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Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se 

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm 

 Utredningssekreterare 
 Kerstin Björkäng Wirehed 
 0431-468289 
 kerstin.bjorkang-wirehed@engelholm.se 

 
 
 
Familje- och utbildningsnämnden 
  

 
 
Ersättarnas tjänstgöringsordning för Liberalerna 
 
Ärendebeskrivning 
 Kommunfullmäktige beslöt den 10 december 2018 att i de fall personliga ersättare inte utses i 
utskott, styrelser, nämnder, beredningar och bolag ska ersättarna i första hand tjänstgöra efter 
partitillhörighet i den ordning de valts.  
 
Vidare beslöt fullmäktige att uppdra åt nya nämnder att vid sitt första sammanträde i 
december 2018, besluta om turordning gällande tjänstgörande ersättare som kommer från 
annat parti än det egna. Vid sammanträde den 17 december 2018 saknades uppgifter från 
Liberalerna. Dessa uppgifter har kompletterats till sekreteraren i efterhand. 
 
Beslutsunderlag   
Tjänsteutlåtande daterat den 9 januari 2019 
 
  
Förslag till beslut 
Familje- och utbildningsnämnden föreslås besluta  
 
att följande tjänstgöringsordning ska gälla för Liberalerna 
 
(L), (KD), (M), (C) 
 
_____ 
 
 
 
 
Claes Jarlvi  Kerstin Björkäng Wirehed  
Tf Chef Lärande och familj  Utredningssekreterare 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Sekreteraren 
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Interkommunal ersättning förskola och fritids 2019

Ärendebeskrivning
Beslut om bidrag för interkommunal ersättning gällande förskola och fritidshem 
fastställs enligt 8 kap 17§ respektive 14 kap 14§ skollagen. Bidragen är 
framräknade utifrån likabehandlingsprincipen samt utifrån den budget som 
beslutats av kommunfullmäktige gällande budget 2019.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat den 9 januari 2019

Utredning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 om budget för 2019. 
Med utgångspunkt i den budget som beslutades i Kommunfullmäktige är 
interkommunal ersättning framräknad. Likabehandlingsprincipen ligger till 

Ekonom
Anneli Westring
0431-468169
anneli.westring@engelholm.se Familje- och utbildningsnämnden
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grund för beräkningen vilket innebär att bidraget är bestämt på samma grunder 
och utifrån samma resursfördelningsmodeller som kommunen tillämpar när 
resurser fördelas till den egna verksamheten av motsvarande slag.

Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.

Grundbeloppet omfattar ersättning för;

 Omsorg och pedagogisk verksamhet
 Pedagogiskt material
 Måltider
 Lokalkostnader
 Administration

Tilläggsbelopp avser elever eller barn med omfattande behov av särskilt stöd 
och för elever i behov av modersmålsersättning. Vid behov av tilläggsbelopp 
måste ansökan göras avseende varje enskilt barn/elev.

1-3 år 4-5 år
Grundbelopp 124 504 108 924
-varav lokalkostnad 18 862 18 862

S:a grundbelopp 124 504 108 924
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Per barn/månad 10 375 9 077

Fritidshem
Grundbelopp 38 200
-varav lokalkostnad 3 481

S:a grundbelopp 38 200

Per barn/månad 3 183

Förslag till beslut

Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att Interkommunal ersättning för barn placerade i förskola och fritidshem 
fastställs till i tjänsteutlåtandet avgivna belopp, samt

att tilläggsbelopp prövas i varje enskilt fall efter särskild ansökan

_____

Claes Jarlvi
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Chef Huvuduppdrag Lärande och familjd vänlig hälsning
Anneli Westring
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Interkommunal ersättning förskoleklass och grundskola 2019

Ärendebeskrivning
Beslut om bidrag för interkommunal ersättning gällande förskoleklass och 
grundskola fastställs enligt 10 kap 34§ respektive 9 kap 16§ skollagen. 
Bidragen är framräknade utifrån likabehandlingsprincipen samt utifrån den 
budget för Familje- och utbildningsnämnden beslutats av kommunfullmäktige 
gällande budget 2019.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat den 9 januari 2019

Utredning

Ekonom
Anneli Westring
0431-468169
anneli.westring@engelholm.se Familje- och utbildningsnämnden



2 (4)
    
Diarienummer

2019-01-09    FUN  
2019/12

MotpartNamn
Adress
Postnr Ort

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 om budget för 2019. 
Med utgångspunkt i den budget som fastställdes för Familje- och 
utbildningsnämnden är interkommunal ersättning framräknad. 
Likabehandlingsprincipen ligger till grund för beräkningen vilket innebär att 
bidraget är bestämt på samma grunder och utifrån samma 
resursfördelningsmodeller som kommunen tillämpar när resurser fördelas till 
den egna verksamheten av motsvarande slag.

Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.
Grundbeloppet innefattar ersättning för;

 Undervisning
 Lärverktyg
 Elevhälsa
 Måltider
 Administration
 Lokalkostnader

Tilläggsbelopp avser elever med omfattande behov av särskilt stöd och för 
elever som ska delta i modersmålsundervisning. Vid beslut om tilläggsbelopp 
måste ansökan göras avseende varje enskild elev.
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F-klass År 1-6 År 7-9
Grundbelopp 64 321 78 676 85 573
-varav lokalkostnad 14 813 14 813 14 813
S:a grundbelopp 64 321 78 676 85 573

Per elev/månad 5 360 6 556 7 131

Förslag till beslut

Familje- och utbildningsnämnden föreslås besluta

att interkommunal ersättning avseende förskoleklass och grundskola år 1-9 
fastställs till i tjänsteutlåtandet angivna belopp, samt

att eventuella tilläggsbelopp prövas i varje enskilt fall efter ansökan

_____

Claes Jarlvi
Chef Huvuduppdrag Lärande och familj
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Interkommunal ersättning gymnasieskola 2019

Ärendebeskrivning

Enligt skollagen kapitel 16 § 50 ska kostnaden för interkommunal ersättning 
för elever som valt gymnasieskola utanför hemkommunen motsvara 
anordnarens självkostnad.
Programpriserna för år 2019 har beräknats utifrån budgeterat antal elever och 
enligt de gemensamma riktlinjer som gäller.

Grundbeloppet avser
 Undervisning
 Lärverktyg
 Elevhälsa

Ekonom
Anneli Westring
0431-468169
anneli.westring@engelholm.se Familje- och utbildningsnämnden
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 Måltider
 Lokalkostnader
 Administration (beräknas enligt självkostnadsprincipen)

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat den 9 januari 2019

Förslag till beslut
Familje- och utbildningsnämnden föreslås besluta

Att fastställa följande interkommunala ersättningar för år 2019 för elever i 
gymnasieskolan som inte är hemmahörande i kommunen.

BF Barn- och Fritidsprogrammet
100 678

BA Bygg- och anläggningsprogrammet 141 838
BAanl Bygg- och anl.prg. inriktning anläggningsfordon 175 758
EE El- och energiprogrammet   
88 509

EK Ekonomiprogrammet   73 490
ES Estetiska programmet inriktning bild 104 284
HA Handels- och administrationsprogrammet   
92 066
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HU Humanistiska programmet
170 520

HV Hantverksprogrammet   98 139
IN Industritekniska programmet

120 277
IM Introduktionsprogrammet 124 423*
NA Naturvetenskapsprogrammet     
86 048 
RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet

140 408
SA Samhällsvetenskapsprogrammet   68 142
TE Teknikprogrammet   69 265

* Kostnaden för IM avser de inriktningar som inte kräver avtal mellan 
hemkommun och anordnarkommun.

Tilläggsavgifter
För elever som är antagna på NIU-utbildningar (enl. GY 11) utgår följande 

kostnad:

Lagidrott 12 500
Individuell idrott 15 000
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_____

Claes Jarlvi
Chef Huvuduppdrag Lärande och familj

Med vänlig hälsning

Anneli Westring



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-01-
10

Familje- och 
utbildningsnämndens AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

FUNAU § 1                  Dnr   FUN 2019/5

Återrapportering internkontrollplan 2018 samt plan för 2019

Ärendebeskrivning
Under år 2017 har kommunstyrelsen antagit en ny policy för intern kontroll. 
I policyn beskrivs hur nämnder och bolagsstyrelser inför varje verksamhetsår 
skall besluta om en internkontrollplan som beskriver prioriterade åtgärder och 
granskningar utifrån dokumenterade riskanalyser. 
Den interna kontrollen betonar följande centrala utgångspunkter:
Intern kontroll skall utgöra en del av kommunens löpande kvalitetsarbete. 
Riskanalys ska genomföras varje höst och ligga som underlag till 
internkontrollplanen för nästkommande år. Genomförda kontroller utifrån 
internkontrollplan för 2018 ska återrapporteras.
En internkontrollplan för 2019 ska vara framtagen och beslutad i respektive 
nämnd. 
Huvuduppdragschefen för Lärande och familj informerar Familje- och 
utbildningsnämnden om innehållet i framtagen plan för 2019.

Beslutsunderlag



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-01-
10

Familje- och 
utbildningsnämndens AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande daterad den 3 januari 2019
Återrapportering interkontrollplan 2018 för samtliga verksamhetsområden inom 
Lärande och familj
Internkontrollplan 2019 för samtliga verksamhetsområden inom Lärande och 
familj

Verksamhetsutvecklare Fredrica Hass-Bergendorff redogör för ärendet.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Familje- och utbildningsnämnden besluta

att godkänna Lärande och familjs återrapportering för 2018

att godkänna Lärande och familjs internkontrollplan för 2019

_____

Beslutet expedieras till:
Samtliga verksamhetschefer inom Lärande och familj



INTERNKONTROLLPLAN:  Ängelholms grundskola
Nämnd: Välfärdsnämnden Verksamhetsår: 2018

Övergripande
process

Riskkategori
Omvärldsrisker,

verksamhetsrisker, Legala
risker, IT-risk, Risker i

rapporteringen

Risk Sannolikhet(1-
4)

Konsekvens (1-
4)

Risktal     
( = Sannolikhet *

Konsekvens)
Riskanalys Kontrollmoment

/Aktivitet

Frekvens
(antal ggr

per år)

Antal
stickprov

Kontroll-
ansvarig
- namn

Rapporteras
till (närmaste

chef)
- namn

Omvärldsrisk

 Fler utåtagerande barn
vilket påverkar
arbetsmiljön för både barn
och vuxna. Behov av
utbildning och handledning
för att personalen skall
kunna hantera situationen.

3 4 12

Barn blir otrygga och fler
barn  påverkas till eget
normbrytande beteende.
Risk för uppsägningar .

Återkommande
samtal med
arbetsplatserna och
HR-avdelningen.

4
Samtliga

rektorsomr
åden

Fredrica  -
förslag Frida

Vht-chef
Gunilla

Ivarssonm

Verksamhetsrisk

Svårt att rekrytera -
behöver personal.

3 4 12

Sämre kvalitet i
undervisningen.

Säkerställa innehållet
i Attraktiv
arbetsgivare. 4

Samtliga
rektorsomr

åden

Fredrica  -
förslag Frida

Vht-chef
Gunilla

Ivarssonm

IT-risk

Om IT-teknik inte kan
uppdateras i samma takt
som den digitala
utvecklingen kräver -
riskerar vi att tappa vårt
försprång   gentemot andra
skolkommuner.

1 4 4

Vi riskerar att tappa i
ranking. Att vi får svårare
att rekrytera och att våra
elever riskerar att  inte
längre ligga i framkant.

Tydlig digital
organisation och
omvärldsbevakning
och tydligt destinerad
budget för
digitalisering.

4
Samtliga

rektorsomr
åden

Fredrica  -
förslag Frida

Vht-chef
Gunilla

Ivarssonm

Om risktalet blir 9 poäng eller högre (max 16), eller om konsekvensen bedöms som 4:a alternativt att bedömning gjorts att effekten ändå utgör en väsentlig risk, ska åtgärd (kontollmoment) alltid anges.



INTERNKONTROLLPLAN:  Ängelholms grundskola
Nämnd: Välfärdsnämnden Verksamhetsår: 2018 2018

Övergripande
process

Riskkategori
Omvärldsrisker,

verksamhetsrisker, Legala
risker, IT-risk, Risker i

rapporteringen

Risk Sannolikhet(1-
4)

Konsekvens (1-
4)

Risktal     
( = Sannolikhet *

Konsekvens)
Riskanalys Kontrollmoment

/Aktivitet

Frekvens
(antal ggr

per år)

Antal
stickprov

Kontroll-
ansvarig
- namn

Resultat av genomförd granskning Åtgärder (om avvikelser)

Bedömning
(Inga avvikelser,

Mindre avvikelser,
Större Avvikelser)

Rapporteras
till (närmaste

chef)
- namn

Omvärldsrisk

 Fler utåtagerande barn
vilket påverkar
arbetsmiljön för både barn
och vuxna. Behov av
utbildning och handledning
för att personalen skall
kunna hantera situationen.

3 4 12

Barn blir otrygga och fler
barn  påverkas till eget
normbrytande beteende.
Risk för uppsägningar .

Återkommande samtal med
arbetsplatserna och HR-
avdelningen.

4
Samtliga

rektorsomr
åden

Verksamhetc
hef Gunilla

Ivarsson

Risken bedöms ha begränsats något i
till följd av ett planerat och systematiskt
arbete för att ge personal  redskap och
verktyg att hantera situationer som kan
uppstå.

Utbildning av personal
och uppstart av
samverkansprojekt med
koppling till Regionen
mellan Skola, IFO och
elevhälsa

Större avvikelser Verksamhetsch
ef  Gunilla
Ivarsson

Verksamhetsrisk

Svårt att rekrytera -
behöver personal - behörig
personal. 3 4 12

Sämre kvalitet i
undervisningen.

Avstämning av antalet
sökande till utannonserade
tjänster 4

Samtliga
rektorsomr

åden

Verksamhets
chef Gunilla

Ivarsson

Granskningen har visatt att vi nu har
fler antal sökande till utannonserade
tjänster.

Införandet av
övningsskolor gör
kommunen mer attraktiv
och har påvisat positiva
effekter vad gäller
rekryteringen.

Mindre avvikelser Verksamhetsch
ef Gunilla
Ivarsson

IT-risk

Om IT-teknik inte kan
uppdateras i samma takt
som den digitala
utvecklingen kräver -
riskerar vi att tappa vårt
försprång   gentemot andra
skolkommuner. 1 4 4

Vi riskerar att tappa i
ranking. Att vi får svårare
att rekrytera och att våra
elever riskerar att  inte
längre ligga i framkant.Om
supportorganisation centralt
och på Ro inte finns i
tillräcklig omfattning och IT-
teknik (infrastruktur,
verktyg och system) inte
uppdateras i samma takt
som den digitala
utvecklingen kräver riskerar
vi att tappa konkurrenskraft
gentemot andra
skolkommuner.

Återkommande avstämning
av hårdvara, kringutrustning
samt IKT-personal (IKT-
administratörer och IKT-
pedagoger) per Ro.

4
Samtliga

rektorsomr
åden

IKT-
utvecklare

Per
Pennegård,

LOF
IKT-

samordnare
Nils Pålsson,

Likvärdigheten försämras utifrån
nedanstående resultat av granskning.
Digitala verktyg för elever/personal
finns i tillräcklig omfattning men risk
finns att kringutrustning och
infrastruktur inte kommer att bli
tillräckligt uppdaterad/ersatt 2019. Det
finns en tendens till personal-
nedragningar på IKT-stöd på Ro.
Inför kommande år behöver flera
system uppdateras eller köpas in för att
inte tappa konkurrenskraft gentemot
andra kommuner.

Tydlig kommunal digital
organisation och
omvärldsbevakning och
tydligt destinerad budget
för digitalisering.

Verksamhetsch
ef Gunilla
Ivarsson

Om risktalet blir 9 poäng eller högre (max 16), eller om konsekvensen bedöms som 4:a alternativt att bedömning gjorts att effekten ändå utgör en väsentlig risk, ska åtgärd (kontollmoment) alltid anges.



INTERNKONTROLLPLAN:  Ängelholms grundskola
Nämnd: Välfärdsnämnden Verksamhetsår: 2019

Övergripande
process

Riskkategori
Omvärldsrisker,

verksamhetsrisker, Legala
risker, IT-risk, Risker i

rapporteringen

Risk Sannolikhet(1-
4)

Konsekvens (1-
4)

Risktal     
( = Sannolikhet *

Konsekvens)
Riskanalys Kontrollmoment

/Aktivitet

Frekvens
(antal ggr

per år)

Antal
stickprov

Kontroll-
ansvarig
- namn

Rapporteras
till (närmaste

chef)
- namn

Omvärldsrisk

 Fler utåtagerande barn
vilket påverkar
arbetsmiljön för både barn
och vuxna. Behov av
utbildning och
handledning för att
personalen skall kunna
hantera situationen.

3 4 12

Barn blir otrygga och fler  barn
påverkas till eget  normbrytande
beteende. Risk för uppsägningar
.

Återkommande
samtal med
arbetsplatserna och
HR-avdelningen.

4
Samtliga

rektorsomr
åden

Verksamhet
schef

Gunilla
Ivarsson

Vht-chef
Gunilla

Ivarssonm

Verksamhetsrisk

Svårt att rekrytera -
behöver personal.

3 4 12

Sämre kvalitet i undervisningen. Säkerställa innehållet
i Attraktiv
arbetsgivare. 4

Samtliga
rektorsomr

åden

Verksamhet
schef

Gunilla
Ivarsson

Vht-chef
Gunilla

Ivarssonm

IT-risk

Om IT-teknik inte kan
uppdateras i samma takt
som den digitala
utvecklingen kräver -
riskerar vi att tappa vårt
försprång   gentemot andra
skolkommuner.

1 4 4

Vi riskerar att tappa i ranking.
Att vi får svårare att rekrytera
och att våra elever riskerar att
inte längre ligga i framkant.Om
supportorganisation centralt
och på Ro inte finns i tillräcklig
omfattning och IT-teknik
(infrastruktur, verktyg och
system) inte uppdateras i
samma takt som den digitala
utvecklingen kräver riskerar vi
att tappa konkurrenskraft
gentemot andra skolkommuner.

Tydlig digital
organisation och
omvärldsbevakning
och tydligt destinerad
budget för
digitalisering.

4
Samtliga

rektorsomr
åden

IKT-
utvecklare

Per
Pennegård,

LOF
IKT-

samordnare
Nils

Pålsson,

Vht-chef
Gunilla

Ivarssonm

Om risktalet blir 9 poäng eller högre (max 16), eller om konsekvensen bedöms som 4:a alternativt att bedömning gjorts att effekten ändå utgör en väsentlig risk, ska åtgärd (kontollmoment) alltid anges.



INTERNKONTROLLPLAN:  IFO
Nämnd: Välfärdsnämnden Verksamhetsår: 2018

Övergripande
process

Riskkategori
Omvärldsrisker,

verksamhetsrisker,
Legala risker,

IT-risk, Risker i
rapporteringen

Risk Sannolikhet(
1-4)

Konsekvens
(1-4)

Risktal     
( = Sannolikhet
* Konsekvens)

Riskanalys
Kontrollm
oment/Ak

tivitet

Frekvens
(antal ggr

per år)

Antal
stickprov

Kontroll
ansvarig
- namn

Rapporteras
till (närmaste
chef) - namn

Utredningar ska
genomföras i
stipulerad tid

Legal risk

Att utredningar inte
genomförs i tid enligt
gällande lagstiftningar

3 3 9

Klienten riskerar en icke
rättssäker hantering av
sitt ärende. Kommunen
riskerar också en avgift i
form av vite.

Kollegie-
granskning

1 10

Enhetschef vht-chef

Rättspraxis ska
följas Legal risk

Biståndsbeslut fattas i
strid med lagstiftning
och gällande rättspraxis

3 3 9

Klienten riskerar en icke
rättssäker hantering av
sitt ärende. Kommunen
riskerar också en avgift i
form av vite.

Kollegie-
granskning

1 10

Enhetschef vht-chef

Avvikelse-hantering
ska efterlevas av
verksameterna

Verksamhetsrisk

Att rutiner för
avvikelsehantering inte
efterlevs

3 3 9

Brister i verksamheten
som kan leda till
försämringar för
medborgaren.

Analys av
inkomna
avvikelser

1

Enhetschef vht-chef



INTERNKONTROLLPLAN:  IFO
Nämnd: Välfärdsnämnden Verksamhetsår: 2018

Övergripande
process

Riskkategori
Omvärldsrisker,

verksamhetsrisker,
Legala risker,

IT-risk, Risker i
rapporteringen

Risk Sannolikhet(
1-4)

Konsekvens
(1-4)

Risktal     
( = Sannolikhet
* Konsekvens)

Riskanalys
Kontrollm
oment/A
ktivitet

Frekvens
(antal

ggr per
år)

Antal
stickprov

Kontrollan
svarig -
namn

Resultat av genomförd
granskning

Åtgärder (om
avvikelser)

Bedömning
(Inga avvikelser,

Mindre avvikelser,
Större Avvikelser)

Rapporteras
till

(närmaste
chef) - namn

Utredningar ska
genomföras i
stipulerad tid

Legal risk

Att utredningar inte
genomförs i tid enligt
gällande lagstiftningar

3 3 9

Klienten riskerar en icke
rättssäker hantering av
sitt ärende. Kommunen
riskerar också en avgift i
form av vite.

Kollegie-
granskning av
barnavårdsutr
edningar

1 16

Enhetschef
Sanna Ghrieb

Tre av 16 granskade utredningar
visar på avvikelse.

Fortsatta
kompetenshöjande
insatser i lagstiftning
som stärker rättsäkerhet
(bas- utbildning IFO).
Uppföljningar av
utredningstid.

Mindre avvikelse Verksamhetschef
Barbara Boron

Rättspraxis ska
följas Legal risk

Biståndsbeslut fattas i
strid med lagstiftning
och gällande rättspraxis

Utredningsförfarandet
strider mot lagstiftning
och gällande rättspraxis

3 3 9

Klienten riskerar en icke
rättssäker hantering av
sitt ärende.

Kollegie-
granskning av
barnavårdsutr
edningar

1 16

Enhetschef
Sanna Ghrieb

Nio av 16 utredningar visar på
avvikelse enligt FL 25§.

13 av 16 utredningar visar på
avvikelse enligt SoL 11:1a

Kompetenshöjande
utbildning- insatser för
att 1)stärka kvaliteten i
barnavårdsutredningar,
2) stärka barnets bästa i
den socialabarnavården,
3)Stärka barns och
förälders delaktighet den
sociala barnavården.

Större avvikelse Verksamhetschef
Barbara Boron

Avvikelse-hantering
ska efterlevas av
verksameterna

Verksamhetsrisk

Att rutiner för
avvikelsehantering inte
efterlevs

3 3 9

Brister i efterlevandet av
avvikelsehantering kan
leda till försämrat
medborgarfokus och
brister i verksamheten

Analys av
inkomna
avvikelser

1

Enhetschef
Sanna Ghrieb

Katarina
Sundberg

Tove
Högberg

Totalt 11 inrapporterade avvikelser
varav sju synpunkter och klagomål,
och fyra lex sarah.

Fortsatta
utbildningsinsatser när
det gäller
avvikelsehantering enligt
SoL.
Systematisering av
uppföljningar och
lärandet kring avvikelser.

Större avvikelse Verksamhetschef
Barbara Boron



INTERNKONTROLLPLAN:  Elevhälsan
Nämnd: Välfärdsnämnden Verksamhetsår: 2018

Övergripande
process

Riskkategori
Omvärldsrisker,

verksamhetsrisker, Legala
risker, IT-risk, Risker i

rapporteringen

Risk Sannolikhet
(1-4)

Konsekvens
(1-4)

Risktal     
( = Sannolikhet
*Konsekvens)

Riskanalys Kontrollmoment
/Aktivitet

Frekvens
(antal ggr

per år)

Antal
stickprov

Kontroll-
ansvarig
- namn

Rapporteras
till (närmaste

chef)
- namn

Avvikelse-
hantering

Verksamhertsrisk Att avvikelsehanteringen inte
efterlevs. 2 4 8

Kan få
konsekvenser på
individnivå

Systematiskt arbete enligt SOFS
2011:9 Löpande ?

HSL-personalAnn-
Louise Rubin, Eva
Fäldt

Verksamhetschef
HSL Anna Ristovska,
Ann-Louise Rubin

Egen-
kontroll

Verksamhetsrisk samt
legala risker

Att obehörig tar del av journaler

2 4 8

Risk att
sekretessen bryts
vilket kan få
konsekvenser på
både verksamhets-
och individnivå.

Stickprovskontroller

1 tillfälle/år ?

Av verksamhetschefen
utsedda medarbetare
(detta är en del av det
ledningssystem som
finns för HSL
verksamhet inom
elevhälsan). Ann-Louise
Rubin, Jenny Bergh,
Eva Jönsson

Verksamhetschef
HSL Anna Ristovska,
Ann-Louise Rubin



INTERNKONTROLLPLAN:  Elevhälsan
Nämnd: Välfärdsnämnden Verksamhetsår: 2018

Övergripande
process

Riskkategori
Omvärldsrisker,

verksamhetsrisker, Legala
risker, IT-risk, Risker i

rapporteringen

Risk Sannolikhet
(1-4)

Konsekvens
(1-4)

Risktal     
( = Sannolikhet
*Konsekvens)

Riskanalys Kontrollmoment
/Aktivitet

Frekvens
(antal ggr

per år)

Antal
stickprov

Kontroll-
ansvarig
- namn

Resultat av genomförd
granskning

Åtgärder (om
avvikelser)

Bedömning (Inga
avvikelser, Mindre
avvikelser, Större

Avvikelser)

Rapporteras
till (närmaste

chef)
- namn

Avvikelse-
hantering

Verksamhertsrisk Att avvikelsehanteringen inte
efterlevs.

2 4 8
Kan få
konsekvenser på
individnivå

Systematiskt arbete enligt SOFS
2011:9 samt ledningssystem.

Löpande

Antal stickprov
stäms av med

respektive
verksamhetsch

ef.

Verksamhetschef Ann-
Louise Bajlum Rubin

Analys av risken återfinns i
patentsäkerhetsberättelserna.
Sammanfattnde bedömning är att
rutinerna för avvikelsehantering
fungerar.

Ansvarig
verksamhetschef  för
kontinuerliga samtal med
medarbetare i syfte att
minska ev
underraportering genom
att skapa ett mer
normalierande
förhållningssätt.

Mindre avvikelser Verksamhetschef
Elevhälsan Anna
Ristovska, HSL Ann-
Louise Bajlum Rubin

Egen-
kontroll

Verksamhetsrisk samt
legala risker tex dataintrång

Att obehörig tar del av journaler

2 4 8

Risk att
sekretessen bryts
vilket kan få
konsekvenser på
både verksamhets-
och individnivå.

Stickprovskontroller

Minst vid 6
tillfällen

Inga stickprov
utran

systematisk
kontroll utifrån

underlag i
ledningssystem

et.

HSL medarbetare
Cecilia Wahlen och
Annette Rosell,
Verksamhetschef  Anna
Ristovska  har utsettt
Jenny Bergh, Eva
Jönsson

Genomförd kontroll har inte visat på
några fall av obehörig användning
eller dataintrång.

Inga avvikelser Verksamhetschef
Elevhälsan Anna
Rsitovska , HSL  Ann-
Louise Bajlum Rubin



INTERNKONTROLLPLAN:  Ängelholms gymnasieskola
Nämnd: Välfärdsnämnden Verksamhetsår: 2018

Övergripande
process

Riskkategori
Omvärldsrisker,

verksamhetsrisker,
Legala risker, IT-risk,

Risker i rapporteringen

Risk Sannolikhet
(1-4)

Konsekvens
(1-4)

Risktal     
( = Sannolikhet *

Konsekvens)
Riskanalys Kontrollmoment/

Aktivitet

Frekvens
(antal ggr

per år)

Antal
stick-
prov

Kontroll-
ansvarig
- namn

Rapporteras
till (närmaste

chef)
- namn

Omvärldsrisk Stort tillflöde av elever till IM 2 4 8

Ökat  tillflöde av elever till IM,
påverkar organisationen.Fler
lärare, specialpedagoger +
elevhälsa behövs.

Uppföljning av sökstatistiken

Hela
underlage

t
undersök

s

Vht-chef
Markus Eek

Vht-chef Markus
Eek

Omvärldsrisk

Upplevt oroligt samhällsklimat ger även
oroligt skolklimat. Behov av
säkerhetsåtgärder, såsom larmzoner,
värmekameror, låst skola”

3 4 12

Fortsätta med reglebunden
kontakt med kommunens
säkerhetsavdelning + polis;
implementera fortbildningsplan
gällande säkerhet och PDV

Regelbunden kontakt med
kommunens
säkerhetsavdelning och polis;
fortbildningsplan för säkerhet
och PDV

12 Vht-chef
Markus Eek

Vht-chef Markus
Eek

Verksamhetsrisk

Se ovan, vilket påverkar skolans hela
uppdrag. Brist på specialpedagogiskt
kompetens, vilket ger en otillräcklig
elevhälsoplan och brist i systematiken
gällande hantering av åtgärdsprogram.

1 3 3 Vht-chef
Markus Eek

Vht-chef Markus
Eek

Legala risker
KAA – uppfyller i dagsläget ned näppe
lagens krav, och bör formeras utifrån
förslag och tillföras Vuxenutbildningen

4 4 16

Försöka få gehör för framtagenm
plan gällande KAA, vilken
tididgare framlagts för
uppdragschefen

Fortsätta kontakter med chef
huvuduppdrag för att försöka
få ny KAA-modell i aktivt läge.

12 Vht-chef
Markus Eek

Vht-chef Markus
Eek

IT-risker
Äldrere utrustning som måste uppdateras
Bättre kontroll på register 2 4 8

Systemadm gör en en
inventering utifrån ålder och
status på verksamhetens
ITutrustning.

Vht-chef
Markus Eek

Vht-chef Markus
Eek

Risker i ekonomisk
rapportering

Viktigt att enheterna får korrekt
redovisning, i annat fall svårt att
”felsöka”
Viktigt med tydlig information vad gäller
eventuella speciallösningar som medges

1 4 4 Vht-chef
Markus Eek

Vht-chef Markus
Eek

Om risktalet blir 9 poäng eller högre (max 16), eller om konsekvensen bedöms som 4:a alternativt att bedömning gjorts att effekten ändå utgör en väsentlig risk, ska åtgärd (kontollmoment) alltid anges.



INTERNKONTROLLPLAN:  Ängelholms gymnasieskola
Nämnd: Välfärdsnämnden Verksamhetsår: 2018

Övergripande
process

Riskkategori
Omvärldsrisker,

verksamhetsrisker,
Legala risker, IT-risk,

Risker i rapporteringen

Risk Sannolikhet
(1-4)

Konsekvens
(1-4)

Risktal     
( = Sannolikhet *

Konsekvens)
Riskanalys Kontrollmoment/

Aktivitet

Frekvens
(antal ggr

per år)

Antal
stick-
prov

Kontroll-
ansvarig
- namn

Resultat av genomförd
granskning

Åtgärder (om
avvikelser)

Bedömning
(Inga avvikelser,

Mindre avvikelser,
Större Avvikelser)

Rapporteras
till (närmaste

chef)
- namn

Omvärldsrisk
Stort tillflöde av elever till IM, vilket
påverkar organisationen.Fler lärare,
specialpedagoger + elevhälsa behövs.

2 4 8

Ökat  tillflöde av elever till IM,
påverkar organisationen.Fler
lärare, specialpedagoger +
elevhälsa behövs.

Uppföljning av sökstatistik

Hela
underlage

t
undersöks

Vht-chef
Markus Eek

Trots prognostiserad nergågn av
antalet IM -sökande, ökade antalet
sökande betydligt inför lå 18/19.

Försöka säkerställa att
verksamheten möter de
behov som det ökade
söäktrycket till IM
medför.

Större avvikelse Vht-chef Markus
Eek

Omvärldsrisk

Upplevt oroligt samhällsklimat ger även
oroligt skolklimat. Behov av
säkerhetsåtgärder, såsom larmzoner,
värmekameror, låst skola”

3 4 12

Fortsätta med reglebunden
kontakt med kommunens
säkerhetsavdelning + polis;
implementera fortbildningsplan
gällande säkerhet och PDV

Regelbunden kontakt med
kommunens säkerhetsavdelning
och polis; fortbildningsplan för
säkerhet och PDV

12 Vht-chef
Markus Eek

Genom skapat Lokalt trygghetsrård
med polis, räddningstjänst,
säkerhetsavdelning och
Ängelholmslokaler finns goda rutiner
för att skapa en agil organisation med
beredskap utifrån olika
omvärldshändelser.

Vht-chef  Markus
Eek

Verksamhetsrisk

Se ovan, vilket påverkar skolans hela
uppdrag. Brist på specialpedagogiskt
kompetens, vilket ger en otillräcklig
elevhälsoplan och brist i systematiken
gällande hantering av åtgärdsprogram.

1 3 3 Vht-chef
Markus Eek

Vht-chef  Markus
Eek

Legala risker
KAA – uppfyller i dagsläget ned näppe
lagens krav, och bör formeras utifrån
förslag och tillföras Vuxenutbildningen

4 4 16

Försöka få gehör för framtagenm
plan gällande KAA, vilken
tididgare framlagts för
uppdragschefen

Fortsätta kontakter med chef
huvuduppdrag för att försöka få
ny KAA-modell i aktivt läge.

12 Vht-chef
Markus Eek Risken kvarstår inte längre

Tillhörigheten av KAA är
fastställd och beslutad av
HU-chef Claes Jarlvi.
KAA ingår i
Verksamhetsområdet
Vuxenutbildning.

Ingen avvikelse Vht-chef  Markus
Eek

IT-risker
Äldrere utrustning som måste uppdateras
Bättre kontroll på register 2 4 8

Systemadm har gjort en
inventeringslista utifrån ålder
och status på utrustningen. 2ggr
och rapporteras till vht-chef.

2 ggr på
hela

underlage
t

Vht-chef
Markus Eek

Bättre bild av akuella och kommande
behov av investeringar i den digitala
utrustningen.

Vht-chef  Markus
Eek

Risker i ekonomisk
rapportering

Viktigt att enheterna får korrekt
redovisning, i annat fall svårt att ”felsöka”
Viktigt med tydlig information vad gäller
eventuella speciallösningar som medges

1 4 4

Brister i verksamamhetssystemets
struktur och upplägg påverkar
kvaliteten i uppföljningarna på ett
negativt sätt.

Undersökning  av orsaker till att
verksamhetsområdets
ekonomiuppföljningar inte
upåplevs som tillförlitliga i alla
avseenden.

Vht-chef
Markus Eek

 Samtal pågår med
ekonomi och HU-chef.

Vht-chef  Markus
Eek

Om risktalet blir 9 poäng eller högre (max 16), eller om konsekvensen bedöms som 4:a alternativt att bedömning gjorts att effekten ändå utgör en väsentlig risk, ska åtgärd (kontollmoment) alltid anges.



INTERNKONTROLLPLAN:  Ängelholms gymnasieskola
Nämnd: Välfärdsnämnden Verksamhetsår: 2019

Övergripande
process

Riskkategori
Omvärldsrisker,

verksamhetsrisker,
Legala risker, IT-risk,

Risker i rapporteringen

Risk Sannolikhet
(1-4)

Konsekvens
(1-4)

Risktal     
( = Sannolikhet *

Konsekvens)
Riskanalys Kontrollmoment/

Aktivitet

Frekvens
(antal ggr

per år)

Antal
stick-
prov

Kontroll-
ansvarig
- namn

Rapporteras
till (närmaste

chef)
- namn

Omvärldsrisk

Tillflöde av elever till IM, vilket påverkar
organisationen.Fler lärare,
specialpedagoger + elevhälsa behövs. 2 3 6

God måluppfyllelse riskeras;
ojämn och hög arbetsbelastning
för personal på IM

nytt upplägg för IM + ny
huvudmannens plan för IM

rektor IM gy chef

Verksamhetsrisk

Ny elevkategori till IM med hög frånvaro
och hög grad av funktionsvariartion.

4 4 16

God måluppfyllelse riskeras;
ojämn och hög arbetsbelastning
för personal på IM

nytt upplägg för IM + ny
huvudmannens plan för IM

rektor IM gy chef

Omvärldsrisk

Upplevt oroligt samhällsklimat ger även
oroligt skolklimat. Behov av
säkerhetsåtgärder, såsom larmzoner,
värmekameror, låst skola 4 4 16

Fortsätta med reglebunden
kontakt med kommunens
säkerhetsavdelning + polis;
implementera fortbildningsplan
gällande säkerhet och PDV

Regelbunden kontakt med
kommunens säkerhetsavdelning
och polis; fortbildningsplan för
säkerhet och PDV 12 ? gy chef

Verksamhetsrisk

Brist på specialpedagogiskt kompetens,
vilket ger en otillräcklig elevhälsoplan och
brist i systematiken gällande hantering av
åtgärdsprogram. 4 4 16

God måluppfyllelse riskeras;
ojämn och hög arbetsbelastning
för personal

genomlysning spec ped och
spec lär funktioner - revision av
organisation Ägy

gy chef gy chef

Verksamhetsrisk

Stort behov av speciallärare och
studiehandledare på nationella program
för elever i allmänhet, och nyanlända
elever i synnerhet. 4 4 16

God måluppfyllelse riskeras;
ojämn och hög arbetsbelastning
för personal

genomlysning spec ped och
spec lär funktioner - revision av
organisation Ägy

gy chef gy chef

Legala risker

Bättre kontroll på register (GDPR)

2 2 4

otillräcklig registrering vidare hantering av
registreringslistor; stort fokus
på uppdatering gällande
information i
registreringslistorna

admin
kommunikatör

+ intendent
gy chef

IT-risker
Äldre utrustning som måste uppdateras.

2 4 8
otillräcklig IKT-miljö vad gäller
hård- och mjukvara

prioritering vad gäller
investering 2018-2019 gy chef gy chef

Risker i ekonomisk
rapportering

Viktigt att enheterna får korrekt
redovisning, i annat fall svårt att ”felsöka”

3 4 12

otrillräcklig information vid
budgetsuppföljningar

träffar mellan schemaläggare,
intendent och ekonom;
tydligare rapporteringssystem /
stöd; ekonom på plats gy chef gy chef

Om risktalet blir 9 poäng eller högre (max 16), eller om konsekvensen bedöms som 4:a alternativt att bedömning gjorts att effekten ändå utgör en väsentlig risk, ska åtgärd (kontollmoment) alltid anges.



INTERNKONTROLLPLAN:  Funktionsstöd
Nämnd: Välfärdsnämnden Verksamhetsår: 2018

Övergripande process
Riskkategori

Omvärldsrisker, verksamhetsrisker, Legala
risker, IT-risk, Risker i rapporteringen

Risk Sannolikhet(1-
4)

Konsekvens (1-
4)

Risktal     
( = Sannolikhet *

Konsekvens)
Riskanalys Kontrollmoment/Aktivitet

Frekvens
(antal ggr

per år)

Antal
stickprov

Kontrollansvarig -
namn

Rapporteras  till
(närmaste chef) -

namn

Budgetprocess Ekonomisk risk
Stor eftersläpning i utbetalningen av
assistansersättning från Försäkringskassan
kan påverka korrektheten i ek.prognos

2 3 6

Risk att
verksamhetssystem

Procapita ej fungerar i
assitansärende

IT-risk
Försämrad stöd och service till brukarna
och försämrad rättsäkerhet 4 4 16 Bristande nätuppkoppling  leder till bristande

dokumentation Stickprovskontroller 2 9 IT-ansvarig inom
verksamheten

vht-chef

Verkställighet av beslut Verksamhetsrisk
Att beslut inte verkställs inom stipulerad
tid 3 3 9

Kommunen riskerar särskild avgift. Innebär
kostnadskrävande akuta lösningar, samt att
klagomål från brukare/företrädare inkommer.

Stickprovskontroller 4 samtliga Vht-utv vht-chef

Avvikelsehantering ska
efterlevas av

verksameterna
Verksamhetsrisk

Att rutiner för avvikelsehantering inte
efterlevs 3 3 9 Försämrad medborgarfokus som kan leda till

brister i verksamheten. Analys av inkomna avvikelser 2 samtliga Vht-utv vht-chef

Budgetprocess Omvärldsrisk
Förhöjda kostnader för LSS-
verksamheten 2 3 6



INTERNKONTROLLPLAN:  Funktionsstöd
Nämnd: Välfärdsnämnden Verksamhetsår: 2018

Övergripande process
Riskkategori

Omvärldsrisker, verksamhetsrisker, Legala
risker, IT-risk, Risker i rapporteringen

Risk Sannolikhet(1-
4)

Konsekvens (1-
4)

Risktal     
( = Sannolikhet *

Konsekvens)
Riskanalys Kontrollmoment/Aktivitet Frekvens (antal

ggr per år)
Antal

stickprov
Kontrollansvarig -

namn
Resultat av genomförd

granskning Åtgärder (om avvikelser)
Bedömning (Inga
avvikelser, Mindre
avvikelser, Större

Avvikelser)

Rapporteras  till
(närmaste chef) -

namn

Budgetprocess Ekonomisk risk

Stor eftersläpning i utbetalningen av
assistansersättning från
Försäkringskassan kan påverka
korrektheten i ek.prognos

2 3 6

Risk att
verksamhetssystem

Procapita ej fungerar i
assistansärende

IT-risk
Försämrad stöd och service till brukarna
och försämrad rättsäkerhet 4 4 16 Bristande nätuppkoppling  leder till bristande

dokumentation Stickprovskontroller 2 0
IT-ansvarig inom

verksamheten
Nedim Beharic

Kontrollmomentet  har inte
varit möjligt att genomföra

Övergången (2019) till
webbaserat verksamhetssystem
Lifecare, innebär en fungerande
nätkoppling och därmed säker
tillgång till dokumentation.

Vht chef Gunilla
Schönbeck

Verkställighet av beslut Verksamhetsrisk
Att beslut inte verkställs inom stipulerad
tid 3 3 9

Kommunen riskerar särskild avgift. Innebär
kostnadskrävande akuta lösningar, samt att
klagomål från brukare/företrädare
inkommer.

Stickprovskontroller

Totalt 4 ggr:
Kvartal 4 2017
& kvartal 1, 2, 3

 - 2018

samtliga
under perioden

Vht-utv Helena
Buhler

Tot. 77 beslut rapporterats
som ej verkställdavarav 22
beslut avser boende, 21
daglv/sysselsättning,15
ledsagning,15 kontaktperson.

VC har påtalat behov av
boendeplatser och i
lokallförsörjningsplanen finns
ca 36 platser inom en 10 års
period. Heltid som norm kan ev
underlätta verkställigheten av
ledsagning. Skapa fler
alternativa sysselsättningar. Större avvikelse Vht chef Gunilla

Schönbeck

Avvikelsehantering ska
efterlevas av

verksameterna
Verksamhetsrisk

Att rutiner för avvikelsehantering inte
efterlevs 3 3 9

Brister i efterlevnad av avvikelsehantering
kan leda till försämrat medborgarfokus och
brister i verksamheten.

Analys av inkomna avvikelser 1 samtliga
under perioden

Vht-utv Helena
Buhler

Total 12 inrapporterade
avvikelser, samtliga av typen
synpunkter och klagomål. Inga
fel och brister eller Lex Sarah
händelser har inrapporteras
under året.

Fortsatta utbildningsinsatser när
det gäller avvikelsehantering
enl. LSS och SoL.

Större avvikelse Vht chef Gunilla
Schönbeck

Budgetprocess Omvärldsrisk
Förhöjda kostnader för LSS-
verksamheten 2 3 6



Övergrip
ande

process
Risk

Riskkate
gori

Omvärldsriske
r,

verksamhetsris
ker, Legala

risker, IT-risk,
Risker i

rapporteringen

Risk Sannolikhet
(1-4)

Konsekven
s (1-4)

Risktal
( =

Sannolikhet
*

Konsekvens)

Budgetpro
cess

Ekonomis
k risk

Stor eftersläpning i utbetalningen
av assistansersättning från
Försäkringskassan kan påverka
korrektheten i ek.prognos

2 3 6

Risk att
verksamhe
tssystem
Procapita
ej fungerar

i
assistansär

ende

IT-risk
Försämrad stöd och service till
brukarna och försämrad
rättsäkerhet

4 4 16

Verkställig
het av
beslut

Verksamh
etsrisk

Att beslut inte verkställs inom
stipulerad tid 3 3 9

Avvikelse
hantering

ska
efterlevas

av
verksamet

erna

Verksamh
etsrisk

Att rutiner för avvikelsehantering
inte efterlevs 3 3 9

Budgetpro
cess

Omvärldsr
isk

Förhöjda kostnader för LSS-
verksamheten 2 3 6



Riskanal
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t
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Kontroll
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rd
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ng
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(om
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r)
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ing (Inga
avvikelser,
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)
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(närmast
e chef) -

namn

Bristande
nätuppko
ppling
leder till
bristande
dokumen
tation

Stickprov
skontrolle
r

2 0

IT-
ansvarig

inom
verksamh

eten
Nedim
Beharic

Åtgärden
har inte
varit
möjlig att
genomför
a

Övergång
en (2019)
till
webbaser
at
verksamh
etssystem
Lifecare,
innebär
en
fungeran
de
nätkoppli
ng och
därmed
säker
tillgång
till
dokumen
tation.

Vht chef
Gunilla

Schönbec
k

Kommun
en
riskerar
särskild
avgift.
Innebär
kostnadsk
rävande
akuta
lösningar,
samt att
klagomål
från
brukare/f
öreträdar
e
inkomme
r.

Stickprov
skontrolle
r

Totalt 4
ggr:

Kvartal 4
2017 &

kvartal 1,
2, 3

 - 2018

samtliga
under
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Vht-utv
Helena
Buhler

Tot. 77
beslut
rapporter
ats som ej
verkställd
avarav 22
beslut
avser
boende,
21
daglv/sys
selsättnin
g,15
ledsagnin
g,15
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VHT
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Vht chef
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kBrister i
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er och
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Inga fel
och
brister
eller Lex
Sarah
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hantering
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och SoL.

Mindre
avvikelser
2 ? av 12

Vht chef
Gunilla

Schönbec
k
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Tf chef Lärande och familj
Claes Jarlvi
0431-870 00
Claes.jarlvi@engelholm.se Familje- och utbildningsnämnden

 

Återrapportering internkontrollplan 2018 samt plan för 2019

Ärendebeskrivning
Under år 2017 har kommunstyrelsen antagit en ny policy för intern kontroll. 
I policyn beskrivs hur nämnder och bolagsstyrelser inför varje verksamhetsår 
skall besluta om en internkontrollplan som beskriver prioriterade åtgärder och 
granskningar utifrån dokumenterade riskanalyser. 
Den interna kontrollen betonar följande centrala utgångspunkter:
Intern kontroll skall utgöra en del av kommunens löpande kvalitetsarbete. 
Riskanalys ska genomföras varje höst och ligga som underlag till 
internkontrollplanen för nästkommande år. Genomförda kontroller utifrån 
internkontrollplan för 2018 ska återrapporteras.
En internkontrollplan för 2019 ska vara framtagen och beslutad i respektive 
nämnd. 
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Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

Huvuduppdragschefen för Lärande och familj informerar Familje- och 
utbildningsnämnden om innehållet i framtagen plan för 2019.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterad den 3 januari 2019
Återrapportering interkontrollplan 2018 för samtliga verksamhetsområden inom 
Lärande och familj
Internkontrollplan 2019 för samtliga verksamhetsområden inom Lärande och 
familj

Utredning
Enligt den policy som antogs under 2017, skall de interna kontrollplanerna ha 
ett mer uttalat verksamhetsmässigt fokus jämfört med tidigare år. 
Den interna kontrollplanen skall ses som en viktig och naturlig del i det 
systematiska kvalitetsarbetet.
Hänvisas till bifogade intern kontrollplaner för respektive verksamhetsområde. 
Dessa planer följer policyn genom att de identifierade risker som bedöms ha 
ett sammantaget risktal (sannolikhet multiplicerat med konsekvens) på 9 eller 
mer även är redovisade med aktuellt kontrollmoment/aktivitet.

 
Förslag till beslut
Familje- och utbildningsnämnden föreslås besluta

att godkänna Lärande och familjs återrapportering för 2018

att godkänna Lärande och familjs internkontrollplan för 2019
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_____

Claes Jarlvi  
Tf chef Lärande och familj  

Beslutet expedieras till:
Samtliga verksamhetschefer inom Lärande och familj
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Claes Jarlvi
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Ny modell för resursfördelning inom grundskolan

Ärendebeskrivning
Under 2018 genomförde HRM Affärsutveckling på uppdrag av Ängelholms 
kommun en genomlysning av verksamhet och ekonomi inom Huvuduppdraget 
Lärande och familj gällande  verksamhetsområdet förskola-skola. Utredarna 
föreslog i sin rapport 2018-09-03 bland annat en översyn av 
resursfördelningssystemet inom grundskolan. Välfärdsnämnden beslutade 
2018-10-25 att omedelbart fullfölja det påbörjade arbetet med att ta fram en 
ny modell för resursfördelning.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 16 januari 2019
Utdrag ut Välfärdsnämndens protokoll 25 oktober 2018, § 106
Förslag till fördelning av resurser till grundskolan 2018-12-07
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Utredning
Det finns inom verksamhetsområdet förskola-skola en fördelningsmodell 
gällande resurser inom grundskolan. För att se över och föreslå en ny modell 
som visar hur man bäst fördelar resurserna utifrån socioekonomiska faktorer 
anlitades företaget AP organisations- och verksamhetsutveckling. De 
presenterade i december 2018 ett förslag som innebär att de socioekonomiska 
faktorerna utgör 5% av det totala schablonbeloppet, vilket är en ökning från 
den tidigare modellen från 3,8%. I rapporten utgår man ifrån en viktning 
avseende elever med utländsk bakgrund, vårdnadshavarnas 
utbildningsbakgrund och att minst en av vårdnadshavarna har försörjningsstöd. 
Beräkningen utgår också ifrån befintlig rambudget för elevpengen.
Med detta nya förslag kommer fördelningen att bli mer rättvis och funktionell. 
Förslaget innebär att fyra rektorsområden får mindre resurser medan tre får 
ökade resurser.
I likhet med utredarnas förslag har den nya fördelningsmodellen redan börjat 
användas från och med 2019. 

Förslag till beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna ny modell för resursfördelning inom grundskolan enligt redovisat 
förslag
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Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

Claes Jarlvi Gunilla Ivarsson
Tf chef Lärande och familj Verksamhetschef

Beslutet expedieras till:
Tf chef Lärande och familj, ekonomer



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-10-
25

Välfärdsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

VFN § 106                  Dnr   VFN 2018/179

Yttrande över genomlysning förskola/skola

Ärendebeskrivning
HRM Affärsutveckling har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en 
genomlysning av verksamhet och ekonomi inom Huvuduppdraget Lärande och 
familj. Genomlysningen har bearbetat fem områden, nämligen 
kostnadseffektivitet och verksamhetsuppföljning, ledarskap och organisation, 
kultur, delaktighet och arbetsformer, utvecklings- och framtidsfrågor samt 
förutsättningar för fristående verksamheter. Rapporten lyfter sedan fram tio 
prioriterade rekommendationer för det fortsatta förbättringsarbetet. Utöver 
dessa betonas tre områden som är kopplade till ekonomin. Här föreslår 
utredarna en översyn av fördelningssystemet, budgetuppföljningar med 
prognoser och åtgärder samt betydelsen av att varje rektor ska ha ett 
budgetansvar. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från Lärande och familj 2018-10-10
Rapport från HRM Affärsutveckling avseende förskola/skola 2018-09-03



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-10-
25

Välfärdsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Tf chef för Lärande och familj, Claes Jarlvi, redogör ärendet.

Beslut
Välfärdsnämnden beslutar

att godkänna yttrandet med förslag till åtgärder gällande rapportens 
rekommendationer,

att återkoppling av genomförda åtgärder redovisas till Välfärdsnämnden senast 
2019-06-30.

_____

Beslutet expedieras till:
Lärande och familj



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Pettersson  

Andreas Blixt 

info@orgdev.se
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Ängelholms kommun har ett behov av att justera hur fördelningen av resurser i 

grundskolan, inom ramen för befintlig budget, sker på ett rättvist sätt baserat på 

elevsammansättningen och förutsättningarna på de olika enheterna (socioekonomiska 

faktorer). Av den anledningen har AP Organisations- och Verksamhetsutveckling anlitats för 

att utreda hur man bäst fördelar resurserna utifrån socioekonomiska faktorer. 

Uppdraget och denna rapport besvarar följande tre frågeställningar: 

1) Hur stor del av elevpengen bör fördelas utifrån socioekonomiska faktorer? 

2) Vilka faktorer ska användas och hur bör dessa viktas? 

3) På en övergripande nivå, en plan för genomförande av det nya systemet i 

kommunen. 

Rapporten presenterar ett nytt förslag för fördelning av socioekonomiska resurser för 

Ängelholms kommun. Utgångspunkterna för det nya förslaget är att: 

 Systemet ska vara rättvist och kompensera för de olika elevsammansättningarna 

som finns i kommunen för att ge eleverna lika förutsättningar att nå målen. 

 Systemet ska vara enkelt att applicera och inte onödigt komplicerat. 

 Systemet ska vara transparent och tydligt för de som berörs. 

 Systemet ska vara utformat så att det inte skapar hastiga förändringar i 

förutsättningar för rektorerna och ska kunna användas under en längre tid. 

Det nya förslaget innebär att potten för socioekonomiska faktorer utgör 5 % av det 

totala schablonbeloppet av elevpengen, vilket är en ökning från nuvarande 3,8 % eller ca 

2,5 miljoner kronor. Det finansieras genom motsvarande sänkning av schablondelen av 

elevpengen. De faktorer som bör ingår i beräkningen är: 

 Utländsk bakgrund 

o 0-2 år i Sverige (viktning 15) 

o 2-6 år i Sverige (viktning 5) 

 Vårdnadshavares utbildningsbakgrund 

o Saknar gymnasial utbildning (viktning 5) 

o Saknar eftergymnasial utbildning (viktning 1) 

 Om minst en av vårdnadshavarna har försörjningsstöd (viktning 3) 

Förslaget innebär att fyra skolor/områden får minskade resurser medan tre 

skolor/områden får ökade resurser. För resterande sex är förändringarna mindre än +/- 

100 000 kr.  

Ängelholms kommun rekommenderas att snarast möjligt införa det nya 

resursfördelningssystemet utifrån socioekonomiska faktorer eftersom det är mer 

rättvist och funktionellt än det nuvarande och det bör användas fullt ut redan från 2019. 

För en av skolorna innebär förslaget besparingar på mer än 1000 kr/elev och för en 

annan skola mer än 300 000 kr. För dessa bör det undersökas om besparingen kan ske 

över en period på två år.  
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Grundskolan1 i Ängelholms kommun har ett behov av att justera hur man, inom ramen 

för befintlig budget, fördelar sina ekonomiska resurser på ett rättvist sätt baserat på 

elevsammansättningen och förutsättningarna på de olika enheterna (socioekonomiska 

faktorer). Målet är att eleverna ska ges lika förutsättningar att nå målen. 

Grundskolans verksamhet tillhör ett av kommunens huvuduppdrag (motsvarande 

förvaltning) ”Lärande och familj”, med en Verksamhetschef som leder 11 

rektorsområden med förskolor och skolor. I Verksamhetschefens ansvar ingår även 

förskola, särskola, språkcentrum och kulturskola, men inte elevhälsa, som leds av en 

separat verksamhetschef. Totalt berör verksamheten ca 4 800 elever. 

Kommunen har önskat en oberoende extern utredning av hur man bäst fördelar 

resurserna utifrån socioekonomiska faktorer. För det ändamålet har man anlitat 

Uppdragsansvarig Anders Pettersson och Andreas Blixt (AP Organisations- och 

Verksamhetsutveckling). Dessa refereras i förekommande fall till som ”Konsulterna” i 

denna rapport. Uppdraget har genomförts under hösten 2018 och består av flera 

delleveranser baserat på den offert som godkänts av Ängelholms kommun. 

 

Uppdraget och denna rapport ska besvara följande tre frågeställningar: 

1) Hur stor del av elevpengen bör fördelas utifrån socioekonomiska faktorer? 

2) Vilka faktorer ska användas och hur bör dessa viktas? 

3) På en övergripande nivå, en plan för genomförande av det nya systemet i 

kommunen. 

En förutsättning i uppdraget är att förslaget till fördelning ska utgå från befintlig 

rambudget för elevpengen. Syftet är inte att varken tillföra eller minska den totala 

resurstillgången av elevpengen utan att lämna förslag hur den bäst bör fördelas utifrån 

socioekonomiska faktorer. 

 

För att säkerställa att förslagen är relevanta och motsvarar de behov som Ängelholms 

kommun har så har uppdraget genomförts i nära dialog med kommunen. Det har 

inneburit regelbunden avstämning med ansvariga på kommunen och att 

konsultation/intervjuer har skett med ledning, skolledare inom grundskolan och fackliga 

representanter. En lista på samtliga konsulterade personer bifogas som bilaga 3. 

Förslaget är även baserat på analys och jämförelse av hur andra kommunerar fördelar 

resurser samt rekommendationer och utredningar genomförda av bl.a. Skolverket, SKL, 

Stockholms Stad med flera.  

                                                 
1
 Förskoleklass inkluderas i grundskolan genom hela uppdraget och rapporten. 
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Arbetet har genomförts i fem faser vilka presenteras i nedanstående tabell: 

Fas Aktiviteter och datainsamling Leverans 

1. Planering och 

förberedelser 

Möte mellan Konsulterna och 

arbetsgruppen i Ängelholms 

kommun för att planera uppdraget. 

PM med förtydliganden av 

uppdraget och tidsplan. 

2. Kartläggning 

av nuläge 

Intervjuer med Förvaltningsekonom, 

Elevhälsochef, Verksamhetschef 

grundskola och Kvalitetsutvecklare. 

Analys av dokumentation och 

budget. 

PM som beskriver nuvarande 

resursfördelningssystem. 

3. Framtagande 

av utkast till nytt 

förslag 

Intervjuer med skolledare, fackliga 

representanter, Förvaltningsekonom, 

Kvalitetsutvecklare och 

Verksamhetschef grundskola. 

 

Dialog och analys med andra 

liknande kommuner om deras 

system för att fördela resurser 

utifrån socioekonomiska faktorer. 

 

Analys av utredningar och 

beredningar från kommuner och 

myndigheter kring socioekonomisk 

resursfördelning. 

Rapportutkast med 

tillhörande 

beräkningsunderlag. 

4. Presentation 

och diskussion 

Presentation av rapportutkastet för 

Ängelholms kommun. 

Presentation 

5. Framtagande 

av slutförslag 

Justering av rapportutkastet utifrån 

kommentarer från Ängelholms 

kommun. 

Slutrapport av uppdraget. 

 

Rapporten är indelat i sex huvudkapitel. I första kapitlet presenteras en sammanfattning 

med de viktigaste slutsatserna och förslagen. Kapitel 2 introduceras uppdraget, 

frågeställningarna och metoden som använts. Kapitel 3 är en övergripande presentation 

av nuvarande resursfördelningssystem i Ängelholms kommun. Mer detaljer kring det 

återfinns i det PM som konsulterna levererat under fasen ”Kartläggning av nuläge” och 

är bilaga 2 till denna rapport. Kapitel 4 presenterar ett ramverk för socioekonomisk 

resursfördelning bestående av en översiktlig presentation av tidigare gjorda 

utredningar, vilka faktorer som påverkar skolresultaten och hur andra kommuner 

fördelar resurser utifrån socioekonomiska faktorer. Kapitel 5 presenterar en ny modell 

för Ängelholms kommun att fördela utifrån socioekonomiska faktorer inklusive ett 

förslag på införande. Det kommenterar även kort kring hur elever med extraordinära 

behov bör hanteras. I det avlutande kapitel 6 presenteras rekommenderade beslut för 

kommunen. 
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Detta kapitel presenterar en översiktlig bild av nuvarande resursfördelningssystem. Mer 

detaljer presenteras i PM nuvarande resursfördelningssystem i Ängelholms kommun för 

grundskolan och förskoleklass, vilket är bilaga 2 till denna rapport. 

Följande bild visar en övergripande bild över de resurser som tillförs skolverksamheten 

(exklusive elevhälsan): 

 

Som framgår av bilden ovan så används en majoritet av resurserna till elevpeng i de 

olika verksamheterna. Elevpengen ska användas av rektorerna till i huvudsak följande: 

 Personalkostnader, förutom pedagogisk personal; elevassistenter, lokal 

administration, verksamhetsvaktmästeri och SYV 

 Extra specialpedagoger utöver elevhälsan 

 Läromedel 

 Fortbildning 

 Förbrukningsinventarier 

Följande diagram visar hur den totala elevpengen är fördelad i procent på grundskolan 

(inkl. förskoleklass): 

 

93,7% 

0,8% 
2,7% 2,7% 

Schablonfördelning

Nyanlända

Vårdnadshavares

utbildningsbakgrund

Riktat stöd
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Schablonfördelningen består av en fast summa för varje elev beroende på om de går i 

förskoleklass, åk 1-6 eller åk 7-9.  

 

Utöver Schablonfördelningen så fördelas extra resurser ut till de elever som är nyanlända 

i Sverige (upp till 2 år).  

 

Vårdnadshavares utbildningsbakgrund innebär att resurserna fördelas till skolor utifrån 

elever där en eller båda vårdnadshavarna endast har förgymnasial utbildning. I 

dagsläget är det ca 4,8 % av eleverna. Ingen fördelning sker utifrån de elever vars 

vårdnadshavare har gymnasial utbildning. 

 

Riktat stöd fördelas till skolor baserat på upp till 10 elever som bedöms utgöra ”fara för 

sig själv och/eller andra”. 

Utöver resurserna kopplade till elevpengen som presenteras ovan, bidrar elevhälsan 

med personal och medel för stödjande åtgärder för elever i behov av särskilt stöd, vilket, 

precis som det riktade stödet, fördelas till rektorerna utifrån ett ansökningsförfarande 

baserat på enskilda individer. 
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För 20-25 år sedan var forskningen relativt enig om att det inte fanns något nämnvärt 

samband mellan extra resurser och elevernas resultat. Förfinade analysmetoder och 

ytterligare studier har gett relativt entydiga resultat som pekar på att det finns positiva 

samband mellan ökade resurser och bättre resultat, särskilt för de tidiga åldrarna och 

för elever från hem med mindre gynnsam socioekonomisk familjebakgrund.2 

Om en socioekonomisk resursfördelning ska få avsedd effekt måste den ta hänsyn till de 

faktorer som har betydelse för måluppfyllelse och resultat och som ekonomiska 

resurser kan kompensera. Studier av sambandet mellan olika socioekonomiska faktorer 

och betygsresultat visar att faktorer som föräldrars utbildningsbakgrund, 

arbetsmarknadsanknytning, socialbidragsberoende och inkomstsituation har samband 

med hur elever presterar i skolan.3 

Utländsk bakgrund har som socioekonomisk faktor inget samband med skolresultat 

annat än för elever som nyligen invandrat till Sverige. Som nyligen invandrat räknas i 

dessa sammanhang 0-6 år i landet. Det är alltså inte svårare för elever med utländsk 

bakgrund att klara skolan när de bott i Sverige i minst 7 år om de för övrigt har samma 

förutsättningar som elever med svensk bakgrund.4 

Vidare visar resultat från såväl svensk som utländsk forskning att betydelsen av 

socioekonomisk bakgrund är betydligt starkare på skolnivå än på individnivå. Ju mer 

homogen elevsammansättningen är desto starkare blir effekten av social bakgrund. 

Socioekonomiska faktorer får extra stor betydelse i skolor som domineras av elever med 

utländsk bakgrund vars föräldrar är lågutbildade.5  

Kommuner med högre skolsegregation avsätter mer (ca 6 % i genomsnitt) i 

socioekonomisk resurs än kommuner med lägre skolsegregation, vilka avsätter ca 4 % 

enligt Skolverket. Skolverket konstaterar också att kommunerna generellt fördelar för 

lite resurser utifrån socioekonomiska förutsättningar än vad som krävs för att förstärka 

likvärdigheten i skolan. 6   

Ängelholms kommuns Hållbarhetsrapport från 2017 visar på att Ängelholm är en 

välmående kommun med högre utbildningsnivå, högre gymnasiebehörighet, lägre 

barnfattigdom och färre försörjningsstödstagare än både Skåne och riket och kan 

således antas ha en lägre skolsegregation än desamma. 

                                                 
2
 Skolverket rapport 330, Resursfördelning utefter förutsättningar och behov (2009) 

3
 Skolverket rapport 330, Resursfördelning utefter förutsättningar och behov (2009) 

4
 SKL Socioekonomisk resursfördelning till skolor – så kan kommunen göra (2014) 

5
 Skolverket – Vad påverkar resultaten i svensk grundskola (2009) 

6
 Skolverket rapport 391 Kommunernas resursfördelning till skolan (2013) 
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I samband med att Stockholms Stad införde en ny socioekonomisk 

resursfördelningsmodell i början av 2010-talet genomförde man en omfattande analys 

av olika faktorers betydelse för måluppfyllelse.7 I den beskrevs samband, framtagna via 

regressionsanalys, på vilken sannolik risk olika grupper av elever har att inte nå skolans 

mål. Sannolikheten att inte uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella program 

användes som resultatvariabel, vilket genomgående visat sig fungera bäst vid 

framtagande av modeller. De faktorer som undersöktes var invandringsår, 

vårdnadshavarens utbildningsnivå, om eleven bor i en familj där man har ekonomiskt 

bistånd, om eleven bor med båda, en eller ingen av sina vårdnadshavare och kön. Då 

resultatet fortfarande får ses som relevant presenteras det nedan, där vikt avser ökad 

sannolikhet att inte uppnå behörighet jämfört med referensen (faktor 1). 

 Faktor 

Invandringsår  

Invandrad 0-2 år före slutförandet av grundskolan 15 

Invandrad 2-6 år före slutförandet av grundskolan 5 

Invandrad mer än 6 år före slutförandet av 

grundskolan eller ej invandrad 

1 

  

Vårdnadshavares högsta utbildningsnivå  

Förgymnasial utbildning 5 

Gymnasial utbildning 3 

Eftergymnasial utbildning 1 

  

Ekonomiskt bistånd  

Någon vårdnadshavare uppbär ekonomiskt bistånd 3 

Ingen vårdnadshavare uppbär ekonomiskt bistånd 1 

  

Familjesammansättning  

Eleven bor inte med någon vårdnadshavare 2 

Eleven bor med en vårdnadshavare 1,5 

Eleven bor med båda sina vårdnadshavare 1 

  

Kön  

Pojke 1,14 

Flicka 1 

 

Resultaten ovan är när faktorerna är beräknade på enbart individnivå utan påverkan 

från andra faktorer. 

 

I uppdraget har jämförelse gjorts för att få en uppfattning om hur andra kommuner 

hanterar resursfördelning efter socioekonomiska faktorer. Kommunerna som 

Ängelholm jämförts med är Falkenberg, Karlshamn, Lidköping och Piteå, vilka enligt SKLs 

                                                 
7
 Förslag till förändringar av kriterier för socioekonomisk tilldelning inom Skolan, Stockholms Stad, (2011) 
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verktyg Öppna jämförelser utgör bra jämförelsekommuner till Ängelholms kommun. 

Utöver det har Konsulterna samlat in jämförande data från Kalmar, Kungälv och Lerum. 

Av jämförelsekommunerna har Karlshamn inte någon formell modell för 

socioekonomisk resursfördelning. 

 

Övriga kommuner fördelar socioekonomiska resurser enligt följande: 

 

Kommun Fördelning
8
 Faktorer som beaktas 

Ängelholm 3,8 % Utbildningsbakgrund, nyligen invandrad 

Falkenberg 7,6 % Utbildningsbakgrund, nyligen invandrad, försörjningsstöd,  

Lidköping 3,4 % Utbildningsbakgrund, nyligen invandrad 

Piteå 1,5 % Utbildningsbakgrund, nyligen invandrad, försörjningsstöd 

Kalmar 15,0 % Utbildningsbakgrund, nyligen invandrad, kön 

Kungälv 3,4 % Utbildningsbakgrund, nyligen invandrad, försörjningsstöd, kön 

Lerum 2,0 % Utbildningsbakgrund, nyligen invandrad, försörjningsstöd, kön 

 

Av de sex jämförelsekommunerna som har en modell för socioekonomisk 

resursfördelning beaktar samtliga kommuner föräldrars utbildningsbakgrund och 

utländsk bakgrund/elevens tid i Sverige även om viktningen och gränsdragningen 

varierar något mellan kommunerna. Fyra kommuner beaktar faktorn om någon av 

vårdnadshavarna uppbär försörjningsstöd och tre av kommunerna beaktar kön. 

 

Kalmar har klart högre fördelning (15 %) än övriga jämförelsekommuner. Övriga 

jämförelsekommuner fördelar mellan 1,5 % till 7,6 % av elevpengen till ändamålet. I 

samband med att Göteborgs Stad infört en gemensam grundskolenämnd så fastställdes 

omfördelningen utifrån socioekonomiska faktorer till 19 % i staden för att ge ytterligare 

ett exempel med hög socioekonomisk omfördelning. 

I dialog med kommunerna har det framkommit att det finns i huvudsak två principer för 

hur beräkning av fördelningen av socioekonomiska resurser går till. Den vanligaste är 

”indexmodellen” (fyra av sex jämförda kommuner). Det innebär att en indexering görs 

av skolorna genom att faktorerna som ligger till grund för socioekonomisk 

resursfördelning viktas och multipliceras med antalet elever inom faktorn. Faktorerna 

summeras och skolan får ett ”socioekonomiskt värde”. Efter det räknas ett kommunalt 

socioekonomiskt medelvärde ut och så fördelas resurserna till de skolorna som har 

högre värde än genomsnittet i kommunen. Denna modell beskrivs i SKLs material9. 

”Indexmodellen” innebär att många skolor i en kommun blir utan socioekonomisk 

resurstilldelning. 

Det andra sättet att fördela resurser är genom att den socioekonomiska potten delas 

upp i ”underpotter” per faktor där pottstorleken varieras beroende på hur faktorn viktas. 

                                                 
8
 Detta avser procentandel utöver schablonfördelningen per elev. 

9
 SKL Socioekonomisk resursfördelning till skolor – så kan kommunen göra (2014) 
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Efter det fördelas varje pott proportionellt till samtliga skolor baserat på hur eleverna 

inom varje faktor fördelas i kommunen. Denna modell används av två av jämförda 

kommuner. 

Det finns fördelar och nackdelar med båda systemen, för vilka några av dem redogörs 

för i tabellen nedan.  

 Fördelar Nackdelar 

Indexmodell 

Stora belopp - insatser som märks 

Högre differentiering 

Kan upplevas orättvis 

Otydligare – svårare att förstå 

Sämre planeringsförutsättningar 

 

Underpotter 

Rättvis - Alla skolor får av potten 

Bättre planeringsförutsättningar 

Tydlig 

Lägre differentiering 

Sämre hänsyn till förändringar i 

elevsammansättningen mellan olika 

grupper (t.ex. ökat antal nyanlända) 

En indexmodell, så som den är förklarad ovan, skapar en högre differentiering då den 

delar ut större belopp till de skolor som hamnar över kommungenomsnittet eller över 

den gräns kommunen har för att kvalificera sig. Det innebär att man på skolan kan 

genomföra större insatser som märks och som kommer målgruppen till gagn.  

Å andra sidan kan den upplevas orättvis då de skolor som hamnar precis under snittet 

har i princip samma behov som skolorna precis över snittet men får noll kronor i 

socioekonomisk fördelning för att möta dessa elevers behov. Den kan även uppfattas 

som svår att förstå då elever viktas olika beroende på vilken faktor de tillhör samt att 

viktning behöver göras utifrån skolornas storlek etc. Vidare skapar modellen sämre 

långsiktiga planeringsförutsättningar för skolorna då det rimligtvis blir förändringar 

”runt strecket” mellan budgetåren. Skulle det inte bli ändringar ”runt strecket”, dvs 

samma skolor hamnar precis över respektive under strecket, bidrar modellen till att 

över tid öka olikheterna mellan skolor med i princip identiska förutsättningar då några 

får del av fördelningen medan andra inte får det. 

Den största fördelen med modellen med underpotter per faktor är att den upplevs 

rättvis då alla skolor tilldelas resurser efter de elever de har inom respektive faktor. Den 

skapar också bättre långsiktiga planeringsförutsättningar och det gör den också 

tydligare och lättare att förstå än en indexmodell. Nackdelarna med modellen är främst 

att den riskerar att medföra en låg differentiering då resurserna som delas ut per skola 

blir små. Modellen kräver också en regelbunden uppföljning och analys så att storleken 

på underpotterna är rimliga i relation till antalet elever som berörs. 
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Kapitel 5 beskriver Konsulternas förslag till en ny modell för Ängelholms kommun för att 

fördela resurser utifrån socioekonomiska faktorer inklusive ett förslag på införande. Det 

kommenterar även kort kring hur elever med extraordinära behov bör hanteras. 

Förslaget till ny modell är baserat på erfarenheter från andra kommuner, 

rekommendationer och utredningar som gjorts av SKL m.fl. (presenteras ovan i kapitel 

4) samt de synpunkter och förslag som lämnats av intervjuade i kommunen. I 

framtagande av förslaget har Konsulterna utgått från följande kriterier: 

 Systemet ska vara rättvist och kompensera för de olika elevsammansättningarna 

som finns i kommunen för att ge eleverna lika förutsättningar att nå målen. 

 Systemet ska vara enkelt att applicera och inte onödigt komplicerat. 

 Systemet ska vara transparent och tydligt för de som berörs. 

 Systemet ska vara utformat så att det inte skapar hastiga förändringar i 

förutsättningar för rektorerna och ska kunna användas under en längre tid. 

 

Som beskrivs ovan varierar andelen av elevpengen som fördelas utifrån 

socioekonomiska faktorer kraftigt i landet mellan kommunerna. I dagsläget fördelar 

Ängelholms kommun 3,8 % (2018 års budget) utöver schablondelen av elevpengen.10 

Som påpekats i Hållbarhetsrapporten för Ängelholms kommun så är kommunen relativt 

sett välmående kommun med förhållandevis små skillnader mellan de olika 

rektorsområdena.  

Kommunen har också en låg grundpeng för varje elev och en för stor omfördelning 

skulle göra att en del skolor skulle förfoga över mycket små resurser. De intervjuade har 

i huvudsak framfört att de gärna ser en ökning av omfördelningen även om oro 

framförts över att det innebär att elevpengen kommer att sjunka. Skolverkets rapport11 

konstaterar generellt att beloppen som avsätts i socioekonomisk resurs förefaller små i 

förhållande till de insatser som krävs för att förstärka likvärdigheten i skolan. 

Utifrån detta resonemang föreslår Konsulterna att potten för socioekonomiska faktorer 

utgör 5 % av det totala schablonbeloppet av elevpengen.  

 

Det motsvarar utifrån budget 2018 ett belopp på 10,6 miljoner kr, vilket ska jämföras 

med nuvarande 8,1 miljoner kr. Konsulterna föreslår en beräkningsmodell som innebär 

att samtliga skolor får ta del av den socioekonomiska fördelningen (beskrivs nedan i 

kapitel 5.4) Ökningen av socioekonomiska fördelningen bör tas från 

schablonfördelningsdelen av elevpengen medan resurserna för riktat stöd behålls tills 

                                                 
10

 Detta är exklusive riktad stöd som inte betraktas som en socioekonomisk fördelning utan en 

individanpassad fördelning. 
11

 Skolverket rapport 391 Kommunernas resursfördelning till skolan (2013) 
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vidare (se vidare kapitel 5.7 kring resonemang om det riktade stödet). Följande tabell 

visar översiktligt förslagets innebörd: 

 

 

Tabellen nedan beskriver de socioekonomiska faktorer och dess viktning som 

Konsulterna föreslår att Ängelholms kommun baserar sin fördelning av 

socioekonomiska resurser utifrån. Varje faktor viktas med en ”poäng” som baseras på 

ökad risk att eleven inte blir behörig till gymnasieskolans nationella program, utifrån den 

utredning som Stockholm Stad genomfört (presenteras i kapitel 4.2). Justering av 

viktningen är gjord utifrån hur elevsammansättningen ser ut i Ängelholms kommun 

baserade på inhämtad statistik från SCB för 2018. Var och en av dessa faktorer och dess 

viktning motiveras enligt följande: 

Faktor Vikt-

ning 

Aktuell situation i Ängelholms kommun 

Utländsk bakgrund
12

 

- 0-2 år i Sverige 

- 2-6 år i Sverige 

 

15 

5 

 

3 % av eleverna. Varierar mellan skolorna 0-10 % 

3 % av eleverna. Varierar mellan skolorna 1-9 % 

Vårdnadshavares 

utbildningsbakgrund
13

 

- Saknar gymnasial utbildning
14

 

- Saknar eftergymnasial 

utbildning 

 

 

5 

1 

 

 

 

6 % av eleverna. Varierar mellan skolorna 0-12 % 

33 % av eleverna. Varierar mellan skolorna 13-54 % 

Försörjningsstöd
15

 3 3 % av eleverna. Varierar mellan skolorna 0-7 % 

Utländsk bakgrund 

Det finns ett mycket starkt samband mellan nyligen invandrad och elevernas möjlighet 

att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram. Det är också relativt stor spridning 

mellan skolorna i fördelningen av de nyinvandrade, vilket motiverar att den ingår som 

en faktor. I dagsläget fördelar Ängelholms kommun enbart ut extra resurser utifrån de 

som varit i Sverige upp till 2 år, men Konsulterna anser att det även bör tas hänsyn till de 

som varit i Sverige 2-6 år. Viktningen här föreslås följa den sannolikhet som presenteras 

                                                 
12

 Barnet och båda föräldrarna är utlandsfödda. 
13

 Den av vårdnadshavarna som har högst utbildning. 
14

 Inklusive de där uppgift saknas. 
15

 Minst en vårdnadshavare i familjen. 

Storleken på socioekonomisk resursfördelning – förtydligande 

Följande tabell åskådliggör skillnaden mellan nuläge och förslaget utifrån de tre kategorierna 

schablonfördelning, riktat stöd och socioekonomisk fördelning. (Angivet i tkr, utifrån 2018 års 

budget) 

 Nuläge Nytt förslag 

                 

Förändring 

 

Schablonersättning 212 000 209 500 -2 500 

Riktat stöd 6 200 6 200 0 

Socioekonomisk fördelning 8 100 10 600 +2 500 

Summa 226 300 226 300 0 
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i Stockholm Stads utredning om 15 respektive 5 gånger så stor sannolikhet att blir 

behörig till ett nationellt gymnasieprogram. 

 

Ett förslag som framförts under utredningen är att differentiera fördelningen för elever 

med utländsk bakgrund så att elever i åk 7-9 erhåller ett högre belopp än elever i F-6, 

liknande det system som kommunen har idag. Fördelen skulle vara att det upplevs som 

mer rättvist då elever i åk 7-9 läser fler timmar. Nackdelen är att en sådan fördelning 

skulle innebära extra manuellt arbete i budgetprocessen då underlagen från SCB som 

levereras till kommunen inte delar upp eleverna efter ålder. Ingen annan kommun som 

ingår som jämförelsekommun gör en sådan uppdelning och Konsulterna föreslår inte 

heller en differentierad fördelning. 

Om kommunen önskar differentiera ersättningen för nyligen invandrade elever föreslås 

att den summa varje elev i målgruppen generar (invandrad 0-2 år), differentieras utifrån 

en fastslagen procentfördelning t.ex. att de äldre eleverna genererar 120 % och de yngre 

eleverna 80 %. 

Vårdnadshavares utbildningsbakgrund 

Vårdnadshavarnas utbildningsbakgrund har en stor påverkan på skolresultaten och bör, 

precis som i nuvarande system, ingå som en faktor. I dagsläget sker endast en 

fördelning till de som saknar gymnasial utbildning, men Konsulterna föreslår att även de 

som saknar eftergymnasial utbildning ska inkluderas i fördelningen, men med en lägre 

viktning. Detta är i linje med hur andra kommuner fördelar resurser och också i linje 

med vad som framkommit under intervjuerna. För de elever där uppgift om 

vårdnadshavarnas utbildningsbakgrund saknas bör ingå i gruppen som saknar 

gymnasial utbildning. Enligt Stockholm Stads utredning är det 5 respektive 3 gånger så 

stor chans att elever vars vårdnadshavare saknar gymnasial respektive eftergymnasial 

utbildning inte blir behöriga till nationella gymnasieprogram. Eftersom en stor grupp 

bland de som ingår i fördelningsmodellen tillhör kategorin elever vars vårdnadshavare 

saknar eftergymnasial utbildning och att Ängelholms kommun generellt har en 

välutbildad befolkning, så föreslår Konsulterna en viktning på 1 för att inte den gruppen 

elever ska bli för dominerande i den totala fördelningen av resurserna. 

Försörjningsstöd 

Sambandet mellan att minst en av vårdnadshavarna uppbär försörjningsstöd och att 

eleverna inte ska uppnå behörighet till nationella gymnasieprogram är lika stor som när 

en av vårdnadshavarna saknar eftergymnasial utbildning (faktor 3) och Konsulterna 

anser därför att den också bör ingå vid fördelningen av socioekonomiska resurser. 

Generellt har man i Ängelholm en låg andel med försörjningsstöd men det varierar 

mellan skolorna. Konsulterna föreslår därför att detta viktas med faktor 3. 

Faktorer som inte inkluderas 

Ett par andra faktorer föreslås inte ingå i modellen. Anledningen till att de inte föreslås 

ingå beror i huvudsak bero på: 
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a) De har mindre påverkan på elevernas möjligheter att nå målen än de som 

föreslagits. 

b) Det är en begränsad spridning mellan de olika skolorna/rektorsområden i 

kommunen och har därför begränsad effekt på fördelningen av resurser. 

c) Det är komplicerat och arbetskrävande att samla in data för faktorn, i 

kombination med någon av de två ovanstående. 

Exempel på faktorer som inte inkluderas, men diskuterats/övervägts är: 

 Kön – Den har lägre påverkansfaktor än de föreslagna (1,14) och skillnaderna 

mellan skolorna är relativt små. Det är också en faktor som kan variera mer 

mellan åren och som inte direkt kan kopplas till specifika upptagningsområden 

för skolorna. 

 Bor med en eller ingen vårdnadshavare – Den har lägre påverkansfaktor än 

föreslagna (1,5 respektive 2). 

 Elever födda i Sverige men med utlandsfödda vårdnadshavare – Skillnader i 

resultat kan inte förklaras av den variabeln utan det är i sådant fall andra 

bakgrundsvariabler som påverkar resultaten.16 

 Boendemiljö och skolmiljö – Ingen av de jämförbara kommunerna använder 

dessa faktorer och det skulle innebära mer arbete för kommunen att inkludera 

dessa.  

 Skolresultat – Ingen av de jämförbara kommunerna har med dessa och eftersom 

syftet med den socioekonomiska resursfördelningen är att jämna ut dessa 

skillnader, så är den inte lämplig att ha som variabel för beräkning. 

 

Vilken modell och metod som används för att beräkna fördelningen av socioekonomiska 

resurser har stor påverkan på utfallet av fördelningen. I kapitel 4.3 beskrivs översiktligt 

de två vanliga modellerna benämnda ”indexmodellen” och ”underpotter”. Dessa har 

både fördelar och nackdelar. Konsulterna föreslår att Ängelholms kommun använder sig 

av en modell som kombinerar fördelarna från de båda modellerna. Den innebär att man 

summerar samtliga faktorer för respektive skola till en totalpoäng, men att man istället 

för att indexera och enbart fördela resurser till de skolor som ligger högre än 

kommunens genomsnittliga index så får alla skolor proportionerligt del av resurserna 

utifrån elevsammansättningen. Med en sådan modell så har man en tydlig modell som 

är enkel att förstå och som även hanterar om det blir förändringar i 

elevsammansättningen mellan olika grupper (t.ex. om det kommer fler nyanlända). 

                                                 
16

 Skolverket rapport 330, Resursfördelning utefter förutsättningar och behov 2009 



 

14 

 

Detta kapitel beskriver övergripande kring de förändringar som förslaget innebär 

jämfört med nuvarande system och vilka konsekvenser det får vid ett införande.  

Förändringar kring socioekonomisk resursfördelning 

Det nya förslaget innebär förändringar i fördelningen av både vilka faktorer som 

används vid fördelning av resurser och hur dessa räknas fram och viktas. När det gäller 

fördelning av föräldrars utbildningsnivå har man tidigare bara fördelat för de elever vars 

vårdnadshavare saknar gymnasieutbildning. Det är för 2018 287 elever17, vilket inneburit 

ca 22 000 kr extra per elev. Det ska jämföras med den ordinarie elevpengen som är ca 

45 000 kr för en elev i åk 1-6. Sett till hur faktorerna påverkar berörda elevers 

sannolikhet att inte uppnå behörighet tycker konsulterna att det är oproportionerligt 

högt jämfört med fördelningen till elever som nyligen invandrat till Sverige, där 

fördelningen idag varierar mellan 1 000 kr-19 000 kr/elev.  

Med det nya förslaget kommer fördelningen att bli mer rättvis. Nyanlända (upp till två 

år) beräknas i nuläget som ett separat belopp per elev, vilket är samma oavsett årskurs 

1-9. Det innebär att nyanlända elever (upp till två år) i årskurs 1-6 har en högre 

tilldelning per elev än eleverna i årskurs 7-9 medan förskoleklasseleverna i princip inte 

har något extra tilldelning alls. Tilldelningen differentieras alltså på elevens ålder och 

inte på hur länge eleven varit i landet. Med det nya förslaget så inkluderas de nyanlända 

fullt ut i systemet för socioekonomisk fördelning och hänsyn tas till elever som varit i 

Sverige upp till sex år, vilket är mer rättvist sett till behoven.  

Följande tabell visar fördelningen av resurserna utifrån de olika faktorerna: 

 

 

                                                 
17

 Inklusive de där uppgift saknas. 

Beräkning av socioekonomisk resursfördelning – exempel 

Följande tabell utgör ett exempel på hur beräkningen och fördelningen skulle ske mellan 

tre skolor med olika antal elever för de olika faktorerna. Fördelning av resurserna i detta 

exempel är 500 000 kr. 

 Utländsk bakgrund 

15               5   

Utbildningsbakgrund 

5                 1  

F-stöd  

3 

Total 

poäng 

Andel Resurser 

 0-2 år 2-6 år Ej gymn. Ej eftergy     

Skola A 10 2 7 50 5 260 48 % 240 000 

Skola B 2 12 3 45 2 156 29 % 145 000 

Skola C 1 2 5 70 2 126 23 % 115 000 

Totalt      542 100 % 500 000 

Den totala poängen för varje skola räknas fram genom att multiplicera antalet elever i en 

viss kategori med poängen. Varje skola får sedan proportionerligt resurser utifrån sin 

skolas poäng  av totalen.  
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Faktor Andel 

elever 

Andel av totala 

potten 

Pengar per 

elev 

Utländsk bakgrund
18

 

- 0-2 år i Sverige 

- 2-6 år i Sverige 

 

3,0 % 

3,1 % 

 

34 % 

12 % 

 

25 000 kr 

8 000 kr 

Vårdnadshavares utbildningsbakgrund
19

 

- Saknar gymnasial utbildning
20

 

- Saknar eftergymnasieal utbildning 

 

6,0 % 

33,3 % 

 

22 % 

25 % 

 

8 000 kr 

1 600 kr 

Försörjningsstöd
21

 2,9 % 7 % 5 000 kr 

 

Konsekvenser avseende användningen av elevpengen 

Eftersom förslaget innebär en liten höjning av andelen som fördelas utifrån 

socioekonomiska faktorer (från 3,8 % till 5 %) och det riktade stödet föreslås lämnas orört 

så kommer det att innebära en liten sänkning av schablondelen av elevpengen. 

Sänkningen motsvarar ca 2,5 miljoner kr eller 532 kr per elev. 

Konsekvenser avseende rektorsområdens budgetar 

En förutsättning i uppdraget är att lämna förslag på förändringar i fördelning av resurser 

utifrån socioekonomiska faktorer utan att tillföra mer resurser totalt i elevpengen. Det 

innebär att alla förslag, oavsett utformning, kommer att leda till att vissa 

rektorsområden för ökade resurser medan andra får minskade. Syftet med uppdraget 

är att Ängelholms kommun ska fördela resurser på ett sådant sätt att alla elever ges 

samma förutsättningar att nå målen och genom förslaget så stärks detta perspektiv. 

Förslaget22 innebär att fyra skolor/områden får minskade resurser medan tre 

skolor/områden får ökade resurser. För resterande sex är förändringarna mindre än +/- 

100 000 kr. Detta hänsyn taget till den ökade andelen fördelning av socioekonomisk 

fördelning och minskning av elevpengen, samt det nya sättet att beräkna 

socioekonomiska fördelningen. I bilaga 1 presenteras ett beräkningsunderlag (excelfil) 

som visar på konsekvenserna för de olika rektorsområdena. 

 

Konsulterna föreslår att Ängelholms kommun snarast möjligt inför det nya 

resursfördelningssystemet utifrån socioekonomiska faktorer eftersom det är mer 

rättvist och funktionellt än det nuvarande och det bör användas fullt ut redan från 2019. 

Förslaget innebär störst förändringar för två av skolorna/områdena. Det är Villanskolan 

och Montessoriskolan som får neddragningar med mer än 300 000 kr (Villanskolan) eller 

mer än 1000 kr/elev (Montessoriskolan) med det nya förslaget. Här bör förvaltningen ha 

en separat dialog med ansvariga rektorer kring konsekvenserna och hur det skulle 

                                                 
18

 Barnet och båda föräldrarna är utlandsfödda. 
19

 Den av vårdnadshavarna som har högst utbildning. 
20

 Inklusive de där uppgift saknas. 
21

 Minst en vårdnadshavare i familjen. 
22

 Utifrån 2018 års budget och förutsättningar 
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kunna hanteras. En möjlighet är att besparingen på dessa två enheter sker över en 

period på två år. 

 

Flera av de intervjuade har lyft upp frågan om systemet för att fördela resurser till 

rektorsområdena för enskilda elever som har extraordinära behov. I dagsläget finns två 

potter med resurser. Dessa är: 

1) Riktat stöd (ca 6,2 miljoner, 2,7 % av totala elevpengen, grundskolans budget och 

del av elevpengen) fördelas till skolor baserat på upp till 10 elever som bedöms 

utgöra ”fara för sig själv och/eller andra”.23 Beslut fattas av Huvuduppdragschef 

baserat på rekommendation från elevhälsan. Det riktade stödet har inte fördelats 

ut till skolorna under 2018. 

2) Medel för stödjande åtgärder för elever i behov av särskilt stöd utgör 6 miljoner/år24 

(del av elevhälsans budget) och fördelas till skolorna av elevhälsan baserat på 

ansökningar från rektorerna rörande enskilda individer. De 6 miljonerna 

motsvarar ca 35 % av behoven enligt elevhälsans bedömning. 

Båda dessa stödformer har kritiserats av flera av de intervjuade utifrån flera perspektiv.  

Eftersom stöden är individinriktade och inte fördelas utifrån socioekonomiska faktorer 

är hanteringen av dessa resurser inte en del av omfånget för utredningen. Konsulterna 

lämnar därför inte några rekommendationer kring hur dessa resurser ska hanteras eller 

storleken på stödet för elever som har extraordinära behov. Däremot är det tydligt 

Ängelholms kommun behöver ser över organisation, ansvar, resurser och 

resursfördelningsmodell för de båda stöden som finns för dessa elever.  

                                                 
23

 Maxbeloppet per elev är 400 000 kr dvs. högst 4 miljoner till grundskolan exklusive förskoleklass. 
24

 Av dessa 6 miljoner går ca 3,5 miljoner till förskoleklass och grundskolan (hösten 2018) 
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Detta kapitel sammanfattar de beslut Konsulterna anser att Ängelholms kommun bör 

fatta. 

 Fastställa att potten för socioekonomiska faktorer utgör 5 % av det totala 

schablonbeloppet av elevpengen. 

 Finansiera ökningen av fördelning utifrån socioekonomiska faktorer genom 

sänkning av schablondelen av elevpengen med samma belopp, jämt fördelat för 

de olika årskurserna. 

 Använda följande faktorer, definitioner och viktning vid fördelning av 

socioekonomiska resurser: 

Faktor Viktning 

Utländsk bakgrund25 

- 0-2 år i Sverige 

- 2-6 år i Sverige 

 

15 

5 

Vårdnadshavares utbildningsbakgrund26 

- Saknar gymnasial utbildning27 

- Saknar eftergymnasieal utbildning 

 

5 

1 

Försörjningsstöd28 3 

 Använda en beräkningsmodell som innebär att man summerar samtliga faktorer 

(antal elever*viktning) för respektive skola till en totalpoäng. Fördelning av 

socioekonomiska potten sker sedan proportionerligt till alla skolor utifrån 

skolans andel av totalpoängen i kommunen. 

 Det nya systemet införs fullt ut från 2019. För Villanskolan och Montessoriskolan 

bör förvaltningen ha en separat dialog med ansvariga rektorer kring 

konsekvenserna och hur det skulle kunna hanteras. En möjlighet är att 

besparingen på dessa två enheter sker över en period på två år. 

 Ängelholms kommun bör snarast se över organisation, ansvar, resurser och 

resursfördelningsmodell för de båda stöden som finns för individbaserade stöd 

till elever med extraordinära behov.  

                                                 
25

 Barnet och båda föräldrarna är utlandsfödda. 
26

 Den av vårdnadshavarna som har högst utbildning. 
27

 Inklusive de där uppgift saknas. 
28

 Minst en vårdnadshavare i familjen. 
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Ängelholms kommun 

Person Funktion 

Anna Bondesson Rektor 

Anna Ristovska Verksamhetschef Elevhälsan 

Claes Jarlvi Huvuduppdragschef 

Dag Lanneskog Kvalitetsansvarig 

Gunilla Ivarsson Verksamhetschef Grundskola 

Jessica Kangro Rektor 

Johanna Rundgren Rektor 

Lars Nilsson Rektor 

Liselott Johansson Vision 

Ola Garvell Rektor, Lärarförbundet skolledare 

Patrik Wetterup Kommunal 

Per Johansson Lärarnas Riksförbund 

Teresa Torle Rektor 

Tobias Fahlén Rektor 

Tomas Goldbach Lärarförbundet 

Weronice Rodin Ekonom 

 

Övriga kommuner 

Person 

Kristina Olsson 

Sara Gustafsson 

Kommun 

Kalmar 

Lerum 

Christin Öberg Falkenberg 

Johanna Wik 

Barbara Dalemo 

Lidköping 

Lidköping 

Maria Öberg Piteå 

Mikael Johnsson Karlshamn 
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Delegeringsordning för Familje- och utbildningsnämnden

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt den 27 augusti 2018, § 174, om en ny politisk 
organisation för mandatperioden 2019-2022. Första sammanträdet i Familje- 
och utbildningsnämnden var dock den 17 december 2018 bland annat för att 
fastställa ny delegeringsordning. 

Nämnden beslöt vid mötet den 17 december 2018, § 4, att godkänna delar av 
delegeringsordningen, främst för Individ och familjeomsorgen. Vidare beslöt 
nämnden att ärendet skulle återupptas på januarimötet.  

Ärendet under fliken allmänt om att beslut får fattas om leasing enligt 
finanspolicyn ska tas bort ur delegeringsordningen. Beslut om leasing får 
enbart hanteras av Kommunstyrelsen (rödmarkerat).

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat den 16 januari 2019
Utdrag ur Familje- och utbildningsnämndens protokoll den 17 december 2018, 
§ 4
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Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

Förslag till beslut
Familje- och utbildningsnämnden föreslås besluta

att godkänna komplett delegeringsordning för Familje- och 
utbildningsnämnden. 
_____

Claes Jarlvi Kerstin Björkäng Wirehed
Tf chef Lärande och familj Utredningssekreterare

Beslutet expedieras till:
Lärande och familj
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Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

Utredningssekreterare
Kerstin Björkäng Wirehed
0431-468289
kerstin.bjorkang-wirehed@engelholm.se Familje- och utbildningsnämnden

 

Delegeringsordning för Familje- och utbildningsnämnden

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt den 27 augusti 2018, § 174, om ny politisk 
organisation för mandatperioden 2019-2022. Första mötet i den nya nämnden 
sker dock den 17 december 2018 för att bland annat fastställa ny 
delegeringsordning.

Nämndens ansvarsområden klargörs i reglementen. Genom att delegera 
enklare ärenden till utskott, ordföranden eller anställda kan tid och kraft 
frigöras till mer betydelsefulla ärenden.

Alla ärenden som fattas på delegation ska anmälas till Familje- och 
utbildningsnämnden. Innebörden av delegering framgår av 
delegeringsordningens inledning.

Beslutsunderlag 
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Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

Tjänsteskrivelse den 11 december 2018
Delegeringsordning för Familje- och utbildningsnämnden

Förslag till beslut
Familje- och utbildningsnämnden föreslås besluta

att godkänna redovisat förslag till delegeringsordning för Familje- och 
utbildningsnämndens ansvarsområde att gälla från och med den 17 december 
2018, samt

att omedelbart justera paragrafen.
_____

Claes Jarlvi Kerstin Björkäng Wirehed
Tf chef Lärande och familj Utredningssekreterare

Beslutet expedieras till:
Verksamhetschefer Lärande och familj



REGLER FÖR DELEGERING INOM FAMILJE- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS
ANSVARSOMRÅDE

INLEDNING
Regler för delegering av ärenden inom en nämnd finns i kommunallagen 6 kap 33-38 §§. Nedan
redovisas översiktligt för reglerna. För det exakta innehållet hänvisas till lagtexten.

Delegationens syfte
Delegation av beslutanderätt har två syften:
1. att avlasta nämnderna från rutinärenden. Detta för att skapa utrymme för mer omfattande behandling
av betydelsefulla och principiella ärenden.
2. att möjliggöra en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen
snabbare.

Delegationens innebörd
Delegaten träder in helt i nämndens ställe. Beslut som fattas med stöd av delegation är juridiskt sett ett
nämndbeslut och kan inte ändras av nämnden i samband med att beslutet anmäls. Det betyder även att
delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut.

Gräns mot ren verkställighet
Delegeringsbestämmelserna syftar på delegering av verklig beslutanderätt och måste skiljas från den
beslutanderätt som varje arbetsfördelning mellan anställda medför.
Kännetecknande för verklig beslutanderätt är att det föreligger alternativa lösningar och att
beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Ett verkligt beslut kan överklagas och
ska anmälas till nämnden.

Klassiskt exempel på rent verkställande åtgärder är:
• avgiftsdebitering enligt fastställd taxa
• tilldelning av förskoleplats enligt klar turordningsprincip
• beviljande av ledighet enligt lag
• avrop från ramavtal som görs av utsedd avropare

• inköp av material för den löpande driften inom budget som görs av utsedd avropare/inköpare

Vad som inte kan delegeras
I vissa fall är delegering förbjuden. Dessa redovisas i kommunallagen 6 kap 34§:
• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
• Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige
• Yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet har överklagats
• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt
• Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden
• Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter (tex innehåller socialtjänstlagen delegeringsförbud i
vissa fall)



Till vem kan delegering ske
Delegering kan ske till:
• Utskott bestående av förtroendevalda
• En ledamot
• En ersättare
• En anställd hos kommunen

Observera att delegering av viss ärendegrupp inte kan ske till flera anställda eller till blandad grupp med
både anställda och förtroendevalda. Om en ärendegrupp är så stor att man vill delegera till flera anställda
får ärendegruppen delas. Detta kan t ex ske genom indelning i distrikt, indelning efter sökandenas
födelsedatum osv. Vid delegering till utskott bestående av två eller flera förtroendevalda måste regler om
beslutförhet och omröstning finnas. Saknas sådana regler krävs enighet för att beslut ska kunna fattas.
Vid oenighet måste ärendet lyftas till det organ som delegerat ärendet.

Delegation inom anslagna medel
Varje delegationsbeslut som får ekonomiska konsekvenser för kommunen måste stämmas av mot
kommunens budget och rymmas inom denna.

Vidaredelegering
Om en nämnd delegerat beslutanderätt till förvaltningschef får nämnden också överlåta till
förvaltningschefen att i sin tur delegera till annan anställd inom kommunen att besluta i stället. Sådana
beslut skall anmälas till chefen. För att besvärstid ska börja löpa måste förvaltningschefen i sin tur anmäla
beslutet till nämnden.

Chefer inom Ängelholms kommun som har förvaltningschefs ställning och med stöd av 6 kap. 37 §
kommunallagen har rätt att vidaredelegera beslutanderätten, är kommundirektör, chef huvuduppdrag
Hälsa, chef huvuduppdrag Lärande och familj, chef Samhällsutveckling, miljö- och byggchef,
ekonomichef, kommunikationschef och HR-chef.

Ersättare för delegat
Beslut i ärenden som delegerats till tjänsteman inom kommunstyrelsens förvaltning handläggs vid
förhinder för denne i första hand av den som förordnats som tjänstemannens ställföreträdare och i andra
hand av närmast överordnad.

Dokumentation och anmälan
I princip bör samma formregler användas för registrering av delegationsbeslut som för beslut fattade av
styrelse eller nämnd. Varje beslutshandling bör innehålla uppgift om:
• Ärendemening
• Beslutsinnehåll
• Vem som fattat beslutet
• När beslutet fattades
• Vem som delgivits beslutet

Beslut som har fattats med stöd av delegering skall anmälas till den styrelse/nämnd som delegerat
beslutanderätten . Om inget annat särskilt beslutats så skall anmälan ske vid styrelsens/nämndens
nästkommande sammanträde. Angående anmälan av beslut fattade med stöd av vidaredelegering från
förvaltningschef, se ovan.



Delegation vid anställning av chefer i Ängelholms kommun
Kommunstyrelsen anställer:
·         Kommundirektör
·         Chef för huvuduppdrag, chef för servicestöd samt miljö- och byggchef

Kommunstyrelsen delegerar till kommundirektör att anställa:
·         Verksamhetschefer underställda chefer för huvuduppdrag.
Beslutet att anställa verksamhetschef är ett beslut på nämndens vägnar. Kommundirektören har rätt att
delegera beslutanderätten vidare till chef för huvuduppdrag. Denna vidaredelegation kan ske generellt,
eller i enstaka fall.

Överklagande av beslut

Delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut. Inom svensk förvaltningsrätt
förekommer två huvudtyper av överklagande, nämligen förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.

Vid förvaltningsbesvär prövar besvärsmyndigheten både beslutets laglighet och lämplighet och om
överklagandet bifalles så kan besvärsmyndigheten inte bara upphäva beslutet utan också ändra dess
innehåll eller ersätta det med ett nytt beslut.

Vid kommunalbesvär sker endast en laglighetsprövning. Om överklagandet bifalles så kan
besvärsmyndigheten upphäva det överklagade beslutet, men inte ersätta det med ett nytt beslut. Vid
förvaltningsbesvär varierar besvärsinstanserna efter vilket lagstiftningsområde det gäller. Vid
laglighetsprövning är förvaltningsrätten den första besvärsinstansen.

Hur man överklagar
Om beslutet går en sökande emot och kan överklagas, skall sökanden underrättas om hur beslutet kan
överklagas. Underrättelsen skall alltid ske skriftligt, om sökanden begär det.



Familje- och utbildningsnämnd, Allmänt

Nummer Nämnd Uppdrag Delegat Vidaredelegation Kategori Beskrivning Lagrum Notering
Familje- och utbildningsnämnden Lärande och familj Familje- och utbildningsnämndens

ordförande
Nej Brådskande ärende Beslut i ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens

avgörande inte kan avvaktas.

Familje- och utbildningsnämnden Lärande och familj Chef huvuduppdrag Nej Ekonomi Att besluta att utse beslutsattestanter enligt attestreglementet Attestreglemente

Familje- och utbildningsnämnden Lärande och familj Chef huvuduppdrag Ja Ekonomi Beslut om att betala ut skadeståndsanspråk för belopp upp till ett
(1) prisbasbelopp, som är under självrisken och där kommunen har
orsakat skada. Delegeringen  omfattar även avslag och inte endast
bifall.

Familje- och utbildningsnämnden Lärande och familj Chef huvuduppdrag Ja Ekonomi Beslut om leasing enligt finanspolicyn punkt 5.2 Finanspolicy 5.2

Familje- och utbildningsnämnden Lärande och familj Chef huvuduppdrag Ja Ekonomi Beslut om utdelning av medel från stiftelser och donationsfonder
som förvaltas av nämnden

Respektive testamente, stadgar eller
motsvarande

Familje- och utbildningsnämnden Lärande och familj Chef huvuduppdrag, stadsjurist Ja Juridik Rätt att besluta att avslå begäran om utlämnande av allmänna
handlingar



Familje- och utbildningsnämnden Lärande och familj Chef huvuduppdrag, stadsjurist Ja Miljö Fastställa och godkänna verksamheternas egenkontroll enligt
miljöbalken

Familje- och utbildningsnämnden Lärande och familj Chef huvuduppdrag Ja Upphandling Upphandla dvs utföra samtliga de åtgärder som krävs
för genomförande av en upphandling samt teckna avtal inom
budget och eget ansvarsområde

Upphandlingspolicy

Familje- och utbildningsnämnden Lärande och familj Chef huvuduppdrag, stadsjurist Ja Yttranden Att yttra sig till utomstående part i ärende som inte är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt

Familje- och utbildningsnämnden Lärande och familj Chef huvuduppdrag, Ja God man eller förvaltare Beslut om anmälan till överförmyndaren om att god man eller
förvaltare bör förordnas för en person.
Beslut om anmälan till överförmyndaren om att en person inte
längre bör ha förvaltare.

5 kap. 3 § SoF

Familje- och utbildningsnämnd, Allmänt

Nummer Nämnd Uppdrag Delegat Vidaredelegation Kategori Beskrivning Lagrum Notering



Familje- och utbildningsnämnd, Skola

Nummer Nämnd Uppdrag Delegat Vidaredelegation Kategori Beskrivning Lagrum Notering
Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Chef huvuduppdrag Ja brister och kränkande behandling Beslut om vidtagande av nödvändiga åtgärder om brister
framkommer i
verksamheten

4 kap. 7 § SL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Förskolechef och rektor Nej brister och kränkande behandling Ansvar för att personalen fullgör de
skyldigheter som anges i 6 kap.

6 kap. 5 § SL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Förskolechef och rektor Nej brister och kränkande behandling Ansvar för (med tillhörande beslut) att
bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande
behandling av
barn

6 kap. 6 § SL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Förskolechef och rektor Nej brister och kränkande behandling Ansvar för (med tillhörande beslut) att genomföra åtgärder för
att förebygga och förhindra att barn utsätts för kränkande
behandling

6 kap. 7 § SL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Förskolechef och rektor Nej brister och kränkande behandling Ansvar för (med tillhörande beslut) att
varje år upprätta en plan mot
kränkande behandling

6 kap. 8 § SL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Förskolechef och rektor Nej brister och kränkande behandling Ansvar för (med tillhörande beslut) att
skyndsamt utreda omständigheterna kring uppgivna
kränkningar och vidta
förebyggande åtgärder

6 kap. 10 § SL
3 kap. 16 § Diskr.L

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Förskolechef Nej Förskola Beslut att erbjuda förskola i den omfattning som behövs med
hänsyn
till om barn har ett eget behov på grund av familjens situation i
övrigt

8 kap 5§ SL



Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Förskolechef Nej Förskola Förtur för plats i förskola för barn i behov av särskilt stöd 8 kap 7§ SL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Chef huvuduppdrag Ja Förskola Beslut om överenskommelse med annan kommun om att denna
i sin
förskoleverksamhet ska ta emot barn
om det finns särskilda skäl

8 kap 12§ SL Tredje stycket

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Förskolechef Nej Förskola Beslut om mottagande av barn från annan kommun i förskola
med hänsyn till barnets personliga förhållanden. Beslut om att
ta emot barn även i
annat fall efter önskemål från
vårdnadshavaren

8 kap 13§ SL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Verksamhetschef för- och grundskola Nej Förskola Beslut att skyndsamt erbjuda barn, som är i behov av särskilt
stöd i sin
utveckling i form av förskola (förtur)

8 kap 14§ SL Fysiska, psykiska eller andra skäl

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Verksamhetschef för- och grundskola Nej Förskola Beslut om avstängning från förskoleplats p.g.a. obetalda avgifter Riktlinjer?

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Planeringschef Nej Enskild förskola Godkännande av enskild förskola 2 kap. 5§ SL överklagan till förvaltningsrätt

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Planeringschef Nej Enskild förskola Förelägga huvudman för enskild förskola att fullgöra sina
skyldigheter

26 kap. 10§ SL

Familje- och utbildningsnämnd, Skola

Nummer Nämnd Uppdrag Delegat Vidaredelegation Kategori Beskrivning Lagrum Notering



Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Planeringschef Nej Enskild förskola Återkalla godkännande av enskild huvudman för förskola 26 kap. 13§ SL överklagan till förvaltningsrätt

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Planeringschef Nej Enskild förskola Tillfälligt verksamhetsförbud 26 kap. 18 § SL överklagan till förvaltningsrätt

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Planeringschef Nej Enskild förskola Beslut om tillsyn över förskola vars huvudman har förklarats
vara
berättigad till kommunalt bidrag

26 kap. 4 § punkt1 SL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Planeringschef Nej Enskilt fritidshem Godkännande av fristående fritidshem 2 kap. 5§ SL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Verksamhetschef för- och grundskola Nej Fritidshem Beslut om avstängning från fritidshemsplats p.g.a. obetalda
avgifter

Riktlinjer?

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Verksamhetschef för- och grundskola Nej Fritidshem Beslut om utbildning i fritidshem i den
omfattning som behövs med hänsyn om eleven har ett eget
behov på grund
av familjens situation i övrigt

14 kap. 5 § SL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Verksamhetschef för- och grundskola Nej Fritidshem Beslut om utbildning i fritidshem vid
särskilt behov av stöd

14 kap. 6 § SL

Familje- och utbildningsnämnd, Skola

Nummer Nämnd Uppdrag Delegat Vidaredelegation Kategori Beskrivning Lagrum Notering



Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Chef huvuduppdrag Ja Enskilt fritidshem Beslut om utnyttjande av insynsrätt i fritidshem med enskild
huvudman
(lägeskommunen)

14 kap. 18 § SL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Planeringschef Nej Enskilt fritidshem Beslut om tillsyn över fritidshem vars
huvudman har förklarats vara berättigad till kommunalt bidrag

26 kap. 4 § punkt1
SL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Planeringschef Nej Annan pedagogisk verksamhet Godkännande av annan pedagogisk
verksamhet, fristående

2 kap. 5§ SL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Förskolechef Nej Annan pedagogisk verksamhet Beslut om vidtagande av nödvändiga
åtgärder om brister framkommer i
verksamheten

25 kap. 8 § andra
stycket SL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Förskolechef Nej Annan pedagogisk verksamhet Beslut om skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål
mot
utbildningen

25 kap. 8 § tredje stycket SL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Planeringschef Nej Annan pedagogisk verksamhet Rätt till bidrag för verksamheten 25 kap. 10§ SL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Planeringschef Nej Annan pedagogisk verksamhet Ansvar för tillsyn över pedagogisk
omsorg vars huvudman har förklarats
vara berättigad till kommunalt bidrag

26 kap. 4 § punkt2 SL

Familje- och utbildningsnämnd, Skola
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Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Chef huvuduppdrag Ja Förskoleklass Beslut om överenskommelse med
annan kommun om att denna i sin förskoleklassverksamhet ska
ta emot barn om det finns särskilda skäl

9 kap. 12 § SL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Rektor Nej Förskoleklass Beslut om mottagande av barn från
annan kommun i förskoleklass med hänsyn till barnets
personliga
förhållanden
Beslut att ta emot barn även i annat
fall efter önskemål från vårdnadshavaren

9 kap. 13 § SL Skolväsendets
överklagandenämnd

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Chef huvuduppdrag Ja Fristående förskoleklass Beslut om utnyttjande av insynsrätt i
fristående förskoleklass (i
lägeskommunen)

kap. 22 § SL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Rektor Nej Grundskola och grundsärskola Beslut om mottagande på försök
under högst sex månader i annan
skolform

7 kap. 8 § SL Om berörda
huvudmän är överens
och elevens vårdnadshavare
medger det.

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Rektor Nej Grundskola och grundsärskola Beslut om utbildning i annan skolform 7 kap. 9 § SL Om berörda
huvudmän är överens
och elevens vårdnadshavare
medger detta

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Verksamhetschef för- och grundskola Nej Grundskola och grundsärskola Prövning av uppskjuten skolplikt efter begäran av
vårdnadhavare

7 kap. 10 § andra
stycket SL

Skolväsendets
överklagandenämnd

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj verksamhetschef för- och grundskola Nej Grundskola och grundsärskola Prövning av skolpliktens förlängning
(senare upphörande)

7 kap. 13 § SL Skolväsendets
överklagandenämnd

Familje- och utbildningsnämnd, Skola

Nummer Nämnd Uppdrag Delegat Vidaredelegation Kategori Beskrivning Lagrum Notering



Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Verksamhetschef för- och grundskola Nej Grundskola och grundsärskola Prövning av skolpliktens tidigare
upphörande

7 kap. 14 § SL Skolväsendets
överklagandenämnd

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Chef huvuduppdrag Ja Grundskola Prövning av skolpliktens senare eller
tidigare upphörande för elev som går
hos annan huvudman

7 kap. 13, 14 § SL Skolväsendets
överklagandenämnd

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Rektor Nej Grundskola och grundsärskola Prövning av rätt att slutföra skolgången enligt 15 § SL 7 kap. 16 § SL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Chef huvuduppdrag Ja Grundskola och grundsärskola Prövning av rätt att slutföra
skolgången enligt 15 § SL för elev som
går i utbildning hos annan huvudman

7 kap. 16 § SL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Chef huvuduppdrag Ja Grundskola och grundsärskola Ansvara för att skolpliktiga barn som
inte går i skolan på något annat sätt får
föreskriven utbildning

7 kap. 21 § SL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Rektor Nej Grundskola och grundsärskola Ansvara för att eleverna fullgör sin
skolgång (skolplikt)

7 kap. 22 § SL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Chef huvuduppdrag Ja Grundskola och grundsärskola Överenskommelse med annan
kommun om att denna i sin grund/ grundsärskola ska ta emot
barn om det
finns särskilda skäl

10 kap. 24 § SL
11 kap. 24 § SL

Familje- och utbildningsnämnd, Skola

Nummer Nämnd Uppdrag Delegat Vidaredelegation Kategori Beskrivning Lagrum Notering



Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Rektor Nej Grundskola och grundsärskola Beslut om mottagande av eleven från
annan kommun i grund/grundsärskola med hänsyn till elevens
personliga
förhållanden
Inhämtande av yttrande från
kommuner utanför samverkansavtal.

10 kap 25 § SL
11 kap. 25 § SL

Skolväsendets
överklagandenämnd

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Rektor Nej Grundskola och grundsärskola Beslut att ta emot barn även i annat fall efter önskemål från
vårdnadshavaren

10 kap. 27 § SL
11 kap. 26 § SL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Rektor Nej Grundskola och grundsärskola Beslut om att frångå önskemål om
placering på viss skolenhet.

10 kap. 30 § andra stycket
11 kap. 29 § SL
andra stycket

Skolväsendets
överklagandenämnd

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Skolskjutssamordnare Nej Grundskola, grundsärskola och
gymnasiesärskola

Beslut om avslag på skolskjuts utifrån bedömningsgrunder
i skollagen

10 kap. 32 § första stycket SL
11 kap. 31 § första
stycket SL
18 kap. 30 § första stycket

Förvaltningsrätten

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Skolskjutssamordnare Nej Grundskola, grundsärskola och
gymnasiesärskola

Beslut om avslag på skolskjuts vid val
av annan skolenhet i hemkommunen
eller annan kommun utifrån bedömning att det inte kan ske
utan
organisatoriska och ekonomiska svårigheter

10 kap. 32 § andra
stycket SL
11 kap. 31 § andra
stycket SL
18 kap 30 § andra stycket

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Skolskjutssamordnare Nej Grundskola, grundsärskola och
gymnasiesärskola

Beslut om avslag på skolskjuts för elev
som med stöd av 25 § går i annan än kommuns
grund/grund/gymnasiesärskola och måste
övernatta i den kommunen

10 kap. 33 § första
stycket SL
11 kap. 32 § första
stycket SL
18 kap. 31 § första stycket

Förvaltningsrätten

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Skolskjutssamordnare Nej Grundskola, grundsärskola och
gymnasiesärskola

Beslut om avslag på skolskjuts vid val
av fristående grund/grund/gymnasiesärskola inom kommunen
utifrån bedömning att det
inte kan ske utan organisatoriska och ekonomiska svårigheter

10 kap. 40 § SL
11 kap. 39 § SL
18 kap. 35 § SL

Familje- och utbildningsnämnd, Skola
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Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Chef huvuduppdrag Ja Fristående grundskola Beslut om utnyttjande av insynsrätt i
fristående grundskola (i
lägeskommunen)

10 kap. 41 § SL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Rektor Nej Grundskola, grundsärskola,
Gymnasieskola och Gymnasiesärskola

Beslut om särskild undervisning för
elever p.g.a. sjukdom eller liknande skäl

24 kap. 17 § SL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Chef huvuduppdrag Ja Grundskola, grundsärskola,
Gymnasieskola och Gymnasiesärskola

Överenskommelse med annan
huvudman att anordna särskild undervisning på sjukhus eller
annan
institution

24 kap. 19 § SL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Rektor Nej Grundskola, grundsärskola,
Gymnasieskola och Gymnasiesärskola

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

24 kap. 20 § SL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Chef huvuduppdrag Ja Grundskola och grundsärskola Beslut om skolpliktens fullgörande på
annat sätt än enligt skollagen

24 kap. 23 § SL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Chef huvuduppdrag Ja Grundskola och grundsärskola Beslut om återkallelse av medgivande
enligt 24 kap. 23 §

24 kap. 24 § SL Gäller omedelbart om inte annat
beslutas

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Verksamhetschef för- och grundskola Nej Grundskola och grundsärskola Beslut om läsårstider (dagar för höst-
och vårterminens början och slut)

3 kap. 3 § SkF

Familje- och utbildningsnämnd, Skola
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Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Verksamhetschef för- och grundskola Nej Grundskola och grundsärskola Beslut om att antalet skoldagar kan
begränsas till fyra för en grupp elever i årskurs 1 och 2

3 kap. 4 § andra
stycket SkF

särskilda skäl

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Rektor Nej Grundskola och grundsärskola Prövning av mottagande av barn, som
anses bosatta i utlandet hos sina
vårdnadshavare, i grundskola

4 kap. 2 § SkF begäran av vårdndshavare

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Rektor Nej Grundskola Mottagande även i andra fall av barn, som inte anses bosatt i
Sverige, som
elev i sin grundskola

4 kap. 2 § SkF

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Rektor Nej Alla skolformer Beslut om att elev ska ges modersmålsundervisning under
längre tid än sju år

5 kap 11 § Skf
4 kap 18 § GyF

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Verksamhetschef för- och grundskola Nej Grundskola och grundsärskola Beslut om ytterligare undervisningstid
utöver den garanterade undervisningstiden

9 kap. 3 § SkF
10 kap. 2 § SkF

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Verksamhetschef för- och grundskola Nej Grundskola och grundsärskola Beslut om fördelning av
undervisningstiden mellan årskurserna

9 kap. 4 § SkF
10 kap. 3 § SkF

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Rektor med områdesansvar för
särskolan

Nej Grundsärskola Utredning och beslut om mottagande i grundsärskolan 7 kap. 5 § SL Skolväsendets
överklagandenämnd

Familje- och utbildningsnämnd, Skola
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Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Rektor med områdesansvar för
särskolan

Nej Grundsärskola Utredning och beslut om att en elev inte tillhör grundsärskolans
målgrupp

7 kap. 5 a-b § SL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Rektor med områdesansvar för
särskolan

Nej Grundsärskola Beslut att elev som tas emot i
grundsärskolan huvudsakligen ska läsa
ämnen eller ämnesområden

11 kap. 8 § SL samråd med vårdnadshavare

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Chef huvuduppdrag Ja Fristående grundsärskola Ansvar för insyn i fristående
grundsärskola (i lägeskommunen)

11 kap. 40 § SL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Verksamhetschef gymnasieskola Nej Gymnasieskola Antagning till de olika utbildningar som anordnas av
huvudmannen

15 kap. 12 § SL
7 kap. 2-7 § GyF

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Chef huvuduppdrag Ja Fristående gymnasieskola Beslut om utnyttjande av insynsrätt i
fristående gymnasieskola (i
lägeskommunen)

15 kap. 34 § SL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Rektor Nej Gymnasieskola Beslut om avvikelser från ett nationellt programs innehåll 16 kap. 14 § SL särskilda skäl

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Verksamhetschef gymnasieskola Nej Gymnasieskola Beslut om att utbildningen får fördelas
på längre tid

Familje- och utbildningsnämnd, Skola

Nummer Nämnd Uppdrag Delegat Vidaredelegation Kategori Beskrivning Lagrum Notering



Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Verksamhetschef gymnasieskola Nej Gymnasieskola Beslut om att utbildningen får fördelas
på kortare tid tre läsår

16 kap. 15 § tredje
stycket SL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Verksamhetschef gymnasieskola Nej Gymnasieskola Beslut om behörighet och mottagande 16 kap. 36, 43-44, 47 §§ SL
17 kap. 14 § SL

Skolväsendets
överklagandenämnd

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Verksamhetschef gymnasieskola Nej Gymnasieskola Yttrande från hemkommun till annan kommun 16 kap. 48 § SL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Verksamhetschef gymnasieskola Nej Gymnasieskola Beslut om förlängning av
preparandutbildning på
introduktionsprogram till två år

17 kap. 5 § SL särskilda skäl

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Verksamhetschef gymnasieskola Nej Gymnasieskola Beslut om minskad omfattning på utbildningen på
introduktionsprogram

17 kap. 6 § SL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Rektor Nej Gymnasieskola Beslut om mottagande av ungdomar
till yrkesintroduktion eller individuellt alternativ trots behörighet
till yrkesprogram

17 kap. 11 § SL särskilda skäl

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Rektor med områdesansvar för
särskolan

Nej Gymnasieskola Beslut om erbjudande av
yrkesintroduktion och individuellt
alternativ för elever från grundsärskolan

17 kap. 16 § andra
stycket SL

Familje- och utbildningsnämnd, Skola

Nummer Nämnd Uppdrag Delegat Vidaredelegation Kategori Beskrivning Lagrum Notering



Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Rektor Nej Gymnasieskola Beslut om behörighet och mottagande
av sökande till programinriktat individuellt val eller
yrkesintroduktion
för en grupp elever

17 kap. 19 § SL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Rektor Nej Gymnasieskola Beslut om mottagande av sökande till
preparandutbildning,
yrkesintroduktion som inte har utformats för en grupp elever,
individuellt alternativ eller språkintroduktion även om de inte
kommer från kommunen

17 kap. 21 § SL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Verksamhetschef gymnasieskola Nej Gymnasieskola och gymnasiesärskola Beslut om läsårstider (dagar för höst-
och vårterminens början och slut)

3 kap. 2-3 § GyF

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Rektor Nej Gymnasieskola och gymnasiesärskola Beslut om kurser som ska erbjudas
som programfördjupning

4 kap. 6 § GyF

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Rektor Nej Gymnasieskola och gymnasiesärskola Beslut om kurser som ska erbjudas som individuellt val 4 kap. 7 § GyF

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Rektor Nej Gymnasieskola och gymnasiesärskola Beslut om att arbetsplatsförlagt
lärande ska finnas på högskoleförberedande program och
om omfattning av detta

4 kap. 12 § första
stycket GyF

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Rektor Nej Gymnasieskola och gymnasiesärskola Beslut om arbetsplatsförlagda lärandet
byts ut mot motsvarande utbildning
förlagd till skolan

4 kap. 13 § andra
stycket GyF

samråd med programråd

Familje- och utbildningsnämnd, Skola

Nummer Nämnd Uppdrag Delegat Vidaredelegation Kategori Beskrivning Lagrum Notering



Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Verksamhetschef gymnasieskola Nej Gymnasieskola Beslut om antalet
undervisningstimmar för varje kurs
och för gymnasiearbetet och om hur fördelningen av
undervisningstiden
över läsåren ska göras.

4 kap. 22 § första
stycket GyF

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Rektor Nej Gymnasieskola Beslut om urval av sökande på
programinriktat individuellt val eller
yrkesintroduktion

6 kap. 1 § GyF

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Rektor Nej Gymnasieskola Prövning om det finns synnerliga skäl
att ungdomar, som uppfyller behörighetskrav för yrkesprogram,
tas
emot till yrkesintroduktion eller individuellt alternativ

6 kap. 2 § GyF

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Rektor Nej Gymnasieskola Beslut att hela utbildningen i yrkesintroduktion skolförläggs 6 kap. 5 § tredje stycket GyF

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Rektor Nej Gymnasieskola och gymnasiesärskola Beslut om antagande av sökande vid
senare tidpunkt

7 kap. 8 § GyF

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Rektor Nej Gymnasieskola och gymnasiesärskola Beslut om byte av studieväg 7 kap. 9 § GyF

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Rektor Nej Gymnasieskola och gymnasiesärskola Beslut om återintagning av elev om
denne har slutat i gymnasieskolan innan utbildning slutförts

7 kap. 10 § GyF

Familje- och utbildningsnämnd, Skola

Nummer Nämnd Uppdrag Delegat Vidaredelegation Kategori Beskrivning Lagrum Notering



Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Rektor Nej Gymnasieskola Beslut att undervisningen på nationellt
program för elev får fördelas över
längre tid än tre år

9 kap. 7 § GyF

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Rektor med områdesansvar för
särskolan

Nej Gymnasiesärskola Utredning och beslut om elev
tillhör målgruppen för
gymnasiesärskolan

18 kap. 5§ SL Skolväsendets
överklagandenämnd

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Rektor med områdesansvar för
särskolan

Nej Gymnasiesärskola Utredningoch beslut om att en elev i
gymnasiesärskolan inte tillhör
gymnasiesärskolans målgrupp

18 kap. 6-7 § SL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Rektor med områdesansvar för
särskolan

Nej Gymnasiesärskola Beslut om urval 7 kap 11-13 § GyF

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Rektor med områdesansvar för
särskolan

Nej Gymnasiesärskola Beslut om antagning 18 kap. 12§ SL
7 kap. 13 § GyF

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Chef huvuduppdrag Ja Fristående gymnasiesärskola Insyn i fristående Gymnasiessärskola i kommunen 18 kap. 37 § SL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Verksamhetschef gymnasieskola Nej Gymnasiesärskola Beslut om att utbildningen fördelas på längre tid än fyra år 19 kap. 17 § SL

Familje- och utbildningsnämnd, Skola

Nummer Nämnd Uppdrag Delegat Vidaredelegation Kategori Beskrivning Lagrum Notering



Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Rektor med områdesansvar för
särskolan

Nej Gymnasiesärskola Beslut om mottagande samt bedömning om sökande till
individuellt program har möjlighet att följa undervisning på
nationellt program

19 kap. 29 § SL Skolväsendets
överklagandenämnd

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Verksamhetschef gymnasieskola Nej Gymnasiesärskola Överenskommelse om ersättning från annan kommun för elev
på individuellt program

19 kap. 40 § SL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Rektor med områdesansvar för
särskolan

Nej Gymnasiesärskola Inhämtande av yttrande från
hemkommunen vid mottagande av elev från en annan kommun

19 kap. 41§ SL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och Familj Rektor Nej Gymnasiesärskola Beslut om antalet undervisningstimmar för varje kurs, varje
ämnesområde, gymnasiearbetet och gymnasiesärskolearbetet
samt om hur undervisningstiden ska fördelas över läsåren.

4 kap 22 § GyF

Familje- och utbildningsnämnd, Skola

Nummer Nämnd Uppdrag Delegat Vidaredelegation Kategori Beskrivning Lagrum Notering



Familje- och utbildningsnämnd,IFO

Nummer Nämnd Uppdrag Delegat Vidaredelegation Kategori Beskrivning Lagrum Notering



Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Socialsekreterare Nej Föräldrabalken Beslut att godkänna faderskapsbekräftelse - övriga fall 1 kap 4 § FB

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Socialsekreterare Nej Föräldrabalken Fastställande av föräldraskap vid insemination eller befruktnining
utanför kroppen.

1 kap 9 § FB
1 kap 4 § FB

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Socialsekreterare Nej Föräldrabalken Beslut om att inleda utredning om fastställande av faderskap när dom
eller bekräftelse finns och faderskapet kan ifrågasättas

2 kap 1 § FB

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Socialsekreterare Nej Föräldrabalken Godkänna eller inte godkänna föräldrars avtal om vårdnad, boende
och umgänge

 6 kap 6 §2 st FB
14 § 2 st FB
15a § 2 st FB

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Socialsekreterare Nej Föräldrabalken Godkännande avtal om underhållsbidrag 7 kap 7 § FB

Familje- och utbildningsnämnd,IFO

Nummer Nämnd Uppdrag Delegat Vidaredelegation Kategori Beskrivning Lagrum Notering



Familje- och utbildningsnämnd,IFO

Nummer Nämnd Uppdrag Delegat Vidaredelegation Kategori Beskrivning Lagrum Notering



Familje- och utbildningsnämnd,IFO

Nummer Nämnd Uppdrag Delegat Vidaredelegation Kategori Beskrivning Lagrum Notering



Familje- och utbildningsnämnd,IFO

Nummer Nämnd Uppdrag Delegat Vidaredelegation Kategori Beskrivning Lagrum Notering



Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Socialsekreterare Nej Lag med särskilda bestämmelser om
vård av unga

Beslut som rör den unges personliga förhållanden och som inte går att
hänför till 11 § 1 och 2 st LVU eller utlandsvistelse

11 kap 4 st LVU kortare vistelse
utom
familjehemmet eller
HVB

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Socialsekreterare Nej Lagen om offentligt biträde Anmälan om behov av offentligt biträde 3 § Lagen om offentligt biträde

Familje- och utbildningsnämnd,IFO

Nummer Nämnd Uppdrag Delegat Vidaredelegation Kategori Beskrivning Lagrum Notering



Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Socialsekreterare Nej Lagen om vård av missbrukare i vissa
fall

Beslut att inleda utredning 7 § LVM

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Socialsekreterare Nej Lagen om vård av missbrukare i vissa
fall

Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för undersökning 9 § LVM

Familje- och utbildningsnämnd,IFO

Nummer Nämnd Uppdrag Delegat Vidaredelegation Kategori Beskrivning Lagrum Notering



Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Socialsekreterare Nej Socialförsäkringsbalken Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god
man/förvaltare föreligger eller inte föreligger

5 kap 3 § SOF

Familje- och utbildningsnämnd,IFO

Nummer Nämnd Uppdrag Delegat Vidaredelegation Kategori Beskrivning Lagrum Notering



Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Socialsekreterare Nej Socialförsäkringsbalken Beslut om anmälan till överförmyndaren om förhållanden beträffande
förvaltningen av underårigs egendom

5 kap 3 § SOF

Familje- och utbildningsnämnd,IFO

Nummer Nämnd Uppdrag Delegat Vidaredelegation Kategori Beskrivning Lagrum Notering



Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Socialsekreterare Nej Socialtjänstlagen Beslut om social rådgivning och öppna vårdinsatser 4 kap 1 § SoL

Familje- och utbildningsnämnd,IFO

Nummer Nämnd Uppdrag Delegat Vidaredelegation Kategori Beskrivning Lagrum Notering



Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Socialsekreterare Nej Socialtjänstlagen Beslut om bistånd avseende boendestöd 4 kap 1 § SoL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Socialsekreterare Nej Socialtjänstlagen Beslut om bistånd till behandling vid Englamark 4 kap 1 § SoL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Socialsekreterare Nej Socialtjänstlagen Bistånd om bistånd avseende droganalys 4 kap 1 § SoL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Socialsekreterare Nej Socialtjänstlagen Beslut om öppenvårds- och gruppverksamhet 4 kap 1 § SoL

Familje- och utbildningsnämnd,IFO

Nummer Nämnd Uppdrag Delegat Vidaredelegation Kategori Beskrivning Lagrum Notering



Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Socialsekreterare Nej Socialtjänstlagen Bestämma innehållet i en utdömd ungdomstjänst samt utse handledare
för den unge

5 kap 1 b SoL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Socialsekreterare Nej Socialtjänstlagen Beslut om kontaktperson/-familj samt förordnande och entledigande
av kontaktperson/-familj

4 kap 1 § SoL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Socialsekreterare Nej Socialtjänstlagen Beslut att ge samtycke till att adoptionsförfarandet får fortsätta 6 kap 14 § SoL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Socialsekreterare Nej Socialtjänstlagen Beslut om ersättning för uppehälle (egenavgift) vid stöd- och
hjälpinsatser av behandlingskaratär när bistånd ges i form av plats i
hem för vård eller boende eller familjehem (vuxna)

8 kap 1 § st SoL, SoF 6 kap 1 §

Familje- och utbildningsnämnd,IFO

Nummer Nämnd Uppdrag Delegat Vidaredelegation Kategori Beskrivning Lagrum Notering



Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Socialsekreterare Nej Socialtjänstlagen Beslut att inleda utredning - vuxna och barn 11 kap 1 § SoL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Socialsekreterare Nej Socialtjänstlagen Beslut att avsluta utreding utan insats - vuxna 11 kap 1 § SoL

Familje- och utbildningsnämnd,IFO

Nummer Nämnd Uppdrag Delegat Vidaredelegation Kategori Beskrivning Lagrum Notering



Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Socialsekreterare Nej Socialtjänstlagen Har en domstol dömt någon till ungdomsvård eller ungdomstjänst, ska
nämnden underrätta åklagarmyndigheten om det kan antas att det finns
förutsättningar för åtgärd enligt 30 b § LUL eller 32 kap 4 § BrB

12 kap  8 § SoL

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Socialsekreterare Nej Föräldrabalken Beslut att återuppta nedlagd utredning 2 kap 1 § FB

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Socialsekreterare Nej Föräldrabalken Överflyttning av faderskapsutredning 2 kap 3 § FB

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Socialsekreterare Nej Föräldrabalken Beslut om blodprov/munskrap i faderskapsärende 2 kap 6 § FB

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Socialsekreterare Nej Föräldrabalken Beslut om att inleda utredning om någon annan man än den som är
gift med barnets moder kan vara far till barnet

2 kap 9 § 1 stycket FB

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Socialsekreterare Nej Föräldrabalken Beslut att väcka talan i mål om faderskap 3 kap 5 § 2 st FB, 6 kap 2 § FB

Familje- och utbildningsnämnd,IFO

Nummer Nämnd Uppdrag Delegat Vidaredelegation Kategori Beskrivning Lagrum Notering



Vidaredelegation Familj- och utbildningsnämnd

Nummer Nämnd Uppdrag Delegat Vidaredelegeras till Kategori Beskrivning Lagrum Notering

1.1
Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Chef huvuduppdrag,
stadsjurist

Socialsekreterare Yttranden Yttrande/anmälan till Tingsrätten om god man eller förvaltare 11 kap 16 § FN, 5
kap 3 § SOF

1.2
Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Chef huvuduppdrag,
stadsjurist

Socialsekreterare Yttranden Yttrande till åklagare vid åtalsprövning gällande den som
vårdats med stöd av LVM

46 § LVM

1.3
Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Chef huvuduppdrag,
stadsjurist

Socialsekreterare Yttranden Yttrande till allmän domstol då den som begått brottslig
gärning kan bli föremål för LVM-vård

31 kap 2 §
Brottsbalken

1.4
Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Chef huvuduppdrag,
stadsjurist

Socialsekreterare Yttranden Yttrande gällande unga lagöverträdare 11 § LUL

1.5
Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Chef huvuduppdrag,
stadsjurist

Socialsekreterare Yttranden Underrättelse till åklagarmyndighet 12 kap 8 § SoL

1.6
Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Chef huvuduppdrag,
stadsjurist

Socialsekreterare Yttranden Samråd med SiS 22 § LSU

1.7
Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Chef huvuduppdrag,
stadsjurist

Socialsekreterare Yttranden Yttrande till Migrationsverket 17 kap 1 § UtL

1.8

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Chef huvuduppdrag,
stadsjurist

Biträdande enhetschef Yttranden Yttrande till passmyndighet 11 a § PassL och 3 §
Passförordningen

1.9
Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Chef huvuduppdrag,
stadsjurist

Biträdande enhetschef Yttranden Yttrande till polismyndighet i ärende om vapenliscens Den enskildes
samtycke krävs

1.10

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Chef huvuduppdrag,
stadsjurist

Socialsekreterare Yttranden Yttrande till Transportsstyrelsen i körkortsärende 3 kap 8 §
Körkorsförordninge
n

1.11

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Chef huvuduppdrag,
stadsjurist

Biträdande enhetschef Yttranden Yttrande till kriminalvården om spädbarn kan följa med sin
vårdnadshavare till anstalt

11 §
Fängelseförordninge
n

1.12

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Chef huvuduppdrag,
stadsjurist

Biträdande enhetschef Yttranden Yttrande till kriminalvården 4 kap 1 §
Förordning
(2015:109)

1.13

Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Chef huvuduppdrag,
stadsjurist

Biträdande enhetschef Yttranden Yttrande över ansökan om rättshjälp genom biträde samt
yttrande  över kostnadsberäkning

3 § Lagen om
offentligt biträde, 7 §
förordnignen om
offentligt biträde

1.14
Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Chef huvuduppdrag,
stadsjurist

Socialsekreterare Yttranden Yttrande inför interimistiskt beslut i Tingsrätten 6 kap 20 § FB

1.15
Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Chef huvuduppdrag,
stadsjurist

Socialsekreterare Yttranden Yttrande över namnlagen 45 och 46 §§ NL

1.16
Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Chef huvuduppdrag,
stadsjurist

Socialsekreterare Yttranden Yttrande över äktenskapdispens 15 kap 1 ÄB

1.17
Familje- och
utbildningsnämnden

Lärande och familj Chef huvuduppdrag,
stadsjurist

Planeringschef Yttranden Att yttra sig till utomstående part i ärende som inte är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-01-
10

Familje- och 
utbildningsnämndens AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

FUNAU § 2                  Dnr   FUN 2019/4

Nämnden ska utse skolchef enligt ny bestämmelse i skollagen

Ärendebeskrivning
Enligt en ny bestämmelse i skollagen, 2 kapitlet 8a §, ska huvudmannen utse 
en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter 
som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom 
skolväsendet.
Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera 
skolchefer för delar av verksamheten. Kravet gäller för såväl offentliga som 
fristående huvudmän och omfattar alla skolformer. 
Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att de 
föreskrifter som avses för utbildningen följs. Med föreskrifter menas alla 
bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för 
utbildningen.
Lagändringen kom 2018-07-01 och innebär inte någon ny ansvarsnivå inom 
skolväsendet utan att det inrättas en ny funktion hos huvudmannen.

Beslutsunderlag



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-01-
10

Familje- och 
utbildningsnämndens AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande daterat den 3 januari 2019

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Familje- och utbildningsnämnden besluta

att utse chefen för huvuduppdraget Lärande och familj till skolchef enligt den 
nya bestämmelsen i skollagen.

_____

Beslutet expedieras till:
Claes Jarlvi
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Tf chef Lärande och familj
Claes Jarlvi
0431-870 00
Claes.jarlvi@engelholm.se Familje- och utbildningsnämnden

 

Nämnden ska utse skolchef enligt ny bestämmelse i skollagen

Ärendebeskrivning
Enligt en ny bestämmelse i skollagen, 2 kapitlet 8a §, ska huvudmannen utse 
en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter 
som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom 
skolväsendet.
Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera 
skolchefer för delar av verksamheten. Kravet gäller för såväl offentliga som 
fristående huvudmän och omfattar alla skolformer. 
Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att de 
föreskrifter som avses för utbildningen följs. Med föreskrifter menas alla 
bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för 
utbildningen.
Lagändringen kom 2018-07-01 och innebär inte någon ny ansvarsnivå inom 
skolväsendet utan att det inrättas en ny funktion hos huvudmannen.
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat den 3 januari 2019

Utredning
I Familje- och utbildningsnämnden ansvarsområden ingår verksamheterna 
förskola, skola och gymnasieskola. I huvuppdraget Lärande och familj finns en 
chef för förskolan och skolan samt en chef för gymnasieskolan. Det bör vara en 
skolchef som har det övergripande ansvaret för dessa verksamheter inför 
familje- och utbildningsnämnden. Därför är det naturligt att det blir chefen för 
huvuduppdraget Lärande och familj som enligt skollagen blir skolchef.

Förslag till beslut
Familje- och utbildningsnämnden föreslås besluta

att utse chefen för huvuduppdraget Lärande och familj till skolchef enligt den 
nya bestämmelsen i skollagen.

_____

Claes Jarlvi  
Tf chef Lärande och familj  
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Beslutet expedieras till:
Claes Jarlvi
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Chef lärande och familj
Claes Jarlvi
0431-46 82 91
claes.jarlvi@engelholm.se Familje- och utbildningsnämnden

 

Val av företrädare för Familje- och utbildningsnämnden i 
gymnasieskolans programråd 2019-2022

Ärendebeskrivning
Under tidigare mandatperioder har företrädarna för nämnden utsetts till 
programråd på Ängelholms gymnasieskola. Detta föreslås fortsätta under 
nuvarande mandatperiod, dock enbart med praktiska gymnasieprogram.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat den 11 januari 2019

Utredning
Nämnden föreslås besluta att i första hand utse representanter av ordinarie 
ledamöter som ordföranden i respektive programråd som är:

 BF - Barn- och fritidsprogrammet
 BA – Bygg- och anläggningsprogrammet
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 EDT och EEL – El- och energiprogrammet
 HV- Hantverksprogrammet
 HA - Handelsprogrammet
 IN - Industritekniska programmet
 IM - Introduktionsprogrammen
 RL - Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 Gymnasiesärskolan 

Förslag till beslut
Familje- och utbildningsnämnden föreslås besluta

att utse en representant från välfärdsnämnden, tillika ordförande i respektive 
programråd mandatperioden 2019-2022, samt

att uppdra till ansvarig skolledare att utse övriga ledamöter i programråden.

_____

Claes Jarlvi Kerstin Björkäng Wirehed
Chef Lärande och familj Utredningssekreterare
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Beslutet expedieras till:
Verksamhetschef Gy, berörda förtroendevalda
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Chef lärande och familj
Claes Jarlvi
0431-46 82 91
claes.jarlvi@engelholm.se Familje- och utbildningsnämnden

 

Val av kontaktpersoner från Familje- och utbildningsnämnden 
inom nämndens ansvarsområde

Ärendebeskrivning
Under föregående mandatperioder har kontaktpersoner varit utsedda för 
verksamheter inom nämndernas ansvarsområden.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat den 11 januari 2019

Utredning
Kontaktpersoner bör utses för verksamheterna inom Familje- och 
utbildningsnämndens ansvarsområde. Vidare föreslås att antalet arvoderade 
timmar maximeras till åtta (8) per kontaktuppdrag och år.

Följande kontaktuppdrag ska utses:
 Rebbelberga och Kungsgårdens ro inklusive Montessori
 Villan och Nyhems ro inklusive grundsärskolan
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 Munka Ljungby och Strövelstorps ro
 Hjärnarp och Skäldervikens ro
 Elevhälsan
 Södra Utmarken och Magnarps ro
 Integrationsenheten
 Utredningsenheten och Familjerådgivarna
 Boendeenheten och Stöd och behandlingsenheten

Förslag till beslut
Familje- och utbildningsnämnden förslås besluta att utse kontaktpersoner 
inom nämndens ansvarsområden, samt att arvode utgår med max åtta timmar 
per kontaktuppdag och år.

_____

Claes Jarlvi Kerstin Björkäng Wirehed
Chef Lärande och familj Utredningssekreterare

Beslutet expedieras till:
Berörda förtroendevalda, berörda enheter
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Chef lärande och familj
Claes Jarlvi
0431-46 82 91
claes.jarlvi@engelholm.se Familje- och utbildningsnämnden

 

Val av politisk representation till styrgruppen för 
gymnasiesamverkan Skåne och västra Blekinge

Ärendebeskrivning
Sedan 2002 finns en styrgrupp för gymnasiesamverkan i Skåne. Varje 
kommun/kommunalförbund har möjlighet att utse en ledamot i styrgruppen.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterad den 11 januari 2019

Utredning
Gymnasiesamverkan innebär idag att kommunerna genom avtal har fritt sök till 
gymnasiet och avtal om gemensam beräkningsgrund för interkommunal 
ersättning. Det finns också gemensamma system för antagning, interkommunal 
ersättning samt gymnasievalsinformation. För föregående mandatperioder har 
ordföranden (med 2:e vice ordföranden som ersättare) varit nämndernas 
representant i styrgruppen.

Förslag till beslut
Familje- och utbildningsnämnden föreslås besluta
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att utse ordföranden i Familje- och utbildningsnämnden som representant i 
styrgruppen för gymnasiesamverkan i Skåne och västra Blekinge, samt

att utse 2:e vice ordföranden som ordförandens ersättare.
_____

Claes Jarlvi Kerstin Björkäng Wirehed
Chef Lärande och familj Utredningssekreterare

Beslutet expedieras till:
Kommunförbundet Skåne
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chef lärande och familj
Claes Jarlvi
0431-46 82 91
claes.jarlvi@engelholm.se Familje- och utbildningsnämnden

 

Kontaktpersoner till fristående förskolor i Ängelholm

Ärendebeskrivning
Under förra mandatperioden utsågs ledamöter och ersättare som 
kontaktpersoner till de fristående förskolorna i Ängelholms kommun. Detta 
föreslås nu fortsätta mandatperioden 2019-2022.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat den 11 januari 2019

Förslag till beslut
Familje- och utbildningsnämnden föreslås besluta

att som kontakperson till Englakronan utse

att som kontaktperson till Villa Såkul utse
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att som kontaktperson till Leklunden utse

att som kontaktperson till Frejagården utse

att som kontaktperson till Sagovillan utse

att som kontaktperson till Barnhagen utse

att som kontakperson till Montessoriförskolan Nallen utse

att som kontaktperson till Vejbystrands förskola utse

att som kontaktperson till Ängelholms Montessoriförening utse

att som kontaktperson till Vanten utse

att som kontaktperson till Änglagård utse

att som kontaktperson till Sagolundens utse

att som kontaktperson till Karika utse

_____
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Claes Jarlvi Kerstin Björkäng Wirehed
Chef Lärande och familj Utredningssekreterare

Beslutet expedieras till:
Berörda förtroendevalda, Respektive förskola
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Utredningssekreterare
Kerstin Björkäng Wirehed
0431-468289
kerstin.bjorkang-wirehed@engelholm.se Familje- och utbildningsnämnden

 

Information från Samverkansgrupp (HSG) inom Lärande och familj

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har sedan 2008 träffats i samverkansgrupper då lokalt 
avtal tecknades med fackliga organisationer. Årligen upprättas en plan för 
samverkansmötena. Rapport kring ärenden som avhandlas i 
samverkansgruppen ska ske var tredje månad till Familje- och 
utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från nämndkansliet daterat den 21 januari 2019

Utredning
Avtalet utgår från en helhetssyn på verksamheten och bygger på mötesplatser 
på olika nivåer för att integrera verksamhet, medbestämmande, arbetsmiljö och 
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hälsa. De arbetsrättsliga skyldigheterna enligt Medbestämmandelagen (MBL) 
och Arbetsmiljölagen (AML) ska uppfyllas inom samverkansavtalet.

Ärenden som behandlas i HSG perioden oktober – december 2018:

2018-10-08 
 Förslag till tjänsteorganisation

2018-10-15
 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
 Delårsbokslut
 Genomlysning förskola/skola
 Revisions genomlysning av Elevhälsan
 Ny tjänsteorganisation

2018-11-12
 Uppföljning KIA 3:e kvartalet
 Uppföljning av medarbetarenkäten
 Uppföljning omorganisationen
 Läsårstider samt arbetsår 2019-2020 för grundskolan

2018-12-10
 Uppföljning från HSG 12 november
 Omorganisationen
 Medarbetarenkäten
 Kartläggning
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 Budgetunderlag inför 2019
 Arbetsmiljön i stadshuset
 Personalinformation
 Elevskyddsombudsutbildning
 Årsplan HSG – beslut
 Läsårstider samt arbetsår 2019-2020 för grundskolan - beslut

Förslag till beslut
Familje-  och utbildningsnämnden föreslås besluta

att notera informationen.
   

_____

Claes Jarlvi Kerstin Björkäng Wirehed
Tf chef Lärande och familj utredningssekreterare

Beslutet expedieras till:
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Akten
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