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Utbildningsnämndens protokoll 

  

Plats och tid Digitalt möte via Teams, måndagen den 14 februari 2022 kl 13:00 – 15:15 
Mötet ajourneras mellan § 6 och § 7 klockan 14:31-14:36 

Paragrafer §§ 1-12  

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

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

Närvarande ersättare Heléne Andersson (C) 
Anna Rydell (AA) 
Jens Arnebert (SD) 

 

Övriga närvarande Marit Persson, förvaltningschef 
Therese Dahl, sekreterare 
Henrik Elfving, rektor § 2 
Michael Karlsmo, biträdande rektor, § 2 
Ulrika Nord, lokalsamordnare § 3 
Helena Odelgård, utvecklingsstrateg § 5 
Ulrika Källström, ekonom §§ 5-6 

 

  

Justeringens tid och plats  
Tid och plats för justering: Digitalt, tisdagen den 15 februari klockan 08:00 

Utsedd att justera: Katarina Tuneskog (M) 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

  

 Therese Dahl  

 Ordförande 
  

 Frida Christensen (S)  

 Justerare 
  

 Katarina Tuneskog (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 2022-02-14 

Datum då anslaget sätts upp 2022-02-15 Datum då anslaget tas ned 2022-03-10 

Tid för överklagande 2022-02-16—2022-03-09 

Förvaringsplats för protokollet Närarkiv, utbildningsförvaltningen 
 

Underskrift 
  

 Therese Dahl   
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§ 1 Dnr 13936  

 

Godkännande av dagordningen 

Utbildningsnämndens beslut 

Utsänd dagordning godkänns. 
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§ 2 Dnr 17135  

 

Uppföljning av trygghet och studiero på Hagaskolan        

Sammanfattning 

Rektor Henrik Elfving och biträdande rektor Michael Karlsmo redogör för 
Hagaskolans arbete med trygghet och studiero.     
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§ 3 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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§ 4 Dnr 2022-00002 009 

 

Barn- och elevtalssammanställning januari 2022 

Utbildningsnämndens beslut 

Godkänna redovisningen av barn- och elevtalssammanställningen per januari 2022.     

Sammanfattning 

Barn- och elevtalssammanställning per januari 2022 redovisas.     

                         

Beslutsunderlag 

Sammanställning barn- och elevtal januari 2022     
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§ 5 Dnr 2022-00014 042 

 

Årsrapport 2021 

Utbildningsnämndens beslut 

Godkänna årsrapport 2021. 

Sammanfattning 

Årsredovisning med verksamhetsberättelse för 2021 redogör för årets resultat, 
verksamhetsmässigt och ekonomiskt. 2021 har även det präglats av pandemin med 
hög belastning på verksamheterna. Kunskapsresultaten når ungefär samma nivå 
som föregående år avseende slutbetyg för årskurs 9, behörighet till gymnasiet och 
andelen elever som når kunskapskraven i alla ämnen.  

Ekonomiskt ger 2021 ett ekonomiskt överskott på 0,2 procent vilket motsvarar 1 
miljon kronor. Det tidigare aviserade underskottet på 3,8 miljoner kronor avseende 
ökade kostnader för LSS-platser blev utbildningsnämnden kompenserad för i 
december.    

                          

Beslutsunderlag 

Årsrapport 2021 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen 
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§ 6 Dnr 2020-00015 108 

 

Bidragsbelopp Bullerbyns förskola 2020 

Utbildningsnämndens beslut 

Godkänna bidragsbelopp till Bullerbyns förskola 2020. 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden fattade den 16 december 2019, § 114, beslut om 
bidragsbelopp och interkommunal ersättning för 2020 beräknat efter samma 
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna 
verksamheterna.  

Beslutet överklagades av Bullerbyns förskola och Förvaltningsrätten upphävde den 
30 december 2021 utbildningsnämndens beslut och visar målet åter till 
utbildningsnämnden i Alvesta kommun för ny beräkning och beslut. 

                       

Beslutsunderlag 

Bidragsbelopp Föräldrakooperativet Bullerbyn 2020 

Beslutet skickas till 

Föräldrakooperativet Bullerbyn 
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§ 7 Dnr 2022-00015 609 

 

Årets pedagog 

Utbildningsnämndens beslut 

1. Uppdra åt utbildningsförvaltningen att utreda förutsättningar för att inrätta 
”Årets pedagog”. 

2. Ärendet återrapporteras på utbildningsnämndens sammanträde den 16 maj 
2022. 

Sammanfattning 

Det är viktigt att Alvesta kommuns utbildningsförvaltning uppfattas som en god och 
attraktiv arbetsgivare. Personalens arbetsinsatser är centrala och ska 
uppmärksammas. 

Ett led i detta arbete är att undersöka möjligheterna till att införa en årlig 
utmärkelse som kallas ”Årets pedagog”. 

Utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningsförvaltningen att utreda 
förutsättningarna att inrätta en sådan utmärkelse. I arbetet ingår att ta fram 
kategorier för priset samt hur nominering ska ske. I uppdraget ingår att ta fram 
kriterier som möjliggör att utmärkelsen kan förekomma i olika pedagogiska roller 
och i olika stadier. Ett förslag på pris ska också tas fram.   
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§ 8 Dnr 13939  

 

Ordförande informerar          

Sammanfattning 

Utbildningsnämndens ordförande redogör för utbildningsnämnden om följande: 

 Ordförande har fattat två beslut om tillfällig nedstängning av Capellaskolan 
och Regnbågens förskola på grund av coronasmitta. 

 Vädjan om att hålla 15-timmarsbarn i förskolan hemma under 
coronautbrott har gått ut och vårdnadshavare kommer att kompenseras 
framöver. 

 Ordförande och förvaltningschef har besök Grönkullaskolan vid deras 
evenemang Grönkullaskolans hjältar. En elev/årskurs har fått en utmärkelse 
bland annat för gott kamratskap.  

 Kommunalt forum ägde rum den 14 januari där bland annat goda exempel i 
Barnens Bästa Gäller från olika kommuner presenterades.      
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§ 9 Dnr 13940  

 

Förvaltningschef informerar          

Sammanfattning 

Förvaltningschef redogör för utbildningsnämnden om följande: 

 Covidläget är avsett bättre ute på enheterna jämfört med för två veckor 
sedan.  

 HÖK 21. I avtalet har arbetsgivaren blivit ålagd att ta fram en plan för det 
fortsatta arbetet med den strategiska kompetensförsörjningen på kort och 
lång sikt i samverkan med LR och Lärarförbundet. Planen ska vara klar den 
31 mars 2022. Arbetsgivaren har även blivit ålagd att ha ansvar för 
fortlöpande kompetensutvecklingsinsatser. HÖK 21 innebär en tydligare 
partsavsikt kring möjligheten att teckna lokala arbetstidsavtal. 

 Alvesta kommun har nu kommit överens om att övergå från regelrätta 
MBL-förhandlingar till att med de fackliga förbunden ha ett 
samverkansavtal. Det kommer inom förvaltningen att finnas en central 
samverkansgrupp, sedan finns möjlighet till lokala samverkansgrupper på 
enheterna. Detta kommer troligen finnas på våra större arbetsplatser och 
kombineras med skyddskommitté. På alla arbetsplatser måste regelbundna 
arbetsplatsträffar (APT) att genomföras.  

 Budget 2022 – tidiga insatser 1,7 miljoner. Troligen läggs de i årskurs F-3. 
Nämnden har även fått ytterligare 2,4 miljoner från Coronamiljarden. Ulrika 
Källström håller på att ta fram ett förslag på hur dessa medel ska fördelas.  

 Åk 5 får Cromebooks redan fr om v. 9. Tanken är att modernisera 
”maskinparken”. De nya datorerna får skolorna mot att hälften så många 
ålderstigna Cromebooks lämnas in så att vi slipper driftskostnader för 
dessa. 

 Skolvalet är klart. En stor förskoleklass-kull i år, vilket ger ett högt tryck till 
Prästängskolan. Hagaskolan kommer till hösten att köra 6-parallelligt med 
relativt stora klasser. 

 Full planering för läsåret 2022- 2023 pågår. Timplanen kommer att utökas, 
uppskjuten sedan förra året – dock oklart om det kommer att verkställas 
enligt SKR. Två nya reformer att vänta- en timmes studiestöd varje vecka, 
lärarpersonal, inrättas fr om höstterminen 2022 samt uppsökande 
verksamhet för barn som fyllt tre och som inte är inskrivna i förskolan. 

 Brandskyddsutbildningar genomförs, förutom i förskoleklass även i åk 5 och 
7 under vårterminen i samverkan med Värends räddningstjänst. Inventering 
av personalens brandutbildningar pågår.     
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§ 10 Dnr 2022-00004 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 25 
november 2021 till den 4 februari 2022. 
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§ 11 Dnr 13941  

 

Meddelanden 

Utbildningsnämndens beslut 

Meddelandena läggs till handlingarna.     

Sammanfattning 

Meddelanden inkomna till och med den 4 februari 2022. 

Förvaltningschefsbeslut, 2021-11-29 

Beslut om stängning enligt förordning 2020:115 om utbildning på skolområdet och 
annan pedagogisk verksamhet vid beslut av viss smitta – Capellaskolan, 2022-01-24 
 
Beslut om stängning enligt förordning 2020:115 om utbildning på skolområdet och 
annan pedagogisk verksamhet vid beslut av viss smitta – Regnbågens förskola, 
2022-01-30 
 
Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning, NUT 2022/10.009, 2022-02-14   
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§ 12 Dnr 14832  

 

Övriga frågor 

Utbildningsnämndens beslut 

Inga övriga frågor.     
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