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Program
Barn- och fritids
programmet
Bygg- och anläggnings
programmet

Ekonomi
programmet
El- och energi
programmet
Estetiska
programmet

Fordons- och transport
programmet
Handel- och administrations
programmet
Hantverksprogrammet
Hotell- och
programmet
Industritekniska
programmet
International Baccalaureate
Introduktionsprogrammet

Naturvetenskaps
programmet
Restaurang- och livsmedels
programmet
Samhällsvetenskaps
programmet
Teknik
programmet

Vvs- och fastighets
programmet
Vård- och omsorgs
programmet

Inriktningar som erbjuds
Fritid och hälsa
Pedagogiskt arbete
Socialt arbete
Anläggningsfordon
Husbyggnad
Mark och anläggning
Måleri
Plåtslageri
Ekonomi
Juridik
Elteknik
Bild och formgivning
Dans
Estetik och media
Musik
Teater
Godshantering
Lastbil och mobila maskiner
Personbil
Transport
Handel och service
Florist
Frisör
Övriga hantverk
Hotell och konferens
Turism och resor
Produkt och maskinteknik
Svetsteknik
Preparandutbildning
Programinriktat individuellt val
Yrkesintroduktion
Individuellt alternativ
Språkintroduktion
Naturvetenskap
Naturvetenskap och samhälle
Kök och servering
Bageri och konditori
Beteendevetenskap
Samhällsvetenskap

Design och produktutveckling
Informations- och medieteknik
Produktionsteknik
Samhällsbyggande och miljö
Teknikvetenskap
Kyl- och värmepumpsteknik
Vvs

Gymnasieskola
Sannarp
Sture

Per skola
30
9

Totalt
30

Kattegatt
Praktiska

64
32

96

Kattegatt
Aspero
Kattegatt
Praktiska
Sture
Drottning Blanka
Ljud & bild

90
28
32
10
105
12
105

118

Kattegatt
Praktiska

32
18

50

Sture

33

33

Drottning Blanka
Praktiska

20
59

79

Sture

32

32

Kattegatt

16

16

Sannarp
Kattegatt
Sannarp
Sture
Praktiska

30
12
76
96
79

30
263

Kattegatt
Sannarp
Sture

90
90
39

180

Sannarp
Sture
Aspero
Drottning Blanka
Kattegatt
Ljud & bild

150
30
56
24
60
70

260

Kattegatt
Praktiska
Sannarp
Sture
Drottning Blanka
Praktiska

16
12
60
5
24
10

28

42
222

39

130

99
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Anmälningsärenden
1. HUKSAM protokoll

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhet 130 Arbetsmarknadsåtgärder
Driftredovisning
Periodresultatet (”Utfall”-kolumnerna)
 Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat
jämfört med föregående års motsvarande periodresultat.
Verksamhet 130 består av Arbetsmarknadsenheten, Daglig verksamhet, Ekonomiskt bistånd (de delar
som inte är bidrag till enskilda) och Flyktingetablering. Verksamhetens totala resultat är 6 459 kkr.
bättre än föregående år, en ökning med c:a 17 %. Detta beror främst på kostnader som inte blivit
bokförda. Den största delen av avvikelsen förklaras av att Daglig verksamhet arbetade med
intäktsbudget förra året vilket inte förekommer i år.
Arbetsmarknadsenhetens utfall för perioden är c:a 17 % lägre jämfört med motsvarande period
föregående år. De arbetsmarknadspolitiska anställningarna och anställningsstöden förändras ständigt.
Enheten har deltagare med anställningsstöd med löneutbetalningar, men samtidigt finns det en
eftersläpning i utbetalningen av de olika anställningsstöden. Antalet i åtgärder under perioden är färre
i år jämfört med föregående år.
Den del av Ekonomiskt bistånd som belastar verksamhet 130, d.v.s. kostnader utöver bidrag till
enskilda, har jämfört med motsvarande period föregående år c:a 24 % högre utfall. En förklaring till
detta är att intäkterna var högre för perioden föregående år p.g.a. omföringar av balansmedel.
Enheten för etablering av flyktingar har jämfört med motsvarande period föregående år ett högre
utfall. Detta som en följd av större flyktingmottagning med intäkter från Migrationsverket. En del kan
även förklaras av ännu ej bokförda kostnader.
Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör
jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period.
Personalkostnaderna har minskat mellan perioderna med c:a 6 % (2 145 kkr). Detta främst beroende på
lägre utfall på arbetsmarknadsanställningar.


Prognos – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen)
 Kommentera prognosticerade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram.
– Om det prognosticeras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller
planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram.
Ingen avvikelse mot kommunfullmäktiges fastställda ram.
Kommentera och analysera särskilt prognosticerade avvikelser för personalkostnader
jämfört med föregående års helårsutfall.
Det är en komplex verksamhet med stor rörlighet i personalkostnader beroende på samhällets
utveckling och behovet på arbetsmarknadsinsatser för personer mellan 20-67 år. I utfallet 2014 ingår
statliga medel och andra bidrag och består inte enbart av kommunens fastställda ram. Budgeten 2015
består enbart av kommunens fastställda ram.


Prognosjämförelse – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen + föregående rapport)
 Kommentera större förändringar av prognosticerade ramavvikelser jämfört med
föregående ekonomiska rapport.
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Ingen rapport lämnad.

Investeringsredovisning
Periodens nettoinvesteringar (”Utfall”-kolumnerna)
 Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens
investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto.
Få investeringar har gjorts både 2014 och 2015. Vi väntar in en planering från verksamheten under
mars.
Prognos – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen)
 Kommentera prognosticerade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram.
– Om det prognosticeras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att
vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram.
Ingen avvikelse mot kommunfullmäktiges fastställda ram.
Prognosjämförelse – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen + föregående rapport)
 Kommentera större förändringar av prognosticerade ramavvikelser jämfört med
föregående ekonomiska rapport.
Ingen rapport lämnades.
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhet 131 Ekonomiskt bistånd
Driftredovisning
Periodresultatet (”Utfall”-kolumnerna)
 Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat
jämfört med föregående års motsvarande periodresultat.
Verksamhetens nettokostnad för perioden är 9 % lägre jämfört med motsvarande period föregående
år. Verksamhetens totala kostnad för bidrag till enskilda samt antal hushåll som erhållit ekonomiskt
bistånd är jämfört med motsvarande period lägre. Totalkostnaden för perioden januari-mars 2015 är
1 % lägre jämfört med 2014. I detta ser vi en stor minskning av unga vuxnas bistånd med hela -24 %,
men däremot har kostnaden för nyanlända flyktingar ökat.
2015 har i genomsnitt 735 st. hushåll för perioden jan-mars mottagit en utbetalning på 7 096 kr. För
motsvarande period 2014 har i genomsnitt 752 st. hushåll mottagit en utbetalning på 7 000 kr.
I tabellerna nedan kan vi se Antal hushåll och utbetalt belopp efter ålder avseende mars 2015 jämfört
med mars 2014.
Mars 2015
Ålder
0 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 64
65 Summa

Mars 2014
Antal

Utbetalt

hushåll

belopp

22
96
101
98
427
18
762

129 689
509 748
668 014
729 082
3 412 378
100 583
5 549 493

Ålder
0 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 64
65 Summa

Antal

Utbetalt

hushåll

belopp

29
108
99
95
395
23
749

152 318
590 700
699 898
659 993
3 126 675
139 757
5 369 340

Snittkostnaden per hushåll i mars 2015 7 283 kr och mars 2014 7 169 kr, en ökning med 1,5 %.
Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör
jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period.
Verksamheten prognostiserar inga avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram.
Personalkostnaden ligger på samma nivå jämfört med motsvarande period förra året.


Prognos – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen)
 Kommentera prognosticerade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram.
– Om det prognosticeras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller
planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram.
Verksamheten prognostiserar inga avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram.


Kommentera och analysera särskilt prognosticerade avvikelser för personalkostnader
jämfört med föregående års helårsutfall.
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Verksamheten prognostiserar inga avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram.

Prognosjämförelse – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen + föregående rapport)
 Kommentera större förändringar av prognosticerade ramavvikelser jämfört med
föregående ekonomiska rapport.
Verksamheten prognostiserar inga avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram.

Investeringsredovisning
Periodens nettoinvesteringar (”Utfall”-kolumnerna)
 Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens
investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto.
Verksamheten har inga investeringsmedel.
Prognos – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen)
 Kommentera prognosticerade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram.
– Om det prognosticeras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att
vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram.
Prognosjämförelse – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen + föregående rapport)
 Kommentera större förändringar av prognosticerade ramavvikelser jämfört med
föregående ekonomiska rapport.
-
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhet 651 Gymnasieskola
Driftredovisning
Periodresultatet (”Utfall”-kolumnerna)
 Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat
jämfört med föregående års motsvarande periodresultat.
I verksamhet 651 ingår förutom gymnasieskolorna även HR, Ekonomi och Vägledningscentrum.
Periodens resultat är 69,7 mkr (föregående års periodresultat uppgick till 87,4 mkr). Den stora
differensen beror på att verksamheten inte har bokfört kostnader för hyror. Utfallet för köp av
verksamhet från AHM (andra huvudmän) och FRI (friskolor) är endast 14,1 mkr mot 26,1 mkr för
samma period föregående år. Detta är inte någon kostnadsminskning utan endast senare fakturering
från AHM och FRI.
Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör
jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period.
Periodens utfall av lönekostnader är 57,3 mkr jämfört med föregående års 56,2 mkr. Ökningen (1,1
mkr) ligger inom spannet för genomförd lönerevision 2014.


Prognos – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen)
 Kommentera prognosticerade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram.
– Om det prognosticeras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller
planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram.
Verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med 17,3 mkr. Det prognostiserade
underskottet förklaras med ökade lokalkostnader (ersättningslokaler) i samband med planerad
renovering av Kattegattgymnasiet på 7,7 mkr. Underskottet från 2014 på 4,8 mkr beror till största del
på ökade lokalkostnader pga. den planerade renoveringen. Gymnasieskolan prognostiserar en
avvikelse på 4,8 mkr (intäkter -3 mkr och lönekostnader 7,8 mkr). Budgeten till gymnasieskolorna har
minskat till följd av ett avtal mellan Region Halland och kommunerna som innebär högre
inackorderingskostnader på 1,2 mkr till Plönninge- och Munkagårdsgymnasiet. De interkommunala
intäkterna förväntas minska med 2,0 mkr vilket påverkar gymnasieskolan. Utöver detta har medel
avsatts för ett centralt projekt med 0,6 mkr.
Inom verksamhetsområdet pågår ett arbete med vilka åtgärder som skall vidtas för att närma sig
ekonomisk balans gentemot ram (bl.a. skall organisationen på gymnasieenheterna ses över för att se
hur det är möjligt att förtäta undervisningsgrupperna). Då en första valperiod har genomförts för
kommande gymnasieelever pågår en analys över resultatet för att se om kostnaderna till AHM och FRI
kan förväntas minska. Elevernas slutgiltiga val framgår i samband med elevavstämning 15/9.
Kommentera och analysera särskilt prognoctiserade avvikelser för personalkostnader
jämfört med föregående års helårsutfall.
Personalkostnaderna förväntas bli lägre för 2015 än föregående år. De kommunala gymnasieskolornas
budgetar har minskat mot föregående år. Anpassningen skall främst ske genom minskade
personalkostnader varför årets budget för dessa är lägre. Enligt prognosen förväntas dock en
avvikelse mot denna lägre budget. Arbetet med att minska personalkostnaderna pågår inom
verksamhetsområdet. De åtgärder som genomförs på undervisningen får genomslag under hösten då
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organisationen som sattes våren 2014 (undervisningsgrupper och lärarnas uppdrag) är fastslagen till
och med augusti 2015. Organisationen för läsåret 2014/2015 sattes våren 2014, innan budgeten för
2015 var känd för skolorna.
Prognosjämförelse – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen + föregående rapport)
 Kommentera större förändringar av prognosticerade ramavvikelser jämfört med
föregående ekonomiska rapport.
Inga avvikelser.

Investeringsredovisning
Periodens nettoinvesteringar (”Utfall”-kolumnerna)
 Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens
investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto.
Periodens investeringar uppgår till 740 kkr. Investeringsutfallet motsvarande period föregående år
uppgår till 649 kkr. Inköpen är 90 kkr högre än samma period föregående år.
Prognos – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen)
 Kommentera prognosticerade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram.
– Om det prognosticeras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att
vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram.
Verksamheten förväntas för helåret uppvisa ett överskott med 6,6 mkr. Detta beror på att
investeringsanslaget till Nissaskolan i nuläget inte får användas på 575 kkr och 6,0 mkr avser
ombyggnad av Kattegattgymnasiet (flytten är inte tidssatt).
Prognosjämförelse – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen + föregående rapport)
 Kommentera större förändringar av prognosticerade ramavvikelser jämfört med
föregående ekonomiska rapport.
Inga avvikelser.
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhet 661 Vuxenutbildning
Driftredovisning
Periodresultatet (”Utfall”-kolumnerna)
 Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat
jämfört med föregående års motsvarande periodresultat.
Årets periodresultat är 14,4 mkr medan förra årets var 14,6 mkr.
Föregående års periodresultat innehöll periodiserad lokalhyra på 1,7 mkr vilket innevarande år inte gör
beroende på att fakturor inte slutattesterats ännu. Lönekostnader är högre 2015 beroende på
personalkostnaden för Svenska för invandrare, SFI - Flyktingmottagandet är fortsatt stort.


Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör
jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period.

Lönekostnader är högre 2015 beroende på personalkostnaden för SFI (14%). Flyktingmottagandet är
fortsatt stort. Bidrag från Migrationsverket kommer att enligt prognos täcka detta.
Prognos – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen)
 Kommentera prognosticerade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram.
– Om det prognosticeras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller
planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram.
From höstterminen 2015 kommer de extra lokalerna på Skånegatan för Kommunvux inte att räcka till
och verksamheten behöver ytterligare externa lokaler. Kostnader för hyra av dessa beräknas till
700 000 kr. Verksamheten har ansökt om tilläggsbelopp för denna utökning av lokaler.



Kommentera och analysera särskilt prognosticerade avvikelser för personalkostnader
jämfört med föregående års helårsutfall.

Antalet flyktingar ökade under hösten 2014 och även under 2015 kommer flyktingmottagandet att
vara högt vilket ökar lönekostnaden för SFI-undervisningen i jämförelse med föregående år. Den 23
mars fanns 820 personer inskrivna på SFI, varav 627 på Kommunvux och 193 på Lernia (extern
leverantör). För närvarande står 85 personer i kö för att få börja läsa SFI.
Prognosjämförelse – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen + föregående rapport)
 Kommentera större förändringar av prognosticerade ramavvikelser jämfört med
föregående ekonomiska rapport.
From höstterminen 2015 kommer de extra lokalerna på Skånegatan för Kommunvux inte att räcka till
och verksamheten behöver ytterligare externa lokaler. Kostnader för hyra av dessa beräknas till
700 000 kr. Verksamheten har ansökt om tilläggsbelopp för denna utökning av lokaler.
I övrigt förekommer inga avvikelser.
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Investeringsredovisning
Periodens nettoinvesteringar (”Utfall”-kolumnerna)
 Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens
investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto.

Ingen förändring mot föregående års periodresultat (utfall 0).
Prognos – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen)
 Kommentera prognosticerade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram.
– Om det prognosticeras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att
vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram.

Ingen avvikelse är förväntad.
Prognosjämförelse – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen + föregående rapport)
 Kommentera större förändringar av prognosticerade ramavvikelser jämfört med
föregående ekonomiska rapport.

Det finns inte någon avvikelse att rapportera.
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder

(kkr)

Helårs-utfall
2014

Verksamhetens Intäkter

106 496

Utfall
2014-03

19 451

Utfall
2015-03

14 596

Budget
2015

53 551

Prognos
2015

54 347

Budgetavvikelse
2015

Budgetavvikelse
fg rapport

Periodutfall
jmf fg år

796

0

-4 855

796

0

0

0

0

Därav realisationsvinster

Prognosförändring
fg rapport

Lönekostnader

-140 400

-33 363

-31 218

-132 198

-132 994

-796

0

2 145

-796

Lokalkostnader

-15 762

-3 893

-3 798

-15 136

-15 136

0

0

95

0

-500
-413
-87

-134

-128

-766
-653
-113

-766
-653
-113

0
0
0

0
0
0

6
0
0

0
0
0

-75 022

-19 221

-10 154

-49 131

-49 131

0
0

0
0

9 067
0

0
0

-231 683

-56 612

-45 298

-197 231

-198 027

-796

0

11 314

-796

-37 161 -30 702 -143 680

-143 680

0

0

6 459

0

-143 680

0

0

6 459

0

Kapitalkostnader
Därav avskrivningar
Därav internränta
Övriga kostnader
Därav realisationsförluster

Verksamhetens kostnader

Periodens resultat /
nettokostnad

-125 187

Periodens resultat /
nettokostnad
exkl realisationsresultat

-125 187

-37 161

-30 702

-143 680

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder

(kkr)

Helårs-utfall
2014

Utfall
2014-03

Utfall
2015-03

Budget
2015

Prognos
2015

Budgetavvikelse
2015

Budgetavvikelse
fg rapport

Periodutfall
jmf fg år

Prognosförändring
fg rapport

Investeringsinkomster
Investeringsutgifter

-263

-175

-29

-2 074

-2 074

0
0

0
0

0
146

0
0

Investeringsnetto

-263

-175

-29

-2 074

-2 074

0

0

146

0

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder
Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr)
Kortfattade kommentarer i punktform

Daglig verksamhet
Ekonomiskt bistånd, personalkostnader
Verksamhetens intäkter minskat i budgeten vid inläsningen av resultatbalanseringen
Lönekostnaderna har minskat i budgeten vid inläsningen av resultatbalanseringen
( Ovanstående pga att redan i ursprunglig rambudget togs hänsyn till resultatbalanseringen )

Budgetavvikelse

Budgetavvikelse
2015
1 000
-1 000
796
-796

0

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhet: 131 Ekonomiskt bistånd

(kkr)

Verksamhetens Intäkter

Helårsutfall
2014

Utfall
2014-03

5 379

Utfall
2015-03

819

Budget
2015

1 407

Budgetavvikelse
2015

Prognos
2015

4 900

4 900

Budgetavvikelse
fg rapport

Periodutfall
jmf fg år

0

0

588

0

0

0

0

0

Därav realisationsvinster

Prognosförändring
fg rapport

Lönekostnader

-1 034

-269

-218

-1 075

-1 075

0

0

51

0

Lokalkostnader

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kapitalkostnader
Därav avskrivningar
Därav internränta

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-67 759

-16 801

-15 952

-68 964

-68 964

0
0

0
0

849
0

0
0

-68 794

-17 070

-16 169

-70 039

-70 039

0

0

901

0

-16 251 -14 762

-65 139

-65 139

0

0

1 489

0

-65 139

-65 139

0

0

1 489

0

Övriga kostnader
Därav realisationsförluster

Verksamhetens kostnader

Periodens resultat /
nettokostnad
Periodens resultat /
nettokostnad
exkl realisationsresultat

-63 415

-63 415

-16 251

-14 762

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhet: 131 Ekonomiskt bistånd

(kkr)

Helårsutfall
2014

Utfall
2014-03

Utfall
2015-03

Budget
2015

Budgetavvikelse
2015

Prognos
2015

Investeringsinkomster
Investeringsutgifter

Investeringsnetto

0

0

0

0

0

Budgetavvikelse
fg rapport

Periodutfall
jmf fg år

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhet: 131 Ekonomiskt bistånd
Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr)
Kortfattade kommentarer i punktform

Budgetavvikelse

Budgetavvikelse
2015

0

Prognosförändring
fg rapport

Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhet: 651 Gymnasieskola

(kkr)

Verksamhetens Intäkter

Helårs-utfall
2014

Utfall
2014-03

Utfall
2015-03

Budget
2015

Budgetavvikelse
2015

Prognos
2015

Budgetavvikelse
fg rapport

Periodutfall
jmf fg år

Prognosförändring
fg rapport

103 285

35 044

32 572

93 232

96 232

3 000

3 000

-2 473

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Lönekostnader

-230 906

-56 213

-57 320

-218 059

-225 859

-7 800

-7 800

-1 107

0

Lokalkostnader

-55 813

-15 026

-3 131

-43 367

-55 884

-12 517

-12 517

11 895

0

-8 059
-6 565
-1 494

-2 033
-1 660
-373

-1 812
-1 496
-316

-8 231
-6 967
-1 264

-8 231
-6 967
-1 264

0
0
0

0
0
0

222
164
57

0
0
0

-177 484

-49 172

-40 020

-176 033

-176 033

0
0

0
0

9 152
0

0
0

-472 261

-122 445

-102 283

-445 690

-466 007

-20 317

-20 317

20 161

0

-87 400 -69 712 -352 458

-369 775

-17 317 -17 317

17 688

0

17 688

0

Därav realisationsvinster

Kapitalkostnader
Därav avskrivningar
Därav internränta
Övriga kostnader
Därav realisationsförluster

Verksamhetens kostnader

Periodens resultat /
nettokostnad

-368 976

Periodens resultat /
nettokostnad
exkl realisationsresultat

-368 979

-87 400

-69 712

-352 458

-369 775

-17 317

-17 317

Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhet: 651 Gymnasieskola

(kkr)

Helårs-utfall
2014

Utfall
2014-03

Utfall
2015-03

Budget
2015

Prognos
2015

Budgetavvikelse
2015

Budgetavvikelse
fg rapport

Periodutfall
jmf fg år

Prognosförändring
fg rapport

Investeringsinkomster
Investeringsutgifter

164
-2 523

-649

-740

-10 973

-4 398

0
6 575

0
6 575

0
-90

0
0

Investeringsnetto

-2 359

-649

-740

-10 973

-4 398

6 575

6 575

-90

0

Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhet: 651 Gymnasieskola
Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr)
Kortfattade kommentarer i punktform

Lokalkostnader - ökade kostnader för lokaler i samband med planerad renovering av Kattegattgymnasiet
Underskott 2014 - Huvuddelen beror på ökade kostnader för lokaler i samband med planerad renovering av
Kattegattgymnasiet.
Underskott personalkostnader
Ökade statsbidrag till bla Språkintroduktion

Budgetavvikelse

Budgetavvikelse
2015
-7 700
-4 817
-7 800
3 000

-17 317

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Verksamhet: 661 Vuxenutbildningen

(kkr)

Verksamhetens Intäkter

Helårsutfall
2014

38 199

Utfall
2014-03

Utfall
2015-03

3 478

Budget
2015

4 914

25 228

Prognos
2015

25 228

Budgetavvikelse
2015

Budgetavvikelse
fg rapport

Periodutfall
jmf fg år

0

0

1 436

0

0

0

0

0

Därav realisationsvinster

Prognosförändring
fg rapport

Lönekostnader

-37 689

-8 552

-9 785

-41 705

-41 705

0

0

-1 233

0

Lokalkostnader

-5 561

-1 760

-177

-4 944

-5 644

-700

0

1 582

-700

-496
-419
-77

-124
-105
-19

-125
-105
-20

-547
-468
-79

-547
-468
-79

0
0
0

0
0
0

-1
0
-1

0
0
0

-39 186

-7 709

-9 266

-28 869

-28 869

0
0

0
0

-1 558
0

0
0

-82 932

-18 144

-19 354

-76 065

-76 765

-700

0

-1 210

-700

-14 666 -14 440

-50 837

-51 537

-700

0

226

-700

-50 837

-51 537

-700

0

226

-700

Kapitalkostnader
Därav avskrivningar
Därav internränta
Övriga kostnader
Därav realisationsförluster

Verksamhetens kostnader

Periodens resultat /
nettokostnad

-44 734

Periodens resultat /
nettokostnad
exkl realisationsresultat

-44 734

-14 666

-14 440

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Verksamhet: 661 Vuxenutbildningen

(kkr)

Helårsutfall
2014

Utfall
2014-03

Utfall
2015-03

Budget
2015

Prognos
2015

Budgetavvikelse
2015

Budgetavvikelse
fg rapport

Periodutfall
jmf fg år

Prognosförändring
fg rapport

Investeringsinkomster
Investeringsutgifter

-215

0

0

-532

-532

0
0

0
0

0
0

0
0

Investeringsnetto

-215

0

0

-532

-532

0

0

0

0

Verksamhet: 661 Vuxenutbildningen
Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr)
Kortfattade kommentarer i punktform

Planerad utökning av Kommunvux lokaler

Budgetavvikelse

Budgetavvikelse
2015
-700

-700
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Tjänsteskrivelse
2015-04-08
Diarienummer: UAN
2015/0210
Version: 1.0
Beslutsorgan: UAN

Vuxenutbildningen
Kerstin El Andersson
E-post: kerstin.el.andersson@halmstad.se
Telefon: 070-218 23 80

Kvalificerad yrkeshögskoleutbildning med inriktning
”Elingenjör”

Förslag till beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:
1. utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen får i uppdrag att lämna ansökan
till myndigheten för yrkeshögskolan om att, med statsbidrag, få bedriva
kvalificerad yrkeshögskoleutbildning med inriktning mot elingenjör om 20
studentplatser per omgång.
2. ansökan avser två utbildningsomgångar med start augusti 2016 och 2017.
3. utbildningens omfattning är 400 yh-poäng vilket motsvarar två läsår.
4. utbildningsanordnare avses vuxenutbildningen i Halmstad kommun.

Sammanfattning
Det finns ett stort behov av elkompetens inom områdena energi, bygg och fastighet
samt process och industri är i Halland, så även i hela riket. Enligt arbetsförmedlingens
prognoser bedömer man att på 10 års sikt, kommer det att uppstå en brist på bl.a.
elingenjörer och eltekniker. SCB har sin ”framtidsprognos” gjort bedömningen att det
kommer att saknas 100.000 ingenjörer och tekniker om 10 år. Det finns alltså ett uttalat
utbildningsbehov inom området. Enligt våra egna undersökningar (2013) är det årliga
anställningsbehovet ca 2/företag. Det blir en betydande andel i länet då det finns ca 400
företag (fler än 9 anställda) inom området.

1

Företagen i Halland är angelägna om att en sådan eftergymnasial utbildning inom
yrkeshögskolan snarast kommer igång i Halmstad.
Yrkeshögskolan i Halmstad som bedrivs i vuxenutbildningens regi i Halmstads
kommun (UAF), startade 1998, då som en kvalificerad yrkesutbildning. Utbildningarna
har under årens lopp utvecklats och reviderats i takt efter behovet. I dag bedriver
yrkeshögskolan i Halmstad utbildningen – automationsingenjör i mekatronik (2 årig)
och hösten -15 startar även utbildningen – produktionsingenjör (2 årig). Organisationen
har stor erfarenhet av yrkeshögskoleutbildningar och har ett väl utbyggt nätverk i
näringslivet vilket är en förutsättning för denna typ av utbildningar.
Initiativet till denna yrkeshögskoleutbildning har tagits av företrädare för arbetslivet
(inom branschen) och ledningsgruppen för yrkeshögskolan i Halmstad.

Ärendet
Uppdrag
Teknikföretagen i Halland har ett årligt rekryteringsbehov av kompetens inom el, energi
och automation på ca 2 st. per företag. En eftergymnasial 2-årig utbildning på
yrkeshögskolenivå med inriktningen mot elingenjör, skulle möta detta behov.
Ärendet avser att, ansöka till myndigheten för yrkeshögskolan om att, med statsbidrag,
bedriva kvalificerad yrkeshögskoleutbildning med inriktning ”Elingenjör” om 20
studentplatser per omgång. Ansökan avser två utbildningsomgångar med start augusti
2016 och 2017.
Utbildningen ska bedrivas i vuxenutbildningens regi i Halmstad (UAF) och inom den
nuvarande yrkeshögskolan i Halmstad. Utbildningen ska bedrivas enligt lagen om
yrkeshögskola (SFS 2009:128) och förordning om yrkeshögskola (SFS 2009:130).
Utbildningen ska rymmas inom den nuvarande organisationen för
yrkeshögskoleutbildningar i Halmstad som UAF ansvarar för.

Bakgrund
Näringslivet i Halland har ett stort anställningsbehov av elingenjörer inom områdena energi, bygg och fastighet samt process och industri. De gymnasiala utbildningarna når
inte upp till behovet och de akademiska högskoleutbildningarna ”skjuter vid sidan” av
målet.
Yrkeshögskoleutbildningar har ett mer skräddarsytt och anpassat innehåll som matchar
näringslivets behov. Dessutom ingår en stor praktisk del, kallad LIA (lärande i
arbetslivet) i utbildningarna vilket näringslivet bl.a. anser vara en viktig förutsättning
för att kunna anställa.
Utbildningen ska möta anställningsbehovet inom energi, bygg och fastighet samt
process och industri.
2

Denna utbildning ansökte UAF om vid förra årets ansökningsomgång (2014) hos
myndigheten för yrkeshögskolan, men fick avslag (jan 2015). Behovet kvarstår dock,
och företrädare för arbetslivet är angelägna om att en sådan här utbildning anordnas i
Halmstad. Därför anser arbetslivets företrädare att en förnyad ansökan bör göras hos
myndigheten för yrkeshögskolan.

Analys, förslag och motivering
Initiativet till utbildningen, har tagits av, företrädare för arbetslivet inom branschen och
den nuvarande ledningsgruppen för yrkeshögskolan i Halmstad.
Halland har en stor andel teknikföretag (industri, energi och bygg). Antalet företag i
Halland med fler än 9 anställda, vars verksamhet ligger inom utbildningsområdet, är ca
400 st. (källa SCB). I dessa företag bedriver man teknisk verksamhet som har behov av
elteknisk, energiteknisk eller processteknisk kompetens. I en behovsinventering (2013)
bland ett urval av företag (olika inriktningar) är det årliga anställningsbehovet ca 2 per
företag och i enstaka fall upp till 5-8 per år.
Några av de företag som har aviserat anställningsbehov:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elajo El & Energiteknik AB, Halmstad
Getinge AB, Getinge
HEM AB, Halmstad
Lindab AB, Båstad
Nibe AB, Markaryd
Regionservice Region Halland, Halmstad
Ringhals Vattenfall, Väröbacka
Södra Hallands Kraft AB, Laholm
Wecotech Automation AB, Halmstad
ÅF Industry AB, Halmstad

Gemensamt för företagen är att, den efterfrågade kompetensen inom området, ska ligga
på en högre nivå än gymnasial men dock inte på akademisk nivå utan en mixad version
där både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter varvas till en helhet. En
yrkeshögskoleutbildning motsvarar just detta behov bl.a. genom den långa praktisk
delen LIA (ca 24 veckor) vid företagen och som skapar goda förutsättningar för en
framtida anställning av den studerande.

Konsekvenser
-

3

Ärendets beredning
Inom kommunen
Yrkeshögskolan i Halmstad som sorterar under vuxenutbildningen har berett ärendet.
Vid ett beviljande om ansökan kommer yrkeshögskolan att leda arbetet med en ansökan
med utbildningsplan.

Andra grupper
Ledningsgruppen kommer vid ett beviljande av UAN, att arbeta fram en ansökan och en
utbildningsplan för utbildningen. I detta arbete kommer representanter för näringslivet,
pedagogisk personal och ledningsgruppen att engageras. Ansökan och en
utbildningsplan ska skickas till myndigheten för yrkeshögskolan i sep 2015. I jan 2016
meddelar myndigheten ett beslut. Arbetet startar så snart ett beviljande i UAN är taget.

Fackliga organisationer
HUKSAM 2015-04Ärendet faller inte inom ramen för MBL.

Lista över bilagor
-

För utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen,
Ann-Sofie Hammargren Sjöholm
Tf förvaltningschef

4
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Tjänsteskrivelse
2015-04-01
Diarienummer: UAN
2015/0148
Version: 1.0
Beslutsorgan: UAN

Halmstad Utbildning
Jörgen Krantz
E-post: jorgen.krantz@halmstad.se
Telefon: 0705 13 97 60

Yttrande till Skolinspektionen, Ljud & Bildskolan, LBS
AB (Dnr 32-2015:846)

Förslag till beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta yttrande i enlighet
med bilaga 1.

Sammanfattning
Ljud & Bildskolan LBS AB har inkommit med ansökan till Skolinspektionen om statlig
tillsyn och rätt till bidrag för en utökning av utbildningar inom Halmstads kommun.
Kommunen ska påvisa att de negativa följderna för det offentliga skolsystemet av en
nyetablering är av så bestående karaktär och är så påtagliga att bidrag inte ska ges.

Ärendet
Uppdrag
Att yttra sig till Skolinspektionen om fristående gymnasieskolor
Kommunen bör till sitt yttrande bifoga en beskrivning av konsekvenserna av en
utökning. Konsekvensbeskrivningen bör bl.a. visa på ekonomiska, organisatoriska och
pedagogiska konsekvenser som uppkommer vid start av den planerade utbildningen vid
den fristående skolan. Effekterna ska gälla förhållanden på lång sikt, d.v.s. fem-sex år.
1

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av följderna av en
utökning bör kommunen till sin konsekvensbeskrivning även bifoga följande uppgifter.
1. Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande 5 åren (år 20152020)
2. En sammanställning av antalet kommunala och fristående skolor i kommunen som
idag erbjuder de i ansökan sökta programmen och inriktningarna,
3. Ange antal befintliga utbildningsplatser på både kommunala och fristående skolor i
kommunen,
4. Ange vilka program och inriktningar kommunen avser att erbjuda läsåret 2015/2016,
om uppgifter för läsåret 2016/2017 finns tillgängliga bifoga även dessa,
5. Ange elevantal som behövs per program och i förekommande fall inriktning för att
kommunen ska kunna bedriva en utbildning av god kvalitet,
6. Ange vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med, och

Bakgrund
Ljud & Bildskolan LBS AB har inkommit med ansökan till Skolinspektionen om statlig
tillsyn och rätt till bidrag för en utökning av utbildningar inom Halmstads kommun.
Ansökan innefattar följande utbildning:
Program
Teknikprogrammet

Inriktningar
Informations- och medieteknik

Platser per år
16

Analys, förslag och motivering
Se bilaga 1

Konsekvenser
Se bilaga 1

Ärendets beredning
Inom kommunen
Ärendet beretts av verksamhetsutvecklare inom utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Andra grupper
---

Fackliga organisationer
HUKSAM 2015-04-22
2

Lista över bilagor
1. Yttrande Ljud & Bildskolan LBS AB (Dnr 32-2015:846 Skolinspektionen)

För utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Ann-Sofie Hammargren Sjöholm
Förvaltningschef

3
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Bilaga 1
Yttrande
2015-04-01
Diarienummer: UAN
2015/0148
Version: 1.0
Beslutsorgan: UAN

Halmstad Utbildning
Jörgen Krantz
E-post: jorgen.krantz@halmstad.se
Telefon: 0705 13 97 60

Ljud & Bildskolan LBS AB (Dnr 32-2015:846
Skolinspektionen)

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden gör bedömningen att en
eventuell utökning enligt ansökan inte skulle medföra påtagliga
negativa följder på lång sikt för skolväsendet i kommunen.
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens samlade slutsatser och
ställningstagande i sakfrågan:
a. Nämnden understryker sin positiva grundinställning till andra huvudmän/aktörer
på utbildningsmarknaden. En utökning enligt ansökan skulle öka valfriheten för
eleverna mellan olika utbildningsanordnare.
b. Utökningen kan innebära att kommunen måste anpassa sin skolorganisation
utifrån de val som eleverna gör och bedöms därför på kort, men inte på lång sikt,
kunna medföra ofördelaktiga ekonomiska konsekvenser för Halmstads kommun.
I ett längre perspektiv kan ett utökat utbildningsutbud leda till ökad kvalitet och
effektivitet
c. Idag finns ett antal olika utbildningsanordnare i kommunen. Enligt kommunens
demografiska prognoser kommer Halmstads kommun att ha ett ökande
elevunderlag de kommande åren. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är
angelägen om att de gymnasieutbildningar som erbjuds kommunens ungdomar
är bärkraftiga, håller hög kvalitet och inte bidrar till en utarmning av
utbildningsutbudet.
1

3. Ansökan
Ljud & Bildskolan LBS AB har inkommit med ansökan till Skolinspektionen om statlig
tillsyn och rätt till bidrag för en utökning av utbildningar inom Halmstads kommun.
Ansökan innefattar följande utbildning:
Program
Teknikprogrammet

Inriktningar
Informations- och medieteknik

Platser per år
16

4. Kommunens roll
(Enligt Skolinspektionen)
Kommunens yttrande
Kommunen bör till sitt yttrande bifoga en beskrivning av konsekvenserna av en
etablering. Konsekvensbeskrivningen bör bl.a. visa på ekonomiska, organisatoriska och
pedagogiska konsekvenser som uppkommer vid start av den planerade utbildningen vid
den fristående skolan. Effekterna ska gälla förhållanden på lång sikt, d.v.s. fem-sex år.
För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av följderna av en
etablering bör kommunen till sin konsekvensbeskrivning även bifoga följande uppgifter.
1. Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande 5 åren (år 20152020)
2. En sammanställning av antalet kommunala och fristående skolor i kommunen som
idag erbjuder de i ansökan sökta programmen och inriktningarna,
3. Ange antal befintliga utbildningsplatser på både kommunala och fristående skolor i
kommunen,
4. Ange vilka program och inriktningar kommunen avser att erbjuda läsåret 2015/2016,
om uppgifter för läsåret 2016/2017 finns tillgängliga bifoga även dessa,
5. Ange elevantal som behövs per program och i förekommande fall inriktning för att
kommunen ska kunna bedriva en utbildning av god kvalitet,
6. Ange vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med

5. Konsekvens beskrivning
i.

Befolkningsprognos

2015
970

2016
972

2017
931

2018
1003

2019
1055

2020
1105

Tabellen visar prognos för antalet folkbokförda 16-åringar i Halmstad 2015 – 2020.
ii.

Befintliga utbildningar

Kommunala skolor
Program
Teknikprogrammet

Inriktning
Informations- och medieteknik

Antalet platser
90*

*Programmet har 90 platser per år och eleverna väljer inriktning först till årskurs 2 och i princip kan alla elever välja
den aktuella inriktningen

iii.

Befintliga utbildningsplatser
2

Kommunala skolor
Kattegattgymnasiet
Sannarpsgymnasiet
Sturegymnasiet

460
342
246

Fristående skolor
Aspero Idrottsgymnasium
Drottning Blanka gymnasieskola
Ljud & bildskolan
Praktiska gymnasiet Halmstad

112
86
175
180

iv.

Planerade utbildningar 2015/2016

Barn- och fritidsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet

Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Esteiska programmet

Fordons- och transportprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Industritekniska programmet
International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet

Teknikprogrammet

Fritid och hälsa
Pedagogiskt arbete
Socialt arbete
Anläggningsfordon
Husbyggnad
Mark och anläggning
Måleri
Plåtslageri
Ekonomi
Juridik
Elteknik
Bild och formgivning
Dans
Estetik och media
Musik
Teater
Godshantering
Lastbil och mobila maskiner
Personbil
Transport
Handel och service
Hotell och konferens
Turism och resor
Processteknik
Svetsteknik
Naturvetenskap
Natur och samhälle
Kök och servering
Bageri och konditori
Beteendevetenskap
Samhällsvetenskap
Medier, information och kommunikation
Design och produktutveckling
Informations- och medieteknik
3

Vvs- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

v.

Produktionsteknik
Samhällsbyggande och miljö
Teknikvetenskap
Vvs

Minsta elevantal

Ett beräknat minsta elevantal är beroende av ett flertal olika faktorer såsom totalt antal
elever per program(tre årskurser) elevernas val av inriktningar, profiler och
fördjupningskurser samt det totala antalet elever vid aktuell skola. För att starta en
utbildning inom Teknikprogrammet görs en bedömning att det behövs 22 – 24 elever
per år.

vi.

Samverkansavtal

Halmstads kommun har samverkansavtal inom Region Halland med Laholms-, Hylte-,
Falkenbergs- och Varbergs kommun
Kontaktuppgifter för slutlig antagning vilka publiceras den 1 juli 2015
Gymnasieantagning
Pernilla Carlsson
gymnasieantagning@falkenberg.se
0346 88 68 97
www.gymnasiehalland.se

vii.

Ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser för Halmstads
Kommun



Krav på anpassning
Vid en överetablering, d.v.s. då antalet erbjudna utbildningsplatser överstiger
antalet elever, kan en ekonomisk omfördelning som baseras på elevernas val bli
nödvändig. Detta kommer att kräva en anpassning av den kommunala
gymnasieskolans organisation. Anpassningen kommer övergångsvis att belasta
den kommunala budgeten med utökade kostnader för bl.a. personal och lokaler
p.g.a LAS–regler samt uppsägningar av gällande hyresavtal.



Ett minskat och mindre varierat utbud
När antalet sökande till respektive program/inriktning minskar, uppkommer
frågan om hur länge en utbildning är ekonomiskt bärkraftig, d.v.s. uppnår breakeven. Detta breakeven skiljer sig åt mellan olika program och är avgörande för
om huvudmannen ska kunna erbjuda utbildningen eller ej.
En utökning av antalet utbildningsanordnare, som erbjuder inriktningar där
antalet sökande är få, riskerar att utarma sökandeunderlaget. Ekonomiska
förutsättningar bidrar till att ingen utbildningsanordnare i längden kan driva
dessa inriktningar.
4

Resultatet blir ett minskat och mindre varierat utbud av program och inriktningar
för eleverna, vilket kan leda till negativa konsekvenser för ungdomarna i
Halmstads kommun.
Om detta inträffar krävs både samverkan och samordning mellan de olika
huvudmännen, för att säkerställa att elevernas valfrihet tillgodoses. På
motsvarande sätt samverkar redan idag regionens kommuner kring
utbildningsutbudet, för att kunna svara upp mot elevernas behov av mångfald.


Kommunens skyldighet - allsidigt urval av nationella program
Skollagen (SkolL 16 kap 42 §) kräver att kommunen ska erbjuda ett allsidigt
urval av nationella program och inriktningar för samtliga ungdomar i
kommunen. Antalet elever i årskullarna i kombination med en fortsatt
överetablering av utbildningsplatser inom gymnasieskolan kan komma att kräva
stora anpassningsåtgärder hos samtliga etablerade skolhuvudmän. En utökad
samverkan och samordning blir nödvändig för att säkerställa kommunens
skyldigheter enligt skollagen.



Pedagogiska begränsningar
Små elevgrupper kan framtvinga sammanslagningar av elever från olika
program, för att få tillräckligt underlag för att bedriva undervisning. En negativ
pedagogisk konsekvens blir att arbetet med programinfärgning i undervisningen
försvåras, vilket kan bidra till en otydlighet i programkaraktären.

Lista över bilagor
---

För utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Jenny Axelsson
Ordförande

Ann-Sofie Hammargren Sjöholm
Förvaltningschef
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Tjänsteskrivelse
2015-04-01
Diarienummer: UAN
2015/0144
Version: 1.0
Beslutsorgan: UAN

Halmstad Utbildning
Jörgen Krantz
E-post: jorgen.krantz@halmstad.se
Telefon: 0705 13 97 60

Yttrande till Skolinspektionen, Drottning Blankas
Gymnasieskola AB, (Dnr 32-2015:815)

Förslag till beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta yttrande i enlighet
med bilaga 1.

Sammanfattning
Drottning Blankas Gymnasieskola AB har inkommit med ansökan till Skolinspektionen
om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en utökning av utbildningar inom Falkenbergs
kommun.
Kommunen ska påvisa att de negativa följderna för det offentliga skolsystemet av en
nyetablering är av så bestående karaktär och är så påtagliga att bidrag inte ska ges.

Ärendet
Uppdrag
Att yttra sig till Skolinspektionen om fristående gymnasieskolor
Kommunen bör till sitt yttrande bifoga en beskrivning av konsekvenserna av en
utökning. Konsekvensbeskrivningen bör bl.a. visa på ekonomiska, organisatoriska och
pedagogiska konsekvenser som uppkommer vid start av den planerade utbildningen vid
1

den fristående skolan. Effekterna ska gälla förhållanden på lång sikt, d.v.s. fem-sex år.
För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av följderna av en
utökning bör kommunen till sin konsekvensbeskrivning även bifoga följande uppgifter.
1. Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande 5 åren (år 20152020)
2. En sammanställning av antalet kommunala och fristående skolor i kommunen som
idag erbjuder de i ansökan sökta programmen och inriktningarna,
3. Ange antal befintliga utbildningsplatser på både kommunala och fristående skolor i
kommunen,
4. Ange vilka program och inriktningar kommunen avser att erbjuda läsåret 2015/2016,
om uppgifter för läsåret 2016/2017 finns tillgängliga bifoga även dessa,
5. Ange elevantal som behövs per program och i förekommande fall inriktning för att
kommunen ska kunna bedriva en utbildning av god kvalitet,
6. Ange vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med, och

Bakgrund
Drottning Blankas Gymansieskola AB har inkommit med ansökan till Skolinspektionen
om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en utökning av utbildningar inom Halmstads
kommun.
Ansökan innefattar följande utbildning:
Program
Vård- och omsorgsprogrammet

Inriktningar

Platser per år
16

Analys, förslag och motivering
Se bilaga 1

Konsekvenser
Se bilaga 1

Ärendets beredning
Inom kommunen
Ärendet beretts av verksamhetsutvecklare inom utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Andra grupper
---

2

Fackliga organisationer
HUKSAM 2015-04-22

Lista över bilagor
1. Yttrande Drottning Blankas Gymnasieskola AB (Dnr 32-2015:815
Skolinspektionen)

För utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Ann-Sofie Hammargren Sjöholm
Förvaltningschef
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Bilaga 1
Yttrande
2015-04-01
Diarienummer: UAN
2015/0144
Version: 1.0
Beslutsorgan: UAN

Halmstad Utbildning
Jörgen Krantz
E-post: jorgen.krantz@halmstad.se
Telefon: 0705 13 97 60

Drottning Blankas Gymnasieskola AB (Dnr 32-2015:815
Skolinspektionen)

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden gör bedömningen att en
eventuell utökning enligt ansökan inte skulle medföra påtagliga
negativa följder på lång sikt för skolväsendet i kommunen.
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens samlade slutsatser och
ställningstagande i sakfrågan:
a. Nämnden understryker sin positiva grundinställning till andra huvudmän/aktörer
på utbildningsmarknaden. En utökning enligt ansökan skulle öka valfriheten för
eleverna mellan olika utbildningsanordnare.
b. Utökningen kan innebära att kommunen måste anpassa sin skolorganisation
utifrån de val som eleverna gör och bedöms därför på kort, men inte på lång sikt,
kunna medföra ofördelaktiga ekonomiska konsekvenser för Halmstads kommun.
I ett längre perspektiv kan ett utökat utbildningsutbud leda till ökad kvalitet och
effektivitet
c. Idag finns ett antal olika utbildningsanordnare i kommunen. Enligt kommunens
demografiska prognoser kommer Halmstads kommun att ha ett ökande
elevunderlag de kommande åren. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är
angelägen om att de gymnasieutbildningar som erbjuds kommunens ungdomar
är bärkraftiga, håller hög kvalitet och inte bidrar till en utarmning av
utbildningsutbudet.
1

3. Ansökan
Drottning Blankas Gymnasieskola AB har inkommit med ansökan till Skolinspektionen
om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en utökning av utbildningar inom Falkenbergs
kommun.
Ansökan innefattar följande utbildning:
Program
Vård- och omsorgsprogrammet

Inriktningar

Platser per år
16

4. Kommunens roll
(Enligt Skolinspektionen)
Kommunens yttrande
Kommunen bör till sitt yttrande bifoga en beskrivning av konsekvenserna av en
etablering. Konsekvensbeskrivningen bör bl.a. visa på ekonomiska, organisatoriska och
pedagogiska konsekvenser som uppkommer vid start av den planerade utbildningen vid
den fristående skolan. Effekterna ska gälla förhållanden på lång sikt, d.v.s. fem-sex år.
För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av följderna av en
etablering bör kommunen till sin konsekvensbeskrivning även bifoga följande uppgifter.
1. Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande 5 åren (år 20152020)
2. En sammanställning av antalet kommunala och fristående skolor i kommunen som
idag erbjuder de i ansökan sökta programmen och inriktningarna,
3. Ange antal befintliga utbildningsplatser på både kommunala och fristående skolor i
kommunen,
4. Ange vilka program och inriktningar kommunen avser att erbjuda läsåret 2015/2016,
om uppgifter för läsåret 2016/2017 finns tillgängliga bifoga även dessa,
5. Ange elevantal som behövs per program och i förekommande fall inriktning för att
kommunen ska kunna bedriva en utbildning av god kvalitet,
6. Ange vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med

5. Konsekvens beskrivning
i.

Befolkningsprognos

2015
970

2016
972

2017
931

2018
1003

2019
1055

2020
1105

Tabellen visar prognos för antalet folkbokförda 16-åringar i Halmstad 2015 – 2020.
ii.

Befintliga utbildningar

Kommunala skolor
Program
Vård- och omsorgsprogrammet

iii.

Inriktning

Antalet platser
70

Befintliga utbildningsplatser
2

Kommunala skolor
Kattegattgymnasiet
Sannarpsgymnasiet
Sturegymnasiet

460
342
246

Fristående skolor
Aspero Idrottsgymnasium
Drottning Blanka gymnasieskola
Ljud & bildskolan
Praktiska gymnasiet Halmstad

112
86
175
180

iv.

Planerade utbildningar 2015/2016

Barn- och fritidsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet

Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Esteiska programmet

Fordons- och transportprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Industritekniska programmet
International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet

Teknikprogrammet

Fritid och hälsa
Pedagogiskt arbete
Socialt arbete
Anläggningsfordon
Husbyggnad
Mark och anläggning
Måleri
Plåtslageri
Ekonomi
Juridik
Elteknik
Bild och formgivning
Dans
Estetik och media
Musik
Teater
Godshantering
Lastbil och mobila maskiner
Personbil
Transport
Handel och service
Hotell och konferens
Turism och resor
Processteknik
Svetsteknik
Naturvetenskap
Natur och samhälle
Kök och servering
Bageri och konditori
Beteendevetenskap
Samhällsvetenskap
Medier, information och kommunikation
Design och produktutveckling
Informations- och medieteknik
3

Vvs- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

v.

Produktionsteknik
Samhällsbyggande och miljö
Teknikvetenskap
Vvs

Minsta elevantal

Ett beräknat minsta elevantal är beroende av ett flertal olika faktorer såsom totalt antal
elever per program(tre årskurser) elevernas val av inriktningar, profiler och
fördjupningskurser samt det totala antalet elever vid aktuell skola. För att starta en
utbildning inom Vård- och omsorgsprogrammet görs en bedömning att det behövs 16 –
18 elever per år.

vi.

Samverkansavtal

Halmstads kommun har samverkansavtal inom Region Halland med Laholms-, Hylte-,
Falkenbergs- och Varbergs kommun
Kontaktuppgifter för slutlig antagning vilka publiceras den 1 juli 2015
Gymnasieantagning
Pernilla Carlsson
gymnasieantagning@falkenberg.se
0346 88 68 97
www.gymnasiehalland.se

vii.

Ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser för Halmstads
Kommun



Krav på anpassning
Vid en överetablering, d.v.s. då antalet erbjudna utbildningsplatser överstiger
antalet elever, kan en ekonomisk omfördelning som baseras på elevernas val bli
nödvändig. Detta kommer att kräva en anpassning av den kommunala
gymnasieskolans organisation. Anpassningen kommer övergångsvis att belasta
den kommunala budgeten med utökade kostnader för bl.a. personal och lokaler
p.g.a LAS–regler samt uppsägningar av gällande hyresavtal.



Ett minskat och mindre varierat utbud
När antalet sökande till respektive program/inriktning minskar, uppkommer
frågan om hur länge en utbildning är ekonomiskt bärkraftig, d.v.s. uppnår breakeven. Detta breakeven skiljer sig åt mellan olika program och är avgörande för
om huvudmannen ska kunna erbjuda utbildningen eller ej.
En utökning av antalet utbildningsanordnare, som erbjuder inriktningar där
antalet sökande är få, riskerar att utarma sökandeunderlaget. Ekonomiska
förutsättningar bidrar till att ingen utbildningsanordnare i längden kan driva
dessa inriktningar.
4

Resultatet blir ett minskat och mindre varierat utbud av program och inriktningar
för eleverna, vilket kan leda till negativa konsekvenser för ungdomarna i
Halmstads kommun.
Om detta inträffar krävs både samverkan och samordning mellan de olika
huvudmännen, för att säkerställa att elevernas valfrihet tillgodoses. På
motsvarande sätt samverkar redan idag regionens kommuner kring
utbildningsutbudet, för att kunna svara upp mot elevernas behov av mångfald.


Kommunens skyldighet - allsidigt urval av nationella program
Skollagen (SkolL 16 kap 42 §) kräver att kommunen ska erbjuda ett allsidigt
urval av nationella program och inriktningar för samtliga ungdomar i
kommunen. Antalet elever i årskullarna i kombination med en fortsatt
överetablering av utbildningsplatser inom gymnasieskolan kan komma att kräva
stora anpassningsåtgärder hos samtliga etablerade skolhuvudmän. En utökad
samverkan och samordning blir nödvändig för att säkerställa kommunens
skyldigheter enligt skollagen.



Pedagogiska begränsningar
Små elevgrupper kan framtvinga sammanslagningar av elever från olika
program, för att få tillräckligt underlag för att bedriva undervisning. En negativ
pedagogisk konsekvens blir att arbetet med programinfärgning i undervisningen
försvåras, vilket kan bidra till en otydlighet i programkaraktären.

Lista över bilagor
---

För utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Jenny Axelsson
Ordförande

Ann-Sofie Hammargren Sjöholm
Förvaltningschef
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Tjänsteskrivelse
2015-04-01
Diarienummer: UAN
2015/0145
Version: 1.0
Beslutsorgan: UAN

Halmstad Utbildning
Jörgen Krantz
E-post: jorgen.krantz@halmstad.se
Telefon: 0705 13 97 60

Yttrande till Skolinspektionen, Rosensparre AB, (Dnr
32-2015:1032)

Förslag till beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta yttrande i enlighet
med bilaga 1.

Sammanfattning
Rosensparre AB har inkommit med ansökan till Skolinspektionen om statlig tillsyn och
rätt till bidrag för en etablering av utbildningar inom Falkenbergs kommun.
Kommunen ska påvisa att de negativa följderna för det offentliga skolsystemet av en
nyetablering är av så bestående karaktär och är så påtagliga att bidrag inte ska ges.

Ärendet
Uppdrag
Att yttra sig till Skolinspektionen om fristående gymnasieskolor
Kommunen bör till sitt yttrande bifoga en beskrivning av konsekvenserna av en
etableringen. Konsekvensbeskrivningen bör bl.a. visa på ekonomiska, organisatoriska
och pedagogiska konsekvenser som uppkommer vid start av den planerade utbildningen
vid den fristående skolan. Effekterna ska gälla förhållanden på lång sikt, d.v.s. fem-sex
1

år. För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av följderna av en
utökning bör kommunen till sin konsekvensbeskrivning även bifoga följande uppgifter.
1. Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande 5 åren (år 20152020)
2. En sammanställning av antalet kommunala och fristående skolor i kommunen som
idag erbjuder de i ansökan sökta programmen och inriktningarna,
3. Ange antal befintliga utbildningsplatser på både kommunala och fristående skolor i
kommunen,
4. Ange vilka program och inriktningar kommunen avser att erbjuda läsåret 2015/2016,
om uppgifter för läsåret 2016/2017 finns tillgängliga bifoga även dessa,
5. Ange elevantal som behövs per program och i förekommande fall inriktning för att
kommunen ska kunna bedriva en utbildning av god kvalitet,
6. Ange vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med, och

Bakgrund
Rosensparre AB har inkommit med ansökan till Skolinspektionen om statlig tillsyn och
rätt till bidrag för en etablering av utbildningar inom Falkenbergs kommun.
Ansökan innefattar följande utbildning:
Program
Ekonomiprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Inriktningar
Ekonomi
Juridik
Hotell och konferens
Kök och servering

Platser per år
20
20
20
20

Analys, förslag och motivering
Se bilaga 1

Konsekvenser
Se bilaga 1

Ärendets beredning
Inom kommunen
Ärendet beretts av verksamhetsutvecklare inom utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Andra grupper
---

2

Fackliga organisationer
HUKSAM 2015-04-22

Lista över bilagor
1. Yttrande Rosensparre AB (Dnr 32-2015:1032 Skolinspektionen)

För utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Ann-Sofie Hammargren Sjöholm
Förvaltningschef

3

1(5)

Bilaga 1
Yttrande
2015-04-01
Diarienummer: UAN
2015/0145
Version: 1.0
Beslutsorgan: UAN

Halmstad Utbildning
Jörgen Krantz
E-post: jorgen.krantz@halmstad.se
Telefon: 0705 13 97 60

Rosensparre AB (Dnr 32-2015:1032)

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden gör bedömningen att en
eventuell etablering enligt ansökan inte skulle medföra påtagliga
negativa följder på lång sikt för skolväsendet i kommunen.
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens samlade slutsatser och
ställningstagande i sakfrågan:
a. Nämnden understryker sin positiva grundinställning till andra huvudmän/aktörer
på utbildningsmarknaden. En etablering enligt ansökan skulle öka valfriheten för
eleverna mellan olika utbildningsanordnare.
b. Etableringen kan innebära att kommunen måste anpassa sin skolorganisation
utifrån de val som eleverna gör och bedöms därför på kort, men inte på lång sikt,
kunna medföra ofördelaktiga ekonomiska konsekvenser för Halmstads kommun.
I ett längre perspektiv kan ett utökat utbildningsutbud leda till ökad kvalitet och
effektivitet
c. Idag finns ett antal olika utbildningsanordnare i kommunen. Enligt kommunens
demografiska prognoser kommer Halmstads kommun att ha ett ökande
elevunderlag de kommande åren. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är
angelägen om att de gymnasieutbildningar som erbjuds kommunens ungdomar
är bärkraftiga, håller hög kvalitet och inte bidrar till en utarmning av
utbildningsutbudet.
1

3. Ansökan
Rosensparre AB har inkommit med ansökan till Skolinspektionen om statlig tillsyn och
rätt till bidrag för en etablering av utbildningar vid Vesterhavsgymnasiet inom
Falkenbergs kommun.
Ansökan innefattar följande utbildning:
Program
Ekonomiprogrammet
Hotell och turismprogrammet
Restaurang – och livsmedelsprogrammet

Inriktningar
Ekonomi
Juridik
Hotell och konferens
Kök och servering

Platser per år
20
20
20
20

4. Kommunens roll
(Enligt Skolinspektionen)
Kommunens yttrande
Kommunen bör till sitt yttrande bifoga en beskrivning av konsekvenserna av en
etablering. Konsekvensbeskrivningen bör bl.a. visa på ekonomiska, organisatoriska och
pedagogiska konsekvenser som uppkommer vid start av den planerade utbildningen vid
den fristående skolan. Effekterna ska gälla förhållanden på lång sikt, d.v.s. fem-sex år.
För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av följderna av en
etablering bör kommunen till sin konsekvensbeskrivning även bifoga följande uppgifter.
1. Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande 5 åren (år 20152020)
2. En sammanställning av antalet kommunala och fristående skolor i kommunen som
idag erbjuder de i ansökan sökta programmen och inriktningarna,
3. Ange antal befintliga utbildningsplatser på både kommunala och fristående skolor i
kommunen,
4. Ange vilka program och inriktningar kommunen avser att erbjuda läsåret 2015/2016,
om uppgifter för läsåret 2016/2017 finns tillgängliga bifoga även dessa,
5. Ange elevantal som behövs per program och i förekommande fall inriktning för att
kommunen ska kunna bedriva en utbildning av god kvalitet,
6. Ange vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med

5. Konsekvens beskrivning
i.

Befolkningsprognos

2015
970

2016
972

2017
931

2018
1003

2019
1055

2020
1105

Tabellen visar prognos för antalet folkbokförda 16-åringar i Halmstad 2015 – 2020.
ii.

Befintliga utbildningar

Kommunala skolor
Program
Ekonomiprogrammet
Restaurang – och livsmedelsprogrammet

Inriktning
Ekonomi/Juridik
Kök och servering

Antalet latser
100*
50*
2

Hotell och turismprogrammet

Hotell och konferens

20*

*Inriktningar söks inför årskurs 2 och i princip kan alla elever välja de aktuella inriktningen

Fristående skolor
Program
Ekonomiprogrammet

iii.

Inriktning
Ekonomi

Befintliga utbildningsplatser

Kommunala skolor
Kattegattgymnasiet
Sannarpsgymnasiet
Sturegymnasiet

460
342
246

Fristående skolor
Aspero Idrottsgymnasium
Drottning Blanka gymnasieskola
Ljud & bildskolan
Praktiska gymnasiet Halmstad

112
86
175
180

iv.

Antalet platser
28

Planerade utbildningar 2015/2016

Barn- och fritidsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet

Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Esteiska programmet

Fordons- och transportprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Industritekniska programmet
International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet

Fritid och hälsa
Pedagogiskt arbete
Socialt arbete
Anläggningsfordon
Husbyggnad
Mark och anläggning
Måleri
Plåtslageri
Ekonomi
Juridik
Elteknik
Bild och formgivning
Dans
Estetik och media
Musik
Teater
Godshantering
Lastbil och mobila maskiner
Personbil
Transport
Handel och service
Hotell och konferens
Turism och resor
Processteknik
Svetsteknik
Naturvetenskap
3

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet

Teknikprogrammet

Vvs- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

v.

Natur och samhälle
Kök och servering
Bageri och konditori
Beteendevetenskap
Samhällsvetenskap
Medier, information och kommunikation
Design och produktutveckling
Informations- och medieteknik
Produktionsteknik
Samhällsbyggande och miljö
Teknikvetenskap
Vvs

Minsta elevantal

Ett beräknat minsta elevantal är beroende av ett flertal olika faktorer såsom totalt antal
elever per program(tre årskurser) elevernas val av inriktningar, profiler och
fördjupningskurser samt det totala antalet elever vid aktuell skola. För att starta en
utbildning inom Ekonomiprogrammet görs en bedömning att det behövs 22 – 24 elever
per år. Motsvarande siffra för Hotell- och turismprogrammet samt Restaurang- och
livsmedelsprogrammet är 16-18 per år.

vi.

Samverkansavtal

Halmstads kommun har samverkansavtal inom Region Halland med Laholms-, Hylte-,
Falkenbergs- och Varbergs kommun
Kontaktuppgifter för slutlig antagning vilka publiceras den 1 juli 2015
Gymnasieantagning
Pernilla Carlsson
gymnasieantagning@falkenberg.se
0346 88 68 97
www.gymnasiehalland.se

vii.

Ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser för Halmstads
Kommun



Krav på anpassning
Vid en överetablering, d.v.s. då antalet erbjudna utbildningsplatser överstiger
antalet elever, kan en ekonomisk omfördelning som baseras på elevernas val bli
nödvändig. Detta kommer att kräva en anpassning av den kommunala
gymnasieskolans organisation. Anpassningen kommer övergångsvis att belasta
den kommunala budgeten med utökade kostnader för bl.a. personal och lokaler
p.g.a LAS–regler samt uppsägningar av gällande hyresavtal.



Ett minskat och mindre varierat utbud
4

När antalet sökande till respektive program/inriktning minskar, uppkommer
frågan om hur länge en utbildning är ekonomiskt bärkraftig, d.v.s. uppnår breakeven. Detta breakeven skiljer sig åt mellan olika program och är avgörande för
om huvudmannen ska kunna erbjuda utbildningen eller ej.
En utökning av antalet utbildningsanordnare, som erbjuder inriktningar där
antalet sökande är få, riskerar att utarma sökandeunderlaget. Ekonomiska
förutsättningar bidrar till att ingen utbildningsanordnare i längden kan driva
dessa inriktningar.
Resultatet blir ett minskat och mindre varierat utbud av program och inriktningar
för eleverna, vilket kan leda till negativa konsekvenser för ungdomarna i
Halmstads kommun.
Om detta inträffar krävs både samverkan och samordning mellan de olika
huvudmännen, för att säkerställa att elevernas valfrihet tillgodoses. På
motsvarande sätt samverkar redan idag regionens kommuner kring
utbildningsutbudet, för att kunna svara upp mot elevernas behov av mångfald.


Kommunens skyldighet - allsidigt urval av nationella program
Skollagen (SkolL 16 kap 42 §) kräver att kommunen ska erbjuda ett allsidigt
urval av nationella program och inriktningar för samtliga ungdomar i
kommunen. Antalet elever i årskullarna i kombination med en fortsatt
överetablering av utbildningsplatser inom gymnasieskolan kan komma att kräva
stora anpassningsåtgärder hos samtliga etablerade skolhuvudmän. En utökad
samverkan och samordning blir nödvändig för att säkerställa kommunens
skyldigheter enligt skollagen.



Pedagogiska begränsningar
Små elevgrupper kan framtvinga sammanslagningar av elever från olika
program, för att få tillräckligt underlag för att bedriva undervisning. En negativ
pedagogisk konsekvens blir att arbetet med programinfärgning i undervisningen
försvåras, vilket kan bidra till en otydlighet i programkaraktären.

Lista över bilagor
--För utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Jenny Axelsson
Ordförande
Ann-Sofie Hammargren Sjöholm
Förvaltningschef
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Enheten för ekonomiskt bistånd
Ingrid Nedmark
E-post: ingrid.nedmark@halmstad.se
Telefon: 035-13 99 23

Tillämpningsanvisningar 2015 Ekonomiskt bistånd

Förslag till beslut
1. Utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta föreliggande
Tillämpningsanvisningar avseende ekonomiskt bistånd 2015.

Sammanfattning
Årligen revideras tillämpningsanvisningar för handläggning av ekonomiskt bistånd.
För år 2015 medför föreslagen revidering en justering av nivåerna för godtagbara
boendekostnader, skäl för särskild bedömning när det gäller studerande samt nedsatt
arbetsförmåga på grund av sjukdom, som båda är helt nya anvisningar.
Ärendet har beretts inom enheten för ekonomiskt bistånd och samråd har skett med
arbetsmarknadsenheten.
Utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden föreslås anta tillämpningsanvisningarna för
ekonomiskt bistånd då nivåerna för boendekostnad behöver revideras samt att arbetet
med unga personer under 25 år och arbetshindrade på grund av sjukdom behöver stödjas
med anvisningar.

Ärendet
Uppdrag
Årligen revideras tillämpningsanvisningarna utifrån nytillkomna förutsättningar.
1

Bakgrund
Utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden ger anvisningar för bedömningen i ärenden
som rör ekonomiskt bistånd. Dessa anvisningar ligger upptill de anvisningar som ges i
lagstiftning och anvisningar från Socialstyrelsen.
Socialtjänstlagen reglerar handläggningen inom enheten för ekonomiskt bistånd,
Socialstyrelsen ger anvisningar om hur lagen ska tolkas och tillämpas.
Ansvarig nämnd i kommunen kan anta egna anvisningar för att ta hänsyn till lokala
förhållanden, såsom boendekostnader, samt anvisningar inom andra områden som
nämnden vill lyfta fram.
I den nu föreslagna revideringen finns tre områden som förslås förändras i förhållande
till nu gällande anvisning.
•

Det är boendekostnader, eftersom hyreshöjning har skett i förhandlingar mellan
Hyresgästföreningen och fastighetsägarna. Förslag till höjd boendekostnad är
100 kr för varje nivå i anvisningarna. Detta gäller för skälig boendekostnad och
också för högsta godtagbara boendekostnad.

•

Under rubriken studier finns en ny skrivning om att kunna prova på en kort
utbildningsperiod, utifrån en planering som görs mellan ekonomiskt bistånd och
arbetsmarknadsenheten, med bibehållet ekonomiskt bistånd. Det gäller unga
vuxna under 25 år som inte genomfört sin gymnasieutbildning.

•

En ny anvisning har fogats in som gäller arbetet med nollplacerade (personer
som är sjuka och saknar sjukpenninggrundande inkomst). Vi har genomfört ett
framgångsrikt projekt tillsammans med Försäkringskassa och i år ska arbetet
implementeras i ordinarie verksamhet.

Analys, förslag och motivering
Förändringen i anvisningen med justering av hyreskostnadsnivåerna för godtagbar
boendekostnad och högsta godtagbara boendekostnad sker normal årligen utifrån att
hyreshöjning sker varje år.
Syfte med skrivningen nedan, under rubriken studier,och är ett undantag från
huvudregeln att det inte är möjligt att studera med ekonomiskt bistånd, är att underlätta
för arbetsför persons inträde på arbetsmarknaden.

”Skäl för särskild bedömning
En person under 25 år som inte genomfört sin gymnasieutbildning kan, som en del i en
långsiktig planering, tillsammans med andra insatser, prova på studier under en kortare
tid för att öppna vägen för fortsatta studier med reguljär studiefinansiering.
Denna möjlighet ges inte till de som skall höja sina betyg eller vill byta inriktning med
annan kompetens.”
Detta kommer att gälla ett litet antal personer och bedömningen varje enskilt kommer
att göras i samverkan mellan e handläggare på ekonomiskt bistånd och på
arbetsmarknadsenheten.
Skrivningen om arbetet med nollplacerade under punkten
2

1.6 Nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, har kommit till för att lägga fokus
på att det är viktigt att fortsätta implementeringen av arbetsmetoden som tagits fram
mellan ekonomiskt bistånd och Försäkringskassan

Konsekvenser
De föreslagna förändringarna i tillämpningsanvisningarna för ekonomiskt bistånd
förutses inte medföra några ekonomiska konsekvenser.
Arbetet med ekonomiskt bistånd i de delar som gäller unga personer under 25 år samt
sjuka personer ges extra vägledning i och med de nya anvisningarna.

Ärendets beredning
Inom kommunen
Ärendet har beretts inom enheten för ekonomiskt bistånd.

Andra grupper
Samråd med arbetsmarknadsenheten inom UAF.

Fackliga organisationer
Ärendet faller inte inom ramen för MBL.

Lista över bilagor
1. Tillämpningsanvisningar avseende ekonomiskt bistånd.

För utbildnings-och arbetsmarknadsförvaltningen
Ann-Sofie Hammargren
Förvaltningschef
Ingrid Nedmark
Verksamhetschef

3

UTBILDNINGS- &
ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

Tillämpningsanvisningar avseende ekonomiskt bistånd år 2015
Regeringen fattar varje år beslut om ändringar i den del av socialtjänstförordningen som
behandlar riksnormen. I riksnormen fastställs skäliga kostnader enligt 4 kap 3 § första stycket i
socialtjänstlagen (2001:453). Riksnormen för ett hushåll under 2015 utgör summan av de
personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma
hushållskostnaderna.
Utöver riksnormen har den enskilde rätt till skäliga kostnader utöver riksnormen enligt 4 kap 3 §
första stycket, punkt 2. Det kostnader som omfattas är boende, hushållsel, arbetsresor,
hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Den enskilde har även
rätten till bistånd till sin livsföring i övrigt, alltså de behov den enskilde kan ha för att tillförsäkras
en skälig levnadsnivå. De kostnader som oftast är aktuella är kostnader för hälso-och sjukvård,
medicin, tandvård, glasögon, hemutrustning, flyttkostnader, spädbarnsutrustning, umgängesresor,
rekreation, begravning, serviceavgifter samt hyres- och elskulder.
Socialstyrelsens ”Ekonomiskt bistånd, Handbok för socialtjänsten” är ett komplement till
Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd.
I ”Ekonomiskt bistånd, handbok för socialtjänsten”, ges praktiska råd för handläggningen av
ekonomiskt bistånd.
Nedanstående riktlinjer avser kommunens avvikelser eller tillägg till Socialstyrelsens
rekommendationer.

Vid all handläggning inom utbildnings-och arbetsmarknadsförvaltningens
enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter.
1.Konsultera Socialstyrelsens ”Ekonomiskt bistånd, handbok för socialtjänsten”, för att där
få råd för handläggning och rättstillämpning i den aktuella frågeställningen.
2.Kontrollera i nedanstående riktlinjer för att få information om kommunens eventuella
avvikelser och tillägg.

Barnperspektiv
I hushåll där det finns barn och ungdomar ska deras situation alltid uppmärksammas. När beslut
rör barn ska särskilt beaktas vad hänsynen till barnens bästa kräver. I ärenden där det finns barn
ska konsekvenserna för barnen alltid övervägas innan beslut fattas. Vid avslagsbeslut ska det
dokumenteras att detta övervägande har skett. (Se Riktlinjer om barnperspektiv)

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN
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Våld i nära relationer
För våldsutsatta kan riktlinjerna för ekonomiskt bistånd frångås. Därmed kan förhöjda kostnader
godtas. (Se Riktlinjer för våld i nära relation).

1. Inkomster och tillgångar
1.1 Studier
Vuxenstuderande på grundskolenivå.
Om studierna är en förutsättning för att den enskilde i framtiden ska kunna stå till
arbetsmarknadens förfogande, kan ekonomiskt bistånd beviljas under maximalt tre terminer.
Förutsättningen är att den enskilde tidigare inte har motsvarande svensk grundskoleutbildning
eller högre, att studieplan presenteras samt att studierna bedrivs på heltid och är
studiemedelsberättigade. En ansökan om bidragsdelen av studiemedel måste göras, men inte den
del som avser lån.
Personer som deltar i SFI-undervisning, kan under maximalt 3 år få lov att studera med
ekonomiskt bistånd under förutsättning att språklig utveckling sker.
Vuxenstuderande på gymnasienivå
Utgångspunkten är att vuxenstuderande inte står till arbetsmarknadens förfogande och därför inte
är berättigade till ekonomiskt bistånd.
Om en sökande ändå undantagsvis efter individuell prövning skulle beviljas bistånd under tid då
personen bedriver vuxenstudier, ska alltid studiemedlets bidragsdel sökas.
Skäl för särskild bedömning
En person under 25 år som inte genomfört sin gymnasieutbildning kan, som en del i en långsiktig
planering, tillsammans med andra insatser, prova på studier under en kortare tid för att öppna
vägen för fortsatta studier med reguljär studiefinansiering.
Denna möjlighet ges inte till de som skall höja sina betyg eller vill byta inriktning med annan
kompetens.
Ungdomar under 21 år som går i skolan
För gymnasiestuderande ungdomar är föräldrarna försörjningsskyldiga fram till barnet fyller 21 år
(FB 7:1). Studiebidrag utgår till och med vårterminen det år man fyller 20 år. Från och med
höstterminen man fyller 20 år skall bidragsdelen av studiemedel sökas. Det ställs inte krav på att
man skall söka lånedelen av studiemedel. För gymnasiestuderande som bor i Ungbo ställs samma
krav som för hemmaboende gymnasiestuderande ungdomar.
Extra tillägg räknas inte som inkomst.
1.2 Föräldraledighet
Den enskilde måste ta ut hel dagersättning för föräldraledighet sju dagar per vecka

. UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN
Halmstads kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen • Box 248, 301 06 Halmstad • Besöksadress: Axel Olsons
gata 4B Tel 035-13 95 92 • Fax 035-13 70 56 • Organisationsnr: 212000-1215 • Bankgiro 5189-0788 • Postgiro 6407119-4 Epost: utbildning.arbetsmarknadsforvaltningen@halmstad.se • www.halmstad.se 1.3 Habiliteringsersättning

4

1.3 Habiliteringsersättning
Den habiliteringsersättning som betalas ut av kommunen ska vid beräkning av ekonomiskt bistånd
inte räknas som inkomst.
1.4 Bilinnehav
Innehav av bil accepteras endast om denna behövs för arbetsresor eller då medicinska eller starka
social skäl finns. Vid beräkning godtas skäliga kostnader för bensin, skatt, försäkring och
besiktning.
1.5 Sparade medel
Ålderspensionärers sparade medel ska vid beräkning av ekonomiskt bistånd räknas som tillgång.
1.6 Nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom
För att nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom ska godkännas bör individen ha ett läkarintyg för
sjukskrivning som styrker nedsättningen. För arbetslösa ska intyget gälla gentemot normalt
förekommande arbeten.
Individens rehabilitering kan behöva samordnas. Detta gäller om den sjukskrivne bedöms ha en
potential att rehabiliteras mot att åter bli arbetsför och behöver arbetslivsinriktade insatser parallellt
med sjukskrivning och vårdens insatser. FK har i dessa fall ansvaret för att samordna rehabiliteringen,
men handläggaren på ekonomiskt bistånd ansvarar för att motivera klienten, initiera ärendet hos FK,
och för att delta i samordningen.

2. Utgifter
2.1 Studielitteratur
Bistånd till faktiska och verifierade kostnader för nödvändig studielitteratur kan beviljas.
Möjligheter till inköp av begagnad studielitteratur skall prövas.
2.2 Boendekostnad (inklusive uppvärmning):
Skälig boendekostnad:

Ensamstående under 25 år
1-2 vuxna under 25 år
1-2 vuxna från 25 år
1-2 vuxna m 1 barn
1-2 vuxna m 2 barn
1-2 vuxna m 3-4 barn
1-2 vuxna m 5 eller fler barn

3 900
4 300
5 300
6 200
7 000
8 200
9 200

. UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN
Halmstads kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen • Box 248, 301 06 Halmstad • Besöksadress: Axel Olsons
gata 4B Tel 035-13 95 92 • Fax 035-13 70 56 • Organisationsnr: 212000-1215 • Bankgiro 5189-0788 • Postgiro 6407119-4 Epost: utbildning.arbetsmarknadsforvaltningen@halmstad.se • www.halmstad.se 1.3 Habiliteringsersättning

5

Högsta godtagbara boendekostnad kan beviljas vid nyansökningar, för hushåll som tidigare varit
självförsörjande. Kostnaden kan beviljas under högst fyra månader.
Högsta godtagbara boendekostnad kan accepteras vid medicinska eller starka sociala skäl. Högsta
godtagbara kostnad kan även beviljas för personer med hyresskulder, där allmännyttan inte
accepterar hyresgästen p g a skulder. För hushåll som har garantiboenden accepteras faktisk
boendekostnad upp till högsta godtagbara kostnad. För studenter accepteras faktisk
boendekostnad för studentlägenhet vid studieuppehåll under sommaren.
Högsta godtagbara boendekostnad:
Ensamstående under 25 år
1-2 vuxna under 25 år
1-2 vuxna över 25 år
1-2 vuxna m 1 barn
1-2 vuxna m 2 barn
1-2 vuxna m 3-4 barn
1-2 vuxna m 5 barn eller fler barn

4 300
4 900
5 900
6 900
7 800
8 800
10 000

Efter fyra månader görs en omprövning.
Högre boendekostnad än högsta godtagbara
Bostadskostnader över högsta godtagbara kan beviljas för personer i t ex servicehus.
För personer som uppenbarligen saknar möjlighet att erhålla bostad inom ramen för högsta
godtagbara boendekostnad och där det finns starka skäl kan bistånd utgå till högre boendekostnad
eller tillfällig hotellvistelse.
Boendekostnad till ungdomar som slutar gymnasiet utgår som huvudregel inte. Undantag kan
göras om familjen förlorar bostadsbidrag. (Boendekostnad beräknas enligt Ekonomiskt bistånd
Stöd för rättstillämpning och handläggning).

Ungdomar och eget boende
Huvudregel är att ungdomar under 21 år inte beviljas ekonomiskt bistånd till kostnad för eget
boende.

Undantag
Personer under 21 år där föräldrarna inte är försörjningsskyldiga och särskilda skäl föreligger, t ex
trångboddhet, missbruk i familjen, stora relationsproblem.
Personer under 20 år där föräldrarna är försörjningsskyldiga och särskilda skäl föreligger. Utreds
på socialförvaltningen och beslutas av socialnämnden.
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2.3 Hushållsel
Bistånd beviljas till faktisk skälig kostnad. Vid bedömning av skälig kostnad utöver den fasta
kostnaden för hushållsel, ska utgångspunkten vara Konsumentverkets beräknade
månadsförbrukning i lägenhet för olika hushållsstorlekar. Detta ska ses som vägledande och inte
som ett tak. Möjlighet till individuella bedömningar ska finnas.
Vid behov ska vägledning för billigare elkostnad erbjudas den sökande.

Hushållsstorlek
1 person
2 personer
3 personer
4 personer
5 personer
6 personer
7 personer
8 personer
9 personer
10 personer

Normalförbruknin
g/månad i kWh
180
240
280
340
380
430
460
480
500
520

Normalförbrukning/
år i kWh
2160
2880
3360
4080
4560
5160
5520
5760
6000
6240

2.4 Tandvård
Rätten till ekonomiskt bistånd för nödvändig tandvård
Ekonomiskt bistånd kan utgå till skäliga kostnader för nödvändig tandvård. För att nämnden skall
kunna pröva rätten till bistånd, måste skriftligt specificerat kostnadsförslag föreligga. Ekonomiskt
bistånd för upprättande av kostnadsförslag utgår inte, då patienten har rätt att erhålla detta utan
tillkommande kostnad.
Utgångspunkten för prövning av bistånd till tandvård, är att en skälighetsbedömning skall göras
av såväl föreslagen terapi, som tandläkarens kostnad i förhållande till referenspriset, samt den
sökandes förmåga att inom överskådlig tid själv kunna betala behandlingen.
Ekonomiskt bistånd kan endast utgå till kostnader för tandvård som är ersättningsberättigad enligt
lagen om statligt tandvårdsstöd. Bistånd utgår inte till merkostnader vid utbytesåtgärd.
Om olika behandlingsmöjligheter är möjliga, utgår bistånd till billigaste behandlingsförslag.
För akut tandvård kan bistånd beviljas i efterhand. Med akut tandvård avses tillstånd som
framkallar smärta eller betydande obehag. Om behandlingen kräver flera behandlingstillfällen
skall kostnadsförslag begäras in om det inte är uppenbart obehövligt.
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Nödvändig tandvård avser tandvård som har till syfte att ge
- frihet från smärta eller sjukdomar
- förmåga att äta, tugga eller tala utan större hinder
- ett utseendemässigt godtagbart resultat
- dentala material av rimlig standard
Revisionsundersökning omfattas av rätten till bistånd högst vartannat år. Det allmänna
tandvårdsstödet skall då utnyttjas. Om tätare undersökningsintervall bedöms som nödvändigt, vid
t ex risk för progredierande sjukdom, skall behovet styrkas skriftligen av tandläkare.
Bistånd till revisionsundersökning vartannat år kan beviljas utan föregående prövning. Om
ytterligare behandling är nödvändig skall den sökande begära skriftligt kostnadsförslag innan
behandlingen utförs.
Laboratorieframställd kron- och broprotetik, implantatbehandling eller tandreglerings-behandling
omfattas som huvudregel inte av rätten till bistånd. Sådan tandvård kan beviljas, först då andra
behandlingsmöjligheter är uttömda. Vid möjlighet till olika materialval, utgår bistånd det
billigaste alternativet. Bistånd till rotbehandling eller laboratorieframställd singelkrona utgår inte
för tänder i 7:e eller 8:e positionen, då tänderna inte bedöms som nödvändiga för att äta, tugga
eller av utseendemässiga skäl.
Vid behov kan nämnden begära in second opinion från annan tandläkare.
Tandvårdsbehandling som kan beviljas skall vara utförd i enlighet med vetenskap och beprövad
erfarenhet.

2.5 Cykel till barn
Bistånd till cykel kan beviljas till barn, om familjen vars behov av ekonomiskt bistånd inte
bedöms vara av rent tillfällig art.
Biståndet beviljas med 1500 kr per barn för cykel och hjälm.
2.6 Umgängesresor
Bistånd kan beviljas efter individuell bedömning.
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3. Undantag från krav
3.1 Vistelse på annan ort eller i annat land
Huvudprincipen är att ekonomiskt bistånd inte beviljas vid utlandsvistelse. Undantag kan göras för
personer som inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande p.g.a sjukdom eller av andra skäl. I sådana
fall kan personen efter samråd med handläggaren vistas utomlands eller på annan ort i högst en månad
per år utan att förlora rätten till ekonomiskt bistånd.
3.2
Ledighet från deltagande i kompetenshöjande insats med bibehållet ekonomiskt bistånd kan beviljas
då särskilda skäl bedöms föreligga.
/ Reviderad 150429/
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Tjänsteskrivelse
2015-04-13
Diarienummer: UAN
2015/0101
Version: 1.0
Beslutsorgan: UAN

UAF Kansli
Elin Olsson
E-post: elin.olsson@halmstad.se
Telefon: 0721-57 45 03

Val av ledamot till UAN:s Individutskott

Förslag till beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna begäran från
Caroline Carlsson (FP) om entledigande från uppdraget som ledamot i individutskottet.
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar vid sammanträdet 2015-04-29 om
att utse en ny ordinarie ledamot till UAN:s individutskott.

Sammanfattning
I utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens reglemente fastställs att det inom
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden skall finnas ett individutskott med fem
ledamöter och tre ersättare.
Caroline Carlsson (FP) har begärt enledigande från uppdraget som ledamot i
individutskottet, varför ett nyval behöver göras av ledamot till UAN:s individutskott.

Ärendet
Uppdrag
Caroline Carlsson (FP) har begärt enledigande från uppdraget som ledamot i
individutskottet, varför ett nyval behöver göras av ledamot i UAN:s individutskott.
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Bakgrund
I utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens reglemente fastställs att det inom
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden skall finnas ett individutskott med fem
ledamöter och tre ersättare.
Individutskottet har beslutanderätt i frågor som rör beslut om försörjningsstöd samt
introduktionsersättning till enskild, samt övriga enskilda individärenden inom
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde. (2014-04-15, KF § 42)

Analys, förslag och motivering
---

Konsekvenser
---

Ärendets beredning
Inom kommunen
Ärendet har beretts av handläggare vid UAF kansli.
Ny ordinarie ledamot förslås under sammanträdet 2015-04-29.

Andra grupper
---

Fackliga organisationer
---

Lista över bilagor
---

För utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Ann-Sofie Hammargren Sjöholm
Förvaltningschef
2
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Information
2015-04-15
Diarienummer: UAN
2015/0022
Version: 1.0
Beslutsorgan: UAN

UAF Kansli
Elin Olsson
E-post: elin.olsson@halmstad.se
Telefon: 0721-574503

Informationsärenden april
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kompetensutvecklingsplan – Mia Winkler
DV-samarbete med HEM – Kristina Johansson
Information om insatser för att minska arbetslösheten – Annkristin Norrman
Organisationsöversyn HK – Bodil Ljungberg/Ann-Sofie Hammargren Sjöholm
Besvarande av tidigare fråga (ställd vid sammanträdet 2015-03-30) avseende
upphandling av vuxenutbildningen – Bodil Ljungberg
IKT-plan HK – Ulrika Jönsson
Kattegattgymnasiet – Jörgen Krantz
Kränkande behandlingar i gymnasieskolan – Klas Jacobsson
Dialog/Information kring prognosticerat underskott Gymnasieskolan 2015 – Klas Jacobsson
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