
 

Utbildningsnämnden 

Protokoll 
Sida 
1(35) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-28 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

Utbildningsnämndens protokoll 

  

Plats och tid Lokomotivet, Storgatan 15 A, Alvesta, måndagen den 28 november 2022 kl 13:00 – 17:30 
Sammanträdet ajourneras för fika klockan 14:35 – 15:00 
Ärendena behandlas i ordningen §§73-94,99,95-98 
 
 Paragrafer §§ 73-99  

Beslutande Frida Christensen (S), Ordförande 
Tobias Johansson (S) §§73 – 95, 99 
Linda Gustavsson (S) 
Jörgen Skantz (S) 
Nina Rydström (C), 1:e vice ordförande 
Golnoush Lundén Faez (C) 
Heléne Andersson (C) §§ 73-99 
Björn Nilsson (V) §§ 73-99 
 

Katarina Tuneskog (M), 2:e vice ordförande 
Gunilla Gustafson (M) 
Elisabeth Berggreen Clausen Flink (AA) 
Josefine Ljungqvist (KD) 
Fatlind Zullufi (M) §§ 96-98 
Jens Arnebert Nieminen (SD) §§ 73-99 
 
 

Närvarande ersättare Heléne Andersson (C) 
Björn Nilsson (V) 
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Anna Rydell (AA) 
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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 2022-11-28 

Datum då anslaget sätts upp 2022-12-05 Datum då anslaget tas ned 2022-12-27 
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Underskrift 
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§ 73 Dnr 13935  

 

Närvaro och val av justerare 

Utbildningsnämndens beslut 
Katarina Tuneskog (M) utses att jämte ordförande justera protokollet.     
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§ 74 Dnr 13936  

 

Godkännande av dagordningen 

Utbildningsnämndens beslut 
Ett extra ärende ”Reglemente utbildningsnämnden” läggs till dagordningen. I övrigt 
godkänns utsänd dagordning. 
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§ 75 Dnr 18875  

 

Uppföljning av trygghet och studiero på Capellaskolan 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet.     

Sammanfattning 
Under året har rektor på respektive kommunal skola i Alvesta kommun bjudits in till 
nämnden för att redogöra för skolans arbete kring trygghet och studiero. De 
frågeställningar som ska presenteras för nämnden är  

1. Hur arbetar skolan med trygghet och studiero?  

2. Vilken problematik kring trygghet och studiero har skolan?  

3. Vilka goda exempel kring trygghet och studiero finns på skolan?      

Beslutsunderlag 
Rektor Gunilla Rydén Carlsson redogör för arbetet med studiero och trygghet på 
Capellaskolan.    
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§ 76 Dnr 2022-00220 044 

 

Tillsyn fristående förskolor 2022 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden har tagit del av underlag för tillsyn av fristående förskolor 
2022 och godkänner rapporteringen. 

Sammanfattning 
Regelbunden tillsyn av fristående förskoleverksamhet utifrån skollagen 2 kap § 7 
har genomförts. Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning som har till 
syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer 
av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som 
kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som 
upptäckts vid granskningen. 26 kap. 2 § skollagen.  

Linda Bjälkenborn, verksamhetschef, informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
- Beslut Helgas Ungar 20221027 

- Inför beslut Änglagård 2022 

- Beslut Änglagård 20221027 

- Inför beslut Lyktan 2022 

- Beslut Lyktan 20221027 

- Tjänsteskrivelse – Tillsyn fristående förskolor 

 

 

Beslutet skickas till 
Berörda fristående förskolor 

Verksamhetschef förskola 
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§ 77 Dnr 2022-00245  

 

Månadsrapport per september 2022 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden godkänner rapporteringen     

Sammanfattning 
Nämnden informeras om det ekonomiska läget per september 2022.         

Beslutsunderlag 
Stoppljus september 2022     
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§ 78 Dnr 2022-00246  

 

Månadsrapport per oktober 2022 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden godkänner rapporteringen     

Sammanfattning 
Nämnden informeras om det ekonomiska läget per oktober 2022.      

Beslutsunderlag 
- Stoppljus oktober 2022 

- Månadsrapport UN 202210     

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 79 Dnr 2022-00277 041 

 

Verksamhetsplan med internbudget och internkontroll för 2023 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden godkänner verksamhetsplan med internbudget och 
internkontroll för 2023 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2022, § 123, om Mål och budget 
2023 med plan 2024 – 2026 samt uppdrog till nämnderna att senast den 31 
december 2022 besluta om verksamhetsplan med internbudget och internkontroll 
för år 2023.    

Beslutsunderlag 
- UN Verksamhetsplan med internbudget och internkontroll 2023 

- Tjänsteskrivelse - Verksamhetsplan med internbudget och internkontroll för 2023   

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 80 Dnr 2022-00313 040 

 

Direktiv för ekonomiskt rapportering 2023  

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner förslag till att ekonomisk månadsuppföljning för 
2023 sker för januari, februari och september utöver de uppföljningar som 
upprättas till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

2. Utbildningsnämnden godkänner förslag till beslut att ekonomisk 
månadsuppföljning ska ske med hjälp av rapporten Stoppljus som upprättats på 
Utbildningsförvaltningen.   

Sammanfattning 
Rutin ekonomisk rapportering Utbildningsnämnden 

Den 2 februari 2019 fattade kommunstyrelsen beslut om Direktiv till ekonomisk 
rapportering. I direktivet beskrivs uppföljningsprocessen, rutiner för inlämning samt 
tidsplanen för nämndernas ekonomiska rapportering till kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige. 

Nämndernas månadsuppföljning ska 2023 ske för mars, april samt oktober. Utöver 
detta ska delårsrapport upprättas per augusti och årsrapport. 

Nämnderna ska årligen besluta om sin egen uppföljning. Beslutet tas årligen senast i 
januari. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse ekonomiskt direktiv 2023    

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 81 Dnr 2022-00314 002 

 

Beslutsattestförteckning 2023 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden godkänner beslutsattestförteckning för 
utbildningsförvaltningen 2023. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden ska fatta beslut om beslutattestantförteckning och 
beloppsgränser för 2023 på sammanträdet den 28 november 2022. 

Beslutsunderlag 
- Attestförteckning UF 2023 

- Tjänsteskrivelse – Beslutsattestförteckning 2023     

Beslutet skickas till 
Ekonom utbildningsförvaltningen 
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§ 82 Dnr 2022-00315 040 

 

Bidragsbelopp till fristående enheter samt interkommunal ersättning 2023  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden godkänner förslag till bidragsbelopp och interkommunal 
ersättning för 2023. 

Sammanfattning 
Kommunens bidragsbelopp har beräknats efter samma grunder som kommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till de egna verksamheterna.  

Utbildningsnämnden ska fatta beslut om bidragsbelopp till fristående förskolor, 
fristående grundskolor samt interkommunal ersättning på sammanträdet den 28 
november 2022. 

Beslutsunderlag 
- Prislista övriga fristående enheter 2023 

- Prislista Växjö islamiska förskola och grundskola 2023 

- Prislista Växjö internationella grundskola 2023 

- Prislista Thoren 2023 

- Prislista Nordic international school 2023 

- Prislista Lyktan 2023 

- Prislista Kronobergshed 2023 

- Prislista Kronoberg skola 2023  

- Prislista interkommunal 2023 

- Prislista Helgas ungar 2023 

-  Prislista Bullerbyn 2023 

   

Beslutet skickas till 
Ekonom utbildningsförvaltningen 
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§ 83 Dnr 2022-00062 619 

 

Beslut om förskole- och skolverksamhet i östra Alvesta 

Utbildningsnämndens beslut 

1. En ny förskola med 8 avdelningar byggs (ev förberett för fler) och befintlig 
verksamhet på Blommagårds förskola läggs ned (2 avdelningar) och att 
förvaltningen tar fram ritningar för detta. 

2. Uppdra åt förvaltningen att ta fram kostnadsberäkning för två F – 6-skolor i östra 
Alvesta:  

- Prästängsskolan kvarstår för ca 250 - 300 elever. Behov: riva A- och B-delen och 
bygga nytt.  

- Ny F – 6-skola samt projektering på anvisad tomt för ca 250 - 300 elever.   

Sammanfattning 
Förvaltningschefen har i ”Analys av förskole- och skolverksamhet i östra Alvesta”, 
redogjort för ärendet. Av analysen framgår att Alvesta tätort växer österut vilket 
innebär att en översyn av hur strukturen av förskolan och skolan ska se ut på det 
området är central. Rapporten visar på fyra scenarion där hänsyn tagits till olika 
faktorer. Situationen inom förskola och skola är att antalet förskoleplatser i 
området börjar ta slut vid årsskiftet 2022–2023 och att Prästängskolan är fullbelagd. 
Tillfälliga lösningar i form av paviljonger och hyrda lokaler löser problematiken tills 
nybyggnation har skett. Rapporten har tagits fram i samverkan mellan 
förvaltningschef, verksamhetschefer, utvecklingsstrateg, lokalsamordnare och 
kommunens lokalstrateg. Rektorer för verksamheterna i östra Alvesta har 
konsulterats för rapportens framtagande. Samhällsbyggnadsförvaltningen har 
föreslagit en tomt på östra sidan av Alvesta som är stor nog att rymma både 
förskola och skola. En detaljplan för ändamålet håller på att utarbetas. Samverkan 
har skett med denna förvaltning i framtagandet av detaljplaner - dels för 
Prästängskolans befintliga tomt, dels för ny placering av förskola och skola.  

Utbildningsnämnden informerades på sammanträdet den 26 september 2022 i § 61 
om förskole- och skolverksamhet i Östra Alvesta. Nämnden beslutade att notera 
informationen till protokollet och att lyfta ärendet för beslut på 
utbildningsnämndens sammanträde den 28 november.     

Yrkanden 
Yrkande 1. Jörgen Skantz (S) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut. 

Yrkande 2. Elisabeth Berggreen Clausen Flink (AA) yrkar i enlighet med motion från 
Alvesta Alternativet daterad den 24 april 2022; Att i samband med 
detaljplaneringen av Spåningslanda 4 planera för en tomt för förskola och F-6 skola.     
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Beslutsgång 
Ordförande noterar att det finns två yrkanden. Ordförande ställer yrkandena mot 
varandra och frågar om nämnden kan besluta enligt ordförandes förslag till beslut. 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt yrkande 2. Ordförande finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandes förslag till beslut.     

Beslutsunderlag 
- Barnkonsekvensanalys beslut av förskola i östra Alvesta 

- Analys av förskole- och skolverksamhet i östra Alvesta 

- Barnkonsekvensanalys beslut av skolverksamhet i östra Alvesta 

- Protokollsutdrag 2022-09-26 § 61 Analys av förskole- och skolverksamhet i östra 
Alvesta   

 

 

Beslutet skickas till 
Utbildningsförvaltningen (Förvaltningschef, Verksamhetschef grundskola, 
Verksamhetschef förskola, Utvecklingsstrateg, Lokalsamordnare, Ekonom) 

Lokalstrateg Alvesta kommun 
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§ 84 Dnr 2022-00005 012 

 

Systematiskt kvalitetsarbete del A: Kunskap och lärande 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen.     

Sammanfattning 
Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete del A med fokus på kunskap och 
lärande. Behörigheten till gymnasiet ökade våren 2022 till 85,4 procent, vilket är en 
ökning med 5,4 procentenheter jämfört med föregående år. Det har skett en 
uppgång för både flickor och pojkar. 

Språkutveckling är viktigt redan från förskolan vilket har lett till att man i förskolan 
fokuserar speciellt på språkutvecklande lärmiljöer.  

Framgångsfaktorer för att lyckas i förskola och skola är behörig och kompetent 
personal, möjligheter för personal att kompetensutveckla sig samt andra 
stödfunktioner liksom täta uppföljningar hur det går för barn och elever på individ- 
grupp- och skolnivå.      

Beslutsunderlag 
Systematiskt kvalitetsarbete del A lå 2021–22    
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§ 85 Dnr 2022-00104 600 

 

Samverkan särskilt stöd  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden godkänner rapporteringen och beslutar att: 

Verksamhetschef för övergripande funktioner och utvecklingsstrategen i samverkan 
med specialpedagogerna arbetar vidare kring följande frågeställningar: 

1. Fortsatt erfarenhetsutbyte för kompetensutveckling inom 
specialpedagoggruppen för att nå en likvärdighet för elever i behov av omfattande 
särskilt stöd i kommunen 

2. Samverkan inom rektorsgruppen med fokus på likvärdighet för elever i behov av 
omfattande särskilt stöd i kommunen, för att synliggöra hur organisering kan ske 
genom till exempel goda exempel 

3. Utreda möjligheter till resursskola för kommunens elever enligt skollagens 10 kap 
31 a – b §§ inom ramen för Barnens bästa gäller! - i Alvesta med delredovisning i 
juni 2023     

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden beslutade den 16 maj 2022, § 41, att uppdra åt 
utbildningsförvaltningen att utreda hur samverkan mellan kommunens grundskolor 
kan utvecklas angående elever i behov av omfattande särskilt stöd. Utredningen 
skulle påvisa hur likvärdigheten kan främjas och hur resurser mest effektivt kan 
användas. 

Utredning 

Fredrik Wärn och Helena Odelgård har gjort en kartläggning av skolornas arbete 
kring elever i behov av omfattande särskilt stöd i form av att specialpedagoger från 
respektive skola har redogjort för deras nuvarande arbete. Kartläggningen visar på 
att skolorna i stort står inför liknande utmaningar för att möta elever som har 
omfattande stödbehov i skolan men det kan finnas olikheter kring hur skolan har 
möjlighet att möta behoven. Upplevelsen är att det i en del ärenden är svårt att 
hantera behoven inom ramen för skolans organisation. Detta kan bero både på 
resursbrister och kunskapsbrister då en del elever har behov som inte enbart har 
pedagogiska aspekter utan även psykologiska eller sociala. Specialpedagogerna ser 
ett gemensamt behov av att mötas kring sådana frågor i samverkan med 
utbildningsförvaltningen. 

 

Fortsatt utvecklingsarbete - förslag 

Verksamhetschef för övergripande funktioner och Utvecklingsstrategen föreslås att 
i samverkan med specialpedagogerna arbeta vidare kring följande frågeställningar: 

- Fortsatt erfarenhetsutbyte för kompetensutveckling inom specialpedagoggruppen 
för att nå en likvärdighet för elever i behov av omfattande särskilt stöd i kommunen 
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 - Samverkan inom rektorsgruppen med fokus på likvärdighet för elever i behov av 
omfattande särskilt stöd i kommunen, för att synliggöra hur organisering kan ske 
genom till exempel goda exempel 

- Utreda möjligheter till resursskola för kommunens elever enligt skollagens 10 kap 
31 a – b §§ inom ramen för Barnens bästa gäller! - i Alvesta med delredovisning i 
juni 2023     

 

Beslutsunderlag 
- Återrapportering av uppdrag Samverkan särskilt stöd       

Beslutet skickas till 
Utbildningsförvaltningen (Utvecklingsstrateg, Verksamhetschef för övergripande 
funktioner ) 

 



 

Utbildningsnämnden  

Protokoll 
Sida 
20(35) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-28 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 86 Dnr 2022-00316 007 

 

Patientsäkerhetsberättelse 2022  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden godkänner uppföljningen.     

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.  

Måluppfyllelse för läsåret 21/22 

- Det har utvecklats en likvärdighet i hur vi pratar om övervikt, tillväxt och utför 
ryggkontroller. 

- Det har genomförts ett förtydligande av sammanhållen journalföring med Region 
Kronoberg i journalsystemet Cambio Cosmic. 

- Det har utifrån Elevhälsoplanen jobbats med de mål och visioner som finns för 
Centrala Barn och Elevhälsan – jobbat med ”huret”.  

 - Det har skett en utökad samverkan inom Centrala Barn och Elevhälsan så att team 
bildas med ytterligare professioner – till exempel psykologerna som medverkar på 
EHT oftare. 

Mål för läsåret 22/23 för att öka patientsäkerheten 

- Planera för och genomföra en gemensam HSL-dag tillsammans med 
omsorgsförvaltningen för samtlig personal som arbetar enligt HSL i Alvesta 
kommun. 

- Uppdatera och förtydliga rutinen för hur hälsoblanketterna används i samband 
med hälsosamtalen. 

- Utföra journalgranskning i syfte att öka tydligheten i hur bland annat 
hälsosamtalen dokumenteras i journalen. 

- Samordnande skolsköterska utför kollegiala besök utifrån checklista. 

- Uppdatera ”Ledningssystemet för Elevhälsans Medicinska Insats” 

- Fortsätta samverka gällande ”Barnens bästa gäller i Alvesta” 

Beslutsunderlag 
Fredrik Wärn och Kerstin Sandin informerar nämnden.     

 



 

Utbildningsnämnden  

Protokoll 
Sida 
21(35) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-28 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 87 Dnr 2022-00317 007 

 

Avrapportering från Elevhälsan  

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet.     

Sammanfattning 
- Fredrik Wärn summerar arbetet inom Elevhälsan för läsåret 2021-2022 och 
presenterar planen för läsåret 2022-2023. 

- En ny verksamhet – Skutan, en del av Närvaroteamet, är igång. 

- Fortsatt fokus på Barnens bästa gäller! – i Alvesta  

• 4 workshops genomförda kopplat till Kronobarnsmodellen 
(Verktygen/modellen, Grund för samverkan, Tidig upptäckt, 
Samverkansmöte och barnets plan) 

• Områdesgrupper är uppstartade 

• ”Unga vuxna” och ”Barn och ungas inflytande” växer fram 

- HBTQI-omdiplomering under 2022 

- Ansökan ESF (Barnens bästa i Alvesta) och SPSM (Tillgängliga lärmiljöer i 
grundskolan) 

- Familjecentral    

 

Beslutsunderlag 
Fredrik Wärn informerar nämnden.     

 



 

Utbildningsnämnden  

Protokoll 
Sida 
22(35) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-28 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 88 Dnr 2022-00318 624 

 

Anmälan till utbildningsnämnden om uppstart av utredning av hög 
skolfrånvaro  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden godkänner anmälan om uppstart av utredning av hög 
skolfrånvaro.     

Sammanfattning 
Verksamhetschef Fredrik Wärn presenterade antalet anmälningar om uppstart av 
utredning av hög skolfrånvaro.   

Beslutet skickas till 
Verksamhetschef för övergripande funktioner 

 



 

Utbildningsnämnden  

Protokoll 
Sida 
23(35) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-28 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 89 Dnr 2022-00319 000 

 

Namnbyte på Sjölyckans förskola, Hjortsberga 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att Sjölyckans förskola byter namn till Hjortsberga 
förskola. 

Sammanfattning 
Den kommunala förskolan i Hjortsberga, Sjölyckans förskola, ligger i anslutning till 
Hjortsbergaskolan. Framöver planeras det för byte av nya fasadskyltar och inför 
bytet ser man en lämplighet i att förskolan byter namn till Hjortsberga förskola. I 
och med att förskolan är belägen precis vid Hjortsbergaskolan skulle det nya 
namnet ge en mer samhörighet med skolan och området där förskolan ligger.       

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Namnbyte på Sjölyckans förskola, Hjortsberga 

Beslutet skickas till 
- Verksamhetschef förskola 

- Berörd förskola (Rektor) 

- Samordnare förskola utbildningsförvaltningen 

- Ekonom utbildningsförvaltningen 

- Lokalsamordnare utbildningsförvaltningen 

- Kommmunikatör utbildningsförvaltningen 

- IT 

 



 

Utbildningsnämnden  

Protokoll 
Sida 
24(35) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-28 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 90 Dnr 2022-00283 040 

 

Utbildningsnämndens taxor 2023 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden fastställer nuvarande taxor att gälla även för 2023. 

2.Utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningschefen att utreda om vilka lokaler 
ska bli tillgängliga för uthyrning.   

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige vill framgent samla ärendet om taxor i ett samlat ärende till 
kommunfullmäktige och har den 6 oktober 2022 därav uppmanat nämnderna att ta 
upp ärenden med taxeförändring och besluta om dessa på nästkommande 
sammanträde med nämnden.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse om beslut av taxor för 2023 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

 



 

Utbildningsnämnden  

Protokoll 
Sida 
25(35) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-28 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 91 Dnr 2022-00297  

 

Sammanträdesplan utbildningsnämnden 2023 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden antar sammanträdesplanen för 2023 och noterar den till 
protokollet. Sammanträdesplanen kommer fastställas av den nytillsatta nämnden i 
januari 2023.   

Sammanfattning 
Nämndsekreterararen har tagit fram ett förslag på sammanträdesplan för nämnden 
2023. I och med valår 2022 kommer den nya utbildningsnämnden, när den har 
tillträtt, att fastställa sammanträdesplanen.     

Beslutsunderlag 
Utbildningsnämndens sammanträdesplan 2023 

Beslutet skickas till 
Kansliet 

Utbildningsförvaltningen (Stab) 

 



 

Utbildningsnämnden  

Protokoll 
Sida 
26(35) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-28 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 92 Dnr 2022-00261 600 

 

Avrapportering till nämnden - skolpliktsbevakning per 28 november 2022 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet.     

Sammanfattning 
Skolpliktskontroll är genomförd för höstterminen 2022.     

Beslutsunderlag 
Nämnden får en muntlig redogörelse i ärendet     

 



 

Utbildningsnämnden  

Protokoll 
Sida 
27(35) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-28 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 93 Dnr 2022-00262 607 

 

Beslut om föreläggande av vite HT2022 

Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden godkänner att förvaltningen ansöker till förvaltningsrätten om 
föreläggande av vite.     

 

Beslutsunderlag 
Beslutet innehåller känsliga uppgifter och kan lämnas ut efter sekretessprövning. 
Handlingen kan begäras via utbildning@alvesta.se      

 



 

Utbildningsnämnden  

Protokoll 
Sida 
28(35) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-28 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 94 Dnr 2022-00154  

 

Utbildningsnämndens yttrande över motion (AA) angående planering för 
ny förskola och F-6 skola på östra Alvesta 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden översänder yttrandet till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Jan-Erik Svensson har lämnat in en gruppmotion från Alvesta Alternativet angående  

planering för ny förskola och F-6 skola på östra Alvesta. Kommunfullmäktige har i § 
43/2022 beslutat att motionen får ställas och gett kommunstyrelsen i uppdrag att 
bereda upp ett svar på motionen inom sex månader. Motionen har skickats till 
utbildningsnämnden för yttrande. I motionen har följande framförts; 

”Att det i samband med detaljplaneringen av Spåningslanda 4 planeras för en tomt 
för förskola och F-6 skola enligt bifogad skiss.” 

Alvesta Alternativet framför vidare att behovet av skola och förskola på Östra 
Alvesta är stort. Placeringen av tomt för förskola och skola i de tidigare etapperna 
på Spåningslanda har legat utmed Fornvägen. AA anser inte detta vara en lämplig 
placering. AA föreslår en placering på Spåningslanda etapp 4 där samklang med 
naturen kan uppnås. 

Utbildningsnämndens yttrande 
Alvesta tätort växer, främst österut. Detta innebär att en översyn av hur strukturen 
av skolan och förskolan ska se ut på det området är central. Den senaste 
befolkningsprognosen (mars 2022) visar att östra Alvesta kommer att öka med:  

* ca 80 barn i åldrarna 0 – 5 år  

* ca 30 barn i åldrarna 6 – 9 år  

* ca 45 barn i åldrarna 10 – 12 år.  

Utbildningsförvaltningen har därför under 2022 arbetat med ett 
lokalförsörjningsunderlag, för att komma fram till en strategi som kan följas när 
befolkningen ökar.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram förslag på en detaljplan 
för Spåningslanda etapp 4. Det uppdrag som finns från samhällsbyggnadsnämnden 
avser upprätta och samråda detaljplan för i huvudsak bostäder. 
Detaljplaneprocessen får utvisa om det finns skäl att förlägga ett område avsett för 
förskola och skola inom etapp 4.  

Vidare finns det ett uppdrag från samhällsbyggnadsnämnden att upprätta och 
samråda detaljplan för förskola och skola på Aringsås 14:4 mellan gamla deponin 
och befintliga bostäder. Den ringled som ska utgöra förlängning av Fornvägen mot 
Gemlavägen kommer gå öster om den nedlagda deponin och berör således inte det 
område som planläggs för förskola och skola. 



 

Utbildningsnämnden  

Protokoll 
Sida 
29(35) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-28 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

 

Beslutsunderlag 

- Motion (AA) angående planering för ny förskola och F-6 skola på östra Alvesta 

- Beslut-202200193-KS-§ 43 

- Utbildningsnämndens yttrande över motion (AA) angående planering för ny 
förskola och F-6 skola på östra Alvesta   

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  

 



 

Utbildningsnämnden  

Protokoll 
Sida 
30(35) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-28 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 95 Dnr 2022-00263  

 

Meddelanden till nämnden 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet.     

Beslutsunderlag 
- Sjukstatistik UF 22-09-30 

- Extra studietid på skolorna i Alvesta kommun  

- Delegationsbeslut beslutade på utbildningsförvaltningen 24 september till 11 
november 2022 

- Sammanställning barn- och elevtal 2022-11-15   

 



 

Utbildningsnämnden  

Protokoll 
Sida 
31(35) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-28 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 96 Dnr 13940  

 

Förvaltningschef informerar 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet.     

Sammanfattning 
- Förvaltningschefen vill betona att den redovisning nämnden ville ha om hur 
grundskolorna organiserat införandet av utökad studietid finns i Meddelanden till 
nämnden. 

- Åk 8 PRAO under vårterminen sker helt och hållet i kommunal regi- för vår del 
främst förskolor. 

- Vår IT-strateg, Evelina Nyqvist, har fått annat jobb och kommer att lämna oss 1 
februari. Vi annonserar efter en systemadministratör.  

- Läget Grimslöv om- och tillbyggnad skola och förskola.    

Beslutsunderlag 
Förvaltningschefen informerar.     

 



 

Utbildningsnämnden  

Protokoll 
Sida 
32(35) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-28 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 97 Dnr 13939  

 

Ordförande informerar 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet.     

Sammanfattning 
Rättelse: i sammanträdesprotokollet från den 26 september 2022, §69, har felaktig 
information noterats i protokollet. Följande står att läsa: Ordförande informerar om 
samverkansamarbetet Verklighetslabbet som är en plats där olika aktörer kan 
mötas kring gemensamma utmaningar. En samverkan pågår mellan Region 
Kronoberg, Utbildningsförvaltningen och Röda korset avseende barnfattigdom i 
Alvesta och hur vi kan integrera detta i vårt arbete. Korrekt är att samverkan pågår 
mellan Region Kronoberg, Utbildningsförvaltningen och Rädda barnen….. 

Ordförande informerar om att årets SYV-pontonjär går till Jane Haugaard 
Henriksson som är studie- och yrkesvägledare på Vislandaskolan. Syftet med priset 
är bland annat att minska avståndet mellan skola och näringsliv. 

Ordförande tackar slutligen nämnden för den gångna mandatperioden och för ett 
gott samarbete. 

  

 



 

Utbildningsnämnden  

Protokoll 
Sida 
33(35) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-28 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 98 Dnr 14832  

 

Övriga frågor 

Beslut 
-Fritidsgården på Hagaskolan har varit stängd under ett par dagar men är nu öppen 
igen.     

 



 

Utbildningsnämnden  

Protokoll 
Sida 
34(35) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-28 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 99 Dnr 2022-00323 003 

 

Reglemente utbildningsnämnden 

Beslut 
1. Utbildningsnämnden ställer sig bakom framtaget förslag på reglemente för 
utbildningsnämnden.  

2. Utbildningsnämnden ställer sig bakom framtaget förslag på gemensamt 
reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna. 

Utbildningsnämnden översänder yttrandet till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Nuvarande reglementen för nämnder och styrelser har reviderats vid ett flertal 
tillfällen och det finns behov av en översyn gällande både innehåll och struktur. 
Kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram förslag till nya reglementen för 
kommunstyrelsen och nämnderna i samråd med representanter för 
förvaltningarna. Avstämning har också skett med kommunalrådsberedningen.  
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg och kommunens revisorer har inte ingått 
i översynen. Förslagen remitteras till respektive nämnd för yttrande senast den 4 
januari 2023. 

Översynen syftar till att säkerställa att reglementena följer kommunallagens krav 
och kommunalrättslig praxis samt tydliggöra vedertagen praxis inom kommunen. 
Avsikten är också att ge reglementena en logisk struktur och förtydliga 
verksamhetsområden, uppgifter och arbetsformer. En analys har gjorts av vilka 
överlappningar som finns mellan olika reglementen, vad som saknas och bör vara 
med samt vilka styrsignaler som reglementena ger, bl.a. genom skillnader i 
utformning av beskrivning av nämndernas ansvarsområden och uppgifter. Som 
grund har SKR:s underlag ”Reglementen för styrelse och nämnder” från mars 2019 
använts, men även andra kommuners reglementen har använts för inspiration och 
kunskapsinhämtning. Under arbetet har avstämning skett mot relevant lagstiftning. 
Arbetet har mynnat ut i förslag till ett gemensamt reglemente och ett för respektive 
nämnd.  

Det nya förslaget på utbildningsnämndens reglemente innehåller förtydligande av 
nämndens ansvar som vårdgivare för medicinska och psykologiska delen av 
elevhälsan. 

 

 

Utbildningsnämndens yttrande 

1. Utbildningsnämnden ställer sig bakom framtaget förslag på reglemente för 
utbildningsnämnden.  

2. Utbildningsnämnden ställer sig bakom framtaget förslag på gemensamt 
reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna. 



 

Utbildningsnämnden  

Protokoll 
Sida 
35(35) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-28 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

3. Utbildningsnämnden översänder yttrande till kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
- Remiss av nya reglementen för kommunstyrelsen och nämnder i Alvesta kommun  

- Utkast reglemente utbildningsnämnden 221103 

- Utkast gemensamt reglemente KS och nämnder 221103    

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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