ansvar för sina studier.
Eleverna ska ges reella möjligheter att utöva inflytande på utbildningen och att ta ansvar för
sina studieresultat. En förutsättning för detta är att vuxenutbildningen klargör utbildningens
mål, innehåll och arbetsformer, liksom vilka rättigheter och skyldigheter eleverna har
(Läroplan för vuxenutbildningen, s.7).
3
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Angreppssätt: Genom aktivt arbete med konkretiserade kursmål i form av checklistor
tillsammans med eleven samt kollegialt lärande genom bearbetning av Dylan Williams
strategier i form av workshopar och prövning av metoder i undervisningen

1. Extra anpassningar
Uppföljning efter varje kursmoment, genom utvärderingsblankett, visar att elever som är i störst
behov av hjälp i form av extra anpassningar har svårt att definiera sitt behov av stöd och hjälp. Flera
elever svarar att allt går bra och att de inte önskar stöd trots att bedömning visar på svårigheter att
nå målen. Vi ser samma svar inom studiehandledning som i andra extra anpassningar. Några elever
ser inget behov av studiehandledning och uteblir från lektionerna. Elever som står närmare sina mål
definierar tydligt sina behov av stöd. För dessa elever har en känsla av sammanhang, KASAM,
skapats.
Troliga orsaker till resultatet är att utvärderingsblanketten ej passar alla elever. För elever med
större behov av stöd behövs förändrad utvärderingsmetod. Eleverna behöver samtidigt ökad
pedagogisk ledning för att konkretisera vägen till målet och den egna insatsen.
För att nå längre kommer vi att fortsätta och fördjupa samarbetet med specialpedagog på särvux.
SFI
Uppföljningen visar att elever som kontinuerligt använt sig av digitala hjälpmedel har också blivit mer
självständiga i sitt lärande. Dock har vi stora klasser och många elever utan dator/Ipadvana vilket
försvårar användandet då även det tekniska inte alltid fungerar. Datorer och Ipads räcker inte till alla
elever.
För att nå längre har vi börjat introducera digitala hjälpmedel för elever redan från start.
Vad gäller stödet på modersmål har det inte gått riktigt som det planerades. Några lärare har inte
använt resursen och andra har haft regelbundna besök. Orsaken till detta kan vara att resursen
användes även som vikarie och lärarassistent.
För att nå längre behöver arbetslaget förbättra arbetet med att identifiera svårigheter och erbjuda
stöd men eftersom grupperna är mycket heterogena och det handlar om stort antal elever med olika
modersmål har vi funderat på andra alternativ i framtiden, som t.ex ”lässtuga”, skrivverkstad” eller
”bokcirklar”.

2.

Utveckla arbetet med validering av kunskap

Resultatet blev att vi inte hann med det vi hade planerat. Vi förde diskussioner kring validering i
arbetslaget. Till största delen genomförs validering i form av särskilda prövningar. Rutiner för dessa
har skapats och publicerats på hemsidan.
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Uppföljning visar att vi har försökt greppa över för många mål. Validering av kunskap är ett brett
område där vi behöver stöttning i utvecklingsarbetet. Vi avvaktar i nuläget valideringsdelegationens
arbete (T ex VO college)
SFI
Det är fler och fler elever som vill göra särskild prövning på SFI, även elever från andra kommuner. Det
togs fram varierat material till alla kurser där nationella provet ges. Det mesta har fungerat bra och
några särskilda prövningar genomfördes enligt nya rutiner.
Problem som uppstår är arbetsbelastningen. Ingen av lärarna har det i sina tjänster och oftast är det
samma lärare som fått genomföra prövningar. För att nå längre i arbetet behöver det definieras tydligt
vem som har särskild prövning i sitt uppdrag. Detta också för att eleven inte ska drabbas av lång
väntetid eller ej likvärdig bedömning.

3. Utveckling av APL med fokus på bedömningsformer av kunskapskrav i yrkeskurser
Resultatet blev att organisation för programråd är under bildande. Handledarträffar har genomförts.
Handledarutbildning har genomförts. APL träffar med utbildning pågår.

Uppföljning visar att de första stegen i utveckling av APL tagits. Det finns skillnader i hur man arbetar
med APL på de olika utbildningarna. VO college har en god struktur för bedömning av APL att lära av.

För att nå längre kommer vi att utveckla arbetet med handledarutbildningar och gemensamma
handledardagar där handledare kan träffas och utbyta erfarenheter samt få relevant information från
yrkeslärare.
4. Elevens inflytande över det egna lärandet (SFI)
Utvärderingen visar att arbetet med kursmålen och checklistan mellan elev-lärare sker i flera klasser
kontinuerligt, dock inte i alla. Trots att detta individuella sätt är tidskrävande är det uppskattat av
eleverna som tydligt (med färgmarkeringar) får se var i kursen de befinner sig, vad de behärskar och
vad de behöver träna mer på.
Arbetet med formativ bedömning och Dylan Williams strategier påbörjades hösten 2019 och kommer
att pågå i ytterligare 1,5 år. Hittills har utvärderingen visat att lärare har fått många konkreta metoder
som de har kunnat använda i undervisningen och genom dessa få elever att reflektera över sitt lärande.
För att nå längre kan vi fördjupa arbetet med elevinflytande genom att ännu mer närma eleven
kursmålen och kursinnehållet.
5
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Bakgrunden till det kommande årets prioriterade mål är…

Mål för läsåret 2019/2020
SFI
Nationellt mål

Prioriterat mål
Förväntade effekter

Eleverna ska ges reella möjligheter att utöva inflytande på
utbildningen och att ta ansvar för sina studieresultat. En förutsättning
för detta är att vuxenutbildningen klargör utbildningens mål, innehåll
och arbetsformer, liksom vilka rättigheter och skyldigheter eleverna
har (Läroplan för vuxenutbildningen, s.7).
Elevens inflytande och formativ bedömning
Att eleverna blir mer involverade och tar större ansvar för sina
studier genom lärarens formativa vägledning

Mätmetod

Nationellt mål

Prioriterat mål
Förväntade effekter

Lärarens bedömning och upplevelser

”Vuxenutbildningens mål är att varje elev ges möjlighet att få sina
kunskaper och kompetenser validerade”. (Läroplan för
vuxenutbildningen, s.11)
Validering av kunskap – särskild prövning
Att i slutet av året, via alla kommunikationskanaler ha ett
färdigt och genomförbart upplägg

Mätmetod

Genomförande lärares upplevelser
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Vux-ämnesvux,yrkesvux
Nationellt mål

Vuxenutbildningen ska sträva efter flexibla lösningar när det
gäller organisation, arbetssätt och arbetsformer med
utgångspunkt i individens behov och förutsättningar
(Läroplan för vuxenutbildningen s. 9)

Prioriterat mål

Utveckla orienteringskurser i skarven mellan skola och
arbetsliv-att definiera sitt behov att utbildning

Förväntade effekter

Underlätta för eleven att välja utbildning (bedöma sina styrkor
och sitt utvecklingsbehov)

Mätmetod

Enkäten fråga: Skolan hjälper mig att göra kloka val om
utbildning och yrkesliv

Nationellt mål

”I den utsträckning som framgår av elevens individuella studieplan
ska eleven ges möjlighet att
Uppnå kraven för en yrkesexamen som innebär att eleven har en av
branschen godtagbar nivå av yrkeskunnande för att vara väl
förberedd för yrkeslivet.
Lösa praktiska problem och arbetsuppgifter.
Kan observera och analysera människans samspel med sin omvärld
utifrån perspektivet hållbar utveckling.”
(Läroplan för vuxenutbildningen s. 9-10)

Prioriterat mål

Förväntade effekter

Utveckling av APL med fokus på bedömningsformer av kunskapskrav
i yrkeskurser

En yrkesutbildning där teori och praktik går hand i hand
Samarbete mellan vux och gymnasiet
Elever och personal ser en röd tråd i utbildningen

Mätmetod

Checklista för bedömning finns
7

30

8

31

2020-05-12

Placering förskoleklass inför läsår 2020-2021

Hur många fick sitt 1:a handsval
300
250
200
150
100
50
0
Hela kommunen. Totalt 274

Centralorten. Totalt 175

Fick sitt 1:a handsval

Fick inte sitt 1:a handsval

Gjorde inget val

Ej placerade pga flytt/bor ej längre i Älmhult

1. Hur många fick sitt 1:a handsval?
Hela kommunen
241 av 274 fick sitt 1:a handsval, då är de som accepterat sin placering i sitt
upptagningsområde med, även de som tackat nej pga att de sökt till friskola.
27 fick inte sitt 1:a handsval, 1 gjorde inget val, 6 ej placerade alls pga att de har/ska flytta
ifrån Älmhult.
Centralorten
154 av 175 fick sitt 1:a handsval, 17 fick inte 1:a handsval, 1 gjorde inget val, 3 ej placerade
pga att de har/ska flytta ifrån Älmhult.
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2020-05-12

Hur stor andel/antal har gjort ett aktivt val
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Centralorten (de behövde göra ett Ytterområdena (de var placerade
på en skola och behövde endast
aktivt val)
svara om de ville välja en annan
skola)

Från annan kommun

Svarade

Svarade inte

Hur många blev uppringda pga att de ej svarat

Hur många fick hjälp av förskolans personal

2. Hur stor andel /antal har gjort ett aktivt val?
Av de som behövde svara (Centralorten) svarade alla utom 1. Vi ringde ca 5-7 st för att
påminna och vi bad 2 förskolerektorer lämna ut ansökningsblanketten pga skyddad adress.
I ytterområdena har 43 av 94 svarat och gjort ett aktivt val (valt en annan skola än den de
blev placerade på). 5 från annan kommun har sökt skola varav 3 har fått placering på
Internationella skolan, 2 fick avslag och får inte börja i skola i Älmhults kommun.
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Avvikande val mot tidigare upptagningsområden
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Gemöskolan

Elmeskolan

Klöxhultsskolan

Tillhör det gamla upptagningsområdet
Gör ett avvikande val
Avvikande val där de väljer att gå kvar på Internationella skolan eller Montessoriskolan
Gör inget val

3. Hur många/andel gör ett avvikande val mot tidigare upptagningsområde? (Väljer inte
närmaste skolan)
Gemö:
49 st tillhör det gamla upptagningsområdet.
27 st gör ett avvikande val (inkl ISÄ och Montessori som väljer att gå kvar, de är totalt 12 st)
Elme:
41 st tillhör det gamla upptagningsområdet.
26 st gör ett avvikande val (inkl ISÄ och Montessori som väljer att gå kvar, de är totalt 15 st)
Klöxhult:
79 st tillhör det gamla upptagningsområdet.
27 st gör ett avvikande val de har alla valt att gå kvar på ISÄ och Montessori. 1 har inte gjort
något aktivt val och blivit placerad enl den relativa närhetsprincipen.
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Sammanträdesprotokoll
2020-05-13

Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämndens utskott

§ 52 Skolval förskoleklass ht 2020
Ärendenummer UN 2018/116

Sammanfattning
Grundskolechef Anna Rix Grönvall informerar om arbetet med placeringarna
inför höstterminen 2020 enligt nya turordningsregler och skolval i e-tjänst.
Med fördjupning av frågorna: Hur många har gjort ett aktivt val? Hur många
fick sitt 1:a handsval? Hur många gör ett avvikande val?

Underlag
 Placering förskoleklass med stapeldiagram
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-05-13

Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämndens utskott

§ 51 Utveckling Ryfors skola
Ärendenummer UN 2018/116

Sammanfattning
Ryforsskola är en F-3 skola. I samband med att antal elever i Älmhults centralort
har ökat, har det beslutats att till dess nya Paradisskolan står klar ska Ryfors
skola användas. Ryfors skola används för närvarande av elever i åk f-5. I
samband med att skolan används för f-5 har frågan lyfts om skolan kan användas
som permanent f-6 skola.
Fortsatta diskussioner förs kring utökning av Ryfors skola till permanent f-6
skola.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-05-13

Sidnummer, beslut 1(2)

Utbildningsnämndens utskott

§ 54 Undervisningsskjuts Paradisskolans elever
Ärendenummer UN 2020/54

Utbildningsnämndens utskotts beslut
Utbildningsnämndens utskotts förslag till utbildningsnämnden:
1. Eleverna som tillhör Paradisskolan får undervisningsskjuts till den tillfälliga
placeringen vid International School of Älmhult, fram till dess att den
permanenta byggnaden för Paradisskolan står klar. Kostnaden beräknas till
81 tkr/läsår. Kostnaden för undervisningsskjuts belastar grundskolans budget
och tas med i budgetarbetet för 2021.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
De elever som börjar F-klass hösten 2020 och har Paradisskolans framtida
permanenta placering som närmaste skola, har fått placering där redan nu.
Avståndet till den tillfälliga lokaliseringen av Paradisskolan, i samma lokaler
som International School of Älmhult blir dock betydligt längre. En del av
eleverna som börjar i F-klass har upp till 4,5 km till den tillfälliga
skolplaceringen.
Med hänsyn till elevernas ålder, färdvägens längd samt trafikförhållanden
bedöms att det finns behov av skjuts. Undervisningsskjutsen föreslås att gå
mellan en plats i nära anslutning till skolans framtida permanenta placering och
den tillfälliga placeringen.

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Undervisningsskjuts
Paradisskolan, daterad 2020-05-13.

Utbildningsnämndens utskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Tomas Harrysson (C) lämnar följande förslag:
Förändring på benämning av skjutsen från skolskjuts till undervisningsskjuts.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utbildningsnämndens utskott

Beslutsgång
Ordförande Gusten Mårtensson frågar om utbildningsnämndens utskott beslutar
enligt Tomas Harryssons förslag och finner att utbildningsnämndens utskott
beslutar enligt Tomas Harryssons förslag.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

38

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2020-05-13
Utbildningsförvaltningen
Anna Rix Grönvall
anna.rix-gronvall@almhult.se

1(3)

Utbildningsnämnden

Undervisningsskjuts Paradisskolan
Ärendenummer UN 2020/54

Sammanfattning av ärendet
De elever som börjar F-klass hösten 2020 och har Paradisskolans framtida
permanenta placering som närmaste skola, har fått placering där redan nu.
Avståndet till den tillfälliga lokaliseringen av Paradisskolan, i samma lokaler
som International School of Älmhult blir dock betydligt längre. En del av
eleverna som börjar i F-klass har upp till 4,5 km till den tillfälliga
skolplaceringen.
Med hänsyn till elevernas ålder, färdvägens längd samt trafikförhållanden
bedöms att det finns behov av undervisningsskjuts. Skjutsen föreslås att gå
mellan en plats i nära anslutning till skolans framtida permanenta placering och
den tillfälliga placeringen.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Undervisningsskjuts
Paradisskolan, daterad 2020-05-13

Ärendeberedning
Paradisskolans byggnad beräknas vara klar för skolstart i augusti 2022.
Paradisskolans skolenhet startar dock redan läsåret 20/21 med en F-klass som
tillfälligt placeras i samma byggnad som International School of Älmhult. Vid
placering till F-klass är det Paradisskolans framtida placering och adress som
tagits hänsyn till i beräkning av relativ närhet till skolan. Det innebär att de
elever som har Paradisskolans framtida permanenta placering som närmaste
skola har fått placering där redan nu. Avståndet till den tillfälliga lokaliseringen
av Paradisskolan blir dock betydligt längre. En del av eleverna som börjar i Fklass har upp till 4,5 km till den tillfälliga skolplaceringen.
Med hänsyn till elevernas ålder, färdvägens längd samt trafikförhållanden
bedöms att det finns behov av undervisningsskjuts. Skjutsen föreslås att gå
mellan en plats i nära anslutning till skolans framtida permanenta placering och
den tillfälliga placeringen. Beräknad kostnad för undervisningsskjutsen är 81
tkr/läsår.
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Checklista barnkonsekvens
Barnkonventionens består av 54 artiklar. De fyra särskilt viktiga grundpelarna
är:
 Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor
 Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet
 Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling
 Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har
beaktats.
Påverkar beslutet barnet?
☒ Ja

☐ Nej

Förklara oavsett svar:
Beslutet gäller rätten till undervisningsskjuts.
Om ja, fortsätt med frågorna
Hur har barns bästa beaktats?
Barnets bästa har beaktats utifrån barnens ålder samt färdvägens längd och
trafikförhållanden.
Beskriv eventuella intressekonflikter
Det kan vara hälsosamt för barnen att få cykla/gå till skolan i sällskap med
vårdnadshavare. Detta blir dock möjligt i framtiden när eleverna har nära till sin
skola.
Har barn fått uttrycka sina åsikter?
☐ Ja

☒ Nej

Förklara oavsett svar:
Utifrån barnens ålder och mognad har de inte uttryckt sina åsikter i den här
frågan. Däremot har vårdnadshavare uttryckt åsikter.

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att eleverna som tillhör Paradisskolan får
undervisningsskjuts till den tillfälliga placeringen vid International School of
Älmhult, fram till dess att den permanenta byggnaden för Paradisskolan står
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klar. Kostnaden beräknas till 81 tkr. Undervisningsskjutskostnaden belastar
grundskolans budget och tas med i budgetarbetet för 2021.

Anna Rix Grönvall

Underskrift

Grundskolechef

Titel

Beslutet skickas till
För kännedom
Rektor Paradisskolan, Charlotta Gustafsson
Grundskolechef, Anna Rix Grönvall
För åtgärd
Skolskjutshandläggare
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Utbildningsnämndens utskott

§ 55 Namnbyte Elmeskolan
Ärendenummer UN 2020/105

Utbildningsnämndens utskotts beslut
Utbildningsnämndens utskotts förslag till utbildningsnämnden:
1. Elmeskolan, den svenska grundskolan, får ta med sig sitt namn till de nya
lokalerna och byggnaden där Internationella skolan är får ett nytt namn,
International School of Älmhult.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Hösten 2020 kommer den svenska grundskolan, Elmeskolan, att flytta ut ur
byggnaden med nuvarande namnet Elmeskolan, till en modulskola som placeras
vid Haganässkolan. Kvar i byggnaden kommer Internationella skolan att vara,
tillfälligt kommer även Paradisskolans första årskurs att tillfälligt vara placerad
där. Ett namnbyte av byggnaden föreslås.

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Namnbyte Elmeskolan, daterad
2020-05-05
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utbildningsnämnden

Namnbyte Elmeskolan
Ärendenummer UN 2020/105

Sammanfattning av ärendet
Hösten 2020 kommer den svenska grundskolan, Elmeskolan, att flytta ut ur
byggnaden med nuvarande namnet Elmeskolan, till en modulskola som placeras
vid Haganässkolan. Kvar i byggnaden kommer Internationella skolan att vara,
tillfälligt kommer även Paradisskolans första årskurs att tillfälligt vara placerad
där. Ett namnbyte av byggnaden föreslås.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Namnbyte Elmeskolan, daterad
2020-05-05

Ärendeberedning
När det byggdes en ny skola i området vid Hagabo 2016-2017 utlystes en
namntävling och utbildningsnämnden valde namnförslaget Elmeskolan.
Elmeskolan har sedan den byggdes inrymt Internationella skolan, The
International school of Älmhult såväl som en svensk grundskola, Elmeskolan.
Hösten 2020 kommer den svenska grundskolan, Elmeskolan, att flytta ut ur
byggnaden till en modulskola som placeras vid Haganässkolan. Kvar i
byggnaden kommer Internationella skolan att vara, tillfälligt kommer även
Paradisskolans första årskurs att tillfälligt vara placerad där.
Ur ett medborgarperspektiv är det viktigt att namnet på skolan tydligt att namnet
inte vilseleder någon till att tro att Elmeskolan finns kvar i byggnaden.
Ur ett verksamhetsperspektiv är det väsentligt att skolenheten Elmeskolan kan få
behålla sitt namn eftersom eleverna har rätt att gå kvar i den skolenhet de
påbörjat sin skolgång i.
Checklista barnkonsekvens
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Barnkonventionens består av 54 artiklar. De fyra särskilt viktiga grundpelarna
är:
 Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor
 Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet
 Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling
 Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har
beaktats.
Påverkar beslutet barnet?
☐ Ja

☒ Nej

Förklara oavsett svar:
Beslutet gäller enbart namnbyte på en byggnad.

Om ja, fortsätt med frågorna
Hur har barns bästa beaktats?
Beskriv eventuella intressekonflikter

Har barn fått uttrycka sina åsikter?
☐ Ja

☐ Nej

Förklara oavsett svar:

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår Utbildningsnämnden:
-Elmeskolan, den svenska grundskolan, får ta med sig sitt namn till de nya
lokalerna och att byggnaden där Internationella skolan är får ett nytt namn,
International School of Älmhult.
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Anna Rix Grönvall

Underskrift

Grundskolechef

Titel

Beslutet skickas till
För kännedom
Rektor Elmeskolan
Rektor International School of Älmhult
För åtgärd
Tekniska förvaltningen
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Utbildningsnämndens utskott

§ 53 Avveckling Lyckans förskola
Ärendenummer UN 2020/92

Utbildningsnämndens utskotts beslut
Utbildningsnämndens utskotts förslag till utbildningsnämnden:
1. Utbildningsnämnden beslutar avveckla Lyckans förskola under juni månad
2021.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Anpassning av förskolans lokaler i relation till antal barn samt att ny privat aktör
startar upp verksamhet under hösten 2020.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Avveckling av Lyckans förskola, daterad 2020–04–23
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utbildningsnämnden

Avveckling av Lyckans förskola
Ärendenummer UN 2020/92

Sammanfattning av ärendet
Anpassning av förskolans lokaler i relation till antal barn samt att ny privat aktör
startar upp verksamhet under hösten 2020.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Avveckling av Lyckans förskola, daterad 2020–04–23

Ärendeberedning
De senaste åren, 2016–2019, har antalet barn i åldern 1–5 år ökat stadigt i
Älmhults kommun och behovet av platser har varit stort. Åtgärder som
nybyggnad av Arnebo (uteförskolan), samt placeringar av moduler vid
Norregårds förskola, Haga förskola och vid Lyckans förskola har skett.
Befolkningsprognosen visar att antalet 1–5 åringar kommer fortsätta öka, men
inte i den takt som förra prognosen visade. Senaste prognosen visar på följande:

År
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Antal barn 1–5 år
1190
1201
1218
1225
1260
1275
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Antal placerade barn i kommunen
År- nov månad

Antal placerade barn i
kommunala förskolor

Antal barn placerade i
privat regi/ Virestad

2016
2017
2018
2019
2020 aug (prognos)
2020 ok

878
966
1021
988
957

65
60
61
51
56+ngr fler

Antal barn placerade i
privat regi/
Kunskapsförskolan

4
Under hösten 2019 blev det en något jämnare takt och den stora ökning som
varit saktade ner något. Uppsägning av modul vid Lyckan gjordes i december
2019. Modulen avvecklas under juni 2020.
Inför hösten 2020 är söktrycket mindre än föregående år. Då Kunskapsförskolan,
privat aktör, har en kapacitet av att ta emot 120 barn behöver kommunen
anpassa sina lokaler. Det görs genom att avveckla de moduler som finns eller
den förskola som är placerad på Haganässkolan, Lyckans förskola, som alltid
varit en temporär lösning. Lyckans förskola har 40 barn placerade till hösten
2020.
Lyckans förskola är placerad på en gymnasieskola, som inte är en bra placering
för en förskola. Den har dock fyllt sin funktion väl under de år vi snabbt har
behövt få fram platser och har blivit en förskola med god kvalité och nöjda
vårdnadshavare.
Utemiljön har fått stå tillbaka eftersom det varit en tillfällig lösning och närhet
till SFI-undervisningen är problematisk med barn och vårdnadshavare i så nära
anslutning. Vårdnadshavare som bara ska ”titta till sina barn” skapar oro, ett
större flöde av människor än vid en ”vanlig” förskola och ett brandlarm som
utlöses av olika anledningar som gör att barnen både under måltider och sov/vila
behöver utrymma lokalen.
Ovanstående aspekter gör att en avveckling av Lyckans förskola är att föredra.
Genom en avveckling av Lyckans förskola görs en besparing på drygt 400 000
kr i lokalhyra för förskolan per år och 72 000 kr i lokalvård. Lokalerna kan då
tas över av gymnasiet som i sin tur kan säga upp moduler de har i sin
verksamhet. Behovet för Haganässkolan av att få tillgång till Lyckans lokaler är
egentligen inte förrän år 2024, men anpassningen som kan göras från augusti
2021, gagnar förvaltningen i stort då besparingar/anpassningar behöver göras i
relation till de kostnader som finns.
Barn och personal som finns på Lyckans förskola erbjuds plats på övriga
förskolor i kommunen och personalresurser flyttas dit. Särskilda önskemål från
både vårdnadshavare och personal om ny placering ska tillmötesgå i möjligaste
mån.
Hösten 2020 har kommunen drygt 1000 platser att erbjuda till 957 barn.
Avveckling av Lyckan gör att kommunen hösten 2021 har ca 960 platser.
Tillsammans med Kunskapsförskolan och Virestad kan kommunen totalt erbjuda
1130 platser till ett förväntat antal barn på 1020, enligt befolkningsprognosen.
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Om det visar sig att Kunskapsförskolan inte får de ansökningar som önskas för
att kommunen ska kunna anpassa lokalerna i den takt som föreslås kan lokaler
på Internationella användas alternativt göra förtätning i våra befintliga lokaler
under en övergång.
Barnkonsekvens
Barnkonventionens består av 54 artiklar. De fyra särskilt viktiga grundpelarna
är:
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn
och unga får
sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall lyftas i alla
verksamheter.
Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning och beslut i ärenden så att
inga förslag i
beslutas utan att barn och ungas rätt har beaktats.
1. Påverkar beslutet barnet?
Ja ☒

Nej ☐

Förklara oavsett svar: Barnet rycks upp från sin trygghet och sina rutiner.
Om ja, fortsätt med frågorna
2. Hur har barns bästa beaktats?
Kommunen kommer försöka låta barnen komma i samma grupper på ny förskola,
om det passar ihop med vårdnadshavarens önskemål. Samt att låta känd personal
följa med barnet i den mån det går. Ny placering på annan förskola kommer i allra
störta mån att erbjudas i närområdet om det är vårdnadshavarnas önskemål.
Personal förbereder barnen för kommande flytt med information och besök på ny
förskola under våren för att upprätta en god övergång.
Tidiga föräldramöten med god dialog med vårdnadshavare. Trygga
vårdnadshavare ger trygga barn.
Då placeringen av förskolan, på en gymnasieskola som inte är optimal kommer
barnen erbjudas en bättre lärmiljö på annan förskola.
3. Beskriv eventuella intressekonflikter
För barnets bästa skulle Lyckans förskola få vara kvar ngt år till så att barnet
tryggt kan vara i sin grupp för att sedan gå över till förskoleklass. Det står i
relation till att det finns platser på andra förskolor och till minskat barnantal i
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området. Det blir också en sårbarhet för att kunna säkra en god undervisnings
kvalité i en verksamhet med för få antal barn i grupperna. Gymnasiet behöver
lokalerna, samt att det är en ekonomisk vinning för både förvaltning och kommun
när vi anpassar lokalerna efter de barn vi har.
4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja ☐

Nej ☒

Förklara oavsett svar: Barnens ålder och mognad gör att det är svårt att bedöma
om barnet gagnas av att ha en åsikt. Förstår de innebörden? Kan det skapa oro
istället för lugn? Barnens tankar kommer att lyssnas in när arbetet med att
förbereda barnen för en flytt är i gång.

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden beslutar avveckla Lyckans förskola under juni månad
2021. Minskar barnantalet mer än förväntat kan avveckling vara möjlig i
januari 2021.

Jenni Karlsson

Roger Johansson

Verksamhetschef förskola

Förvaltningschef

Beslutet skickas till
Förvaltningschef utbildningsförvaltningen
Verksamhetschef förskola
Rektor Lyckans förskola
Fastighetschef
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Utbildningsnämndens utskott

§ 56 Motion om kraftsamling för en förbättrad
folkhälsa, Michael Öberg (MP) – begäran om
yttrande
Ärendenummer UN 2019/196

Utbildningsnämndens utskotts beslut
Utbildningsnämndens utskotts förslag till utbildningsnämnden:
1. Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiets kommungrupp vill stärka det förebyggande arbetet och prioritera
folkhälsa. I motionen beskriver man hur fetma har ökat och lyfter ökningen som
skett hos barn och unga. Det lyfts också kopplingen mellan fetma hos barn till
följdsjukdomar som vuxen samt psykisk ohälsa hos barn och unga. Michael
Öberg yrkar därför
-

Att stärka den kommunala elevhälsans i det förebyggande arbetet kring barn
och ungdomars hälsa och trygghet, specifikt för utsatta grupper.
Att undersöka möjligheten för samordnad elevhälsa inom ram för
samhällssamverkan i projektet ”För barnens bästa i Kronobergs län”

Kommunstyrelsen har skickat remiss till utbildningsnämnden för synpunkter.

Beslutsunderlag


Motion till kommunfullmäktige i Älmhults Kommun
”Kraftsamling för en förbättrad elevhälsa” 2019.1956
2019/196.61
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-30
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utbildningsnämnden

Motion om kraftsamling för en förbättrad folkhälsa,
Michael Öberg (MP) – begäran om yttrande
Ärendenummer UN 2019/196

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiets kommungrupp vill stärka det förebyggande arbetet och prioritera
folkhälsa. I motionen beskriver man hur fetma har ökat och lyfter ökningen som
skett hos barn och unga. Det lyfts också kopplingen mellan fetma hos barn till
följdsjukdomar som vuxen samt psykisk ohälsa hos barn och unga. Michael
Öberg yrkar därför
-

Att stärka den kommunala elevhälsans i det förebyggande arbetet kring barn
och ungdomars hälsa och trygghet, specifikt för utsatta grupper.
Att undersöka möjligheten för samordnad elevhälsa inom ram för
samhällssamverkan i projektet ”För barnens bästa i Kronobergs län”

Kommunstyrelsen har skickat remiss till utbildningsnämnden för synpunkter.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag


Motion till kommunfullmäktige i Älmhults Kommun
”Kraftsamling för en förbättrad elevhälsa” 2019.1956
2019/196.619

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-30

Ärendeberedning
En förstärkning av central barn- och elevhälsa har påbörjats under 2020 genom
utökade personalresurser. Denna förstärkning möjliggör att elevhälsan kan
förstärka sitt förebyggande och främjande arbete inom flera områden. Det
kommer också att innebära en förstärkning av arbetet med tidiga insatser inom
förskolan.
Älmhults kommun är aktiv inom det regionala arbetet ”Barnets bästa gäller” och
har flera aktiviteter för att främja samverkan mellan olika instanser som möter
barn och elever i olika åldersgrupper.
För att främja arbete med samverkan för barn inom förskole-åldern har
verksamheten regelbundna möten som i dagsläget kallas Barnhälsoteam. Där
deltar Central barn- och elevhälsa, rektor från förskola, familjecentral, Achima
barnhälsovårdcentral, Helsa barnhälsovårdscentral och den kommunala
socialtjänsten genom både stödenhet och mottagningsenhet. Målsättningen är att
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skapa samverkansformer som innebär att verksamheterna samordnar tidiga
insatser för barn i behov av särskilda insatser.
För att samverka kring ungdomar mellan 13 och 24 år finns Ungdomsgruppen. I
ungdomsgruppen ingår Centrala barn och elevhälsan, mottagningsenhet,
stödenhet, polis, Fenix, kommunala och fristående skolor med elever i
åldersgruppen, Ungsam/KAA (kommunalt aktivitetsansvarig) och
ungdomsboende. Det är regelbundna möten en gång/ månad där deltagarna
fångar de mönster som kan ses bland ungdomarna. Ungdomsgruppen beslutar
om åtgärder som kan förebygga problematik eller bryta negativa mönster som
ses.
I elevgruppen 6–12 år har en samverkan mellan de kommunala skolorna och
stödenheten påbörjats genom att stödenheten deltar på några elevhälsoteamsmöten ute på de kommunala grundskolorna.
Centrala barn- och elevhälsan är också aktiv i nätverk med regionen för att
utveckla goda samverkansformer.
Det är ett pågående arbete för att främja tidiga insatser och utökad
samhällssamverkan.

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad.

Charlotte Ingvarsson

Roger Johansson

Verksamhetschef Central barn- och elevhälsa Utbildningschef
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Michael Öberg (MP)
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Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämndens utskott

§ 57 Månadsrapport april 2020
Ärendenummer UN 2019/65

Sammanfattning
Utbildningschef Roger Johansson redovisar preliminär budgetuppföljning per
april 2020. Ärendet kommer för beslut i utbildningsnämnden 2020-05-27.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utbildningsnämnden

Budgetuppföljning april
Ärendenummer UN 2019/65

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har fattat beslut om att göra budgetuppföljningar vid varje
nämndsmöte. Uppföljningen i april visar på ett underskott på 18,6 mkr.
Underskottet beror till stor del på minskade intäkter om 13 mkr.
Utbildningsnämnden har fattat beslut om besparingar motsvarande 13,2 mkr.
Eftersom en del av dessa besparingar innebär uppsägning av tillsvidareanställd
personal förväntas inte besparingen få full effekt förrän 2021.
Utbildningsnämnden gav i samband med delårsrapport 1, förvaltningschefen i
uppdrag att återkomma med förslag till besparingar i samband med delårsrapport
2 för att uppnå en budget i balans.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-12
 Budgetuppföljning april daterad 2020-05-12

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
 Utbildningsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen per april

Roger Johansson

Underskrift

Utbildningschef

Titel

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Uppföljning
Ekonomisk uppföljning april
Utbildningsförvaltningen
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Ekonomisk uppföljning
Sammanlagd bedömning
SCB
3 pos
100
400
407
425
435
440
443
450
453
470
472
474
475
476
478
490

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

Bokslut 2019
657
1 220
112 444
24 369
11 752
208 331
9 968
79 740
3 400
8 895
1 255
607
3 536
295
0
6 094

UTFALL
jan-april
Intäkter
-17 932
Personalkostnader 133 649
Övriga kostnader
61 469
177 186

472 565

Budget 2020
1 125
1 500
108 423
25 000
13 500
220 593
10 000
80 500
3 225
2 300
4 500
732
2 200
2 974
0
11 577
0
488 149

Prognos Avvikelse budget/
April 2020
prognos 2020
1 125
0
1 248
252
110 201
-1 778
31 715
-6 715
15 294
-1 794
227 790
-7 197
11 644
-1 644
81 240
-740
3 746
-521
2 302
-2
4 278
222
882
-150
-705
2 905
5 402
-2 428
0
0
10 576
1 001
0
0
506 738
-18 589

BUDGET
Bokslut
2020 PROGNOS Avvikelse 2019
-100 412 -103 669
3 257 -131 013
376 997 400 125 -23 128 391 580
211 564 210 282
1 282 211 997
488 149 506 738 -18 589 472 564

Utbildningsnämnden prognostiserar per den sista april ett underskott om 18,6
mkr. Detta är en försämring om drygt 1,3 mkr jämfört med delårsrapport 1 per
mars (-17,3 mkr).
Utbildningsnämnden beslutade redan i ett tidigt skede beslut om besparingar,
som ger en beräknad helårseffekt på ca 13,2 mkr. I dessa besparingar finns
minskningar med 7 heltidstjänster. Eftersom personalminskningarna berör
tillsvidareanställd personal kommer effekten att bli mindre i år. MBLförhandlingar är snart avslutade. Utbildningsnämnden gav även
förvaltningschefen i uppdrag att i samband med delårsrapport två komma med
förslag till åtgärder för en budget i balans.
En svår post för nämnden att hantera är minskade intäkter på närmare 13 mkr.
Minskningen beror på minskade bidrag från Migrationsverket, minskade
interkommunala ersättningar, något minskade statsbidrag i övrigt. Det är framför
allt vuxenutbildningen som har fått minskade ersättningar, men även
grundskolan har fått en rejäl minskning av intäkterna.
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Ledning per verksamhet
Förvaltningschef

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader

UTFALL
jan-april
-443
1 240
241
1 038

BUDGET
2020
0
2 306
3 514
5 820

PROGNOS Avvikelse
-1 200
1 200
2 306
0
3 514
0
4 620
1 200

Bokslut
2019
-1 934
6 042
1 972
6 080

Den positiva budgetavvikelsen hänförs till avsatt medel från migrationsverket
som inte budgeterats. Personalkostnaderna ligger utfallsmässigt högre än
budgeterat. Detta hänförs till arvoden för nämnden om tidigare legat under
politisk verksamhet. Omföring av budgetmedel är inte gjort men beslut förväntas
fattas av kommunfullmäktige varpå ingen hänsyn tagits till dessa merkostnader i
denna prognos.
Administrativ chef
UTFALL
jan-april
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader

BUDGET
2020

0
1 673
345
2 018

0
4 327
4 304
8 631

PROGNOS Avvikelse
-3 075
3 075
5 440
-1 113
3 565
739
5 930
2 701

Bokslut
2019
0
3 708
434
4 142

Administrativ chef har fått en engångsintäkt, som kan hänföras till ett statsbidrag
för 2019, som ännu inte blivit utbetalt.
Modersmål

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader

UTFALL
jan-april
-34
1 886
32
1 884

BUDGET
2020
0
5 921
0
5 921

PROGNOS Avvikelse
0
0
6 426
-505
308
-308
6 734
-813

Bokslut
2019
-275
5 255
154
5 134

Prognosen för modersmål och studiehandledning har ökat både när det gäller
övriga kostnader och personalkostnader. P g a tidsramen har detta inte hunnit
undersökas men kommer att göras inför nämnden.
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Särskolan

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader

UTFALL
jan-april
-49
4 902
488
5 341

BUDGET
Bokslut
2020
PROGNOS Avvikelse
2019
-649
-499
-150
-3 080
12 768
14 968
-2 200
13 974
1 614
1 614
0
3 082
13 733
16 083
-2 350
13 976

Kommentarer särskolan! Vad beror den stora förändringen gällande intäkter på
jämför med 2019? Interna inäkter?
Centrala barn- och elevhälsan
UTFALL
jan-april
Intäkter
-17
Personalkostnader
2 875
Övriga kostnader
624
3 482

BUDGET
Bokslut
2020
PROGNOS Avvikelse
2019
-320
-320
0
-713
9 215
9 816
-601
8 682
3 582
2 611
971
1 124
12 477
12 107
370
9 093

Centrala barn- och elevhälsan prognostiserar ett mindre överskott.

Förskola
UTFALL BUDGET
Bokslut
jan-april
2020
PROGNOS Avvikelse 2019
Intäkter
-4 796 -21 268
-20 627
-641 -25 113
Personalkostnader
33 847 101 767
99 013
2 754 100 631
Övriga kostnader
9 583
27 928
31 568
-3 640
36 069
38 633 108 427
109 954
-1 527 111 587

Förskolan prognostiserar ett underskott på -1,5 miljoner för helåret.
I början på året hade förskolan ett underskott på ca 5 miljoner. Förskolan har nu
hämtat in knappt 3 miljoner på personalkostnaderna på förskoleenheterna, detta
arbete berör i princip alla enheter. Det innebär att det kommer att vara ca 15
färre personal ute på dessa förskolor till hösten än vad det varit under våren.
Detta är möjligt på grund av det lägre antal barn som beräknas vara på plats
under hösten. Utöver det finns en besparing i rektorsgruppen.
Sedan förra prognosen har kostnader för ISÄ tillkommit, de kommer att utöka
sin personal i och med att det öppnar upp fler avdelningar. Även ökade
kostnader för Lyckans avveckling och ökade personalkostnader i Häradsbäck har
tillkommit. Vad gäller avvecklingen av Lyckan är det ännu inte helt säkert vad
det kommer att kosta. Totalt innebär det ökade kostnader på dessa tre förskolor
med cirka 1 miljon.
Det är fortfarande mycket osäkert var vi kommer att hamna när året är slut. Den
höga b/p siffra som nu ligger inför hösten på de stora enheterna kan bli tuff att
genomföra. Förskolan har barn med särskilda behov på väg in som vi inte har
kunnat ta hänsyn till.
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Osäkerheten kring Kunskapsförskolan gör att vi måste ha ett visst utrymme i
kommunens egna förskolor. Då det är svårt med vikarieanskaffning i
kombination med personalbekymmer på vissa mindre enheter har en viss
överanställning behövts göras för att dessa förskolor ska kunna bedriva sin
verksamhet utifrån personalens arbetsmiljö.
ISÄ har ökat sin personalbudget med två tjänster då förskolan öppnar upp för att
ta emot fler barn, men kommer det att komma så många barn under hösten?
Det är svårighet att prognostisera rätt antal barn. VI har fortfarande lediga platser
på några förskolor, där vi har lagt en budget på att de ska bli fulla under hösten.
För att maximera besparingen som kan ske för att antalet barn minskar hade man
behövt stänga någon förskola istället för att som nu smeta ut det på alla
förskolor.

Grundskolan
UTFALL BUDGET
Bokslut
jan-april
2020
PROGNOS Avvikelse 2019
Intäkter
-6 565 -53 189
-53 922
733 -72 654
Personalkostnader
65 633 179 159
200 010 -20 851 195 477
Övriga kostnader
29 650 118 659
114 040
4 619 105 072
88 718 244 629
260 128 -15 499 227 895

Grundskolan lider fortfarande av minskade intäkter om drygt 5 mkr. I tabellen
ovan är inte den korrigerade siffran för interna intäkter, men heller inte för
övriga kostnader. En anledning till den ökade posten under övriga kostnader är
hyreskostnaderna för modulerna till Elmeskolan. I prognosen ligger också högre
kostnader för skolskjuts jämfört med föregående år. Det är möjligt att prognosen
för skolskjuts kan minskas när det finns mer faktiskt utfall att jämföra med.

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen
UTFALL BUDGET
Bokslut
jan-april
2020
PROGNOS Avvikelse 2019
Intäkter
-6 027 -24 986
-24 026
-960 -30 005
Personalkostnader
21 379
61 534
62 146
-612
71 588
Övriga kostnader
17 249
51 963
53 062
-1 099
52 255
32 601
88 511
91 182
-2 671
93 838

Gymnasiet har förbättrat sin prognos jämfört med februariprognosen med ca 700
tkr. Jämfört med delårsrapport 1 försämras resultatet. Troligen beror det på att
grundskolan felaktigt fick ta kostnader för gymnasieskolan i samband med
delårsrapporten. Förvaltningen uppmärksammade detta, men det fanns inte tid
att hitta avvikelsen och korrigera den. Gymnasiet fortsätter att anpassa
verksamheten till den rådande budgeten. Bland annat har man beslutat att
minska tjänsten som marknadskoordinator. Troligen blir det en snabb effekt, då
den som innehar tjänsten nu är aktuell för annan tjänst inom kommunen.
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Utbildningsnämndens utskott

§ 58 Budget 2021-2023
Ärendenummer UN 2020/30

Sammanfattning
Utbildningschef Roger Johansson informerar om preliminära siffror för
verksamhetens budgetbehov 2021-2023.

Underlag
 Befolkningsprognos Älmhults kommun, från september 2019
 Prognos barnantal, förskola, grundskola och gymnasium
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Befolkningsprognos
Älmhults kommun,
Prognos från september 2019

1-18 år

69

Befolkningsprognos

70

Prognostiserad förändring från
2019 (faktiskt utfall) till 2025

71

Jämförelse med föregående
prognos

72

1-5 år

73

1-5 år

74

1-5 år

75

6-9 år

76

6-9 år

77

10-12 år

78

10-12 år

79

13-15 år

80

13-15 år

81

16-18 år

82

16-18 år

83

84

Utbildningsförvaltningen
2020-03-17
Camilla Åström
Camilla.astrom@almhult.se

Förenklad prognos barnantal förskola
Bygger på befolkningsprognos från hösten 2019 och andel i förskola:
87,5%

1-5 år

befolkningsprognos

2020
1 190

2021
1 201

2022
1 218

2023
1 225

2024
1 260

2025
1 275

andel i förskola av totalen
elever från andra kommuner
elever till andra kommuner
elever till friskolor

1 041
16
-4
-71

1 051
16
-4
-114

1 066
16
-4
-164

1 072
16
-4
-184

1 103
16
-4
-184

1 116
16
-4
-184

982

949
966
-33
-6

914
931
-35
-6

900
907
-14
-3

931
915
31
6

944
937
13
3

prognos antal barn i kommunal
verksamhet
prognos snitt under året
ökning barn per år
förändring antal pedagoger

Kolada nyckeltal
2015

2016

Barn 1-5 år inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg,
Älmhult
andel (%)

88,2

2017
87,6

barn till Kunskapsförskolan: 2020-15, 2021- 45, 2020- 100, 2021- 120 (fullt)
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2018
84,6

2019
89,0

88,8

Förenklad prognos elevantal gymansium
Bygger på befolkningsprognos från hösten 2019 och andel i gymnasium:

91,2%

16-18 år

befolkningsprognos

2020
616

2021
676

2022
686

2023
717

2024
754

2025
824

andel i gymnasium av 16-18 år
antal överåriga elever
elever från andra kommuner
elever till andra kommuner/friskolor

562
111
62
-185

617
115
68
-203

626
110
69
-206

654
108
72
-215

688
106
75
-226

751
99
82
-247

549

596
573
47

598
597
2

618
608
20

642
630
24

686
664
43

2

0

1

1

2

prognos antal elever på Haganäs
gymnasium
prognos snitt under året
ökning elever per år
förändring antal pedagoger
jämfört med föregående år

Kolada nyckeltal
2015
Gymnasiefrekvens, (%)
Älmhult
94,0
(antal elever 16-18 år delat på antal invånare 16-18 år)
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2016

2017
92,6

2018
91,6

2019
91,0

90,9

Förenklad prognos elevantal fritidshem

2020-05-15

Bygger på befolkningsprognos från hösten 2019.
Andel i fritidshem av invånare 6-9 år
89,6%
Andel i fritidshem av invånare 10-12 år
42,2%
Antalet elever i fritidshem på friskolorna förväntas vara konstant (maj 2020)
6-9 år
befolkningsprognos
andel i fritidshem av totalen
elever från andra kommuner
elever till andra kommuner
elever till friskolor

prognos antal elever i kommunalt
fritidshem (inkl särskola)
prognos snitt under året
ökning elever per år
ökning fritidspersonal

2020
1 085

2021
1 127

2022
1 172

2023
1 190

2024
1 191

2025
1 218

972
12
-4
-75

1 010
8
-4
-75

1 050
8
-4
-75

1 066
8
-4
-75

1 067
8
-4
-75

1 091
8
-4
-75

905

939
922
34
1

979
959
40
2

995
987
16
1

996
996
1
0

1 020
1 008
24
1

2020
795

2021
820

2022
837

2023
894

2024
943

2025
976

335
9
-1
-43

346
10
-1
-43

353
11
-1
-43

377
9
-1
-43

398
6
-1
-43

412
4
-1
-43

300

312
306
12
0,5

320
316
8
0,5

342
331
22
1

360
351
18
1

372
366
12
0,5

45

48

38

19

36

1,5

2,5

2

1

1,5

10-12 år
befolkningsprognos
andel i fritidshem av totalen
elever från andra kommuner
elever till andra kommuner
elever till friskolor

prognos antal elever i kommunalt
fritidshem (inkl särskola)
prognos snitt under året
Ökning elever
Ökning fritidspersonal

Total ökning 6 år-12 år
Total ökning/år fritidspersonal 6
år-12 år
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Kolada nyckeltal
2015

2016

2017

2018

2019

Barn 10-12 år inskrivna i fritidshem och pedagogisk
Älmhult
omsorg, andel (%)

47,2

47,8

44,7

41,6

40,2

Barn 6-9 år inskrivna i fritidshem och pedagogisk omsorg,
Älmhult andel (%)

92,3

89,4

89,9

90,2

88,7

88

Förenklad prognos elevantal grundskola

2020-05-15

Bygger på befolkningsprognos från hösten 2019.
Antalet elever i friskolorna förväntas vara konstant (maj 2020)
6-9 år
2020
2021
2022
befolkningsprognos
1 085
1 127
1 172
elever från andra kommuner
12
8
8
elever till andra kommuner
-4
-4
-4
elever till friskolor
-78
-78
-78

2023
1 190
8
-4
-78

2024
1 191
8
-4
-78

2025
1 218
8
-4
-78

prognos antal elever i kommunal
skola (inkl särskola)
prognos snitt under året
ökning elever per år
ökning lärare per år

1 015

1 053
1 034
38
2

1 098
1 076
45
2

1 116
1 107
18
1

1 117
1 117
1
0

1 144
1 131
27
1,5

2020
795
17
-6
-80

2021
820
20
-4
-80

2022
837
23
-4
-80

2023
894
19
-4
-80

2024
943
12
-4
-80

2025
976
8
-4
-80

726

756
741
30
2

776
766
20
1

829
803
53
2,5

871
850
42
2

900
886
29
1,5

2020
683
20
-6
-93

2021
719
13
-6
-93

2022
799
13
-6
-93

2023
845
17
-6
-93

2024
871
20
-4
-93

2025
887
23
-14
-93

604

633
619
29
1,5

713
673
80
5

763
738
50
2

794
779
31
1,5

803
799
9
0,5

97

145

121

74

65

5,5

8

5,5

3,5

3,5

10-12 år
befolkningsprognos
elever från andra kommuner
elever till andra kommuner
elever till friskolor

prognos antal elever i kommunal
skola (inkl särskola)
prognos snitt under året
Ökning elever per år
Ökning lärare per år
13-15 år
befolkningsprognos
elever från andra kommuner
elever till andra kommuner
elever till friskolor

prognos antal elever i kommunal
skola (inkl särskola)
prognos snitt under året
Ökning elever per år
Ökning lärartjänster per år
Total ökning eelvantal per år 6 år15 år
Total ökning/år lärartjänst 6 år15 år
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Utbildningsnämnden

Sammanställning inkomna delegeringsbeslut
2020-05-12
Ärendenummer UN 2020/29

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utbildningsnämndens
utskott och tjänstemän enligt en fastställd delegeringsordning. Dessa beslut ska
redovisas till utbildningsnämnden.
Anmälan av delegeringsbeslut görs med hänsyn till bland annat möjligheten att
överklaga, för att beslut ska vinna laga kraft och för att nämnden ska kunna
kontrollera att dess ansvar uppfylls.
Ett delegeringsbeslut kan inte överprövas eller ändras av nämnden, däremot kan
nämnden återkalla givet delegationsuppdrag. Detta kan göras generellt för en
viss grupp av ärenden, för en viss tjänsteman eller för ett visst ärende. Delegaten
kan lämna över beslutanderätten i ett visst ärende till nämnden om ärendets
beskaffenhet kan anses påkalla det.
Följande delegeringsbeslut har fattats sedan föregående redovisning enligt
delegeringsordning gällande till och med 2020-04-30:
Placeringshandläggare Kerstin Sörensen, §§ 35-39 2020, ärendetyp nr A3.3
Skolskjutshandläggare Eva-Marie Andersson §§ 14-15 2020, ärendetyp nr A6.14
Vitsippans förskola, rektor Petra Ekström § 3 2020, ärendetyp nr A1.6
Grundskolechef Anna Rix Grönvall §§ 9-18 2020, ärendetyp nr A6.11, A3.4
Delegeringsbeslut fattade enligt delegeringsordning från och med 2020-05-01
redovisas i rapport daterad 2020-05-14.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-12.
 Rapport delegeringsbeslut daterad 2020-05-14

Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut.
Camilla Åström

Roger Johansson
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Tjänsteskrivelse
2020-05-12

Verksamhetscontroller

2(2)

Utbildningschef
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Delegeringsbeslut
Utskriftsdatum: 2020-05-14

Utskriven av:

Diarieenhet:

Utbildningsnämnden

Beslutsfattare:

Alla

Kategori:

Alla

Beslutsinstans:

Utbildningsnämnden

Camilla Åström

Sammanträdesdatum: 2020-05-27
Sekretess:

Visas ej

Id

Beskrivning

Beslutsfattare

Datum

Avsändare/Mottagare

Paragraf

Ärendenummer

Ärendemening

Ansvarig
Kategori

2020.603

Avtal Urkund

Roger Johansson

2020-04-29

Urkund

Roger Johansson §1/2020

UN 2020/98

Avtal med Urkund

Roger Johansson
1.6 Enklare avtal

2020.625

Vidaredelegering personuppgiftsbiträdesavtal

2020-05-05
UN 2020/104

Roger Johansson
Roger Johansson §1/2020

Vidaredelegering personuppgiftsbiträdesavtal

Roger Johansson
1.13 Personuppgiftsbiträdesavtal

2020.626

Delegeringsbeslut dataskyddsombud

2020-05-05
UN 2020/107

Roger Johansson
Roger Johansson §1/2020

Dataskyddsombud

Camilla Åström
1.12 Utse dataskyddsombud

2020.629

Delegationsbeslut förlängd skolplikt

Carsten Wulf

2020-05-05

***PUL***

Carsten Wulf §1/2020

UN 2020/109

Förlängd skolplikt

Rebecka Dahlberg
10.3 Skolpliktens förlängning

2020.662

Delegeringsbeslut UN

Gusten Mårtensson

2020-05-05

Barn och elevombudet

Gusten Mårtensson §1/2020

UN 2020/89

Anmälan om kränkande behandling till Barn- och
elevombudet

Anna Rix Grönvall
1.1 Brådskande karantär
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