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Inledning 
Nu skriver vi äntligen 2021 i våra kalendrar. För visst hoppas vi att året vi har framför oss kommer vara ett år 
där vi närmar oss det livet vi hade före pandemin bredde ut sig över världen.  

I årets verksamhetsplan kommer ni som var med 2020 känna igen er. Nämnden har valt att behålla samma 4 
mål som vi arbetade fram förra året och nu är även kulturskolan en del av den gemensamma 
verksamhetsplanen. Det är oerhört välkommet att vi samlar oss kring dessa fyra mål. Det skapar en tydlighet 
och en stabilitet som verkligen behövs i en skakig tid. 

Vi kommer under året jobba vidare med att förankra det tillitsbaserade styrsättet i organisationen. Nämnden 
vill jobba mer i dialog med verksamheten och våra uppföljningsmetoder kommer därför bestå mycket av olika 
former av dialog. Flera av er har redan på olika sätt varit involverade i dessa dialoger.  

Jag hoppas att jag under året även kommer att kunna återuppta mina verksamhetsbesök. Det har varit så 
tråkigt att inte kunna vara i verksamheten men jag har heller inte velat belasta verksamheterna med ytterligare 
arbetsuppgifter. 

Det är tungt just nu. Vi är många som trots lite ledighet under lovet är trötta och oroliga för framtiden. Jag vet 
att många har jobbat med att släcka alla de bränder som uppstått. Jag hoppas verkligen att vi under året får lite 
lugn att arbeta med det vi har påbörjat med utvecklande lärande och itensifiera arbetet med tillgängliga 
lärmiljöer. 

Under mina två år som ordförande för BUN har jag haft några frågor som varit extra prioriterade. 
Skolsegregationen som jag nämnde förra året är en av dem En annan är något som nu äntligen kan få mer 
utrymme, nämligen en satsning på elevhälsa som kan ge fler specialpedagoger inom förskola och fler 
psykologer inom grundskolan. Jag hoppas att det kommer att underlätta vidare arbetet med att utveckla 
lärmiljöer och fånga upp barn och elevers behov i ett tidigt stadie. 

Vill tacka för alla insatser med arbetet under 2020 och hoppas att 2021 kommer att ytterligare möjliggöra en 
förvaltning som bygger på tillit. 

Vi har fortsatt stora utmaningar men vi har stora möjligheter att lyckas. För barnens och elevernas framtid. 
Och för att i år citera Nalle Puh: ”Fast man är liten är man minst lika viktig som en stor.” 

 
Lovisa Aldrin (L), ordförande   
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Grunduppdrag 
Struktur 
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för att alla barn och elever i kommunen har tillgång till utbildning 
och omsorg inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, 
öppen förskola, kulturskola och kommunal teknikskola.  
 
All verksamhet som bedrivs inom nämndens ansvarsområde ska bidra till bästa möjliga förutsättningar 
för lärande och utveckling.  
 
Kulturskolans undervisning ska tillgängliggöras för barn och unga i kommunen oavsett var de bor. 
Kulturskolan ansvarar tillsammans med skolenheterna för att alla elever, i årskurs F-9, får ta del av 
professionella kulturupplevelser.  
 
En stor del av nämndens verksamhet styrs genom skollagen samt förordningar så som läroplaner och 
kursplaner, Skolverkets föreskrifter och allmänna råd. Viktiga lagar för alla verksamheter är 
barnkonventionen, diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen. Utgångspunkter i arbetet är kommunala 
styrdokument såsom planeringsdirektiv med budget och strategisk plan med flera.   
 
Halmstads kommun har en vision med tre hjärtan som representerar Hemstaden, Kunskapsstaden och 
Upplevelsestaden. Barn- och ungdomsförvaltningen definierar Kunskapsstaden genom följande 
målbilder:  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dessa målbilder genomsyrar allt arbete som utförs på barn- och ungdomsförvaltningen.  
 
En del av verksamheten inom barn- och ungdomsnämndens ansvar är frivillig för kommunen att 
erbjuda; det gäller öppen förskola, kulturskola och kommunal teknikskola. Kommunen ska vidare även 
sträva efter att erbjuda omsorg på obekväm arbetstid samt pedagogisk omsorg.  
 

Vi har ett demokrati- och kunskapsuppdrag  
Vi utbildar världsmedborgare. Alla barn och elever får de utmaningar och det 
stöd de behöver för att kunna utvecklas så långt som möjligt.  
 
Vi har en idé om lärande  
Vi lär tillsammans i inkluderande, meningsskapande, kreativa, utmanande och 
undersökande miljöer.  
 
Vi har en idé om verksamhetsutveckling 
I våra förskolor och skolor undersöker medarbetarna effekterna av 
undervisningen och utvecklar verksamheten i ett kollegialt lärande.  
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Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar på uppdrag från barn- och ungdomsnämnden och är 
kommunens största förvaltning med: 

• Förskola: 4 500–5 000 barn i 73 enheter  

• Förskoleklass och grundskola: 10 900 elever i 31 skolor varav 4 000 elever också är inskrivna i 
fritidshem. 

• Grundsärskola: 80 elever på fem enheter inklusive fritidshem exklusive individintegrerade elever 
i grundskola 

• Pedagogisk omsorg: 13 barn  

• Halmstads kulturskola: 2 300 barn och unga  

Halmstads kommun utövar tillsyn och insyn samt lämnar bidrag till fristående utbildning och annan 
fristående pedagogisk verksamhet.  
 
Barn- och ungdomsnämndens verksamheter omfattade år 2020 2 825 tillsvidareanställda och 290 
visstidsanställda medarbetare. Nämndens budget omfattade cirka 2,2 miljarder kronor 2020. 

Process 
Skolväsendets kärnprocess är att bedriva undervisning. Utbildningsuppdraget innefattar därtill en mängd 
andra processer där värdegrundsarbetet och olika stödfunktioners arbete är viktiga delar. 
 
Skollagen anger att utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och 
utveckla kunskaper och värden. Utbildningen ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande 
samt främja en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I 
utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. I utbildningen ska barn och elever ges 
stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 
barns och elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  
 
I utbildningen ska barn och elever ges omsorg, kunna leka samt känna lust, trygghet och studiero. De 
ska skyddas mot diskriminering, kränkningar och andra trakasserier, samt ges inflytande över 
utbildningen. Utbildningen ska genomföras i samverkan med hemmet och genom att de olika 
skolformerna samarbetar för varje individs progression.  
 
Huvudmannen samt varje förskola och skola ska systematiskt och kontinuerligt följa upp verksamheten, 
analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla 
utbildningen med stöd i forskning och beprövad erfarenhet. I enlighet med skollagen ska det 
systematiska kvalitetsarbetet också dokumenteras, i syfte att visa vad som behöver utvecklas, varför och 
på vilket sätt. 

Resultat 
Varje individ ska utifrån sina förutsättningar utvecklas och lära så långt som möjligt. Måluppfyllelsen 
handlar om hur väl utbildningen skapar möjlighet att utvecklas och lära utifrån läroplanernas mål samt 
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med stigande ålder vilka kunskaper individen utvecklar, vilket synliggörs i elevens betyg. Huvudmannen 
ska ta hänsyn till barns och elevers olika behov samt sträva efter att uppväga skillnader i barnens 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen ska dessutom skapa förutsättningar för 
välbefinnande och god hälsa, utveckla individer till fungerande demokratiska medborgare som 
respekterar andra, kan samarbeta och utvecklas som individer genom att utöva inflytande och ta ansvar. 
Barn och ungdomsförvaltningen använder ett antal kvalitetsmått, kvalitetsfaktorer för att följa resultat i 
förhållande till mål, krav och riktlinjer som finns i de nationella styrdokumenten och därmed också 
kunna se om insatser och utvecklingsarbete skapat en förflyttning i önskad riktning.  
 
Kvalitetsfaktorerna kan exempelvis handla om måluppfyllelse i förskola, betygsresultat och jämförelser 
med förväntande resultat för en elevgrupp, elevers och medarbetares upplevelser och tillgång på behörig 
personal. Vissa faktorer följs upp på både nationell och lokal nivå, medan andra enbart kan följas upp på 
en av nivåerna. För att skapa ett kompletterande kvalitativt underlag med syfte att skapa förståelse för de 
statistiska resultaten och analysera vilka faktorer och förutsättningar som bedöms vara avgörande för att 
uppnå hög kvalitet och likvärdighet används dialog. Kvalitetsdialogen är ett centralt verktyg för att både 
identifiera behov av och initiera skolutveckling, och därigenom bidra till förbättrade resultat.   
 
Betydelsefullt är att uppmärksamma likvärdighet i måluppfyllelsen utifrån kön, sociala och ekonomiska 
förhållanden, individens förutsättningar samt likvärdigheten mellan enheter. Avvikelser uppmärksammas 
och analyseras för såväl högre som lägre resultat och gällande skillnader i resultat mellan könen. 
Förvaltningen följer också upp och analyserar delar av hur utbildningen genomförs samt vilka 
förutsättningar verksamheter har och får samt hur detta inverkar på utbildningens kvalitet och 
likvärdighet. 
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Kvalitet 
 
Kvalitetsfaktorer är ett sätt att följa utvecklingen i nämndens grunduppdrag.  En kvalitetsfaktor uttalar 
sig om kvaliteten inom ett specifikt område. För att skapa förståelse för utvecklingen i grunduppdraget 
kommer olika kvalitetsfaktorer ställas i relation till varandra. Analysen ska bidra till att 
utvecklingsområden identifieras och insatser kan prioriteras. Över tid kommer kvalitetsfaktorerna att 
utvecklas i omfattning för att innefatta fler skolformer och innehåll.  
 
Tabell  
Kvalitetsfaktorer Beskrivning  

Kvantitativ kompetens  

Barn- och ungdomsnämnden vill följa den kvantitativa 
tillgången på kompetens och hur den är fördelad i 
verksamheten. Dvs antal och andel av en viss yrkesgrupp hur 
de är fördelade i verksamheten.  

Bemanning  Barn- och ungdomsnämnden vill följa omfattningen och 
användningen av timavlönade vikarier.  

Medarbetares förutsättningar  Barn- och ungdomsnämnden vill följa medarbetares 
upplevelser av sina förutsättningar att utföra sitt uppdrag.  

Medarbetares engagemang  
Barn- och ungdomsnämnden vill följa organisationens 
förmåga att ta tillvara och utveckla medarbetarnas 
engagemang till att prestera i sitt uppdrag,  

Totalresultat grundskola  
Barn- och ungdomsnämnden vill följa behörigheten till 
gymnasiet på totalnivå över tid, efter kön och med hänsyn 
taget till elevernas förutsättningar.  

Likvärdighet i grundskola  
Barn- och ungdomsnämnden vill synliggöra variationer i 
resultat mellan skolor och mellan andra elevgrupperingar som 
exempelvis pojkar och flickor.  

Progression i grundskola  Barn- och ungdomsnämnden vill följa olika elevgrupps 
utveckling över tid.  

Kunskapsämnen i grundskola  Barn- och ungdomsnämnden vill följa kunskapsämnens 
utveckling över tid.  

Måluppfyllelse i förskola  Barn- och ungdomsnämnden vill följa måluppfyllelse och 
kvalitet i förskolan.  

Värdegrundsresultat i skola  

Barn- och ungdomsnämnden vill följa resultatutvecklingen av 
olika värdegrundsfrågor som tex. berör 
Inflytande/delaktighet, Studiero, Trygghet och Kränkande 
behandling.  
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Nämndens mål 
I Halmstads förskolor, skolor och fritidshem ska måluppfyllelsen öka genom en 
utvecklad undervisning 
Beskrivning 
Ett arbete med att utveckla undervisningen för högre måluppfyllelse förstärker visionen om 
kunskapsstaden som formuleras i Strategisk plan. På samma sätt förstärks barn- och 
ungdomsförvaltningens tre målbilder. Målet I Halmstad ska allas uppväxtvillkor vara goda, jämlika och 
jämställda i planeringsdirektiv 2021-2025 poängterar att en likvärdig skolgång är bästa sättet att 
förebygga utanförskap. Alla elever ska mötas av höga förväntningar, skickliga lärare och arbetsro i 
skolan. 
 
Varför är målet viktigt? 
All forskning visar att undervisningen behöver vara i centrum för skolutvecklingen i en framgångsrik 
förskola, skola och fritidshem. Arbetet att planera och följa upp undervisningen och att tillsammans med 
sina kollegor undersöka hur undervisningen leder till lärande bland barn och elever är det viktigaste för 
att nå en högre måluppfyllelse. Barn- och ungdomsnämnden vill med målet signalera höga förväntningar 
och en tilltro till det arbete pedagoger och skolledare gör. 
 
Enligt skollagen ska alla barn och elever erbjudas en likvärdig utbildning, vilket innebär att kvaliteten i 
verksamheten ska vara så hög att de fastställda målen kan uppnås oavsett i vilken verksamhet de finns. 
Detta krav ställer skollagen oberoende av barnens och elevernas förutsättningar. Där förutsättningarna 
är svårare är skollagen tydlig med att det ytterst är huvudmannen som ska säkerställa att utbildningen är 
kompensatorisk. Huvudmannen behöver därför säkerställa att det finns resurser och kompetens för att 
undervisningen ska kunna möta barn och elever i behov av särskilt stöd. Samtidigt som alla ska få 
förutsättningar att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås ska undervisningen också kunna utmana 
de elever som vill nå längre. Alla barn och elever ska kunna nå sin fulla potential. 
 
I skolan syns stora resultatskillnader mellan skolor och olika elevgrupper. Var femte halmstadselev som 
avslutade sin skolgång i grundskolan 2019 gjorde detta utan att nå behörighet till gymnasiet. 
Måluppfyllelsen i kommunen sammanfaller starkt med faktorer som socioekonomi, kön och annat 
modersmål. Alla barn och elever i Halmstad ska ges möjlighet att lyckas. Att nå en behörighet till 
gymnasiet är en friskfaktor och grundförutsättning för att senare kunna få ett arbete och bli 
självförsörjande. För elever, särskilt pojkar, som inte blir behöriga till gymnasiet ökar risken påtagligt att 
hamna i utanförskap och kriminalitet. Ur ett samhällsperspektiv handlar detta om att bygga Halmstad 
starkt för framtiden. 
 
I Halmstad finns skillnader i förskolor, skolors och fritidshems pedagogiska lärmiljöer och i vilken grad 
barnen möter en utvecklad undervisning inom hela läroplanen. Alla har rätt till en lärandemiljö där det 
råder en studiero som främjar lärandet. Det påverkar barns och elevers livschanser och deras möjligheter 
att lyckas i sin framtida skolgång. 
 
Vad vill vi att arbetet med målet ska leda till? 
Målet ska leda till en högre måluppfyllelse och ökad likvärdighet i förskola, skola och fritidshem. Det 
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gäller både kunskapsmål och värdegrundsmål. För alla i organisationen ska det vara tydligt att det är 
undervisningens kvalitet, inte barns och elevers bakgrund som avgör om de når målen. Undervisningen i 
samtliga verksamheter ska vara utformad för att kompensera för barn och elevers olika förutsättningar 
och främja studiero. Skillnaderna i måluppfyllelse som idag finns mellan könen ska minska genom att 
pojkars måluppfyllelse ökar. Kulturskolans undervisning ska genom att erbjuda möjligheter till 
specialisering och fördjupning bibehålla och utveckla sin position som angelägen och relevant 
samarbetspart i utvecklingen av Halmstads kulturliv. 
 
Målet ska bidra till att undervisningen i alla nämndens skolformer vilar på beprövad erfarenhet och 
vetenskaplig grund. Förskolor, skolor och fritidshem har systematik och arbetssätt för att undersöka den 
undervisning barn och elever möter och vilken effekt den har på deras lärande och måluppfyllelse. För 
att kunna ta detta ansvar behöver förskollärare och lärare ges förutsättningar att planera, följa upp och 
utveckla sin undervisning i en miljö som kännetecknas av nyfikenhet, kreativitet och gemenskap. I 
verksamheterna ska det finnas ett öppet klimat och vara tillåtet att både testa nya metoder och 
misslyckas, för att sedan testa något nytt igen. Rektorer ska fungera som pedagogiska ledare och leda 
sina medarbetares lärande och utveckling i ett kollegialt lärande. Huvudmannen ska ge förskolor, skolor 
och fritidshem stöd i att säkerställa undervisningskvalitet med särskilt fokus på likvärdighet och 
kompensatoriskt ansvar. 
 
Varje barn och elev ska känna att pedagoger tror på dem och har höga förväntningar på att de ska lyckas. 
Barn och elever som behöver det ska, direkt när det upptäcks, få det stöd som de har rätt till. Det 
innebär att nämnden över tid vill se en förskjutning av insatser från högstadiet till förskolan och de 
tidigare stadierna. Även barn och elever som behöver utmanas i sitt lärande ska ges bättre möjlighet att 
nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Ett särskilt fokus ska ligga på att utveckla undervisning 
och strukturer som gynnar pojkars lärande. 
 
Grunden för att en elev ska uppnå behörighet till gymnasiet byggs redan i förskolan. Genom att utveckla 
undervisningen inom vissa identifierade områden/ämnen ska behörighet till gymnasieskolan öka. Utifrån 
det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå har det över tid uppmärksammat att låg 
måluppfyllelse återfinns inom matematik och svenska som andraspråk. Nämnden vill se insatser inom 
dessa områden. 
 
Nämnden kommer efterfråga underlag på hur förskolor och skolor arbetar med att utveckla 
undervisningen och vilka behov av stöd dessa har från huvudmannen. Alla inom nämndens 
ansvarsområde ska känna ett gemensamt ansvar för att alla barn och elever ska kunna nå så långt som 
möjligt utifrån sina förutsättningar. Varje nivå i styrkedjan ska ta sitt ansvar för att höja måluppfyllelsen. 
Verksamheter som under längre tid haft svårigheter att vända måluppfyllelsen och resultaten på egen 
hand ska ges stöd i arbetet. 

I Halmstads förskolor, skolor och fritidshem ska alla barn och elever få likvärdiga 
förutsättningar till en bra start i livet 
Beskrivning 
En bra start i livet förstärker det strategiska området ”Den inkluderande kommunen” i 
planeringsdirektivet 2021–2025 där utveckling mot en mer jämlik hälsa och välmående skrivs fram. I 
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målet I Halmstad ska allas uppväxtvillkor vara goda, jämlika och jämställda omnämns också att 
segregation och oacceptabla skillnader i barns uppväxtvillkor ökar; likså i målet Halmstad ska vara en 
jämlik och trygg kommun som särskilt fokuserar på minskad bostadssegregation och ökad inkludering 
och integration. 

Varför är målet viktigt? 
En av samhällets viktigaste uppgifter är att ge varje barn som föds goda förutsättningar för att få en bra 
uppväxt och att få utveckla de förmågor som krävs för att leva ett gott liv. Den sociala ojämlikhet i hälsa, 
och välmående som råder bland barn och unga i Halmstad är idag ett hinder för detta, och påverkar 
kommunens utveckling på lång sikt. Från januari 2020 är Barnkonventionen en del av svensk lag, vilket 
påverkar nämndens arbete framåt. Lagen innebär bland annat att barnets bästa ska komma i främsta 
rummet vid alla åtgärder som rör barnet, men också att barn har rätt att få sina åsikter beaktade i frågor 
som rör dem. 

Barns och elevers psykiska hälsa behöver ses i ljuset av hela deras livssituation, något som 
Planeringsdirektiv 2021 - 2025 också belyser. Familjesituationen och fritiden har minst lika stor påverkan 
som förskolan, skolan och fritidshemmet, vilket innebär att barn- och ungdomsnämnden måste 
samverka mer med andra nämnder och myndigheter för att öka barns och elevers välmående. Det 
behövs en tydlighet kring varje verksamhets uppdrag och att dessa agerar tillsammans så att det gör 
skillnad och inget barn eller elev med stort stödbehov faller mellan stolarna. 

Att upptäcka behov och ge insatser tidigt har visat sig vara gynnsamt för det enskilda barnet och eleven 
samtidigt som det är samhällsekonomiskt lönsamt. Barn och elever i familjer med påtaglig psykosocial 
problematik, HBTQ-personer, barn och elever med funktionsvariationer samt elever med hög frånvaro 
är särskilt viktiga att uppmärksamma eftersom dessa grupper har större risk att må dåligt eller drabbas av 
ohälsa. 

Halmstad blir en allt mer segregerad kommun. Skolan ska vara en plats där elever med olika bakgrunder 
och förutsättningar möts men segregationen i skolan har ökat. Det är ett allvarligt hinder att barn och 
elever med svaga socioekonomiska förutsättningar koncentreras till ett fåtal förskolor och skolor. 
Skolsegregationen riskerar att leda till att vissa skolor får stora svårigheter att kompensera för elevers 
olika behov och förutsättningar. Trots den boendesegregation som finns i Halmstad kan huvudmannen 
med olika styrmedel både försöka minska effekterna av befintlig segregation och främja en jämnare och 
mer blandad elevsammansättning. 

Som framgångsrik huvudman behöver barn- och ungdomsnämnden lyckas med att kompensera för 
skillnader i uppväxtvillkor hos dagens barn och elever för ett i framtiden mer inkluderande och attraktivt 
Halmstad. En fungerande förskolevistelse och skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för 
självförsörjning och en välfungerande plats i samhället. En bra utbildning är också ett av de mest 
effektiva medlen som samhället har för att bryta socioekonomiska begränsningar för den enskilda 
individen. En förutsättning för en bra skolgång är att barn och elever har en trygg och stimulerande 
miljö i förskola, skola och fritidshemmet, så att alla vill vara där och utvecklas. 

Vad vill vi att arbetet med målet ska leda till? 
Barn och elever ska uppleva att de mår väl och att de får det stöd de behöver för att utvecklas och lära i 
alla våra förskolor och skolor. Barn och elever med flera riskfaktorer samt deras vårdnadshavare ska 
känna att myndigheter och olika delar av kommunens verksamheter samarbetar och samagerar för att 
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barn och elever ska kunna utveckla god hälsa, tilltro till sin egen förmåga och vara inkluderade i 
samhället. 

Resurser ska styras så att det påverkar möjligheter att genomföra tidiga förebyggande och främjande 
insatser för en god hälsa och undvika eller minimera åtgärdande insatser senare. Alla barn och elever ska 
mötas av tillgängliga lärmiljöer där olikheter ses som en tillgång i undervisningen och för lärandet. Det är 
miljön som ska anpassas till barnens och elevernas behov och inte tvärtom. Varje förskolas 
barnhälsoarbete, skolas elevhälsoarbete och den centrala barn- och elevhälsan ska anpassas så att arbetet 
sker strukturerat och evidensbaserat utifrån de aktuella barnens och elevernas behov. Alla barn och 
elever ska oberoende av bakgrund och förutsättningar tidigt och genom hela utbildningen uppleva 
tillfredsställelse av att lyckas, att duga och att kunna. Kulturskolan bidrar till detta genom att 
kontinuerligt utveckla förmågan att förmedla tradition och kulturarv, men också att möta och 
vidareutveckla nya kulturella uttryck med utgångspunkt från barnkonventionens artikel 31 – Barn har 
rätt till lek, vila och fritid. 

Målet syftar till att kortsiktigt kompensera för och att långsiktigt bryta skolsegregationen. På förskolor i 
utsatta områden är det därför särskilt viktigt att barn ges rika upplevelser att samtala om och att ett 
läsfrämjande arbete utvecklar barns språk-, läs- och skrivförmåga i svenska språket. Skolorganisationen 
och elevströmmar ska vara så utformade att de bidrar till att bryta segregationen i kommunens skolor. 
Barn- och ungdomsnämnden vill se fler tillfällen då elever från olika delar av kommunen möts och delar 
erfarenheter med varandra. 

I Halmstads förskolor, skolor och fritidshem har barn och elever ett reellt inflytande 
och förbereds till att bli aktiva demokratiska världsmedborgare 
Beskrivning 
Målet förstärker det strategiska området i ”Den inkluderande kommunen” i planeringsdirektivet 2021 -
2025 och målet I Halmstad ska allas uppväxtvillkor vara goda, jämlika och jämställda som refererar till 
barnkonventionen och att barn har rätt att få sina åsikter beaktade i frågor som rör dem. I  målet 
Halmstad ska vara en jämlik och trygg kommun poängteras att invånare i kommunen ska känna till sina 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter till att påverka. Alla ska ha möjlighet att på jämlika villkor vara 
delaktiga i de demokratiska processerna. 

Varför är målet viktigt? 
Vi lever i en tid då barn och elever får ökat utrymme i samhället men där mycket arbete kvarstår för att 
det ska innebära reellt inflytande. Barn- och ungdomsnämndens verksamheter har en särskild viktig roll i 
att undervisa om men också tillämpa och utveckla demokrati tillsammans med barn och elever vilka 
utgör framtidens Halmstad. Det är därför av central vikt att förskola och skola stimulerar barns och 
elevers nyfikenhet samt visar tillit till barn och elevers förmågor för att skapa ett samhällsengagemang 
och framtidstro. 

Enligt läroplanerna och Barnkonventionen ska de demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar 
och vara delaktig omfatta alla barn och elever. Påverkansgraden ska också öka med barns och elevers 
ålder. På så vis förbättras deras möjligheter att utveckla de kunskaper och färdigheter som förskolan, 
fritidshemmet och skolan lär ut och samtidigt tränas barn och elever i ansvarstagande och demokratiskt 
beslutsfattande. Barn- och ungdomsnämndens strävan att träna barn och elever i delaktighet och 
inflytande är således betydelsefullt både för barns och elevers nuvarande utveckling samt deras och 
därmed hela samhällets framtid. 
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Arbetet med normer och värden spänner över flera sammanlänkade områden. I barn- och 
ungdomsförvaltningen är barns och elevers reella påverkan och delaktighet en del av verksamheternas 
värdegrundsarbete. Det ska engagera all personal och omfatta alla delar av utbildningen då det handlar 
om att skapa en gemensam utveckling och förnyat krafttag kring demokratiuppdraget. Det finns 
utrymme för att utveckla metoder för uppföljning och analys på området, både på enhets- och 
huvudmannanivå. 

Barn och elever får idag inte lika förutsättningar för att få sin röst hörd eller vara med och påverka. När 
barn och elever har en reell påverkan och är delaktiga i sin skolutveckling, skolmiljö och 
undervisningsformer ökar motivationen, måluppfyllelse och deras demokratiska kompetens. Ett aktivt 
värdegrundsarbete är grundläggande för att värna de mänskliga rättigheterna, jämställdhet samt för att 
skapa förutsättningar för att ge alla barn och unga lika möjligheter. 

De svårigheter som kan finnas med att möta och motivera varje barn och elev utifrån hens individuella 
förutsättningar kan ta sig uttryck i form av bristande studiero och problem med kränkande behandling 
elever emellan. Barn och elever som är delaktiga och som kan påverka sin situation känner sig i högre 
utsträckning trygga och inkluderade. Detta bidrar till en positiv vistelse i förskola, skola, fritidshem och i 
förlängningen det demokratiska samhället. Behovet av att utveckla arbetet med normer och värden i den 
dagliga praktiken kvarstår inom förskola, fritidshem och skola i Halmstads kommun. Delaktighet för 
barn och unga är ett sätt att stärka och arbeta för ett ökat inkluderande. 

Vad vill vi att arbetet med målet ska leda till? 
Målet syftar till att barn- och ungdomsnämnden tillsammans med verksamheterna utvecklar rollen som 
demokratiaktör. Barns och elevers nyfikenhet och intresse ska vara en av utgångspunkterna i 
undervisningen. Det innebär att barn och elever har reellt inflytande över undervisningens innehåll och 
upplägg. Det kan ske genom att delta i planeringen och i olika former av uppföljningar. Barn och elever 
ska känna att de kan påverka sin arbetsmiljö och situation. Förskolan, skolan, fritidshemmet och 
kulturskolan ska ha utgångspunkten att barn och ungas delaktighet är kvalitetsdrivande. 

Barn och elever ska i större utsträckning informeras om frågor på förskolan, skolan och fritidshemmet 
som berör dem. Olika forum för samverkan, som exempelvis elevråd, är viktiga sätt att träna på 
representativ demokrati och en möjlighet att påverka förskolan och skolans arbetsmiljö. Vilka forum 
som används ska anpassas efter de lokala förhållandena på förskolan och skolan. Nämnden ser det som 
positivt att testa nya arbetssätt för att nå bredare barn- och elevgrupper för att skapa reell påverkan och 
ökat engagemang. 

Begreppet elevinflytande behöver definieras och problematiseras så att barn, elever och personal har en 
samsyn kring vad barn- och elevinflytande innebär. Kunskapen om demokratiuppdraget, jämställdhet 
och värdegrundsfrågor hos pedagoger ska öka. När demokratiuppdraget och kunskapsuppdraget 
integreras i undervisningen och under hela dagen i förskola och skola, resulterar det i ett levande 
värdegrundsarbete. 

Barn- och ungdomsnämnden ser att värdegrundsarbetet är viktigt för att främja och stärka studieron. 
Arbetet med normer och värden ska främja en studiero för lärande. 

Barn- och ungdomsnämnden är övertygad om att verksamheten som helhet blir bättre om barns och 
elevers tankar tas till vara. Huvudmannen ska utveckla nya arbetsformer för att fånga upp barns och 
elevers åsikter och intressen. 
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I Halmstad utbildas barn och elever av kompetenta och engagerade medarbetare 
som ges möjlighet att utvecklas i sin profession 
Beskrivning 
Kompetensförsörjning och professionsutveckling förstärker målet i Planeringsdirektiv 2021-2025 som 
handlar om att Halmstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Här beskrivs att stora 
pensionsavgångar och ökad efterfrågan på kommunala tjänster gör att Halmstads kommun behöver 
fokusera på att behålla personal samtidigt som många nya medarbetare ska rekryteras.  
 
Varför är målet viktigt? 
Det finns ett tydligt samband mellan barn och elevers lärande och den kompetens som medarbetare 
inom verksamheten har. För att säkra en god undervisning är kompetensförsörjning därför en 
grundförutsättning för verksamheten. Den nationella bristen på flera yrkeskategorier är därmed en 
avgörande utmaning. Huvudmannen behöver kraftsamla kring målområdet då verksamheten inte själv 
klarar av att hantera det inom grunduppdraget.  
 
De närmaste åren planeras flera nya förskolor och grundskolor i Halmstad att öppna eller byggas ut. 
Utöver svårigheter att rekrytera kompetens på grund av naturlig personalomsättning, ställer 
utbyggnadstakten höga krav på en redan hårt ansatt kompetensförsörjning. Det finns även stora 
skillnader i tillgång på kompetens och behörighet mellan och inom förskolor, skolor och fritidshem i 
Halmstads kommun.  
 
Idag förekommer det att skickliga förskollärare, lärare och rektorer undviker att arbeta i 
socioekonomiskt utsatta områden. Det bidrar till att de barn och elever som är i störst behov av en 
kompensatorisk utbildning inte möter den undervisningskvalitet de har rätt till. När förutsättningarna 
skiljer sig åt och barn och elever inte får tillgång till förskollärare och lärare med den utbildning som 
krävs för att få undervisa, harmonierar det inte med ambitionen om en likvärdig förskola, skola och 
fritidshem.  
 
Forskning synliggör betydelsen av att kunna utvecklas i sitt yrke när det kommer till att attrahera och 
bibehålla medarbetare. I framtiden behövs därför kända utvecklingsmöjligheter för att medarbetare ska 
kunna stärkas i sin yrkesskicklighet. Det kan innebära att gå från novis till särskilt skicklig eller att gå från 
ett yrke till ett annat.  
 
När tillgång på kompetens inte motsvarar efterfrågan blir det viktigt att utveckla och utmana rådande 
strukturer, förhållningssätt, organisering och arbetssätt. Det kan handla om att pröva andra yrkesgrupper 
för att se hur olika kompetenser kan användas, samverka eller förstärka varandra för att bidra till en 
lärande organisation.  Kompetensförsörjning och professionsutveckling är ett av barn- och 
ungdomsnämndens svåraste och viktigaste ansvarsområden. 
 
Vad vill vi att arbetet med målet ska leda till?  
Kompetensförsörjning inom barn- och ungdomsnämnden syftar till två saker. Den första är att säkra det 
totala behovet av kompetens. Det andra är att strategiskt organisera verksamheten utifrån den 
kompetens som finns i syfte att minska den pedagogiska segregationen genom att ha rätt kompetens på 
rätt plats.  
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För att förverkliga en sådan ambition är det betydelsefullt att Halmstads kommun agerar som en 
gemensam arbetsgivare, istället för att varje enskild förskola och skola bildar sitt eget system. Det 
innebär ett kollektivt ansvarstagande där barns och elevers lärande samt behov står i centrum. De som 
arbetar på förskolor, fritidshem och skolor i socioekonomiskt utsatta områden ska särskilt uppleva stöd 
och erkännande. 
 
Målet är att systematiskt arbeta för att attrahera, utveckla och erkänna kompetens, för att sedan i dialog 
med medarbetarna använda deras kompetens strategiskt där den bäst behövs. Systematiken skapar en 
effektiv kompetensförsörjning och en möjlighet för medarbetare till professionell utveckling genom hela 
yrkeskarriären.  
 
Rektor ska ha goda förutsättningar att lyckas i sitt uppdrag och inte lämnas ensam i arbetet med 
kompetensförsörjning. Huvudmannen ska hålla ihop och driva arbetet systematiskt så att rektor kan ta 
ansvar för sin nivå. Alla medarbetare ska få uppleva ett hållbart arbetsliv och en möjlighet att utveckla 
sin yrkesskicklighet för att barn och elever ska nå så långt som möjligt. 
 
I tider av brist på legitimerad personal behöver förskollärare, lärare inom skola och fritidshem ges goda 
förutsättningar att specialisera sig mot undervisning och undervisningsrelaterade arbetsuppgifter. Genom 
att pröva nya kompetenser och yrkesgrupper kan lärarprofessionen röra sig mot en sådan specialisering. 
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Resurser och förutsättningar 
Ekonomi 
Budget 2021 med sikte på 2026 

  Utfall år -
1 

Budget 
år 0 

Budget 
år +1 

Plan år 
+2 

Plan år 
+3 

Plan år 
+4 

Plan år 
+5 

Plan år 
+6 

Anslagsområd
ets intäkter 292 651 292 651 292 651 292 651 292 651 292 651   

Lönekostnader         
Lokalkostnader 370 000 340 700 344 970 349 295 350 345 351 400   
Kapitalkostnad
er 15 775 18 110 18 178 20 515 22 439 23 276   

Övriga 
kostnader         

Anslags-
områdets 
kostnader 

2 485 233 2 523 656 2 526 508 2 540 512 2 560 235 2 586 172   

         
Resultat/netto
kostnader/ram 2 192 582 2 231 005 2 233 857 2 247 861 2 267 584 2 293 521   

Internbudget 2021 

Enligt beslut om planeringsdirektiv med budget 2021 får barn och ungdomsnämnden ett driftanslag till 
Grundskolan och barnomsorg om 2 202 965 tkr och Kulturskolan får ett driftanslag om 28 310 tkr. 
Internbudgeten har därefter räknas upp med löneökningskompensationen för 2020 och justerats för 
rättelser av lokalkostnader. 

Större delen av budgeten 66 % fördelas efter den resursfördelningsmodell som nämnden har fattat 
beslut om. Budgeten fördelas till kärnverksamheten dvs de fem skolområdena och till bidrag för 
fristående skolor och förskolor. Principerna för modellen är: 

• Enkel modell som är känd, begriplig, överskådlig 
• Modellen ska främja en likvärdig verksamhet 
• Baserad på forskning - socioekonomiskt viktad resurs 
• Tillämpbar på både kommunal och fristående verksamhet 
• Elevpengen fastställs när nämnden fattar beslut om budget och ändras inte under budgetår 
• Avstämning av antalet barn o elever per månad och justering efter utfall 
• Buffert för hantering av avvikelser i volymer 
• Skolområdena har uppdraget att fördela resurserna och prioritera med hänsyn till varje enhets 

behov och för en ökad måluppfyllelse. 

Resterande del 34 % av budgeten fördelas som anslagsbudget till FOU avdelningen, resursenheter, 
Särskola, fastigheter, förvaltningsgemensamma kostnader och intäkter samt administration. Vid den 
årliga genomgången av denna del av budget har hänsyn tagits till volymförändringar, förändrade 
lagkrav och behov, verksamhetsmål samt möjliga effektiviseringar. 
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  Not Budget 2020 Budget 2021 Diff 
Skolområden 1 1 201 947 1 272 159 70 212 
Fristående 2 254 662 255 582 920 
FoU-avdelningen 3 47 759 48 173 414 
Resursenheter 4 18 428 19 210 781 
Särskola 5 32 537 37 658 5 121 
Förvaltningsgemensamt 6 233 631 233 400 -232 
Fastigheter 7 369 915 340 700 -29 215 
Barn- och 
ungdomsnämnd  1 710 1 744 34 

KomTek 8 4 107 5 295 1 188 
Kulturskolan 9 27 886 29 181 1 295 
Satsningar   25 000 25 000 
Ej fördelad resurs  0 -9 755 -9 755 
Totalsumma  2 192 582 2 258 346 65 764 

  

Skolområdena  Budget 2020 Budget 2021 Diff 
Barn- och elevpeng  974 728 1 031 939 57 211 
Socioekonomiska  125 487 132 227 6 740 
Övrig personal  37 713 38 922 1 209 
Tilläggsbelopp  28 623 30 662 2 039 
Svenska som andra 
språk  15 787 16 311 524 

Stöd till små enheter  678 738 59 

 

Fristående  Budget 2020 Budget 2021 Diff 
Barn- och elevpeng  143 427 147 722 4 295 
Socioekonomiska  10 826 11 438 612 
Övrig personal  6 909 6 865 -44 
Lokalkostnader  48 345 44 129 -4 217 
Tilläggsbelopp  3 879 4 200 321 
Administration 3%  6 856 6 938 82 
Stöd till små enheter  0 0 0 

  

Antalet barn 
och elever Budget 2020 Prognos 2020 Budget 2021 Förändring 

BU20-BU21 

Förändring 
Prognos20-

BU21 
Förskola 5 571 5 592 5 625 54 33 
- varav fristående 
förskola 825 839 828 3 -11 

Fritidshem 4 556 4 423 4 528 -28 105 
Grundskolan 
inkl särskola 12 263 12 212 12 443 180 231 

- varav särskola 77 83 85 8 2 
- varav fristående 
grundskola 1 300 1 286 1 282 -18 -4 

Not 1 och 2 skolområdena och fristående verksamheter 
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Barn och elevpengen Här ingår budget för pedagogisk personal i grundskola, fritids och förskola, 
ledningsresurs, läromedel samt övrigt material. Budgeten är baserad på prognostiserat barn och elevantal 
och tar hänsyn till ålder och vistelsetider. Pengen är beräknad efter personaltäthet, aktuell medellön och 
nyckeltal för övrigt material. Det finns en förvaltningsgemensamt budgeterad buffert på 1 000 kkr för 
hantering av fler barn och elever. Skolområdena erhåller eller får lämna tillbaka budget (barn och 
elevpeng) efter faktiskt utfall. De fristående verksamheterna får bidrag per månad baserat på faktiskt 
antal barn och elever. 15 % av den totala barn och elevpengen till grundskolan fördelas efter de 
socioekonomiska faktorerna kön, invandrad, högsta utbildningsbakgrund för förälder, ekonomiskt 
bistånd, bor med en eller båda vårdnadshavarna samt hushållsinkomst. Till förskolan fördelas 8 % av 
barn och elevpengen och till fritidshemmen fördelas 3 % efter socioekonomiska faktorer. 

Barn- och elevpeng, 
kr/barn Budget 2020 Budget 2021 Diff Procentuell ökning 

Förskola 1-3 <=25 
tim 84 713 88 292 3 579 4,2 % 

Förskola 1-3 >25 
=<39 tim 109 768 114 420 4 652 4,2 % 

Förskola 1-3 =>40 129 827 135 337 5 511 4,2 % 
Förskola 4-5 <=25 
tim 54 539 56 826 2 286 4,2 % 

Förskola 4-5 >25 
=<39 tim 79 864 83 235 3 371 4,2 % 

Förskola 4-5 =>40 91 987 95 877 3 890 4,2 % 
Fritids 27 349 27 783 434 1,6 % 
Skola F-3 34 198 35 292 1 094 3,2 % 
Skola 4-6 41 739 43 069 1 331 3,2 % 
Skola 7-9 47 427 48 919 1 492 3,1 % 

  

Socioekonomisk resurs, 
kr/ barn Budget 2020 Budget 2021 Diff 

Förskola    
Fristående 5 836 6 553 717 
Centrum 10 294 10 784 490 
Norr 8 106 7 798 -308 
Söder 9 240 9 457 216 
Väster 5 836 5 973 137 
Öster 7 700 7 798 97 
Fritidshem    
Fristående 641 650 8 
Centrum 1 349 1 367 18 
Norr 852 863 11 
Söder 1 024 1 038 13 
Väster 699 708 9 
Öster 1 005 1 018 13 
Grundskola    
Fristående 4 401 4 733 332 
Centrum 10 534 10 743 210 
Norr 6 421 6 761 340 
Söder 8 081 8 715 634 
Väster 4 978 5 034 55 
Öster 8 081 8 039 -42 
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Övrig personal Resursen fördelas efter antal elever och antalet enheter i grundskolan. I övrig personal 
ingår resurs för kuratorer, skolsköterskor, skolvärdar, SYV och bibliotekspersonal. 

För att klara effektiviserings- och besparingskravet har budgeten för övrig personal inte utökats för 
volymökningen fler elever. Den ökade budgeten omfattar endast löneökningar och PO pålägg. 

Tilläggsbelopp är behovsprövad ersättning för elever med funktionsnedsättning. Budgeten är justerad 
för fler barn och elever samt löneökningar. 

Svenska som andra språk   budget fördelas efter antal elever som läser ämnet. Budgeten är uppräknad 
med löneökningar och högre  Po-pålägg. 

Bidrag till fristående verksamheter beräknas på samma grunder som till den kommunala 
verksamheten. Det som skiljer är lokalkostnader, centralt budgeterade kostnader och administration som 
ingår i bidraget. För den kommunala verksamheten budgeteras lokaler och administration 
förvaltningsgemensamt. Beräkningen för lokalbidrag baseras på budgeten för kommunens lokalkostnad 
per barn och elev. Bidraget påverkas 2021 av att budgeterade kostnader för lokaler har minskat. 
Samtidigt ökar bidraget för barn och elevpengen och de politiska satsningarna. Bidraget för 
administration beräknas med 3 % av det totala bidraget innan momsersättning. De fristående 
verksamheterna kan söka ersättning för tilläggsbelopp till barn och elev med behov av stöd. Ansökan 
görs till FOU avdelningen. 

Not 3 FOU avdelningen är organiserad i 3 enheter: elevhälsa, migration- och modersmål samt lärande 
som ger stöd till kommunala och fristående enheter. Budgeten är minskad med 750 tkr i enheten för 
lärande, 1 400 tkr i enheten för barn och elevhälsa och med        1 700 tkr i enheten för modersmål och 
migration vilket är ett led i besparings och effektiviseringsarbetet. 

Not 4 Resursenheter Resursenheterna är förskolor och skolor med verksamhet för barn med särskilda 
behov och som servar hela kommunen. Budgeten är uppräknad med löneökningar och anpassad till 
elevantalet. 

Not 5 Särskola Särskolan har sedan 2019 en stor ökning av antalet elever har i budget 2021 anpassat sin 
organisation efter antalet elever som är inskrivna i verksamheten. 

Förvaltningsgemensamt Budget 2020 Budget 2021 Diff 
Administration 42 406 43 085 679 
Måltider 146 344 150 931 4 587 
Skolskjuts 40 330 38 000 -2 330 
Central IKT-kostnader 37 787 42 825 5 038 
Buffert barn- och elevpeng 1 000 1 000 0 
Interkommunal ersättning 1 500 1 850 350 
Gemensamma HR-medel 7 908 8 805 897 
Barnomsorgsavgifter -80 000 -83 500 -3 500 
Mobil förskoleverksamhet 1 540 1 540 0 
Arbetskläder fsk/fth 1 550 1 550 0 
Obligatorisk lovskola 500 500 0 
Pedagog brandövningar 
skolor 606 606 0 

Kameraövervakning 175 100 -75 
Strategisk 
kompetensförsörjning 2 325 2 250 -75 

Vaktmästare förskola, övrig 
pers 5 543 4 037 -1 506 
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Förvaltningsgemensamt Budget 2020 Budget 2021 Diff 
Vaktmästare grundskola, 
övrig pers 7 880 9 176 1 296 

Not 6 förvaltningsgemensamt 

Administrationen Trots att verksamheten växer och behovet av administration och stöd ökar utökas 
inte de administrativa avdelningarna i motsvarande omfattning. Istället minskar bemanningen något och 
budget för övriga kostnader minskas som ett led i effektiviserings och besparingsarbetet. Budgeten är 
justerad med löneökningar och ökat Po påslag. 

Måltider Budget för måltider omfattar alla köpta portioner till förskola, fritidshem och grundskola samt 
pedagogiska portioner. Jämfört 2020 är priset uppräknat för inflation, löneökningar, något högre 
livsmedelskostnader. Förra årets besparing med 2 000 kkr ligger kvar. 

SkolskjutsEffektiviseringar har gjorts de senaste åren och fortsätter att minska kostnaden för skolskjuts. 

Gemensamma IT kostnader Budgeten för hyra av ITA är utökad med anledning av fler användare 
och den satsning på digitala verktyg som är beslutad. Samtidigt är effektiviseringar gjorda vilket innebär 
att it verktygen hyrs i 4 år istället för 3 år och det ger en minskad kostnad på 1 500 kkr per år. 

Buffert barn och elevpeng Budgeten ska hantera osäkerheter om det totala antalet barn och elever och 
ligger kvar på totalt 1000 kkr. 

Interkommunal ersättning en något ökad budget baserad på något fler och dyrare köpta platser. 

Gemensamma HR medel omfattar budget för personalvård och hälsobidrag,. Budget för hälsobidrag 
till personal är ökad med 1 000 kkr till 3 900 kkr. 

Strategisk kompetensförsörjning   omfattar flera satsningar som tex utbildning barnskötare till 
förskollärare, lärarlyft specialpedagog och rekrytering. Flera satsningar är dessutom 
statsbidragsfinansierade. 

Barnomsorgsintäkterna beräknas öka med anledning av fler barn i förskolan och fler elever på fritids 
samt högre inkomsttak i maxtaxan med 3 500 kkr. 

Vaktmästartjänster köp av tjänst FM service  Vaktmästartjänsterna har utökats i grundskolan och 
minskats i förskolan. 

Not 7 Fastigheter Kostnaderna för hyra av fastigheter minskar kraftigt till 2021. Orsaken är uppsagda 
lokaler, mark och etableringskostnaderna för nybyggnation minskar, hyreskostnader för paviljonger 
minskar och internränta för hyra är sänkt. 

Not 9 Kulturskolan Kulturskolan har fått en egen anslagsbudget från 2021. Anslaget är utökat med 
500 kkr. Internbudgeten är justerad med förändrade hyreskostnader, kapitalkostnader och löneökningar. 
Administrativ ekonomipersonal som stödjer Kulturskolan är flyttad till administrationsbudgeten 
Nymansgatan. 

Not 10 Satsningar Enligt beslutet i planeringsdirektiv med budget 2021-2025 får barn och 
ungdomsnämndens verksamhet Grundskola och barnomsorg, en förstärkt budget med totalt 25 000 tkr. 

• Förstärkt barn- och elevhälsa 13 000 kkr. (Fördelas till förskola 2 000, skola 10 400, 
grundsärskola 600.) 

• Utökad satsning på förebyggande, samordnande och tidiga insatser 6 000 kkr. Hela summan 
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budgeteras på centralt objekt för beslut om senare hantering. 
• Minskade barngrupper 6 000 kr. Hela summan budgeteras till förskola. 

Not 11 Ej fördelad resurs 

En budgetpost med - 9 176 tkr föreslås för att avvakta 2020 års resultat och resultatbalansering till 
budget 2021. 

Driftsförändringar och investeringar 

Driftsförändringar 

Driftsförändringar/investeringar Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Utfall 
2023 

Utfall 
2024 

Utfall 
2025 

Utfall 
2026 

- Ramförändring 38 423tkr 41 275tkr 55 279tkr 75 002tkr 100 939tkr 100 939tkr 
Barnomsorgsintäkter ökar med volymer och 
maxtaxan. Förvaltningens förslag till ny 
barnomsorgstaxa ger ökade intäkter från 2022. 

3 500tkr 10 586tkr 11 287tkr 12 057tkr 13 003tkr 13 003tkr 

Effektivisering resurscentrum - görs inom 
modersmål, elevhälsa och enheten för lärande. 3 880tkr 4 450tkr 5 250tkr 5 700tkr 5 700tkr 5 700tkr 

Effektiviseringar förvaltningsgemensamt under 2021 
- administrationen, kvalitetsavdelningen och 
skolskjuts. 

3 800tkr 3 800tkr 3 800tkr 3 800tkr 3 800tkr 3 800tkr 

Effektiviseringar Kärnverksamheten - läggs på 
förskolan, grundskolan och fritidshemmen. 10 595tkr 33 155tkr 63 687tkr 91 768tkr 102 822tkr 102 822tkr 

Fler barn och elever i verksamheten innebär att barn- 
och elevpengen behöver öka för att finansiera fler 
pedagoger, mat och material samt 
ledningsfunktioner. 

-
18 000tkr 

-
42 100tkr 

-
59 700tkr 

-
80 600tkr -97 700tkr -97 700tkr 

IT-kostnader ökar pga volymer, valutakurser, inflation 
och ökad digitalisering i verksamheten. 
Effektivisering ingår från 2021 genom att hyra av 
datorarbetsplats och digitala verktyg förlängs till fyra 
år. 

-4 500tkr -4 500tkr -4 500tkr -5 500tkr -6 500tkr -6 500tkr 

Jämnare kvalitet och minskad segregation.       

Kapitalkostnader -1 030tkr -1 098tkr -3 935tkr -6 859tkr -9 196tkr -9 196tkr 
Kostnadsökning vid nystarter av verksamhet - extra 
bemanning, materialkostnader, flyttkostnader och 
vissa lokalkostnader som inte fastighetskontoret 
finansierar. 

-2 500tkr -2 500tkr -3 500tkr -3 500tkr -3 500tkr -3 500tkr 

Kulturskolan - får eget anslag -
27 810tkr 

-
27 810tkr 

-
27 810tkr 

-
27 810tkr -27 810tkr -27 810tkr 

Kulturskolan - ökat anslag -500tkr -500tkr -500tkr -500tkr -500tkr -500tkr 
Kulturskolan får ett eget anslag 27 810tkr 27 810tkr 27 810tkr 27 810tkr 27 810tkr 27 810tkr 
Lokalkostnader - förvaltningen anpassar sina lokaler 
efter behov. 11 950tkr 11 450tkr -

11 250tkr 
-

32 550tkr -48 150tkr -48 150tkr 

Politiska satsningar - KF beslut gällande elevhälsa, 
minskade barngrupper och tidiga insater. 

-
25 000tkr 

-
28 500tkr 

-
28 500tkr 

-
28 500tkr -28 500tkr -28 500tkr 

Rekrytering- och personalvårdskostnader ökar. Brist 
på behörig personal kommer leda till ökade 
rekryterings- och lönekostnader. Insatser kommer 
krävas för att behålla och utveckla personalen i 
verksamheten. 

-1 000tkr -4 000tkr -4 000tkr -5 000tkr -5 000tkr -5 000tkr 

Särskolan - antalet elever som skrivs in fortsätter att 
öka. -4 000tkr -5 900tkr -7 800tkr -9 700tkr -11 600tkr -11 600tkr 

Ökade kostnader för köpta tjänster, fristående bidrag 
samt po (ingår i ramökning). 

-
15 618tkr 

-
15 618tkr 

-
15 618tkr 

-
15 618tkr -15 618tkr -15 618tkr 

1. Kompletterande text: 
2. Driftsförändringarna ovan är hämtade från planeringsanalysen 2021-2026. 
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3. Kostnadsökningar pga volymökningar är inkluderade, men förvaltningen ser ett ökat behov för barn i behov 
av stöd och extra insatser. Politiskt beslutade satsningar på elevhälsa, minskade barngrupper i förskolan och 
tidiga insatser ingår i budgetramen och innebär ökade personalkostnader. 

4. Effektiviseringar har gjorts på administrationen, modersmål och IT. Förvaltningens budgetarbete utgår från 
att undvika effektiviseringar i kärnverksamheten men då effektiviseringsbehoven enligt planeringsdirektivet 
är så omfattande går det inte att undvika. Detta kommer leda till lägre bemanning per barn och elever med 
stor risk att barn- och elevgrupperna blir större med konsekvensen att verksamheten ges sämre möjlighet att 
möta barn och elever individuellt. Det leder i sin tur till sämre välbefinnande och möjlighet att utvecklas och 
lära och i slutändan påverkas behörigheten till gymnasieskolan. Det är svårt att adressera behovet av 
utvecklingsinsatser utifrån segregation, tidiga insatser och ökad måluppfyllelse då dessa stora krav på 
effektiviseringar finns. 

5. Kulturskolan har flyttats till ett eget anslagsområde. 
6. Det som rör ökade behov med anledning av pågående pandemi har inte tagits hänsyn till i budgetarbetet 

med anledning av att det råder stor osäkerhet kring å ena sidan ökade kostnader med anledning av ökade 
behov och å andra sidan uteblivna kostnader med anledning av ej utförd verksamhet om smittspridning 
fortsätter. 

Investeringar 

Driftsförändringar/investeringar Utfall 2021 Utfall 2022 Utfall 2023 Utfall 2024 Utfall 2025 Utfall 2026 
Inventarieanslag till nya 
grundskoleplatser 

  -40 000tkr -6 000tkr -25 000tkr -22 000tkr 

Inventarier till nya förskolor -1 200tkr -800tkr -3 600tkr -1 600tkr   
Årligt anslag inventarier -6 000tkr -6 000tkr -6 000tkr -6 000tkr -6 000tkr -7 000tkr 

 

Personal 

Personalnyckeltal 
HR-kategori HR-nyckeltal 

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro 

Total sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) 
Summa tid med långtidsjukfrånvaro - mer än 60 dagar (%) 
Summa sjukfrånvarotid (%) 
Summa sjukfrånvarotid - 29 år och yngre (%) 
Summa sjukfrånvarotid - 30-49 år (%) 
Summa sjukfrånvarotid - 50 år och äldre (%) 
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Internkontroll 
Verksamhet 

Risk Beskrivning 

 Eleverna i grundskolan får inte sin garanterade 
undervisningstid på grund av schemabrytande 
aktiviteter utan koppling till undervisning 

Schemabrytande aktiviteter gör att eleverna riskerar att 
inte få sin garanterade undervisningstid 

 Förvaltningsgemensam timplan följs inte 

Förvaltningen har tagit fram en årskursspecificerad 
timplan. Om skolorna inte följer timplanen riskerar 
eleverna att inte få den undervisningstid som de har rätt 
till. 

 Uppgifter om barn och elever med skyddad 
identitet lämnas ut. 

Det finns rutiner kring hantering av elever och barn med 
skyddade personuppgifter men det finns risk att dessa inte 
efterlevs i verksamheten. Om så sker finns en risk att barn 
och elever som lever med skyddad identitet kan fara illa. 

 Elever inte känner till rutiner för brand i skolbuss Ny rutin har skapats för brandövningar på skolbuss. 

Ekonomi 
Risk Beskrivning 

 Representation sker vidlyftigare än vad som kan 
anses rimligt. Regler för representation följs inte i 
bokföringen. 

Vid all representation, såväl intern som extern, ska syfte 
och deltagare anges för att visa anledningen till 
representationen. 

 Inköp görs ej enligt ramavtal. 

Inköp ska göras enligt kommunens ramavtal och Barn- 
och ungdomsnämndens inköpsorganisation. Följs inte 
detta bryter kommunen mot lagen om offentlig 
upphandling (LOU) och kan bli skadeståndsskyldig. 

Lagar, riktlinjer och planer 
Risk Beskrivning 

 Risk att inte dubbla belastningsregister lämnas 
vid anställning inom LSS 

Barn- och ungdomsnämnden har från och med augusti 
2020 tagit över korttidstillsynen enligt LSS. 
Belastningsregisterutdrag ska uppvisas för både 
skolverksamhet och LSS för anställda inom denna 
verksamhet. 

 Barn tillfrågas inte i ärenden som rör dem 
Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020 där framgår att 
barn ska höras i ärenden som rör dem. 

Administration/it 
Risk Beskrivning 

 Risk att personuppgifter hanteras felaktigt. 

GDPR innebär en striktare reglering om hur 
personuppgifter får hanteras. Om de hanteras felaktigt 
finns en risk att personer utsätts för kompromissad 
integritet. 

HR/medarbetare 
Risk Beskrivning 

 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
involveras inte i nyanställning av skolsköterskor. 

MAS ska involveras i nyanställning av skolsköterskor för 
att säkra att den sökande är behörig. Vid brist finns det 
risk att anställning sker av obehörig personal. 
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Bilaga Uppdrag Organisation för elevers rätt 
till stöd och flexibla lärmiljöer 

 

Bakgrund 
Skolhuvudmannen har ett särskilt ansvar i styrkedjan att det skapas strukturer och rutiner samt tillses att det finns 
kunskap och kompetens för att ge alla barn och elever den ledning, stimulans och det stöd de behöver samt för att 
tidigt upptäcka barn och elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Huvudmannen behöver få 
kunskap om det tillförs tillräckliga resurser för detta arbete och att det sker en återkommande uppföljning, analys, 
planering och utveckling av arbetet med stöd i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar bland annat ansvar för detta genom att i sin verksamhetsplan rikta fyra 
strategiska verksamhetsmål som tillsammans skapar rörelse mot en mer likvärdig utbildningsverksamhet i 
Halmstad där alla barn och elever får det stöd som krävs för att nå så långt som möjligt. Nedan följer några 
exempel på skrivningar från verksamhetsplanen:  
 
”Undervisningen i samtliga verksamheter ska vara utformad för att kompensera för barn och elevers olika förutsättningar och främja 
studiero.”(Mål 1 Utvecklad undervisning). 
 
”Barn och elever ska uppleva att de mår väl och att de får det stöd de behöver för att utvecklas och lära i alla våra förskolor och 
skolor... Alla barn och elever ska mötas av tillgängliga lärmiljöer där olikheter ses som en tillgång i 
undervisningen och för lärandet. Det är miljön som ska anpassas till barnens och elevernas behov och 
inte tvärtom…Resurser ska styras så att det påverkar möjligheter att genomföra tidiga förebyggande och främjande insatser för en 
god hälsa och undvika eller minimera åtgärdande insatser senare.” (Mål 2 En bra start i livet) 
 
”Kompetensförsörjning inom barn- och ungdomsnämnden syftar till två saker. Den första är att säkra det totala behovet av 
kompetens. Det andra är att strategiskt organisera verksamheten utifrån den kompetens som finns”. (Mål 4 Strategisk 
kompetensförsörjning och professionsutveckling) 
 
På skolnivå behöver rektor skapar strukturer och förutsättningar samt leda arbetet med att ge alla barn och elever 
ledning, stimulans och stöd för att nå så långt som möjligt i sin utveckling. Rektor är den som organiserar 
verksamheten så att den utgår från barns och elevers förutsättningar, behov och perspektiv. I detta ingår att alla 
barn och elever ska få möta en tillgänglig pedagogisk, social och fysisk lärmiljö utifrån deras behov. 
Huvudmannen behöver stödja rektor i detta arbete. 
 
Syfte och frågeställningar 
Uppdraget syftar till att undersöka och ge barn- och ungdomsnämnden en bild av skolors förutsättningar för att 
organiserar sin verksamhet för att alla elever ska kunna få stöd på sin egen skola. Genom att välja ut ett antal 
skolor skulle en lärande uppföljning kunna konstrueras för att skapa bilder av: 
 

• Hur ser de olika lärmiljöerna ut för elever i Halmstads kommun ibland annat klassrum, 
flexgruppsmiljö och utemiljö? 

• Vilken kompetens organiseras kring elever med störst behov av stöd?  
• Finns det en variation i hur skolor organiserar sig och hur syns detta i skolornas prioriterade mål 

och i skolornas ekonomi?  
• Upplever sig personalen ha förutsättningar att möta alla elever i den pedagogiska, sociala och 

fysiska miljön?  
• Har personalen tillräcklig kunskap och kompetens för att fånga upp barn och elever i behov av 

extra anpassningar och särskilt stöd och för att kunna ge detta? 
• Sker en återkommande uppföljning, analys, planering och utveckling av arbetet? 
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Förutom en nulägesbild ska nämnden presenteras förslag på insatser och prioriteringar som kan göras både på 
kort och lång sikt. Förslag till områden att för vidare undersökning kan också föras fram.    
 
Uppdrag kan lämpligen samorganiseras med uppföljningsuppdraget barn- och ungdomsförvaltningen ämnar 
genomföra kopplat till extra anpassningar, särskilt stöd. 
 
Ansvarig: förvaltningschef 
Återrapporteras: till barn- och ungdomsnämnden senast december 2021, med en delrapportering juni 2021  

 

 


	Inledning
	Grunduppdrag
	Struktur
	Process
	Resultat

	Kvalitet
	Nämndens mål I Halmstads förskolor, skolor och fritidshem ska måluppfyllelsen öka genom en utvecklad undervisning
	I Halmstads förskolor, skolor och fritidshem ska alla barn och elever få likvärdiga förutsättningar till en bra start i livet
	I Halmstads förskolor, skolor och fritidshem har barn och elever ett reellt inflytande och förbereds till att bli aktiva demokratiska världsmedborgare
	I Halmstad utbildas barn och elever av kompetenta och engagerade medarbetare som ges möjlighet att utvecklas i sin profession

	Resurser och förutsättningar
	Ekonomi
	Budget 2021 med sikte på 2026
	Driftsförändringar och investeringar
	1. Kompletterande text:

	Personal
	Personalnyckeltal


	Internkontroll
	Verksamhet
	Ekonomi
	Lagar, riktlinjer och planer
	Administration/it
	HR/medarbetare

	Bilaga Uppdrag Organisation för elevers rätt till stöd och flexibla lärmiljöer

