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Utbildningsnämndens protokoll 

  

Plats och tid Digitalt möte via Teams, måndagen den 27 september 2021 kl 13:00 – 15:30 
Mötet ajourneras mellan § 71 och § 72 klockan 14:35 – 14:50 

Paragrafer §§ 64-80  

Beslutande Frida Christensen (S), Ordförande 
Tobias Johansson (S) 
Phlogy Ludiongo (S) ersätter Sofie Årdh (S) 
Linda Gustavsson (S) 
Jörgen Skantz (S) 
Nina Rydström (C), 1:e vice ordförande 
Golnoush Lundén Keshavarzi (C) 

Björn Tisjö (M), 2:e vice ordförande 
Katarina Tuneskog (M) 
Jens Arnebert (SD) ersätter Roxana Sepulveda (KD) 
§§ 64-65 
Elisabeth Berggreen Clausen Flink (AA) 
Nellie Nieminen (SD) 
Annette Lindström (-) 

Närvarande ersättare Jens Arnebert (SD) §§ 66-80  

Övriga närvarande Marit Persson, förvaltningschef 
Therese Dahl, sekreterare 
Linda Holmer, rektor § 65 
Ingrid Kallström Bengtsson, bitr rektor § 65 
Janna Tisjö, fritidspedagog § 65 
Ulrika Nord, lokalsamordnare § 68 
Helena Odelgård, utvecklingsstrateg § 69 
Ulrika Källström, ekonom §§ 69-70 

 

  

Justeringens tid och plats  
Tid och plats för justering: Förvaltningskontoret, Storgatan 15 A, Alvesta, fredagen den 1 oktober klockan 08:30 

Utsedd att justera: Björn Tisjö (M) 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

  

 Therese Dahl  

 Ordförande 
  

 Frida Christensen (S)  

 Justerare 
  

 Björn Tisjö (M)  
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Anslagsbevis för Utbildningsnämnden 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla i enlighet med detta 
anslagsbevis. 

Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-09-27 

Datum då anslaget sätts upp 2021-10-01 Datum då anslaget tas ned 2021-10-26 

Tid för överklagande 2021-10-04—2021-10-25 

Förvaringsplats för protokollet Närarkiv, utbildningsförvaltningen 
 

Underskrift 
  

 Therese Dahl   
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§ 64 Dnr 13936  

 

Godkännande av dagordningen 

Utbildningsnämndens beslut 

Ärende 9, Revidering av utbildningsnämndens riktlinjer för skolskjuts, 
återremitteras till utbildningsnämndens sammanträde den 8 november för att 
komplettera ärendet med en barnkonsekvensanalys. I övrigt godkänns 
dagordningen.        
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§ 65 Dnr 17135  

 

Uppföljning av trygghet och studiero på Prästängsskolan          

Sammanfattning 

Rektor och biträdande rektor på Prästängsskolan redogör för skolans arbete med 
trygghet och studiero.      
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§ 66 Dnr 2021-00004 009 

 

Barn- och elevtalssammanställning augusti 2021 

Utbildningsnämndens beslut 

Godkänna redovisningen av barn- och elevtalssammanställning per augusti 2021.   

Sammanfattning 

Barn- och elevtalssammanställning per augusti 2021 redovisas.    
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§ 67 Dnr 2021-00009 009 

 

Sjukfrånvarostatistik  

Utbildningsnämndens beslut 

Godkänna redovisningen av sjukfrånvarostatistik till och med juli 2021.  

Sammanfattning 

Redovisning av sjukfrånvarostatistik till och med juli 2021 redovisas.    
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§ 68 Dnr 15668  

 

Information om lokaler inom utbildningsförvaltningen 

Utbildningsnämndens beslut 

Notera informationen till protokollet.     

Sammanfattning 

Utbildningsförvaltningens lokalsamordnare Ulrika Nord presenterar pågående och 
avslutade lokalprojekt inom utbildningsförvaltningens verksamhetsområde.     
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§ 69 Dnr 2021-00252 042 

 

Delårsrapport per augusti 2021 

Utbildningsnämndens beslut 

Godkänna delårsrapporten för utbildningsnämnden per augusti månad. 

Sammanfattning 

Enligt den uppföljning med helårsprognos som är gjord för perioden januari till 
augusti 2021 förväntas utbildningsnämnden vid årets slut hamna på en negativ 
avvikelse med ca -3,8 mnkr vilket motsvarar 0,8 % av budget.  

Avvikelsen består huvudsakligen av ökade LSS-kostnader. Det saknas ca 2,8 mnkr 
för köpt LSS-plats och under mars månad har dessutom ett stort ärende inom 
personlig assistens uppkommit, vilket kommer att ge en helårsavvikelse på ca 1 
mnkr. Avvikelser ses även inom fritidshemmen och de har sin grund i att 
vårdnadshavare minskat sin barnomsorgstid under pandemin.   

                          

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2021, utbildningsnämnden 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 70 Dnr 2021-00148 049 

 

Fördelning av coronamedel 

Utbildningsnämndens beslut 

Godkänna förslag till fördelning av utökad ”skolmiljard” 2021.   

Sammanfattning 

För att möta den utmaning som pandemin medfört beslutade regeringen i januari 
2021 att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 2021. 
Syftet med tillskottet var att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att 
kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots 
pandemin. Pengarna fördelades proportionellt utifrån antalet barn och unga i 
åldern 6–19 år i kommunen. Kommunen bestämmer själv utifrån sina aktuella 
behov hur medlen ska fördelas. Medlen kan användas för insatser i hela 
skolväsendet, exempelvis inom förskolan, grund- och gymnasieskolan samt 
vuxenutbildningen. Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter 
samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 
verksamheten av motsvarande slag. Alvesta kommun har fått 543 180:- i utökat 
statsbidrag varav 115 000:- avser gymnasieskola och fördelas till FAL, förvaltningen 
för arbete och lärande. För resterande belopp föreslås följande fördelning: 

                                           

Beslutet skickas till 

Samtliga enheter inom utbildningsförvaltningen 

Totalt statsbidrag: 543 180

6-19 år

varav FAL 787 elever 115 000

UF: 428 180

Fortbildning - årskurs F-9

kommunala skolor 100 000

fristående skolor 10 000

Fortbildning -  förskola

kommunala förskolor 50 000

fristående förskolor 7 500

Kompensatoriska hjälpmedel

kommunala skolor 50 000

fristående skolor 5 000

Lärmiljö förskola

kommunala förskolor 177 680

fristående förskolor 28 000

Fördelning utökad "skolmiljard" 2021.
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§ 71 Dnr 2019-00194 003 

 

Revidering av utbildningsnämndens riktlinjer för skolskjuts 

Utbildningsnämndens beslut 

Ärendet återremitteras för att kompletteras med en barnkonsekvensanalys till 
utbildningsnämndens sammanträde den 8 november 2021.            
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§ 72 Dnr 2021-00253 644 

 

Alvesta kommuns förskoleområden 

Utbildningsnämndens beslut 

Godkänna förslag på namngivning och organisering av Alvesta kommuns 
förskoleområden. 

Sammanfattning 

Namngivningen och organiseringen av kommunens förskoleområden är i behov av 
en revidering för att uppnå en ökad tydlighet och likvärdighet. 
Utbildningsförvaltningen föreslår att kommunens förskolor indelas och namngivs 
enligt nedanstående: 

Förskoleområde Norr   Förskoleområde Söder 

Långagård   Tallbacken 

Vegbybacken   Kvarngården 

Slätthög   Grimsgården 

   Kullebo 

Förskoleområde Öster  Regnbågen 

Aringsås   Backen 

Lunnagård    

Blommagård   Förskoleområde Hjortsberga 

   Sjölyckan 

Förskoleområde Väster 

Lekbacken 

Grönkullen 

Ängagården 

Skogsbacken        

                                    

Beslutet skickas till 

Samtliga förskolor i Alvesta kommun 
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§ 73 Dnr 2020-00336 002 

 

Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning   

Utbildningsnämndens beslut 

Godkänna förslag till revidering av delegationsordning för utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 

Delegationsordningen är en förteckning över de ärendetyper i vilka nämnden 
delegerat sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande eller tjänsteperson på 
förvaltningen. Bestämmelser om delegering av ärenden finns i 6 kap. 37-41 §§ och i 
7 kap. 5-8 §§ kommunallagen, KL, samt i de lagar som styr verksamheten.  

Om ärendetypen inte finns med i delegationsordningen, är ärendet inte delegerat 
och det betyder att endast nämnden får fatta beslut. Delegering av beslut sker för 
att möjliggöra en enkel och snabb handläggning av ärenden genom att delegat 
fattar beslut på nämndens uppdrag. 

Med anledning av den justering av förvaltningsorganisationen som gjorts på 
utbildningsförvaltningen från och med den 1 juli 2021 har en revidering gjorts av 
delegater i utbildningsnämndens delegationsordning. 

                        

Beslutsunderlag 

Delegationsordning för utbildningsnämnden 

Beslutet skickas till 

Samtliga enheter inom utbildningsförvaltningen 
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§ 74 Dnr 2021-00219  

 

Digital signering av utbildningsnämndens protokoll 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att protokoll från utbildningsnämnden och dess 
utskott får signeras digitalt. Utbildningsnämndens informationshanteringsplan 
uppdateras i enlighet med beslutet.   

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 22 juni 2021, § 71, att 
nämnderna får besluta om digital signering (justering) av protokoll från och med juli 
2021 samt att arbetsordningen för nämndernas reglementen uppdateras i enlighet 
med beslutet. De nämnder som vill justera sina protokoll digitalt måste, var och en, 
besluta om att för sin del godkänna att protokollen justeras digitalt. I beslutet ska 
också eventuella utskott inkluderas.  

Utbildningsnämnden föreslås besluta att utbildningsnämnden, och dess utskotts, 
protokoll får justeras digitalt. För att kunna signera protokoll måste justerare ha 
tillgång till Mobilt BankID/ BankID.  Utbildningsnämndens 
informationshanteringsplan uppdateras i enlighet med detta beslut. 
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§ 75 Dnr 2020-00389 003 

 

Revidering av utbildningsnämndens 
informationshanteringsplan 

Utbildningsnämndens beslut 

Godkänna förslag till revidering av informationshanteringsplan för 
utbildningsnämnden.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 8 juni 2021, § 98, att 
allmänna handlingar i nämndernas digitala diarium i ärendehanteringssystemet 
Ciceron från och med ärendeserie 2021 bevaras digitalt oavsett om handlingen 
inkommit eller upprättats på papper eller digitalt samt att nämndernas 
informationshanteringsplaner ska uppdateras i enlighet med beslutet. 
Gallringsbeslutet gäller pappershandlingar som inkommit till eller upprättats hos 
myndigheten från och med 2021-01-01. Utbildningsnämndens 
informationshanteringsplan kommer att uppdateras i enlighet med 
kommunstyrelsens beslut.  

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 22 juni 2021, § 71, att 
nämnderna får besluta om digital signering (justering) av protokoll från och med juli 
2021. Utbildningsnämndens informationshanteringsplan kommer att uppdateras i 
enlighet med kommunfullmäktiges beslut.       

                        

Beslutsunderlag 

Informationshanteringsplan för utbildningsnämnden 

Beslutet skickas till 

Samtliga enheter inom utbildningsförvaltningen 
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§ 76 Dnr 13939  

 

Ordförande informerar          

Sammanfattning 

Utbildningsnämndens ordförande redogör för utbildningsnämnden om följande: 

Ledamöter i utbildningsnämnden kommer att ges möjlighet att delta via distans på 
kommande sammanträden efter att restriktionerna släpps.   

                                 

 



 

Utbildningsnämnden  

Protokoll 
Sida 

17(20) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-27 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 77 Dnr 13940  

 

Förvaltningschef informerar          

Sammanfattning 

Förvaltningschef redogör för utbildningsnämnden om följande: 

Skolstart upplevd som lugn, en klass 3 på Grönkullaskolan fick distansundervisning 
en vecka pga covidsmitta. 
 
LSS-verksamheten kommer att flyttas över till omsorgsnämnden till årsskiftet. 
Beslutet gäller även förvaltningen för arbete och lärande som släpper sina NPF-
ungdomar med LSS-insatser till omsorgsnämnden. Det har erbjudits två 
informationstillfällen för samtlig personal och kommande workshops med utvald 
personal och chefer om hur den nya organisationen ska kunna fungera och vilken 
samverkan som behöver struktureras fram.  
 
Medarbetarsamtal präglar verksamheten just nu. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har startat en utredning om likvärdig tillgång kring 
skolbibliotekarier på kommunens skolor. 
 
Kulturskolan ska börja bedriva musikundervisning i skolornas lokaler efter 
skoldagens slut. 
 
En ny nämndsdag kommer att planeras framöver. 
 
Utvecklingsområden 2021–2022: 

 Samverkan för bästa skola, mycket inriktning på ämnesdidaktik och pojkar 
och flickors studiemotivation. Alla chefer får utbildning i den tillitsbaserade 
styrningsmodellen.  

 Kvalitén på studiehandledning på modersmål  

 Lovskola 

 HÖK 2021 

 Justera IT-planen under läsåret 

 IST och gruppindelningen – frånvarorapportering, Alla betyg ska sättas i IST 
vid jul 

 Högre användningsgrad av våra digitala lärtjänster 

 Översyn av den socioekonomiska resursfördelningen 

 Brandutbildning och HLR-utbildningar 

 Kursplaneändringar inför HT 2022 i svenska och SVA 

 Skolors och förskolors tillgång till vaktmästeritjänst 
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§ 78 Dnr 2021-00006 002 

 

Redovisning av delegationsbeslut till nämnden  

Utbildningsnämndens beslut 

Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till 
arbetsutskott och tjänstemän enligt antagen delegationsordning, senast 
uppdaterad 2020-11-09. Delegationsbeslut ska redovisas på nämndens 
sammanträde. 

                         

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut registrerades i utbildningsförvaltningens diarium från den 4 juni 
till den 15 september 2021 
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§ 79 Dnr 13941  

 

Meddelanden 

Utbildningsnämndens beslut 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Meddelanden inkomna till och med den 15 september 2021.   

Granskning av kompetensförsörjning, NUT 2021/226.007, 2021-08-09 
 
Redogörelse över samverkan mellan förvaltningarna utifrån klagomål från IVO, NUT 
2021/227.009, 2021-08-09 
 
Beskrivning och justering av organisationen vid utbildningsförvaltningen i Alvesta 
kommun, NUT 2021/239.001, 2021-06-04 
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§ 80 Dnr 14832  

 

Övriga frågor        

Sammanfattning 

Mohedaskolan har uppmärksammat en ledamot i utbildningsnämnden om att de 
nya Chromebook som lämnats ut inte kan användas optimalt, bland annat för att 
utbildning saknas. Utbildningsförvaltningen kommer att följa upp frågan och 
information om åtgärder kommer att lämnas under utbildningsnämndens 
kommande sammanträde.        

                                   

 


