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§ 51 Dnr 13935  

 

Närvaro och val av justerare 

Utbildningsnämndens beslut 
Katarina Tuneskog utses att jämte ordförande justera protokollet.      
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§ 52 Dnr 13936  

 

Godkännande av dagordningen 

Utbildningsnämndens beslut 
Utsänd dagordning godkänns med ändringen att ärende 15 Förslag om 
skolbibliotekarie utgår från dagordningen. 
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§ 53 Dnr 17135  

 

Uppföljning av trygghet och studiero på Skatelövskolan 

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?  

Rektor Cecilia Wenner Hollström redogör för arbetet med studiero och trygghet på 
Skatelövskolan.      
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§ 54 Dnr 2022-00206  

 

Lovskolans organisation samt resultat  

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet.     

Sammanfattning 
Lovskola är reglerat i skollagen och kan definieras enligt följande:  

- Obligatorisk lovskola: lovskola som anordnas i juni månad för elever som  
efter årskurs 8 riskerar att inte bli behöriga till nationellt yrkesprogram i  
gymnasiet och elever som efter årskurs 9 i grundskolan inte blivit behöriga  
till ett sådant program. Ska uppgå till minst 50 timmar per årskurs. Ingår  
inte i den obligatoriska undervisningstiden.  

- Frivilligt anordnad avräkningsbar lovskola: lovskola som huvudmannen  
anordnar under andra månader än juni – men i syfte att räkna av från den  
tid som huvudmannen måste erbjuda obligatoriskt anordnad lovskola i juni. 

- Annan frivilligt anordnad lovskola: huvudmannen kan frivilligt välja att  
anordna annan lovskola för elever. Sådan lovskola regleras inte i skollagen  
och ingår inte i grundskolan. För annan frivilligt anordnad lovskola går det i  
vissa fall att söka statsbidrag (årskurs 6 och 7 samt i vissa fall även för  
årskurs 8 och 9). 
Det är endast för den sista punkten ovan där statsbidrag kan sökas.     

Beslutsunderlag 
Lovskola har under läsåret 2021–22 erbjudits vid nedanstående skolor med  
tillhörande personal: 

- Vislandaskolan: tre legitimerade lärare på sommarlovskola, resurspedagog  
och studiehandledare 

- Hagaskolan: en legitimerad lärare, en obehörig lärare, en elevassistent, tre  
studiehandledare 

- Grönkullaskolan: fyra legitimerade lärare, en obehörig lärare samt två  
studiehandledare     
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§ 55 Dnr 2022-00005 012 

 

Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete: Normer och 
värden/Inflytande och ansvar 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet.     

Sammanfattning 
Nämnden informeras om del C av det systematiska kvalitetsarbetet, normer och 
värden, inflytande och ansvar samt trygghet och studier. 

Sammanfattande analys förskola 

Enkäten i förskolan visar på att vårdnadshavare generellt är nöjda med förskolorna i 
kommunen och medelvärdet för nöjdheten når drygt 8 på en skala mellan 0 och 10 
Rektorerna beskriver också ett i stort väl fungerande arbete för de områden som 
avhandlas inom ramen för SKA del C.  

Att prata om och belysa normer och värden i förskolan är viktigt och förskolorna ser 
Barnkonventionen som ett verktyg för att nå framåt i den här frågan liksom de 
utvecklingsområden som har pågått under året i form av Specialpedagogik för 
lärande, Samverkan för bästa skola och utveckling av lärmiljöerna. Det kan märkas 
över tid i både rapporter och dialoger att personalen i förskolorna blir allt bättre på 
att arbeta med möjligheten för barns inflytande och delaktighet och att personalen 
i förskolan ser att till exempel lärmiljön är ett viktigt redskap. Att arbeta med olika 
metoder och verktyg för att barnen ska ges möjlighet till inflytande, där 
kommunicera och göra sin röst hörd är viktigt, har förskolorna generellt kommit en 
bra bit på väg.  

Rektorer tillsammans med personal vittnar om att genom att utgå från barns 
intressen och barninflytande i t ex samlingar blir barnen mer självständiga och säkra 
vilket också leder till en högre grad av trygghet hos barnen. Förskolorna beskriver 
det som barn som vet att de kan påverka och att de vågar göra det, barn som vill 
utforska, lära och utvecklas, lugnare barn, barn som vill stanna kvar längre i en 
aktivitet och att barnen förstår att den pedagogiska miljön är föränderlig och att de 
kan påverka. Rektorerna i förskolan behöver som beskrivits tidigare ta reda på 
varför vårdnadshavare inte upplever att man vet vart man ska vända sig när något 
barn blivit illa behandlat. 

 

8 Sammanfattande analys skola inklusive förskoleklass och fritidshem 

Bedömningen är att skolorna i ganska hög grad arbetar på ett systematiskt sätt med 
uppföljning av kränkande behandling genom att använda Draftit som ett verktyg. 
Skolornas egen elevhälsa har ett viktigt uppdrag i att stötta med uppföljningar, 
analyser och insatser inom det här området för att arbeta förebyggande och på sikt 
minska antalet anmälningar. Draftit med anmälningar både av misstänkta 
kränkningar och den del där man anmäler tillbud har blivit ett effektivt verktyg för 



 

Utbildningsnämnden  

Protokoll 
Sida 
10(33) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

verksamheterna. Skolorna har på olika sätt regelbundna aktiviteter med 
värdegrundsarbete på lektionstid men det är i vardagen som det allra viktigaste 
arbetet genomförs t ex i möten och i samtal med elever när frågor aktualiseras och 
händelser uppstår. Det är ett arbete som aldrig blir klart och som hela tiden 
behöver vara aktuellt. Eleverna i kommunens skolor upplevs i stort vara trygga, 
vilket är positivt. Det innebär dock inte att skolorna kan vila i det utan hela tiden 
försöka identifiera eventuella elever som kan uppleva någon form av otrygghet och 
möta dem i det. Skolorna behöver fundera över arbetsron/studieron i klassrummen 
och identifiera vad det står för att eleverna svarar i så låg grad att de har arbetsro.  

Skolorna arbetar i hög grad med möjlighet till formellt inflytande så som matråd, 
klassråd, elevråd, fritidsråd med mera. Eleverna upplever dock att de får mindre 
inflytande över undervisningen ju längre upp de kommer i de olika årskurserna. 
Skolorna behöver därför fundera över elevernas upplevelse av inflytande över 
utbildningen och om detta också till exempel skulle kunna ha samband med 
motivation och måluppfyllelse på skolan.   

Beslutsunderlag 
Systematiskt kvalitetsarbete del C läsåret 2021–22 

Beslutet skickas till 
Verksamhetschef grundskola 

Verksamhetschef förskola 
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§ 56 Dnr 2022-00198 047 

 

Redovisning av statsbidrag 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet.     

Sammanfattning 
Bidrag som finns att söka för våra verksamheter redovisas. Samtliga statsbidrag är 
förenade med redovisningskrav vilka kan resultera i att hela beloppet beviljas eller 
att återkrav begärs om man inte levt upp till kraven för statsbidragen.      

Beslutsunderlag 
Sammanställning Redovisning av statsbidrag 2022      
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§ 57 Dnr 15668  

 

Information om lokaler inom utbildningsförvaltningen 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet.     

Sammanfattning 
Nämnden informeras om statusen för utbildningsförvaltningens lokaler. 
Redovisningen redogör för utfört arbete på lokalerna, pågående arbete som utförs 
och arbetsåtgärder som kommer framöver.      
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§ 58 Dnr 2022-00246  

 

Månadsrapporter 2022 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet.     

Sammanfattning 
Nämnden informeras om det ekonomiska läget per maj 2022.     

Beslutsunderlag 
Stoppljus maj 2022     
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§ 59 Dnr 2022-00207 042 

 

Delårsrapport per augusti 2022 

Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden godkänner delårsrapporten för utbildningsnämnden per augusti 2022.     

Sammanfattning 
Enligt den uppföljning med helårsprognos som är gjord för perioden januari till 
augusti 2022 förväntas utbildningsnämnden vid årets slut hamna på en negativ 
avvikelse med ca 1,7 mkr vilket motsvarar 0,3 % av budget. Kostnaden för 
skolskjutsarna ökar från april månad och framåt i och med ökade drivmedelspriser. 
Kostorganisationen förväntas hålla sin budget i år trots ökade livsmedelspriser. 
Övriga avvikelser beror främst på att färre barn går i fristående förskolor än 
budgeterat, medan för grundskolan gäller det omvända. 

På helår visar prognosen att intäkterna kommer att ligga på en lägre nivå jämfört 
med 2021 men högre än budget. Flera statsbidrag har förändrats bland annat 
Statsbidraget för mindre barngrupper, Statsbidraget för Likvärdig skola samt de 
statliga ersättningarna i samband med pandemin.  

Avvikelsen mot budget beror främst på högre lönebidragsintäkter än budgeterat. 
Grundskolan har också fått ut en ny ”skolmiljard” 2022 på drygt 2 mkr. Den hade 
man inte kännedom om när budgeten togs. Dessa ska kvittas mot högre 
personalkostnader. När det gäller personalkostnader visar prognosen på ett 
underskott på 3,8 mkr. Av dessa står grundskolan för 4 mkr och kvittas mot 
ovanstående intäkter.  

Beträffande prognos för övriga kostnader förväntas förvaltningen göra ett 
underskott på 6,7 mkr. Underskottet består av skolskjutsarnas underskott på 1,7 
mkr. Resterande avser kostnader som kvittas mot högre intäkter eller lägre 
personalkostnader.     

Beslutsunderlag 
UN Delårsrapport 2022 presenteras för nämnden på sammanträdet   

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ekonomikontoret 
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§ 60 Dnr 2022-00209 011 

 

Lokalförsörjningsplan för utbildningsförvaltningen 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden antar förslaget på lokalförsörjningsplan för 
utbildningsförvaltningen med följande ändring: 

En punkt 3c läggs till med uppdrag att ta fram ritningar och kostnadsberäkningar 
för en idrottshall på Hagaskolan. 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen har i Tjänsteskrivelse om lokalförsörjningsplan för 
utbildningsförvaltningen daterad 2022-09-09 redogjort för ärendet och lämnat 
förslag till beslut om att anta förslaget på lokalförsörjningsplan för 
utbildningsförvaltningen. 

I ”Underlag för lokalförsörjningsplan för utbildningsnämndens verksamheter 2022 – 
2031”, redovisas förvaltningens behov avseende lokaler. Underlagen, som utgör 
grund för behovsbedömningarna, utgörs av kommunens prognoser för antal barn – 
och elever, planerad utbyggnad av bostäder samt byggnadernas skick. Underlaget 
ska bidra till nämndens och förvaltningens verksamhetsspecifika planerings- och 
lokalförsörjningsfrågor men också ge en input till hela kommunkoncernen 
angående den största nämndens lokalbehov.  

Utbildningsförvaltningens verksamheter står inför ett stort behov av lokaler, bland 
annat med anledning av ett ökat bostadsbyggande främst i östra delarna av Alvesta 
tätort. Det finns också ett visst renoveringsbehov, främst i köken. Lokalbehovet kan 
tillgodoses genom investeringar i form av till- eller ombyggnader i de fastigheter 
som förvaltningen hyr av Allbohus. Det kan även tillgodoses genom förhyrning av 
paviljonger av en extern leverantör. Ibland är en hel ny byggnation av en skola eller 
förskola nödvändig.  

Då lokalkostnaderna utgör en betydande post i nämndens budget är det väsentligt 
att lokalerna används på ett effektivt sätt och att inte hyreskostnaderna ökar för 
mycket. Målet är att nämndens verksamheter ska erbjudas ändamålsenliga lokaler i 
kombination med en effektiv resursanvändning. Samverkan med Allbohus och 
andra förvaltningar och nämnder är central för att uppnå detta mål för hela 
kommunen. ”Underlag för lokalförsörjningsplan för utbildningsnämndens 
verksamheter 2022 – 2031” bör uppdateras årligen och därefter revideras 
eventuellt ”Prioriteringsunderlag av lokalförsörjningsplanen för 
utbildningsförvaltningens verksamheter 2022 – 2031”. Planen kan ligga till grund för 
kommunstyrelsens beslut om planeringsförutsättningar inför budgetarbetet inför 
kommande år. 

Prioritering och tidplan 

1. Om- och tillbyggnad av Skatelövsskolan och Grimsgården i Grimslöv.  
Behovsanalys är framtagen och ritningar för om – och tillbyggnad är klara 
höstterminen 2022. Begäran om anbud under hösten 2022. Beslut om 
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investeringen i kommunfullmäktige HT 2022. Detaljprojektering och byggstart 
planeras under 2023. Byggnationen är färdig inför höstterminen 2025.  

2. Nybyggnation av förskola på Aringsåsområdet. Ritningar tas fram under 
höstterminen 2022. Detaljprojektering VT 2023. Byggstart snarast.  Färdigställande 
under 2025. 

3.a. Om- eller tillbyggnad av Prästängskolan alternativt nybyggnation av skola på 
fastigheten Aringsås 14:4. Detaljplan klar våren 2023. Behovsanalys, 
kravspecifikation och ritningar klara vårterminen 2023. Projektering höstterminen 
2023. Byggstart våren 2024. Byggnaderna klara inför höstterminen 2026. 

b. Tillbyggnad av Hagaskolan. Behovsanalys och ritningar klara höstterminen 2022. 
Detaljprojektering vårterminen 2023. Byggstart hösten 2023 eller våren 2024. 
Byggnationen färdigställd senast 2026.  

4. Renovering av Grönkullskolans kök. Kan påbörjas först under höstterminen 2024 
då Hagaskolans tillagningskök blir tillgängligt och renoverat. 

 

Byggprojekt med start efter 2024 

5. Bygg till Vislandaskolan. I ett initialt skede prioriteras att bygga ut kök och matsal. 
Ljudisolering matsal och högstadiets undervisningslokaler samt utbyggnad av 
klassrum sker i steg två. Grupprum, personalutrymmen mm behövs också. 
Projektering tidigast under 2024. Byggstart tidigast 2025. Klar under 2027–2028. 

6. Bygg ändamålsenliga förskolelokaler i Hjortsberga. Ordna med skolbibliotek. 
Projektering 2025. Byggstart 2026. Klart 2027–2028. 

7. Efter 2024 se över förskolebeståndet för Västra sidans förskolelokaler och 
planera för att rationalisera bort lokaler som inte är helt ändamålsenliga och 
sammanföra dem till en större enhet. 

8. Utemiljön på Mohedaskolan åtgärdas successivt redan fr.om. 2024 om 
investeringsbudgeten på förvaltningen tillåter. Högstadiets ytor; fler grupprum, 
bättre ljudmiljö i klassrummen samt större elevuppehållsytor behöver projekteras 
efter 2025. 

9. Grönkullaskolans aula restaureras. Detta kan möjligen tas som underhåll och 
påverkar då hyran. Tidplan oklar.    

Yrkanden 
Yrkande 1. Nina Rydström (C) med instämmande av Tobias Johansson (S), Linda 
Gustavsson (S) och Golnoush Lundén Keshavarzi (C) yrkar bifall till förslag på beslut. 

Yrkande 2. Katarina Tuneskog (M) med instämmande av Gunilla Gustafson (M) 
begär ändring i förslaget till beslut under Prioritering och tidplan, punkt 2, 
Nybyggnation av förskola på Aringsåsområdet. Aringsås ska ändras till 
Spåningslanda som möjlig byggplats.  

Oppositionen begär ajournering fem minuter för överläggning. 

Katarina Tuneskog (M) drar tillbaka yrkande om ändring på punkt 2 efter 
nytillkommen information i ärendet. 
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Yrkande 3. Katarina Tuneskog (M) yrkar på ändring under Prioritering och tidplan, 
punkt 3b Tillbyggnad av Hagaskolan. Ändring till Kvarhavande av Hagaskolan samt 
tillägg av ritningar om en idrottshall på Hagaskolan. 

Frida Christensen (S) begär ajournering fem minuter för överläggning inom S, C och 
V. 

Yrkande 4. Frida Christensen (S) yrkar på att ha kvar punkt 3a och 3b men att lägga 
till ny punkt 3c om att ta fram ritningar och kostnadsberäkningar för en idrottshall 
på Hagaskolan.      

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden är redo för beslut och finner att överläggningen är 
avslutad. Ordföranden går igenom de yrkanden som inkommit under 
överläggningen och kontrollerar att de uppfattats rätt.  

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna planens punkter förutom punkt 3 
och konstaterar att nämnden bifaller. 

För punkt 3 ställer ordförande yrkanden 3 och 4 mot varandra och konstaterar bifall 
för yrkande 4. 

Votering begärs.      

Votering 
JA = bifall till yrkande 4 från Frida Christensen (S) att ha kvar punkt 3a och 3b men 
att lägga till ny punkt 3c om att ta fram ritningar och kostnadsberäkningar för en 
idrottshall på Hagaskolan 

NEJ = bifall till yrkande 3 från Katarina Tuneskog (M) om ändring på punkt 3b.  
Ändring till Kvarhavande av Hagaskolan samt tillägg av ritningar om en idrottshall 
på Hagaskolan. 

 

Frida Christensen (S) JA Katarina Tuneskog (M) NEJ 

Tobias Johansson (S) JA Gunilla Gustafson (M) NEJ 

Phlogy Ludiongo (S) JA Josefine Ljungqvist (KD) NEJ 

Linda Gustavsson (S) JA Elisabeth Berggren Clausen 
Flink (AA) 

NEJ 

Jörgen Skantz (S) JA Nellie Nieminen (SD) NEJ 

Nina Rydström (C) JA Jens Arnebert (SD) NEJ 

Golnousch Lundén 
Keshavarzi (C) 

JA   

 

 Ordförande finner att nämnden beslutar enligt yrkande 4.     
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Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse - Lokalförsörjningsplan för utbildningsförvaltningen 

- Underlag för lokalförsörjningsplan för utbildningsnämndens verksamheter 2022 - 
2031   

Beslutet skickas till 
Kommunchefen (Kommunens lokalstrateg) 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningschefen (Lokalsamordnare) 

AllboHus (vd)   
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§ 61 Dnr 2022-00062 619 

 

Analys av förskole- och skolverksamhet i östra Alvesta 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet och ärendet kommer lyftas för beslut på 
utbildningsnämndens sammanträde den 28 november.    

Sammanfattning 
Förvaltningschefen har i en sammanställning redogjort för ärendet, Utveckling av 
förskole- och skolenheter i östra Alvesta. 

Av rapporten 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 scenario 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.      

Beslutsunderlag 
Analys av förskole- och skolverksamhet i östra Alvesta     

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef 

Kommunens lokalstrateg 

Lokalsamordnare utbildningsförvaltningen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 62 Dnr 2022-00261 600 

 

Avrapportering till nämnden - skolpliktsbevakning per 26 
september 2022 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet     

Sammanfattning 
Skolpliktskontroll är genomförd för höstterminen 2022. 

Totalt 29 elever har uteblivit sedan skolstarten HT 22 men är fortsatt folkbokförda i 
Alvesta kommun. Arton av dessa barn befinner sig enligt vårdnadshavares utsago 
utomlands eller misstänks befinna sig utomlands men har inte inkommit med 
underlag för fullgörande av skolplikt på annat sätt eller intyg från skola i utlandet 
alternativt inkommit med intyg från skola som inte har godkänts. Det råder även 
osäkerhet kring om/när de kommer tillbaka. Två av barnen ska enligt 
vårdnadshavare ha utvandrat och kommer inte tillbaka. Fem barn befinner sig 
utomlands och intyg från skolan utomlands har inkommit. Intyg om fullgörande av 
skolgång på annat sätt har inkommit för fyra av dessa. För fyra barn saknas 
information.   

Beslutsunderlag 
Nämnden får en muntlig redogörelse i ärendet.     

Beslutet skickas till 
Skatteverket 

Försäkringskassan 

 



 

Utbildningsnämnden  

Protokoll 
Sida 
21(33) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 63 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    
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§ 64 Dnr 2022-00074  

 

PwC rapport - Granskning av arbetet med barn och unga som 
riskerar att fara illa 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden översänder svaret till revisorerna. 

Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Alvesta kommun 
genomfört en granskning av arbetet med barn och unga som riskerar att fara illa. 
Granskningens syfte är att bedöma om nämnden för arbete och lärande samt 
utbildningsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning och en tillräcklig intern 
kontroll på området. Utifrån genomförd granskning är den samlade bedömning att 
nämnden för arbetet och lärande samt utbildningsnämnden inte helt säkerställt en 
ändamålsenlig styrning och en tillräcklig intern kontroll avseende arbetet med barn 
och unga som riskerar att fara illa.  

Revisorerna beslutade vid sitt sammanträde den 7 juni 2022 att överlämna 
rapporten till Utbildningsnämnden och Nämnden för arbete och lärande. 
Revisorerna vill ha svar från nämnderna för vad de avser att göra för att åtgärda de 
påpekanden som görs i den revisionella bedömningen. 

Utbildningsnämndens svar 

Utbildningsnämnden har tagit del av granskningen och de rekommendationer som 
förespråkas nämnden. 

Utbildningsnämnden avser fortsätta bedriva implementeringsarbetet för 
Kronobarnsmodellen som ett gemensamt arbetssätt.  

Utbildningsnämnden avser göra en översyn av dokumentationen för 
återkommande ärenden i nämnden för att säkerställa att nämnden regelbundet 
informeras och bereds kännedom om behoven hos kommunens barn och unga. 

Utbildningsnämnden avser göra en översyn av dokumentationen för 
uppföljning/återrapportering till nämnden avseende ärenden och uppdrag till 
förvaltningen, i syfte att anpassa och utveckla verksamheten.  

Utbildningsnämnden avser genomföra en översyn av rutindokumentet avseende 
orosanmälan i syfte att säkerställa aktualiteten. 

Utbildningsnämnden avser vidareutveckla metoder och arbetssätt för förebyggande 
arbete och tidig upptäckt inom bland annat ramen för Barnens Bästa gäller i 
Alvesta! 

Utbildningsnämnden fortsätter utvecklandet av närvaroteamet med arbetet med 
Skutan som, med start höstterminen 2022, startar undervisningsverksamhet för 
enskilda elever med stor skolfrånvaroproblematik.   
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Beslutsunderlag 
Utbildningsnämndens svar    

Beslutet skickas till 
Revisionen 

Revisorerna (PwC) 

Nämnden för arbete och lärande 

Kommunstyrelsen 
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§ 65 Dnr 2022-00248  

 

Förslag om skolbibliotekarie 

Utbildningsnämndens beslut 
Ärendet utgår från dagordningen.     

 



 

Utbildningsnämnden  

Protokoll 
Sida 
25(33) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 66 Dnr 2022-00083  

 

Motion (M) om nya skolor 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden översänder yttrande över motionen till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Thomas Johnsson (M) har inkommit med motion om nya skolor i Alvesta kommun. 
Kommunfullmäktige har i §18/2022 beslutat att motionen får ställas och gett 
kommunstyrelsen i uppdrag att bereda upp ett svar på motionen inom sex 
månader. Motionen har den 6 april 2022 skickats för yttrande till 
utbildningsnämnden.  

I motionen från Moderaterna (M) har det framförts att de skolor och förskolor som 
idag finns i Alvesta är trångbodda och har fler elever/barn än vad de är byggda för. 
M vill därför att det omgående byggs en ny förskola på det projekterade 
nybyggnationsområdet Spåningslanda etapp 3 samt en ny förskola och skola åk 1-6 
på nya Aringsås-området. Moderaterna yrkar i motionen att:  

1. Alvesta kommun omedelbart tar mark i anspråk och bygger en ny förskola i 
Spåningslandaområdet med minst 8 avdelningar.  

2. kommunen planerar och reserverar väl tilltagna markområden på nya 
Aringsåsområdet och projekterar för förskola, skola och idrottshall. Detta för att 
klar behoven för kommande år.  

3. kommunen omedelbart tar kontakt med Folketshusföreningen för att undersöka 
möjligheten till att hyra, cirka 300 m2, på övervåningen i Alvesta Folkets hus för 
Hagaskolans räkning, samt även de lokaler som finns lediga i bottenvåningen. 

Utbildningsnämndens yttrande 
Den tomt som nämns i yrkande ett i motionen, inom Spåningslanda etapp 3, har 
beslutats säljas till exploatör för byggnation av flerbostadshus och kan sålunda inte 
bli aktuell.  Det finns inga andra lämpliga tomter i området. 

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.  

Utbildningsnämnden ska under hösten 2022 fatta beslut om en strategi för hur 
skola och förskola ska utformas på östra sidan – ett uppdrag som 
utbildningsnämnden givit förvaltningen. 

Det finns ett uppdrag från samhällsbyggnadsnämnden till sin förvaltning att 
upprätta och samråda en detaljplan för förskola och skola på Aringsås 14:4. Denna 
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tomt kommer vara tillräckligt stor för att möjliggöra för byggnation av såväl 
förskola, skola som tillhörande lokaler. Denna tomt ligger strategiskt mellan 
befintliga bostadsområden och kommande bostadsområden på Aringsås.  

Med tanke på den prognosticerade befolkningstillväxten i Alvesta kommer även 
behov av ett ökat antal utbildningsplatser för elever i årskurs 7–9 att uppstå på sikt.  

Hagaskolans utformning och lokalbehov ingår i den lokalförsörjningsplan och 
strategi som utbildningsförvaltningen arbetar fram. Det har tagits kontakt med en 
arkitektfirma som håller på att titta på hur Hagaskolan kan byggas ut. Behövs lokaler 
kan lokaler i Folkets hus absolut vara intressant. I dagsläget klarar vi dock 
åtminstone ytterligare ett läsår med befintliga lokaler.     

Beslutsunderlag 
- Beslut-202200113-KS-§ 18 

- Motion till kommunfullmäktige Alvesta behöver nya skollokaler för 1-13 åringar 
och fler lokaler till Hagaskolan! 

- Utbildningsnämndens yttrande till kommunfullmäktige på motion (M) - Alvesta 
behöver nya skollokaler för 1–13 åringar och fler lokaler till Hagaskolan!    

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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§ 67 Dnr 2022-00084  

 

Motion (AA) om ny skola på öster i Alvesta 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden översänder yttrandet till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Lars-Olof Franzén (AA) har inkommit med en motion om behovet av en ny skola på 
öster i Alvesta. Kommunfullmäktige har i § 17/2022 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 från Alvesta Alternativet (AA) framförs följande 

- Att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en detaljplan för en 
förskola samt en F-6 skola i nästa del av planeringen av Spåningslanda 3. Lekevallen 
vore ett lämpligt objekt för detta.  

- Att Stenlyckeskolan återanpassas för i första hand F-6 verksamhet och i andra 
hand blir ett komplement för Hagaskolans 7-9 verksamhet.   

Utbildningsnämndens yttrande  
Detaljplanen för Spåningslanda etapp 3 del 3 (vilken berör Lekevallen) var under 
2022-02-12—2022-03-05 ute på samråd. Föreslagen användning i detaljplanen av 
det område som utgör Lekevallen är bostäder för flerbostadshus samt delvis 
naturområde. Det har i samrådet inte framförts några yrkanden gällande 
detaljplanens föreslagna användning och det finns ingen möjlighet att bygga en 
förskola på föreslaget område.  

Utbildningsnämnden anser sammanfattningsvis att en förskola på östra sidan bör 
ligga närmare den kommande utbyggnaden av bostäder i Aringsåsområdet och att 
Hagaskolans lokaler kompletteras i form av en ny modern tillbyggnad. 

Som en del i uppdraget gällande Hagaskolans om- och tillbyggnad har frågan getts 
till aktuell arkitektfirma om Stenlyckeskolans lokaler skulle kunna återanpassas till 
skolverksamhet. Arkitekterna har både besökt Stenlyckeskolan och studerat 
ritningarna. Det konstateras att modern undervisning bedrivs i lärarlag där torg och 
grupprum är en central del av det pedagogiska upplägget. På senare år har även 
kraven på säkerhet ökat i skolans värld och faktorer som överblickbarhet och 
kontroll har blivit allt viktigare. Stenlyckeskolan är byggd som en traditionell 
skolbyggnad med kapprum i korridorer och enkelsidiga klassrum. Det skulle krävas 
en större och kostsam ombyggnad för att anpassa den till såväl F-6-verksamhet som 
högstadieverksamhet. Resultatet riskerar att bli en kompromisslösning där skolans 
behov får stå tillbaka på grund av byggnadens begränsningar samtidigt som 
Stenlyckeskolans bevarandesvärda arkitektur förvanskas. Arkitektfirman förespråkar 
därför att Stenlyckeskolan används till verksamheter som passar i byggnaden som 
den ser ut idag. Hagaskolans verksamhet bör samlas i en egen byggnad, vilket också 
skulle vara ett mer ekonomiskt fördelaktigt alternativ.     
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Beslutsunderlag 
- Motion (AA) om ny skola på öster i Alvesta 

- Beslut-202200038-KS-§ 17 

- Utbildningsnämndens yttrande över motion (AA) om ny skola på öster i Alvesta 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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§ 68 Dnr 2022-00085  

 

Motion (SD) angående Stenlyckesalen 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden översänder yttrandet till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Robin Berg (SD) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige har i § 16/2022 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. 
Sverigedemokraterna framför i motionen yrkande enligt följande: 

• att det informella samarbetet sägs upp med Folkets hus gällande 
Stenlyckesalen.   

• att lokalbokningen på Alvesta kommun som har hand om bland annat 
uthyrning av sporthallar och gymnastiksalar även har hand om uthyrningen 
av Stenlyckesalen. 

Utbildningsnämndens yttrande 
Det finns en muntlig överenskommelse mellan Folkets hus och Hagaskolan som går 
ut på att Folkets hus sköter Hagaskolans uthyrning av Stenlyckesalen, Hagaskolans 
matsal, mot att Hagaskolan får disponera Thalia vid behov. För att kunna hyra ut 
Stenlyckesalen krävs resurser till att ansvara för nyckelutlämning, översikt av att 
städet är utfört, kontakt med den som hyr m.m. Dessa resurser finns inte på 
Hagaskolan därav överenskommelsen med Folkets hus.  

Utbildningsnämnden anser att utlåningen av kommunens lokaler bör följa de 
policys och riktlinjer som finns för detta. Utbildningsförvaltningen kommer 
tillsammans med kultur – och fritidsförvaltningen se över möjligheterna till att även 
Stenlyckesalens uthyrning drivs av lokalbokningen inom Alvesta kommun i kultur – 
och fritidsförvaltningens regi.     

Beslutsunderlag 
- Beslut-202200059-KS-§ 16 

- Motion angående Stenlyckesalen  

- Utbildningsnämndens yttrande över motion till Alvesta kommunfullmäktige 
angående Stenlyckesalen (SD)   

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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§ 69 Dnr 13939  

 

Ordförande informerar 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet     

Sammanfattning 
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. 

Ordförande lämnar ett lästips för skrivelsen ”Barnens bästa i skottlinjen”. 

Ordförande informerar om att nämndens novembersammanträde kommer flyttas 
till den 28 november. Ny bokning skickas ut av sekreteraren.      
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§ 70 Dnr 13940  

 

Förvaltningschef informerar 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet     

Sammanfattning 
- Förvaltningschefen redovisar sammanställning av utbildningsförvaltningens 

systematiska arbetsmiljöarbete och arbetsskador/tillbud 2021 

- Lugn skolstart 

- Börjar känna av att det är svårare att rekrytera personal, elva annonser ute. 
Skoljobb – en firma för att öka annonseringen. 

- Ett nytt beslutsstödsystem är upphandlat och kommer förvaltas av 
kommunen. Power BIO 

- Från och med den 1 oktober 2022 gäller nya LAS-regler för AVA-
anställningar (blir SÄVA) vilket påverkar hur inkonverteringen ser ut för 
olika anställningstyper. Vikariat inte LAS-grundande 

- Alvesta kommer delta i Bymässa 2030. 

- Projektet Allrum Alvesta drivs av utvecklingsavdelningen på kommunen 
som en del av Agenda 2030. Med projektet vill man bland annat se över 
skolgårdar och göra dessa mer attraktiva ur bland annat pedagogiskt syfte. 
En box på 12 kvm som är flyttbar. Först ut är Mohedaskolan och 
Grönkullaskolan men även andra allmänna platser kan få en box. 

- Personalfest för all personal i kommunen hålls den 27/28/29 september.  

- Kategoristyrningsprojekt för livsmedel där UF ingår både i styrgrupp och 
arbetsgrupp.  En ny utredning av kommunens kostorganisation kommer att 
genomföras under hösten. 

- Sveriges kommuner har fått ett tydligt uppdrag från staten att vidta 
energibesparande åtgärder. Det innebär att kommunen ska redovisa våra 
energikostnader varje månad till länsstyrelsen och redogöra för vilka 
energibesparande åtgärder vi vidtar. Kommuner ska inventera och säkra 
verksamheternas behov av el och reservkraft. Säkerhetschefen Per 
Gustafsson leder en arbetsgrupp inom detta.    
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§ 71 Dnr 2022-00263  

 

Meddelanden till nämnden 

Utbildningsnämndens beslut 
Rapporterna läggs till handlingarna.     

Beslutsunderlag 
- Sammanställning barn- och elevtal 2022-08-24 

- Sjukstatistik UF 22- 07-31 

- Delegationsbeslut beslutade på utbildningsförvaltningen 1 maj till 23 
september 2022    
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§ 72 Dnr 14832  

 

Övriga frågor 

Utbildningsnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna.     

Information 
Jens informerar om att det varit mycket stök runt Mohedaskolan på kvällar och 
helger. Förvaltningschefen tar med frågan. 

Förvaltningschefen informerar om att vi söker EFS-pengar som då avses användas 
för att styra upp problem och oroligheter, liksom de Jens lyfter om Mohedaskolan i 
ovan punkt.      
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