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Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Utbildningsnämndens protokoll 

  

Plats och tid Prästängsskolan, måndagen den 16 maj 2022 kl 13:00 – 16:35 
Mötet ajourneras mellan § 36 och § 37 klockan 14:30 – 14:50 

Paragrafer §§ 32-47  

Beslutande Frida Christensen (S), Ordförande 
Tobias Johansson (S) 
Björn Nilsson (V) ersätter Sofie Årdh (S) 
Jörgen Skantz (S) 
Nina Rydström (C), 1:e vice ordförande 
Heléne Andersson (C) ersätter Golnoush 
Lundén Keshavarzi (C) 

Katarina Tuneskog (M), 2:e vice ordförande 
Fatlind Zullufi (M) ersätter Gunilla Gustafson 
(M) §§ 32-38 
Anna Rydell (AA) ersätter Roxana Sepulveda 
(KD) §§ 32-40 
Elisabeth Berggreen Clausen Flink (AA) 
Nellie Nieminen (SD) 
Jens Arnebert (SD) ersätter Annette Lindström 
(-) 

Övriga närvarande Marit Persson, förvaltningschef 
Therese Dahl, sekreterare 
Fredrik Wärn, verksamhetschef §§ 33-35 
Ellen Wikerstål, samordnare §§ 33-35 
Eva-Lotta Karlsson, rektor § 36 
Isabelle Haglund, beteendevetare § 36 
Ulrika Källström, controller § 39 

 

  

Justeringens tid och plats  
Tid och plats för justering: Digitalt, tisdag 17 maj. 

Utsedd att justera: Katarina Tuneskog 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

  

 Therese Dahl  

 Ordförande 
  

 Frida Christensen  

 Justerare 
  

 Katarina Tuneskog  
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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 2022-05-16 

Datum då anslaget sätts upp 2022-05-17 Datum då anslaget tas ned 2022-06-09 

Tid för överklagande 2022-05-18—2022-06-08 

Förvaringsplats för protokollet Närarkiv, utbildningsförvaltningen 
 

Underskrift 
  

 Therese Dahl   
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§ 32 Dnr 13936  

 

Godkännande av dagordningen 

Utbildningsnämndens beslut 

Utsänd dagordning godkänns. 
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§ 33 Dnr 17948  

 

Information från utbildningsförvaltningens centrala barn- och 
elevhälsa 

Utbildningsnämndens beslut 

Godkänna informationen från utbildningsförvaltningens centrala barn- och 
elevhälsa.    

Sammanfattning 

Verksamhetschef Fredrik Wärn informerar om utbildningsförvaltningens centrala 
barn- och elevhälsa.     
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§ 34 Dnr 15033  

 

Uppföljning av handlingsplan för barnens bästa gäller i 
Kronoberg 

Utbildningsnämndens beslut 

Godkänna redovisningen av uppföljning av handlingsplan för barnens bästa gäller i 
Kronoberg.     

Sammanfattning 

Samordnare Ellen Wikerstål och verksamhetschef Fredrik Wärn presenterar 
uppföljning av handlingsplan för barnens bästa gäller i Kronoberg.  

Syfte och mål för att förbättra och utveckla levnadsvillkoren för barn och ungdomar 
i Alvesta kommun bygger på en tidigare och starkare samverkan, en 
resurseffektivare organisation och ett utökat kapacitetsbyggande.  

Arbetsgrupper har skapats för att kunna uppnå syftet och varje arbetsgrupps 
uppdrag blir delmål i huvudprocessen Barnens bästa gäller! i Alvesta.        
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§ 35 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 36 elever under läsåret 2021/2022. 
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§ 36 Dnr 17135  

 

Uppföljning av trygghet och studiero på Grönkullaskolan     

Sammanfattning 

Rektor Eva-Lotta Karlsson och beteendevetare Isabelle Haglund redogör för 
Grönkullaskolans arbete med trygghet och studiero.     
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§ 37 Dnr 15668  

 

Information om lokaler inom utbildningsförvaltningen 

Utbildningsnämnden beslut 

Notera informationen till protokollet.     

Sammanfattning 

Förvaltningschef Marit Persson informerar om lokalförsörjningsplan för 
utbildningsförvaltningen. Planen ska beslutas på utbildningsnämndens 
sammanträde i september 2022.     
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§ 38 Dnr 2022-00015 609 

 

Årets pedagog 

Utbildningsnämndens beslut 

Notera informationen till protokollet.     

Sammanfattning 

Som ett led i att Alvesta kommun ska uppfattas som en god och attraktiv 
arbetsgivare beslutade utbildningsnämnden den 14 februari 2022, § 7, att uppdra 
åt utbildningsförvaltningen att utreda förutsättningar för att inrätta 
”Årets pedagog”.   
 
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. 
 
Ärendet ska återrapporteras på utbildningsnämndens sammanträde den 16 maj 
2022.   

 
Förslag på kategorier, nominering, jury, kriterier och prisutdelning presenterades.   
                               

 

 

Fatlind Zullufi (M) lämnar sammanträdet klockan 15:40.  
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§ 39 Dnr 2022-00003 042 

 

Månadsrapport per april 2022 

Utbildningsnämndens beslut 

Godkänna ekonomisk månadsrapport för utbildningsnämnden per april månad. 

Sammanfattning 

Enligt den uppföljning med helårsprognos som är gjord för perioden januari till april 
2022 förväntas utbildningsnämnden vid årets slut ha en negativ avvikelse på 0,6 
mnkr.  

Kostnaden för skolskjutsarna ökar från april månad och framåt i och med ökade 
drivmedelspriser. Region Kronoberg har enligt avtal rätt att från årsskiftet 
indexavräkna månadsvis vilket gör prognosen osäker. Ökade livsmedelspriser med 
10-15% ger också viss osäkerhet i konstorganisationens prognos. 

                          

Beslutsunderlag 

Ekonomisk månadsrapport 2022-04-30  - utbildningsnämnden 

Uppföljning med helårsprognos 2022 - utbildningsnämnden 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 40 Dnr 2021-00045 607 

 

Skolpliktsbevakning VT 2022 

Utbildningsnämndens beslut 

Notera informationen till protokollet.      

Sammanfattning 

Skolpliktskontroll är genomförd för vårterminen 2022.  
21 barn som är skrivna i Alvesta kommun saknar skolplacering eller har avvikit från 
skolan.  
10 av dessa barn går enligt vårdnadshavares uppgift på en skola i ett annat land och 
bedöms varaktigt vistas utomlands, varför beslut har fattats om att skolplikten har 
upphört för dessa elever.  
För 4 elever utan skolplacering pågår utredning om var eleverna befinner sig.  
3 elever går i skola i annat land och bedöms fullgöra skolplikt på annat sätt och 
beslut har fattats om detsamma. Dessa beslut ska följas upp under hösten 2022.  
4 elever är fortsatt inskrivna på kommunens skolor och utredning om var eleverna 
befinner sig pågår.  
Uppgifterna skickas till förvaltningen för arbete och lärande – avdelning barn och 
familj, Försäkringskassan samt till Skatteverkets folkbokföringsavdelning, enligt 
rutin.     

                                 

 

 

 

Anna Rydell (AA) lämnar sammanträdet klockan 16:00.  
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§ 41 Dnr 2022-00104 600 

 

Samverkan särskilt stöd  

Utbildningsnämndens beslut 

1. Ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda hur samverkan mellan 
kommunens grundskolor kan utvecklas angående elever i behov av omfattande 
stöd. Utredningen ska påvisa hur likvärdigheten kan främjas och hur resurser mest 
effektivt kan användas. 

2. Ärendet ska återrapporteras till utbildningsnämnden på sammanträdet den 21 
november 2022. 

Sammanfattning 

För att nå en jämlik utbildning och ett jämlikt stöd för elever i Alvesta kommuns 
grundskolor får utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda hur samverkan mellan 
kommunens grundskolor kan utvecklas angående elever i behov av omfattande 
stöd. Utredningen ska påvisa hur likvärdigheten kan främjas och hur resurser mest 
effektivt kan användas. 
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§ 42 Dnr 2022-00105 021 

 

Handlingsplan för kompetensförsörjning 2022-2024 i enlighet 
med HÖK 21 

Utbildningsnämndens beslut 

Fastställa handlingsplan för kompetensförsörjning 2022-2024 i enlighet med HÖK 
21. 

Sammanfattning 

Enligt HÖK 21 ska arbetsgivaren ta fram en handlingsplan för det lokala arbetet med 
strategisk kompetensförsörjning. I planen ska fyra områden särskilt beaktas: 
arbetstid, arbetsmiljö, arbetsorganisation och lönebildning.  

För fortsatt utveckling av skolan krävs samverkan kring ovanstående områden för 
att nå ökad måluppfyllelse, en god arbetsmiljö och ett läraryrke som attraherar 
skickliga och behöriga lärare. Viktiga förhållningssätt för att uppnå detta är 
helhetsperspektiv, ömsesidig tillit och långsiktighet.  

Syftet med planen är att göra en beskrivning och analys av nuläget inom 
utbildningsförvaltningen för att tydliggöra vilka områden som ska prioriteras under 
perioden och vilka åtgärder som ska genomföras för att uppnå en god 
kompetensförsörjning inom utbildningsförvaltningen.  

Planen har tagits fram i samverkan mellan lokala representanter från 
Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund, representanter för rektorer i förskola och 
skola, HR-konsult och förvaltningschef och följs upp årligen i april i den lokala 
samverkansgruppen på enheterna och i den förvaltningsgemensamma 
samverkansgruppen. 

                       

Beslutsunderlag 

Handlingsplan för kompetensförsörjning 2022-2024, Utbildningsförvaltningen 
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§ 43 Dnr 13939  

 

Ordförande informerar        

Sammanfattning 

Utbildningsnämndens ordförande redogör för utbildningsnämnden om följande: 

 Styrgrupp skolskjuts har varit på studiebesök i Åseda och Älghult inom 
ramen för skolskjutsupphandlingen. 

 Ett samarbete med Rädda Barnen har startat upp. 

 Till hösten ska presidiet ut på studiebesök till en jämförbar kommun. 

 Sammanträdet den 20 juni kommer att hållas digitalt. 

 Ordförande uppmanade ledamöterna att besöka kommunens skolor. 
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§ 44 Dnr 13940  

 

Förvaltningschef informerar     

Sammanfattning 

Förvaltningschef redogör för utbildningsnämnden om följande: 

 Två förberedelseklasser har startat upp för elever från Ukraina.  

 Möbler är beställda till paviljongerna på Prästängsskolan. 

 Utemiljön runt Prästängsskolan kommer att rustas upp. 

 Första spadtaget till Moheda förskola tas den 24 maj. 

 Alla elever i åk 7 har genomgått utbildningen ”upp i rök”.  

 En ny pedagog är anställd till familjecentralen.  

 Grönkullaskolan kommer att få en säkerhetsutbildning under hösten. Om 
utbildningen faller väl ut kan även övriga skolor få ta del av den. 
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§ 45 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 mars 
till den 3 maj 2022 
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§ 46 Dnr 13941  

 

Meddelanden 

Utbildningsnämndens beslut 

Meddelandena läggs till handlingarna.     

Sammanfattning 

Meddelanden inkomna till och med den 6 maj. 

Information om anslagssänkning 

Sammanställning barn- och elevtal, 2022-04-19 

Sjukstatistik UF 2022-03-31 

Återrapportering skador och tillbud personal 2021     
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§ 47 Dnr 14832  

 

Övriga frågor          

Sammanfattning 

Inga övriga frågor.     
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