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1. Bakgrund 
Den svenska skolan har under 90-talet genomgått stora förändringar avseende styrningen. Skolan 
har gått från regelstyrning mot målstyrning med färre regler och tydliga mål. I och med denna 
förändring flyttades fokus från staten till kommunerna. Staten har ett övergripande ansvar och 
bestämmer generella riksgiltiga mål och riktlinjer för arbetet i skolan. Kommunen ansvarar för att 
organisera och genomföra verksamheten. Rektor och lärare i samarbete med eleverna ska ge 
arbetet struktur och innehåll. De ska också bestämma målen för undervisningen. All personal ska 
bidra till att skolans mål uppnås, även om huvudansvaret vilar på rektor och lärare.  

Skolan har både nationella och lokala styrdokument att följa. De nationella omfattar skollag, 
läroplan och kursplaner. På lokal nivå finns bl.a. skolplan, lokala arbetsplaner och kollektivavtal.  

I Hylte kommun ansvarar barn- och ungdomsnämnden för barnomsorg samt för de obligatoriska 
respektive frivilliga skolformerna.  

2. Syfte och metod 
Syftet är att granska nämndens förmåga och möjlighet att styra och leda verksamheten utifrån 
skolans styrdokument samt organisationens ändamålsenlighet. Nämndens styrning och 
uppföljning på individnivå skall särskilt uppmärksammas.

I syftet ingår att kontrollera att erforderliga styrdokument finns och att dessa efterlevs på samtliga 
nivåer inom skolan.  

För att uppnå syftet har följande metoder använts:  

• Intervjuer med politiker, förvaltningschef, skolledare, personal och fackliga 
representanter.  

• Insamling och granskning av riktlinjer, skolplaner, protokoll och utvärderingar. 

I kapitel 3 beskriver vi de regelverk som styr skolan och dess verksamhet, kapitel 4, 5 och 6 
återger vi den information som vi har fått genom intervjuer och dokument. Kapitel 7 innehåller 
våra bedömningar och rekommendationer. 

Rapporten är sakgranskad av förvaltningschefen 
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3. Styrdokument för skolan 

3.1 Nationella styrdokument 
Skollagen, läroplanerna och kursplanerna är de nationella styrdokument (kallas också 
måldokument) som skall styra verksamheten i skolan. Intentionen är att detaljbestämmelser skall 
undvikas och att kommunernas frihet skall vara så stor som möjligt. 

Skollagen innehåller de grundläggande bestämmelserna om utbildningen inom alla skolformer. 
Lagen anger övergripande mål för utbildningen samt övergripande riktlinjer för hur skolans 
verksamhet skall utformas. Innehållet i skollagens s.k. portalparagrafer är grundläggande för all 
verksamhet i skolan, exempelvis att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, 
varhelst den anordnas i landet. 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98), det obligatoriska skolväsendet (grundskolan, Lpo 94) och för 
de frivilliga skolformerna (gymnasieskolan och vuxenutbildningen, Lpf 94) fastställs av 
regeringen. Läroplanerna skall tillsammans med skollagen styra verksamheten i skolan. I 
läroplanerna bestäms skolans uppgifter och de värden som skall ligga till grund för 
undervisningen. Alla som arbetar i skolan är skyldiga att följa dem. 

Målen i läroplanen är av två slag, dels mål som skolan skall sträva efter att eleverna når, dels mål 
som skolan skall se till att alla elever kan uppnå. Det framgår tydligt vem läroplanernas budskap 
riktar sig till och vem som därmed bär ansvaret. 

Utöver ovan nämnda bestämmelser finns även en förordning för varje skolform. 

Uppföljning och utvärdering i form av kvalitetsredovisning är viktiga delar i styrsystemet och 
skall finnas på alla nivåer. Syftet är att de erfarenheter som görs i skolan skall läggas till grund för 
kommande beslut och att de skall bli till nytta för skolans utveckling. 
 
I uppföljningen registreras olika faktorer i skolans verksamhet kontinuerligt, såsom elevantal, 
resurser, undervisningstimmar samt resultat av olika slag. Planer jämförs med utfall och 
avvikelser över tiden noteras. I utvärderingen ställs resultaten i relation till målen i skolan och till 
de insatser som gjorts och de villkor som funnits i undervisningen. Syftet med utvärderingen är 
att söka förklaringar till resultaten. 

3.2  De kommunala styrdokumenten 
Inom de ramar som staten anger är det kommunerna som har huvudansvaret för verksamheten. 
Kommunerna har stor frihet att avgöra hur verksamheten skall organiseras för att de riksgiltiga 
målen skall uppnås. Kommunerna skall svara för att skolan får de resurser och de förutsättningar i 
övrigt som behövs. En skolplan skall fastställas som beskriver skolverksamhetens finansiering, 
organisation, utveckling och utvärdering. (Skollagen 2 kap 8 §)  

Utifrån läroplanerna, de nationella målen och skolplanen skall rektor eller motsvarande på varje 
enskild skola upprätta en lokal arbetsplan. Detta skall ske i samråd med lärare och övrig personal 
samt företrädare för eleverna och deras vårdnadshavare. (Grundskoleförordningen 1 kap 23 §) 

revrapport_hylte_skola_ orginaldoc.doc 2 
 

© 2007 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of 
KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 



 

Uppföljning och utvärdering i form av kvalitetsredovisning som är kopplad till skolplan och lokal 
arbetsplan är en viktig komponent i det kommunala styrsystemet.  

4. Organisation, styrning och ledning 
Barn- och ungdomsnämndens verksamhet omfattar samtliga skolformer inom Hylte kommun. 
Ansvar och befogenheter inom nämndens verksamhet regleras bl.a. genom reglementet och 
delegationsordningen. Dessutom ger staten direkta anvisningar till rektorerna genom 
skolförfattningarna att ansvara för och besluta i vissa frågor. Staten ger även riktlinjer i 
läroplanerna till alla som arbetar i skola och förskola. Nämndens och ledningens möjligheter till 
styrning påverkas av det faktum att rektorers och lärares åliggande är lagfästa.  

Nämnden har sedan 2005-01-01 övertagit bibliotek, kultur och fritidsverksamheten vid 
upphörandet av kultur- och fritidsnämnden. 

Barn- och ungdomsnämndens organisation för bibliotek, fritid, förskolan, grundskolan och 
gymnasieskolan beskrivs schematiskt i bilaga 1.  

Nuvarande ledningsbemanning gäller sedan 2005-10-01. Bland annat finns följande 
utgångspunkter för ledningsbemanningen: skapa mesta möjliga kontinuitet; förebygga 
ensamarbete; behov av förstärkning på Örnaskolan; förändring av delat ledarskap Elias 
Fries/Örnaskolan samt så jämt fördelat personalansvar som möjligt. I nuvarande organisation 
finns nio rektorer, en bibliotekschef samt en föreståndare för Örnahallen. På förvaltningen finns 
förvaltningschef samt en stab på tio personer. 

Nämnden har antagit en ny delegationsordning som gäller sedan 2005-05-11. Översynen gjordes 
med anledning av det förändrade ansvarsområdet. 

Förvaltningschefen är övergripande ansvarig för att implementera och följa upp nämndens beslut 
rörande för- och grundskolan samt gymnasieskolan. Förvaltningschefen med tillhörande stab skall 
bistå nämnden med beslutsunderlag. Förutom dessa ansvarsområden regleras förvaltningschefens 
ansvar via delegationsordningen. Underställda förvaltningschefen är även förvaltningens kansli, 
administrativ ledare, bibliotekschef, rektorer och det övergripande elevvårdsteamet. 

Rektorernas ansvar regleras dels genom läroplanen och dels genom delegationsordningen. Detta 
innebär att rektorns ansvar primärt är den pedagogiska verksamheten och till den kopplad budget 
och personalansvar.  

Ledningsgruppen träffas en gång i veckan och består av förvaltningschefen, rektorerna, 
lokalansvarig , bibliotekschef och administrativ ledare. Dessutom medverkar vid behov ekonom, 
utvecklingsledare, personalansvarig etc. Förutom dessa centrala ledningsmöten har rektorerna 
egna ledningsmöten. 

Verksamheten för 2005 uppfattas som ryckig och oklar av personalen. Vid intervjuerna 
framkommer att den tidigare turbulensen i ledningsfunktionen har medfört påfrestningar i 
verksamheten. Det som har uppfattats som mest problematiskt är frånvaron av kontinuitet i 
ledningsfunktionen på en del skolor. Dessutom har det skett förändringar i servicen för 
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verksamheten, vilket har påverkat arbetsmiljön negativt. Personalen uppfattar att städning och 
underhåll av lokalerna har försämrats. I vissa fall finns det oklara gränser mellan 
servicepersonalen och den pedagogiska personalen arbetsuppgifter. 

De fackliga företrädarna påpekar att det finns ett visst missnöje ute i verksamheterna med att 
skolledarna inte befinner sig tillräckligt mycket ute i verksamheten. Det riktas även kritik mot 
skolledarna för brister i kommunikationen och att kompetensen samt erfarenheten inom delar av 
verksamheterna brister. Kritik riktas även mot arbetsmiljöarbetet ute i organisationen. Trots att 
det framförts brister i den fysiska arbetsmiljön åtgärdas inte dessa.  Många av förskolans och 
skolans lokaler uppfattas som gamla och slitna. 

Det har skett förbättringsåtgärder avseende underhållet av förskolor och skolor främst beträffande 
ventilationen och akustiken, enligt förvaltningen. Nämnden är medveten om att främst 
Örnaskolans högstadiebyggnad är i behov av en ombyggnad och renovering. 

Under 2005 genomfördes en omfattande arbetsmiljöenkät för samtliga i verksamheten. Resultatet 
skall analyseras och ligga till grund för handlingsplaner för att förbättra arbetsmiljön. Vid 
intervjuerna framkom en viss kritik mot enkäten, då en del kände att deras anonymitet inte var 
säkerställd. Dessutom uppfattar en del att den handlingsplan som skall göras med utgångspunkt 
från respektive arbetsplats efter resultaten kommer att medföra merarbete för personalen. 

Det finns en central samverkansgrupp vilken fungerar bra enligt de fackliga företrädarna. Även 
kontakterna med förvaltningen anses vara goda. Däremot finns inga lokala samverkansgrupper. 
Anledningen till att det inte finns lokala samverkansgrupper beror enligt de fackliga 
representanterna på att arbetsgivaren inte har utbildat rektorer i arbetsmiljölagen i enlighet med 
överenskommelse.  

Enligt arbetsgivaren har flertalet av skolledarna genomgått grundläggande arbetsmiljöutbildning 
och kommer under 2006 genomgå en uppföljning av arbetsmiljöutbildningen. 

Det framkommer också att det ökande antalet barn inom förskolan medför påfrestningar på 
personalen och att lokalerna inte alltid är ändamålsenliga. Även inom högstadiet finns för tillfället 
ett större antal elever. Allmänt upplever personalen inom förskolan och skolan att 
arbetssituationen har blivit tyngre och allt fler uppgifter utanför den pedagogiska kompetensen 
läggs på personalen.  

Trots dessa påpekanden vid intervjuerna, framhåller flertalet att verksamheten fungerar bra och 
att det finns en god trivsel. 

Flertalet av rektorerna anser att nämnden liksom förvaltningen är tydlig i sina direktiv. Nämnden 
har blivit bättre på att konkretisera de mål som åläggs verksamheten. Stödet från förvaltningen 
beträffande ekonomi och administrativa funktioner fungerar bra. De centrala ledningsmötena med 
förvaltningen uppfattas som viktiga där rektorerna får information om beslut och direktiv som rör 
deras verksamhet. Förutom ledningsmötena har rektorerna möten i sina respektive områden för att 
samordna verksamheterna.  

Samtliga rektorer har regelbundna arbetsplatsträffar med personalen. Vid arbetsplatsträffarna 
diskuteras aktuella frågor som rör verksamheten, det kan handla om allt från pedagogik till 
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arbetsmiljö. En del av rektorerna finner det svårt med informationen när de är ansvariga för fler 
enheter. Det finns även en problematik med informationen då det finns flera kanaler för 
informationsflödet, det finns tillfälle när den information som rektorerna får och skall förmedla 
redan är känd för delar av verksamheterna. Anledningen till detta anses vara kommunens storlek. 

De problemområden som skolledarna vill lyfta fram ser lite olika ut beroende vilken verksamhet 
som det rör. Gemensamt för de flesta är dock att enheterna är förhållandevis små vilket medför 
problem när tjänsterna skall dimensioneras. För barnomsorgen är de stora barngrupperna ett 
problem både placerings- och lokalmässigt. En del rektorer tycker att kommunikationen mellan 
ledning och personal skulle underlättas om lokala samverkansgrupper fanns.  

För en del av rektorerna är antalet medarbetare alltför många för att ha upprätthålla en god 
kvalitet på personalansvaret. Det som prioriteras är medarbetarsamtalen och samtliga skolledare 
uppger att de har genomfört samtalen. Samtliga rektorer har rutiner för hur medarbetarsamtalet 
skall gå till väga och hur medarbetarna bjuds in till samtalen. Enligt personalen genomförs 
medarbetarsamtalen med skiftande kvalitet. En del skolledare har långa och utförliga samtal 
medan en del andra har korta och ostrukturerade. Det finns enligt de fackliga, personal som inte 
har uppfattat att de har haft medarbetarsamtal. 

Beträffande skolutvecklingen finns det fortfarande enheter i verksamheten som inte arbetar 
utifrån de intentioner rörande arbetslag som finns i skolplanen. Likaså har arbetet med de lokala 
arbetsplanerna inte fungerat på alla enheter.  

Rektorerna menar att samarbetet med delar av nämnden fungerar bra, dock fungerar inte systemet 
med fadderpolitiker tillfredställande. Det finns vidare en önskan om att politikerna i nämnden 
besökte verksamheterna oftare. I nuläget fungerar inte systemet med fadderpolitiker enligt 
intervjuade.  

Allmänt upplever många av de intervjuade den ”dubbla” styrningen som bekymmersam. Det 
statliga uppdraget känns mest angeläget. Samtidigt är alla medvetna om att resurserna styr. 

I den centrala förvaltningen finns en osäkerhet beträffande ansvarsområden för de olika 
tjänsterna. En del av de intervjuade uppfattar sitt uppdrag som otydligt. Det kan gälla såväl den 
interna funktionen som den stödjande funktionen ut mot rektorsområdena. Det finns även en viss 
oro inom den centrala förvaltningen för hur den framtida organisationen kommer att bli. Vid 
intervjuerna framkommer att det finns olika uppfattningar mellan personalen inom den centrala 
förvaltningen. Olikheterna beror dels på oklarheterna mellan ansvarsområdena för tjänstemännen 
och dels på sammanslagningen med kultur- och fritidsförvaltningen. Förvaltningen har 
arbetsplatsträff varannan vecka. 

Nämnden uppfattas generellt som lyhörd och engagerad. Samarbetet mellan nämnden och 
förvaltningen fungerar bra. Nämndens ordförande har enligt intervjuerna en mycket god kontakt 
med och kunskap om verksamheten. Det finns en tydlig rollfördelning mellan nämnden och 
förvaltningen enligt tjänstemännen.  Däremot nämner intervjuade att andra kommunala organ har 
agerat i frågor som ligger inom nämndens ansvarsområden  

Nämnden har under 2005 arbetat mycket med att integrera kultur- och fritidsverksamheten med 
övrig verksamhet. Nämnden framhåller att de är medvetna om att vissa brister finns i exempelvis 
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de mer strategiska och visionära frågeställningarna beträffande skolan. Likaså brister det i 
kontakterna med verksamheterna. Anledningen till bristerna är att mycket kraft har lagts på den 
nya organisationen och integrationen med det nya ansvarsområdet. Dessutom har det en längre tid 
varit ett pressat budgetmässigt läge, där fokus har legat på besparingar inom alla delar av 
verksamheten. Nämnden är väl medveten om de stora strukturella anpassningar som kommer att 
behövas för att möta det minskande elevunderlaget. 

Nämnden framhåller att förvaltningen fungerar bra trots den turbulens som har varit och att 
nämndens beslut och direktiv verkställs. 

5. Måldokument, uppföljning och kvalitetssäkring 
Hylte kommuns plan för skola och barnomsorg är beslutad av fullmäktige 2000-11-29. Planen för 
skola och barnomsorg är uppbyggd i två nivåer, dels visioner, dels målområden. Prioriterade 
målområden är enligt planen: kunskapsmål, barn i behov av särskilt stöd, etik och 
medmänsklighet samt personalpolitik. Utöver dessa finns ytterligare nio målområden. För varje 
målområde anges nationella mål, inriktningsmål samt effektmål.  

Merparten av de intervjuade anser att skolplanen inte fungerar och inte är ett levande dokument. 
Den kritik som riktas mot skolplanen är att den är för omfattande och detaljerad. En del av målen 
regleras redan genom läroplanerna, vilket gör delar av skolplanen överflödig enligt de 
intervjuade. Det finns ett behov av uppdatering av skolplanen. Nämnden är medveten om detta 
men har enligt utsagor inte haft kraft under året att jobba fram en revidering. Dessutom avvaktar 
nämnden den nya skollagen. 

Under våren 2002 beslutade barn- och ungdomsnämnden om ytterligare prioriterade mål inom 
ramen för läraravtal 00. Dessa är: ökad måluppfyllelse avseende läs- och skrivinlärning; 
förbättrad måluppfyllelse gentemot de nationella styrdokumenten samt ökad pedagogisk grundsyn 
inom och mellan verksamheten gentemot åldersgruppen 1-16 år.  Våren 2004 beslutade nämnden 
om två prioriterade mål: familjer med behov av barnomsorg ska erbjudas plats inom två månader 
samt andelen elever med betyg i samtliga ämnen skall öka. I anslutning till detta antog nämnden 
även utvärderingsplan för ökad måluppfyllelse.  

I budgeten för 2006 hänvisas till plan för skola och barnomsorg samt de övriga prioriterade målen 
som nämnden har beslutat om.  

Utifrån planen för skola och barnomsorg skall varje rektor besluta om sin enhets lokala 
arbetsplan. De områden som ingår i planen skall dock ingå i de lokala arbetsplanerna. Varje enhet 
skall även utvärdera sitt resultat i förhållande till målsättningarna i plan för skola och barnomsorg.  

Skolledarna och personalen uppfattade i början av processen med de lokala arbetsplanerna att 
uppdraget och instruktionerna var vaga. Dock framhåller skolledarna att arbetet med planerna går 
framåt och blir bättre. Arbetet med arbetsplanerna skall kopplas starkare till 
kvalitetsredovisningen vilket uppfattas positivt. Inom förskolan har dock arbetet varit mer 
problematiskt jämfört med skolan.  
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Under 2004 gav nämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram en långsiktig inriktningsplan för den 
pedagogiska verksamheten. Uppdraget var att söka långsiktiga lösningar för att säkra och 
utveckla verksamhetens kvalitet trots vikande barnunderlag och ekonomiskt utrymme. I oktober 
2004 beslutade nämnden att inom överskådlig tid och med de förutsättningar som kan överblickas 
skall följande principer gälla för planeringen:  

• Barnomsorg och grundskola för de yngsta eleverna skall finnas i närmiljön. 

• När möjlighet finns skall lokalerna anpassa så att grundskola och förskola kan inrymmas i 
samma byggnad. 

• Flexibel organisation vid elevminskning. 

• Jämfört med nuläget oförändrat antal grundskolor i Hyltebruk och oförändrad fördelning 
av årskurser på dessa. 

• Vid de mindre skolenheterna skall fr.o.m. läsåret 05/06 verksamheten omfatta elever 
t.o.m. skolår 5 medan elevernas fortsatta undervisning sker på Örnaskolan.  

I mars 2005 har nämnden fått del av utvärdering av de två senast prioriterade målen samt åtgärder 
för att öka måluppfyllelsen. Redovisningen visar att nämndens mål för barnomsorgen har 
uppfyllts medan målsättningen att öka andelen elever med betyg i samtliga ämnen inte har nåtts. 
En handlingsplan för att öka andelen elever med betyg har arbetats fram.  

Verksamheten är positiv till nämndens prioriterade mål då de finner dessa som avgränsade och 
konkreta. Däremot anser företrädare i verksamheten att de har haft svårt att uppfylla delar av 
målen på grund av bristande resurser. 

I kvalitetsredovisningen för 2004 redovisas följande områden från skolplanen: barn i behov av 
särskilt stöd; etik och medmänsklighet; elevinflytande; föräldrainflytande samt elevers kunskaper-
utveckling-lärande avseende matematikförståelse och kommunikation och språkutveckling på 
engelska.  

Verksamheten har deltagit i utvecklingsdialogen med Myndigheten för skolutveckling och under 
2005 har all personal fått utbildning i frågor kring kvalitet och kvalitetsredovisningar. Detta har 
lett till att nya mallar har skapats, där läroplanens och skolplanens mål har vidareutvecklats av 
flertalet enheter så att de hänvisar till både nationella såväl som kommunala mål. Enligt 
Skolverkets inspektion (se nedan) lever inte grundskolans kvalitetsredovisning upp till 
förordningens krav. Enligt nämndens svar 2005-05-16 är förändringsarbetet påbörjat och ett 
prioriterat område. Man hänvisar vidare till den kompetensutveckling som genomförts under 
hösten 2004, vilken kommer slå igenom först under 2005.  

Det finns en uppfattning ute i verksamheten att kvalitetsredovisningarna som görs av enheterna 
inte följs upp av nämnden. Huvudintresset för politikerna är att budgeten hålls. Däremot sker 
oftast ingen analys av kvalitetsredovisningarna och hur eventuella brister skall åtgärdas som 
påpekas i redovisningarna.  
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Nämnden anser att den sammantagna informationen de får via uppföljningar och 
kvalitetsredovisningar ger en god överblick av hur verksamheten fungerar. 
Verksamhetsföreträdarna får en halv dag varje år för att ge nämnden sin bild av verksamheten och 
dess behov. Nämnden har en mängd olika kontrollfunktioner.  Nämnden har dock inte upprättat 
någon intern kontrollplan. 

Under hösten 2004 genomförde Skolverket en inspektion av kommunens skolor och förskolor. Av 
rapporten framgår att kommunen inte uppfyller författningarnas krav inom vissa områden t.ex. att 
åtgärdsprogram inte upprättas på Örnaskolan för alla elever som är i behov av stödåtgärder, att 
lokal arbetsplan saknas för ungdomsutbildningen, oklar ansvarsfördelning i skolledningen på 
Örnaskolan och Elias Fries skola samt att grundskolans kvalitetsredovisning inte lever upp till 
förordningens krav. 

5.1 Uppföljning på individnivå 
I enlighet med det regelverk som finns för förskolan och grundskolan (7 kap 2 § 
grundskoleförordningen) skall läraren ”…fortlöpande informera eleven och elevens 
vårdnadshavare om elevens skolgång. Minst en gång varje termin skall läraren, eleven och 
elevens vårdnadshavare samtala om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst 
kan stödjas (utvecklingssamtal). Vid utvecklingssamtalet skall läraren i en framåtsyftande 
individuell utvecklingsplan skriftligt sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven skall 
nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna. 
Utvecklingsplanen kan även innehålla överenskommelser mellan lärare, elev och vårdnadshavare. 
Informationen vid utvecklingssamtalet bör grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i 
relation till målen i läroplanen och kursplanerna.” 

Individuell uppföljning av eleverna sker på skolorna i form av utvecklingssamtal, portfolios, 
loggböcker och lärarnas egna anteckningar. 

Enligt intervjuer håller skolorna på med att arbeta fram dokument och rutiner för de individuella 
utvecklingsplanerna (IUP). Vid framarbetandet av IUP medverkar samtliga berörda parter. Det 
finns skilda uppfattningar om vad som skall innefattas i IUP, de olika uppfattningarna gäller 
framförallt gränsdragningen mellan de uppföljningar på elever som redan idag görs och IUP. 

Nämnden gör kontinuerlig uppföljning av elevernas resultat beträffande de kunskapsmål som 
gäller för åk 8 och 9.   

För gymnasieskolan finns motsvarande krav på utvecklingssamtal som i för- och grundskolan. 
Enligt gymnasieförordningen 7 kap 19 § skall rektor minst en gång per termin se till att “...  
eleven ges en samlad information om elevens kunskapsutveckling och studiesituation 
(utvecklingssamtal). Utvecklingssamtalet skall genomföras med den individuella studieplanen 
som grund.” Dock finns inte motsvarande krav beträffande IUP i gymnasieskolan, däremot skall 
alla elever i gymnasiet ha en individuell studieplan. Den individuella studieplanen skall innehålla 
uppgifter om elevens studieväg och om de val av kurser eleven gjort. Vidare skall det av 
studieplanen framgå om eleven följer ett fullständigt, utökat eller reducerat program. (1 kap 12 §) 
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Under 2004 sökte 160 elever i åk 9 – 160 elever till gymnasiet, 154 kom in på nationellt program 
och 6 st gick till IV-programmet på Lärcentrum. Under 2005 sökte 163 elever i åk 9 – 159 elever 
sökte till gymnasiet, en elev praktik på IV-programmet, två elever till gymnasial särskola och en 
elev flyttade till annan kommun. 
 
Kommunens gymnasieutbildning följer de riktlinjer som förordningen fastställer. Beträffande de 
elever som finns i annan kommun gäller lagstiftningen den skola eleven är intagen på. Enligt 
nämnden och förvaltningen görs kontinuerliga uppföljningar av de elever som finns i annan 
kommun. Uppföljningarna gäller både kostnader och kvalitet. 

Kommunen har samverkansavtal med Gislaveds kommun och håller på att förhandla med 
Halmstads kommun. Enligt intervjuer fungerar samverkan mycket bra med Gislaved, här sker 
uppföljningar två gånger om året mellan kommunernas förvaltningar. Vid dessa möten diskuteras 
kostnader, elevers resultat och utvecklingsfrågor. Samarbetet och uppföljningarna med skolorna i 
Halmstad sker inte formaliserat utan här träffar ansvarig för uppföljningen rektorerna för 
respektive skola där Hylte kommuns elever går sin utbildning. Dessa kontakter bygger mycket på 
de goda relationer som byggts upp mellan ansvarig tjänsteman och rektorerna. Det finns ett 
önskemål att ett samverkansavtal snarast kommer till stånd mellan Halmstad och Hylte för att 
lättare kunna kommunicera och planera. 

Samarbetet med friskolorna är inte lika bra som med de kommunala när det gäller 
kvalitetsaspekten, dock är den ekonomiska uppföljningen bättre gentemot friskolorna än de 
kommunala skolorna. Detta beror på att den ekonomiska rapporteringen från 
samarbetskommunerna sker en gång per termin och från friskolorna varje månad. 

Under 2005 har förvaltningen byggt upp rutiner för de elever som avslutar i förtid sina studier i 
andra kommuner. Ansvarig för gymnasieutbildningen i Hylte kommun tar alltid kontakt med den 
skola där eleven har avslutat sina studier och kontrollerar vilka åtgärder som har vidtagits av den 
aktuella skolan.  

6. Ekonomi 
Under 2004 hade nämnden en budget på 174 098 tkr och redovisade ett underskott om -3 889 tkr. 
Underskottet härleds främst till de ökade interkommunala avgifterna, sammanslagningen av 
Kinnaredsskolan och Drängseredsskolan, skolmåltiderna och skolskjutsarna. 

Kommunfullmäktige antog inför 2005 ett besparingsprogram för kommunen. Nämndens totala 
budget för 2005 var 201 974 tkr varav 16 099 tkr från övertagandet av kultur- och 
fritidsnämndens verksamhet. Avvikelsen för 2005 är -3 881 tkr. Underskottet härleds främst till 
idrotts- och fritidsanläggningar, skolskjutsar och skolmåltiderna.  

För 2004 hade förskola, grundskolan och särskolan de största avvikelserna, -613 tkr, -4199 tkr 
samt -432 tkr. Anledningen till avvikelsen härför sig till interkommunala avgifter för förskola och 
grundskola, skolmåltider och skolskjutsar för grundskolan och främst skolskjutsar för särskolan. 

Mycket av nämndens arbete under 2005 har ägnats åt att genom olika åtgärder hålla budgeten. 
Enligt nämnden och förvaltningen har arbete påbörjats med att analysera kostnaderna främst för 
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skolskjutsarna samt skolmåltiderna. Delar av underskotten beror på det vikande elevunderlaget 
samt de stora årskullarna som går på gymnasieskolan. Variationen i årskullarna medför problem 
vid dimensioneringen av organisationen, svårast blir dimensioneringen på mindre enheter. 
Nämnden har slagit ihop skolor för att öka möjligheten till resursallokering. På vissa enheter finns 
ledig kapacitet, medan andra enheter har nått kapacitetstaket. Besparingar har gjorts på en mängd 
områden exempelvis fortbildning men har inte räckt till enligt nämnden. Det finns en 
medvetenhet om större strukturella insatser är nödvändiga för att få en långsiktig hållbar situation 
för barnomsorgen och skolan. 

Nämnden följer noggrant förändringarna inom barnomsorgen genom månadsstatistik och får 
elevprognoser vid behov. Dessutom följs befolkningsstatistiken noggrant med tanke på framtida 
organisation. 

Den ekonomiska uppföljningen och kontrollen över ekonomin uppges vara god. Ekonomisk 
rapportering sker till nämnden varje månad. Ekonomisk helårsprognos lämnas varje kvartal. 
Enligt förvaltningen är budgetdisciplinen mycket god ute i verksamheten. 

Resursfördelningssystemet bygger på nyckeltalsprincipen där enheterna får resurser utifrån 
antalet barn. Det finns tankar inom nämnden och förvaltningen om en översyn av 
resursfördelningsmodellen. De som intervjuats från nämnden uppfattar att det finns en god 
kontroll av ekonomin, dock anser dessa att de tilldelande ekonomiska resurserna inte står i 
överensstämmelse med de mål som finns.  

I de jämförelser som görs av skolverket (september 2005) på förskoleverksamheten, 
skolbarnomsorg, skola och vuxenutbildningen mellan kommuner kan det noteras att Hylte ligger 
lägre i kostnader än jämförbara kommuner beträffande följande; förskola, fritidshem, 
förskoleklass, gymnasieskola komvux samt SFI. Högre kostnader har kommunen för 
familjedaghem, grundskolan och den obligatoriska särskolan. Sammantaget har Hylte en lägre 
kostnad per invånare för förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen och högre för skola och 
vuxenutbildning.   

Rektorerna uppger att de har ett mycket gott stöd från den centrala förvaltningen beträffande 
ekonomin. Vidare anser rektorerna att de har en stor frihet att disponera sin tilldelade budget, 
dock finns små möjligheter för de minsta enheterna att göra omfördelningar. Ute på enheterna 
finns möjligheter till månadsvis uppföljning genom ekonomisystemet Devis. En del rektorer 
tycker att lönefunktionerna i systemet är svår att hantera. 

Det råder stor samstämmighet beträffande att tilldelade resurser inte räcker till. Resurserna som är 
tilldelade räcker inte till skolutveckling utan enbart att hålla kvaliteten på basnivå. 

En del i att försöka optimera resurserna är att samverka på olika nivåer såväl inom kommunen 
som mellan kommuner. Det finns ett bra samarbete med region Halland beträffande 
gymnasieskolan och det har träffats samverkansavtal med angränsade kommuner rörande förköp 
av platser vid vildmarksgymnasiet. Inom kommunen finns det goda kontakter med de andra 
nämnderna och dess verksamhet. Ett gemensamt projekt mellan socialen och skolan är 
familjecentralen. Nämnden framhåller att det är svårt att medverka vid alla olika 
samverkansmöten och nätverk, då det tar allt för mycket tid.  
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7. Kommentarer 
Vi finner att styrning och ledning fungerar till vissa delar tillfredställande och att organisationen 
är ändamålsenlig. Organisationen ute i verksamheten finner vi ändamålsenlig beträffande antalet 
ledare i linje, de vakanser som fanns föregående år har täckts upp. Verksamheten har ett bra 
administrativt stöd från förvaltningen, dock behöver en översyn göras beträffande 
gränsdragningarna i ansvarområdet både inom förvaltningen och mellan förvaltningen och 
verksamheterna. 

Den individuella uppföljningen av elevens kunskap och behov av insatser i grundskolan och 
gymnasieskolan fungerar tillfredställande. Den uppföljning som görs beträffande elever som 
studerar utanför kommunen baserar sig delvis på att goda relationer mellan de ansvariga 
tjänstemännen och mottagande gymnasieskola fungerar bra. Dock anser vi att det är viktigt att 
förvaltningen dokumenterar rutinerna som finns för uppföljningen av dessa elever, detta för att 
minska sårbarheten vid eventuella vakanser. 

Det finns goda rutiner för den ekonomiska uppföljningen och kontroller. Både nämnden och 
verksamheten har ett bra stöd från förvaltningen. Nämnden får snabbt signaler vid avvikelser. Vi 
uppfattar att det finns en ett flertal funktioner för intern kontroll. Däremot har inte nämnden 
någon intern kontrollplan som säkerställer att kontrollfunktionerna verkställs. Därför bör 
nämnden upprätta en sådan plan och utvidga den interna kontrollen till att även röra 
verksamhetsmål utöver de ekonomiska. Detta i ett led för en bättre och ökad målstyrning. Den 
interna kontrollplanen bör bygga på en risk- och väsentlighetsanalys beträffande nämndens 
ansvarsområde. 

Vid vår granskning har det noterats att de största avvikelserna återfinns på grundskolan och att 
dessa hänförs till de interkommunala avgifterna, skolskjutsar samt skolmåltiderna för 2004. Då en 
stor del av avvikelsen är återkommande bör nämnden se över resursfördelningssystemet. 
Nämnden bör kanske överväga hur kostnaderna fördelas och vilka kostnader som skall innefattas 
av nyckeltalen för enheterna. Detta för att få ett klarare samband mellan verksamhetens 
resurstilldelning och resultat.  

Vi uppfattar att nämndens ordförande har en alltför stor arbetsbelastning. Det finns risker med att 
alltför mycket information och kunskap koncentreras till ett fåtal personer. Dessutom finns det 
risker att gränsen mellan politiker och tjänsteman suddas ut. Nämnden bör därför eftersträva en 
jämnare arbetsfördelning mellan ledamöterna och att nämndsledamöter bli mer aktiva i sina besök 
ute verksamheten. Det är av stor vikt att ledamöterna orienterar sig om hur verksamheten de är 
valda att styra fungerar.  

Det är av största vikt att nämnden fortsätter att arbeta med långsiktiga lösningar för de strukturella 
förändringar som är nödvändiga för att säkerställa kvalitén i förskolan och skolan. Det bör finnas 
en korrelation mellan budgetens verksamhetsmål och den långsiktiga inriktningsplanen. 

Skolplanen bör revideras och bli mindre omfattande. Målen bör formuleras så att de blir 
specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta. Vidare bör det framgå vem som är 
ansvarig för uppföljningen. 
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Nämnden bör ge verksamheterna feedback kring måluppfyllelse med anledning av lämnad 
kvalitetsredovisning. Kvalitetsredovisningen bör i större utsträckning användas som ett 
beslutsunderlag. 

Det finns ett gott samarbete mellan nämnden och dess verksamhet med övriga kommunala 
nämnder och verksamheter. Även samverkan mellan verksamheten och övriga samhälliga aktörer 
tycks fungera bra.  

Vi rekommenderar att parterna snarast kommer överens om de lokala samverkansgrupperna. 
Lokala samverkansgrupper har en viktig roll som informationsbärare såväl till ledningsfunktion 
som till personal. Nämnden och verksamheten bör se över rutinerna för kommunikation och 
information inom verksamheten. 

Vi ser det som positivt att det finns en strävan om att få en enhetlig struktur på arbetsplaner och 
dokumentation inom verksamheten. 

Det är positivt att arbetsmiljöundersökningar görs och att verksamheten involveras i arbetet med 
handlingsplaner för att förbättra arbetsmiljön. 

Avslutningsvis menar vi att nämnden bör föra en dialog med kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen beträffande ramtilldelningen av resurser för att kunna uppfylla de mål som 
ålagts nämnden 

 

KPMG, dag som ovan 

 

Lars Jönsson 
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