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Utbildningsnämndens protokoll 

  

Plats och tid K1, Parkgatan 6, Alvesta/digitalt via Microsoft Teams, måndagen den 8 november 2021 klockan 
13:00 – 16:55 
Sammanträdet ajourneras under § 89 mellan klockan 15:15-15:30  

Paragrafer §§ 81-99  

Beslutande Frida Christensen (S), Ordförande 
Phlogy Ludiongo (S) ersätter Tobias Johansson (S) 
Heléne Andersson (C) ersätter Sofie Årdh (S) 
Linda Gustavsson (S) 
Jörgen Skantz (S) 
Nina Rydström (C), 1:e vice ordförande 
Golnoush Lundén Keshavarzi (C) §§ 81-88, 90-99 

Björn Tisjö (M), 2:e vice ordförande 
Katarina Tuneskog (M) 
Roxana Sepulveda (KD) 
Elisabeth Berggreen Clausen Flink (AA) 
 

Övriga närvarande Marit Persson, förvaltningschef 
Therese Dahl, sekreterare 
Fredrik Wärn, verksamhetschef §§ 82, 91-94 
Erika Lagergren, processledare § 82 
Ellen Wikerstål, samordnare § 82 
Yvonne Fjeldheim, rektor § 83 
Cecilia Bertilsson, lärare § 83 
Ulrika Källström, ekonom § 87 
Ulrika Nord, skolskjutshandläggare § 88 
Kennert Svensson, verksamhetschef § 89 
Linda Bjälkenborn, verksamhetschef § 91 
Kerstin Sandin, skolsköterska § 93 

 

Justeringens tid och plats  
Tid och plats för justering: Digitalt, onsdagen den 10 november klockan 12:00 

Utsedd att justera: 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 2021-11-08 

Datum då anslaget sätts upp 2021-11-10 Datum då anslaget tas ned 2021-12-03 

Tid för överklagande 2021-11-11—2021-12-02 

Förvaringsplats för protokollet Närarkiv, utbildningsförvaltningen 
 

Underskrift 
  

 Therese Dahl   
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§ 81 Dnr 13936  

 

Godkännande av dagordningen 

Utbildningsnämndens beslut 

Utsänd dagordning godkänns.    
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§ 82 Dnr 15033  

 

Information om barnens bästa gäller i Kronoberg          

Sammanfattning 

Fredrik Wärn, verksamhetschef och Erika Lagergren, processledare från Region 
Kronoberg, redogör för processen för barnens bästa gäller! i Kronoberg och 
Kronobarnsmodellen.    

                                  

 

 



 

Utbildningsnämnden  

Protokoll 
Sida 

6(25) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-08 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 83 Dnr 17135  

 

Uppföljning av trygghet och studiero på Hjortsbergaskolan        

Sammanfattning 

Rektor och förstelärare på Hjortsbergaskolan redogör för skolans arbete med 
trygghet och studiero.    
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§ 84 Dnr 2021-00004 009 

 

Barn- och elevtalssammanställning  

Utbildningsnämndens beslut 

Godkänna redovisning av barn- och elevtalssammanställning per oktober 2021.   

Sammanfattning 

Barn- och elevtalssammanställning per oktober 2021 redovisas. 
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§ 85 Dnr 2021-00009 009 

 

Sjukfrånvarostatistik  

Utbildningsnämndens beslut 

Godkänna redovisningen av sjukfrånvarostatistik till och med augusti 2021.     

Sammanfattning 

Redovisning av sjukfrånvarostatistik till och med augusti 2021 redovisas.     
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§ 86 Dnr 2021-00045 607 

 

Skolpliktsbevakning HT 2021 

Utbildningsnämndens beslut 

Godkänna rapportering av skolpliktsbevakning höstterminen 2021.   

Sammanfattning 

Rapportering av skolpliktskontroll som är genomförd för höstterminen 2021. 
Uppgifterna är skickade till förvaltningen för arbete och lärande – avdelning barn 
och familj, Försäkringskassan samt till Skatteverkets folkbokföringsavdelning, enligt 
rutin.     
                         

Beslutsunderlag 

Skolpliktsbevakning till UN HT-2021   
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§ 87 Dnr 2021-00005 042 

 

Månadsrapport för september och oktober 

Utbildningsnämndens beslut 

1. Godkänna ekonomisk månadsrapport för utbildningsnämnden per september 
och oktober månad. 

2. Utbildningsnämnden fattar beslut om att meddela kommunfullmäktige att balans 
vid årets slut inte kan uppnås. Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i 
uppdrag att genomlysa kostnaderna för köpt LSS-plats som en åtgärd för budget i 
balans. 

Sammanfattning 

Enligt den uppföljning med helårsprognos som är gjord för perioden januari till 
september 2021 förväntas utbildningsnämnden vid årets slut hamna på en negativ 
avvikelse med ca -4,2 mnkr vilket motsvarar 0,9 % 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. Troligtvis kommer Försäkringskassan täcka en stor del av den kostnaden, men 
slutgiltigt besked kommer längre fram i höst. Avvikelser ses även inom 
fritidshemmen och de har sin grund i att vårdnadshavare minskat sin 
barnomsorgstid under pandemin. Mindre avvikelser finns även inom skolskjutsarna 
och på en del grundskolor. 

                      

Beslutsunderlag 

Uppföljning med helårsprognos 2021 - utbildningsnämnden 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 88 Dnr 2019-00194 003 

 

Revidering av utbildningsnämndens riktlinjer för skolskjuts 

Utbildningsnämndens beslut 

Godkänna förslag till revidering i riktlinjer för skolskjuts i Alvesta kommun. 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 24 juni 2019, § 67, om att 
anta nya riktlinjer för skolskjuts i Alvesta kommun. Riktlinjerna för skolskjuts i 
Alvesta kommun har uppdaterats och bland annat förtydligat tätortsnära skolskjuts, 
skjutsbehov till resursenheten samt andra enklare tillägg och justeringar i 
riktlinjerna. Dessa justeringar föreslås ersätta tidigare riktlinjer för skolskjuts i 
Alvesta kommun. 

                        

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för skolskjuts Alvesta kommun 
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§ 89 Dnr 2021-00278 608 

 

Arbetsår för elever och personal läsåret 2022/2023 och 
2023/2024 (läsårstider) 

Utbildningsnämndens beslut 

1. Anta förslag till arbetsår för elever och personal läsåret 2022/2023 och 
2023/2024. 

2. För elever i årskurs 8 och 9 ges möjlighet att förkorta läsåret med en dag för att 
kunna möjliggöra en egen skolstart för årskurs 7. 

3. Skolavslutning läggs på olika veckodagar beroende på hur helgdagar, terminsstart 
och skolskjutsorganisation är planerad. 

Sammanfattning 

Förslag till arbetsår för elever och personal läsåret 2022/2023 och 2023/2024 ska 
beslutas på utbildningsnämndens sammanträde den 8 november 2021. 

För elever i årskurs 8 och 9 ges möjlighet att förkorta läsåret med en dag för att 
kunna möjliggöra en egen skolstart för årskurs 7.  

Ärendet har förhandlats med fackliga företrädare.     

                         

Beslutsunderlag 

Förslag på arbetsår för elever och personal läsåret 2022/2023 och 2023/2024 

Beslutet skickas till 

Samtliga enheter inom utbildningsförvaltningen 
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§ 90 Dnr 2021-00279 006 

 

Sammanträdesplan för utbildningsnämnden 2022 

Utbildningsnämndens beslut 

Anta förslag till utbildningsnämndens sammanträdesplan för 2022.   

Sammanfattning 

Av utbildningsnämndens reglemente, antagen i Kommunfullmäktige, § 120/2014, 
framgår att nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.  

Utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för 2022 
för utbildningsnämnden och utbildningsnämndens arbetsutskott. 

Fyra arbetsutskotts- och nämndssammanträden är utlagda under våren samt tre 
arbetsutskotts- och nämndssammanträden under hösten. Utbildningsnämndens 
arbetsutskotts sammanträden början klockan 09.00 och utbildningsnämndens 
sammanträden börjar klockan 13.00. 

                         

Beslutsunderlag 

Sammanträdesplan 2022 – utbildningsnämnden, 2021-10-18   
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§ 91 Dnr 2021-00044 644 

 

Uppdrag att utreda möjligheterna till resursavdelningar inom 
förskolan 

Utbildningsnämndens beslut 

1. Besluta om att inte starta upp en resursförskoleavdelning utifrån ett 
barnperspektiv. Förslaget är därav istället att fokusera på att stärka möjligheterna 
till att ge barn ett nära stöd i den verksamhet de befinner sig. 
2. Föreslå utbildningsnämnden att lägga till ovanstående problematik kring nära 
stöd till barn i stora behov av särskilt stöd som en insats i handlingsplanen för 
Barnens Bästa gäller! i Alvesta. 

Sammanfattning 

Utbildningsförvaltningen fick den 1 mars 2021, § 20, i uppdrag av 
utbildningsnämnden att utreda möjligheter och förutsättningar för att starta 
resursavdelning/avdelningar på en enhet inom förskolan.  

Bakgrunden är ett ökat antal barn med funktionsvariationer som är i stort behov av 
omvårdnad och omfattande särskilt stöd redan i förskolan i Alvesta. Kommunens 
förskolor har även varje år ett antal barn som är kvar ett år extra i förskolan i väntan 
på utredningar och eventuell inskrivning i särskolan, då det i dagsläget är långa köer 
till habiliteringen som har uppdraget att utföra utredningarna.  

Bilden är att förskolornas personal har kompetens att hantera de pedagogiska 
utmaningarna med stöd av förskoleteamet men med de ekonomiska 
förutsättningar som finns är det svårt att möta upp behovet av omvårdnad och 
omfattande särskilt stöd för dessa barn. Det ställs även krav på kompetenser av mer 
medicinsk art som idag inte finns i förskolan. 

Utredningen har diskuterats i såväl centrala barn- och elevhälsans förskoleteam 
som i rektorsgruppen för förskolan vid ett flertal tillfällen. Rektor för särskolan har 
även varit involverad i inledningsskedet. Rektorerna i förskolan har resonerat kring 
för- och nackdelar, farhågor och frågetecken och frågorna har även lyfts vid 
pedagogiska råd på ett antal enheter för att även involvera pedagoger i 
diskussionerna. Samtliga grupper lyfter fram att barnen är små när de är i förskolan 
och att det i många fall innebär att det är svårt att göra en bedömning av när det 
skulle vara aktuellt att placera i en resursavdelning. Forskning och myndigheter 
pekar samstämmigt på vikten av inkludering och nära stöd i sin vanliga förskolemiljö 
i så stor utsträckning som möjligt. 

I dialog med rektorerna i förskolan framgår tydligt att deras gemensamma 
övertygelse är att möta upp barnen på plats i förskolan. I de undantagsfall som kan 
uppstå, exempelvis kring ett multihandikappat barn, får utbildningsförvaltningen se 
över hela situationen och hitta unika lösningar. Vad som är det bästa för ett barn är 
olika från barn till barn. I alla enskilda fall behövs det göras en bedömning. 

Utredningen visar att det idag inte finns behov av att starta upp en 
resursförskoleavdelning utifrån ett barnperspektiv. Förslaget är därav istället att 
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man fokuserar på att stärka möjligheterna till att ge barn ett nära stöd i den 
verksamhet de befinner sig. Utbildningsförvaltningens rekommendation är att lägga 
till ovanstående problematik kring nära stöd till barn i stora behov av särskilt stöd 
som en insats i handlingsplanen för Barnens Bästa gäller! i Alvesta. 

Konsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys finns upprättad och har legat till grund för beslutet. 

                       

Beslutsunderlag 

Utredning resursavdelning i förskolan, 2021-10-14 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef förskola 
Verksamhetschef övergripande funktioner 
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§ 92 Dnr 2021-00277 001 

 

Byte av namn för Alvesta särskola (grundsärskola och 
gymnasiesärskola) 

Utbildningsnämndens beslut 

Godkänna att Alvesta särskola byter namn till Capellaskolan. 

Sammanfattning 

Alvesta särskola har under en längre tid funderat på att byta namn. Ingen av 
kommunens grundskolor har sin skolform specificerat i sitt namn, vilket Alvesta 
särskola har. Begreppet särskola är på väg att bytas ut till anpassad grundskola och 
anpassad gymnasieskola, vilket också påverkar Alvesta särskolas namn. 

Eftersom grupperna på särskolan har namn som är relaterade till rymden valde 
skolan att hitta ett skolnamn inom samma tema. Personalgruppen har röstat fram 
namnet Capellaskolan. Motiveringen är att Capella är en flerdubbel stjärna 
(Stjärnsystem) som består av fyra komponenter. För skolan motsvarar de fyra 
komponenterna verksamhetens styrdokument för grundsärskolans kursplaner 
(ämne respektive ämnesområde), läroplanen för fritidshemmet samt 
gymnasiesärskolans individuella studieplaner. Dessa är bärande komponenter för 
elevernas utbildning. 

Konsekvensanalys 

Alla elever som mottas i särskolan har en IF-diagnos (utvecklingsstörning), därav bör 
inte skolformen stå med i skolans namn. De flesta vårdnadshavare och elever som 
redan går på skolan har inte haft synpunkter på skolans namn men i nya kontakter 
vid information om mottagning till särskolan har vårdnadshavare framfört att 
namnet är utpekande. Vid gemensamma aktiviteter med andra skolor blir det också 
särskiljande när Alvesta särskola har skolformen (särskola) i namnet. 

Utifrån barnrättsperspektivet kan skolan se att eleverna efter namnbytet ges en 
större möjlighet att själva kunna välja att säga vilken skola de går på utan att 
behöva berätta att de går på särskola.    

                                   

Beslutet skickas till 

Rektor för Alvesta särskola 
Skolenhetsregistret 
SCB 
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§ 93 Dnr 2021-00280 009 

 

Patientsäkerhetsberättelse 2021 

Utbildningsnämndens beslut 

Lägga patientsäkerhetsberättelsen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Enligt patientsäkerhetslagen (PSL, 2010:659) ska vårdgivare dokumentera sitt 
patientsäkerhetsarbete i en så kallad patientsäkerhetsberättelse. 

Berättelsen beskriver verksamhetens patientsäkerhetsarbete under det senaste 
läsåret. Berättelsen beskriver vad verksamheten har gjort för att identifiera, 
analysera och så långt som möjligt reducerat risker i vården, minska antalet tillbud 
och negativa händelser.  

Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa 
strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.  

De övergripande målen för patientsäkerhetsarbetet inom elevhälsans medicinska 
insats (EMI) är: 

* att ha rutiner för medicinska bedömningar och handlingar så att de utförs på ett 
kvalitetssäkert sätt i enlighet med lagar och föreskrifter 

* att ha möjlighet att erbjuda alla elever lika rätt till EMI 

* att ha rutiner och en organisation som möjliggör fullgörandet enligt 
Socialstyrelsens riktlinjer för EMI och skollagen. 

* att ha en organisation där man tillvaratar tillbud, risker och avvikelser samt ser 
dem som en tillgång för utveckling av patientsäkerhetsarbetet 

* att ha tydliga rutiner och en organisation där EMI kan planera, utföra och 
utvärdera sitt arbete löpande under läsåret 

Resultat utifrån uppsatta mål läsåret 2020-2021 

* Avvikelsehanteringen har digitaliserats.  

* Likvärdighet i hur hälsosamtal genomförs av skolsköterskorna i Alvesta har 
utvecklats.  

* Samarbetet av den medicinska vägledningen inför gymnasievalet har utökats. 

* Samverkan med kuratorerna och studie-och yrkesvägledare vad det gäller det 
hälsofrämjande - och förebyggande hälsoarbetet har utökats.  

* Att utveckla Ledningssystemet och synliggöra alla professioner tydligare har inte 
påbörjats ännu.  

Mål inför läsåret 2021-2022  

* Utveckla en likvärdighet i hur vi pratar om övervikt, tillväxt och utför 
ryggkontroller. 
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* Förtydliga innebörden av sammanhållen journalföring med Region Kronoberg i 
journalsystemet Cambio Cosmic. 

* Att utifrån Elevhälsoplanen jobba med de mål och visioner som finns för Centrala 
Barn och Elevhälsan – jobba med ”huret”.  

Utöka samverkan inom Centrala Barn och Elevhälsan så att team bildas med 
ytterligare professioner – till exempel psykologerna. 

                       

Beslutsunderlag 

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska del, Alvesta kommun läsåret 
2020/2021, 2021-10-15 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef övergripande funktioner 
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§ 94 Dnr 2021-00121 607 

 

Anmälan till utbildningsnämnden om uppstart av utredning av 
hög skolfrånvaro  

Utbildningsnämndens beslut 

Godkänna anmälan om uppstart av utredning av hög skolfrånvaro.     

Sammanfattning 

Verksamhetschef Fredrik Wärn presenterade antalet anmälningar om uppstart av 
utredning av hög skolfrånvaro, totalt nio anmälningar, sju på Mohedaskolan och två 
på Vislandaskolan.    
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§ 95 Dnr 13939  

 

Ordförande informerar         

Sammanfattning 

Utbildningsnämndens ordförande redogör för utbildningsnämnden om följande: 

 Skolskjutsupphandlingen för 2025 har startat.  

 Styrgrupp skola har nytt möte den 1 december. En ritning för förskolan i 
Moheda kommer att presenteras framöver.  
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§ 96 Dnr 13940  

 

Förvaltningschef informerar          

Sammanfattning 

Förvaltningschef redogör för utbildningsnämnden om följande: 

 LSS-övergången är nu centralt förhandlad och klar. Workshops har 
genomförts och budget är överflyttad. Revidering av reglementen och 
delegationsordningar återstår till i december månad. 

 Previa gjort en arbetsmiljöundersökning bland utbildningsförvaltningens 

chefer om att vara ledare i en pandemi.  Upplevelse av att det varit jobbigt 

med vikarieanskaffning under pandemin samt att det funnits en avsaknad 

av fysiska möten. Det finns sammanfattningsvis inga större 

arbetsmiljömässiga problem inom organisationen, det finns en nöjdhet 

med stödet från närmaste chef och organisationen. Naturligtvis som alltid 

kan alltid den interna kommunikationer utvecklas. Arbetsmiljöundersökning 

från Happy at work bland chefer kommer att äga rum regelbundet framåt. 

 

 Just nu pågår också som ett led i att vi gör en kartläggning av läget på 

Grönkullaskolan, en arbetsmiljöundersökning bland personalen där. 

 

 Alla chefer går en utbildning under två halvdagar om tillitsbaserat ledarskap 

som ju ska prägla vår nya värdegrund i Alvesta kommun; DET – delaktighet, 

engagemang och tillit.  

 

 Marit och IT-strategen Evelina Nykvist har varit ute på de flesta skolor och 

diskuterat hur implementeringen av IST har gått. Det har funnits en viss 

frustration som alltid när man byter system men överlag en god förståelse 

och uppskattning av systemet och det stöd man fått från förvaltningen. 

Särskilt inom förskoleadministrationen har man haft god nytta av systemet. 

Nu återstår att pröva hur modulerna skolval och betygsättning ska fungera. 

 

 Utbildningsförvaltningen håller på att titta på en utökad 

brandskyddsutbildning och riskbeteendeutbildning för våra skolelever. Idag 

får förskoleklassen utbildning från Värends räddningstjänst men har ett 

paket att erbjuda även för åk 5 och 7.  

 

 Marit kommer att åka ut och träffa all personal på skolornas och 

förskolornas olika arbetsplatsträffar.  

 

 En utredning har gjorts om jämlik tillgång till skolbibliotekarier. I den 

föreslår utredaren att ansvaret för skolbibliotekarierna övergår till 

utbildningsnämnden. 
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 Uppföljning av Cromebooks i Moheda. Mohedaskolan har en mycket 

gammal park med 5-6 år gamla Cromebooks. Det är ett ”svajigt” nätverk i 

Moheda, särskilt på fredagar, som kan vara en förklaring till problem där 

kring att särskilt använda vissa digitala läromedel. Personal blir utkastad 

från system och saker man producerat kan bli raderat etc. Inom 

förvaltningen pågår en diskussion om möjlighet till ”en till en”- dator även 

för åk 5 och 4. Centrala IT-avdelningen ska åka till Mohedaskolan och kolla 

hur nätverket fungerar. Utbildningsförvaltningen planerar ett extra stort 

inköp av nya Cromebooks och ska börja byta ut de gamla redan under 

våren. En inventering av vilka datorer som används eller inte har 

genomförts under vecka 44.  
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§ 97 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 2021-09-27. Delegationsbeslut ska redovisas på nämndens 
sammanträde. 

                        

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut registrerade i utbildningsförvaltningens diarium från den 16 
september till den 28 oktober 2021. 
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§ 98 Dnr 13941  

 

Meddelanden 

Utbildningsnämndens beslut 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Meddelanden inkomna till och med den 28 oktober 2021.   

Begäran om entledigande från Annika Svensson (AA) som ersättare i 
utbildningsnämnden och val av Anna Rydell (AA) som ersättare i 
utbildningsnämnden, Kommunfullmäktige 2021-09-28, § 98 

Ekonomisk delårsrapport för Alvesta kommun per augusti månad 2021, 
Kommunfullmäktige 2021-10-19, § 105 

Revisorernas granskning av Alvesta kommuns delårsrapport till och med augusti 
månad 2021, Kommunfullmäktige 2021-10-19, § 106 

Mål och budget 2022 med plan 2023-2025, Kommunfullmäktige 2021-10-19, § 116 

Slutrapport analys och förslag, Organisation skolbiblioteken i Alvesta kommun, 20 
oktober 2021, NUT 2021/284.000   
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§ 99 Dnr 14832  

 

Övriga frågor          

Sammanfattning 

Inga övriga frågor.     
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