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Utbildningsnämnden

Meddelanden 2020-11-25
Boende i kommunen per 2020-09-30 per geografiskt område.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-26 att fastställa representationspolicy.
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Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-26 att avslå motion om att tillhandahålla
arbetskläder med hänvisning till rådande budgetläge. KS 2020/40
Kommunfullmäktiges beslut att välja Hans Cedergren (KD) som ledamot i
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gällande Ryfors skola. UN 2019/160
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Källa:
Befolkningsregistret, antal boende, utdraget 2020-09-30, barn födda tom 2020-09-30, ej med i summa
Handläggare: Kerstin Sörensen
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8
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Sammanträdesprotokoll
2020-10-26

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 140 Representationspolicy för Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2020/91

Kommunfullmäktiges beslut
 Policy för representation godkänns med tillägg på sida 5, under punkt 2.3
stycke fyra, att i de fall alkohol ska förekomma vid representation som
kommunen står värd för, internt eller externt, ska beslut fattas av
kommunchef eller kommunfullmäktiges ordförande. Kommunchef beslutar
om representationstillfällen avseende tjänstemän, kommunfullmäktiges
ordförande beslutar om representationstillfällen avseende förtroendevalda.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Representation är en viktig del av kommunens kontakt med omvärlden, en tydlig
policy för hur representationen skall gå till är därmed nödvändig. Då den
nuvarande representationspolicyn fastställd av kommunfullmäktige 2009-10-26,
§127, bland annat innehåller lagstiftning som inte längre är aktuell har policyn
uppdaterats och förtydligats.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 oktober 2020, § 202, och beslutade
föreslå kommunfullmäktige följande:
 Kommunfullmäktige godkänner förslag till policy för representation med
tillägg på sida 5, under punkt 2.3 stycke fyra, att i de fall alkohol ska
förekomma vid representation som kommunen står värd för, internt eller
externt, ska beslut fattas av kommunchef eller kommunfullmäktiges
ordförande. Kommunchef beslutar om representationstillfällen avseende
tjänstemän, kommunfullmäktiges ordförande beslutar om
representationstillfällen avseende förtroendevalda.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen 2020-10-06, § 202
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-22, § 111
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-04
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-10-26

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

 Förslag till ny policy för representation daterad 2020-07-28
 Policy för representation i Älmhults kommun daterad 2009-09-22

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat
så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Samtliga nämnder
För åtgärd
Samtliga kommunala bolag

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

2020-11-05
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Kommunstyrelsen

Styrdokument

Representationspolicy
Ärendenummer KS 2020/91

Dokumentinformation
Fastställd av Kommunfullmäktige, 2020-10-26 § 140
Gäller från och med 2020-10-26
Implementeras av Samtliga nämnder och förvaltningar
Ersätter Policy för representation i Älmhults kommun, fastställd av kommunfullmäktige
2009-10-26 §127
Framtaget av Kommunledningsförvaltningen
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1. Om policyn
Representation är en viktig del av kommunens kontakt med omvärlden.
Representationspolicyn riktar sig mot samtliga anställda och förtroendevalda
inom Älmhults kommuns verksamheter samt andra associationsformer där
Älmhults kommun är förvaltare eller utser majoriteten av styrelsen.
Representanter i andra former där kommunen utgör en del av styrelsen skall
verka för att denna policy efterföljs i tillämpliga delar.
Policyn utgår från nuvarande lagstiftning. Skulle den nuvarande lagstiftningen
ändras gäller alltid lagstiftningen och Skatteverkets tolkning av denna.
Policyn gäller vid representation både inom och utom Sveriges gränser.

1.1 Definition
Representation är ett uttryck för sedvanlig gästfrihet. Representation omfattar
exempelvis mat och dryck vid sammankomster, underhållning, biljetter,
personalfester, gåvor till gäster, gåvor till anställda, uppvaktningar och liknande.
Representation utgörs av antingen intern eller extern representation. Intern
representation riktar sig mot kommunens personal och förtroendevalda och
innefattar främst personalfrämjande åtgärder, exempelvis
personalsammankomster.
Extern representation riktar sig utåt och syftar till att inleda, utveckla eller
avsluta förbindelser som är av betydelse för verksamheten eller är ett led i
Älmhults kommuns marknadsföring eller näringslivsfrämjande åtgärder. Extern
representation förekommer när en eller flera deltagare inte är anställda eller
förtroendevalda i kommunen.

1.2 Syfte
För offentligt finansierad verksamhet är säkerställandet och upprätthållandet av
allmänhetens förtroende betydelsefull. Syftet med policyn är att klargöra
Älmhults kommuns inställning gällande extern och intern representation samt
hjälpa kommunens anställda och förtroendevalda att vägleda i frågor som rör
representation.

1.3 Organisation och ansvar
Kommunfullmäktige beslutar om policyer och regelverk som gäller för
representation i kommunen. Varje organisation och dess verksamhet inom den
kommunala koncernen svarar för att denna policy efterlevs.
Nämnder beslutar om representation och personalvårdsförmåner inom sitt
ansvarsområde förutsatt att det är nämndens budget som används vid
representationstillfället.
Kommunen skall bedriva sin verksamhet med hänsyn till av att de är en del av
det offentliga och därigenom vara restriktiva med representation. Detta
innefattar att all representation skall ske med gott omdöme, måttfullhet och
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kostnaderna skall hållas inom skäliga och försvarbara gränser. Av detta följer
vidare att all representation skall vara till nytta för verksamheten, ha en klar
målinriktning och ett direkt samband med verksamheten. Kostnader för
representation skall alltid vägas mot dess nytta.
Representanter för kommunen skall alltid anstränga sig för att agera på ett
korrekt sätt så att allmänhetens förtroende för verksamheten upprätthålls.
Vid tveksamheter om vad som är rätt eller fel skall den anställde alltid vända sig
till närmsta chef för råd. Avsteg från denna policy kan innebära ett personligt
betalningsansvar och i vad mån det bedöms vara otillbörligt kan även
straffansvar aktualiseras.

2. Representation
Representation är en viktig del i kommunens relationer och har betydelse för att
skapa goda samarbetsförhållanden både inom och utanför organisationen.
En felaktig representation riskerar att tolkas som en otillbörlig förmån vilket
enligt brottsbalken kan utgöra tagande eller givande av muta. Representationen
är otillbörlig när den ur ett objektivt perspektiv kan tänkas påverka mottagaren
och därmed mottagarens handlande i tjänsten.
För all representation gäller:





Representationen skall vara av rimlig och försvarbar omfattning.
Det finns ett omedelbart samband och är till nytta för den verksamhet
som bedrivs. Den får inte utgöras av kostnader för sällskapsliv av
personlig natur, personlig gästfrihet och liknande. Valet av ort och
tidpunkt för representation har betydelse för bedömning om det
föreligger ett samband med den verksamhet som bedrivs.
Representationen skall vara motiverad både gällande ändamålet samt
tidpunkten för representationen.

2.1 Extern representation
Extern representation riktar sig till utomstående organisationer,
affärsförbindelser, samarbetsparters och liknande i syfte att skapa, bibehålla eller
avsluta goda relationer. Även sammankomster med tidigare anställda eller
förtroendevalda betraktas som extern representation.
Utöver i kapitel 2 definierade regler gäller även för extern representation:
 Endast i undantagsfall får anhöriga inbjudas, vilket i förhand skall vara
godkänt av närmast behörig chef.
 Ofta återkommande representation mot samma person eller grupp av personer
skall om möjligt undvikas.
 Representation i samband med pågående upphandling får ej förekomma.
 Representation får ej förekomma i samband med myndighetsutövning.
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2.2 Intern representation
Intern representation riktar sig till medarbetarna eller till förtroendevalda. Intern
representation skall ha som mål att skapa ett trivsamt arbetsklimat för goda
arbetsresultat i den egna verksamheten.
Utöver i kapitel 2 definierade regler gäller även för intern representation:
 Att sammankomsten inte är frekvent förekommande möten.
 Att eventuella måltidsarrangemang är gemensamma.

2.3 Drycker vid representation
Grundregeln är att Älmhults kommun inte bekostar alkoholhaltiga drycker och
att all representation i grunden skall vara alkoholfri.
Vid särskilda tillfällen kan en måttlig mängd vin eller öl vara ett komplement.
Särskilda tillfällen kan vara exempelvis om kommunen är värd för
internationella gäster eller firande av jubileum. Alkoholfritt alternativ skall alltid
erbjudas.
Kommunen bekostar aldrig starksprit.
I de fall alkohol skall förekomma vid representation som kommunen står värd
för, intern eller extern, skall beslut fattas av kommunchef eller
kommunfullmäktiges ordförande. Kommunchef beslutar om
representationstillfällen avseende tjänstemän, kommunfullmäktiges ordförande
beslutar om representationstillfällen avseende förtroendevalda. Denne skall även
beslutsattestera vid vidkommande faktura.
Alla som representerar för Älmhults kommun har ett särskilt ansvar och
förväntas visa gott omdöme vid utövandet. Måttfullhet skall iakttas vid
representationsmåltider och detta gäller särskilt vid konsumtion av alkohol.

2.4 Gåvor vid representation
2.4.1 Givande av gåvor
Gåvor från kommunen till extern part måste ha ett direkt samband till
verksamheten och kan ges i form av reklamgåvor eller representationsgåvor.
Reklamgåvor skall vara försedda med kommunen eller verksamhetens namn
eller logotyp eller ha stark anknytning till kommunen.
En representationsgåva är avsedd att bidra till goda förbindelser mellan
kommunen och extern part. Representationsgåvan skall rikta sig till hela den
mottagande organisationen och kan till exempel vara blommor eller en
fruktkorg.
2.4.2 Mottagande av gåvor
Huvudregeln är att kommunens representanter inte tar emot gåvor i samband
med arbetet eller uppdrag. Detta då även gåvor av obetydligt värde kan bedömas
otillbörliga.
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Gåvor som följer som ett naturligt led i representation, exempelvis reklamgåvor
eller representationsgåvor, kan i vissa fall vara tillbörliga men detta måste
bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.
Gåvor som inte följer som ett naturligt led i representation har troligen inte
samband med uppdrag eller arbete och det finns därigenom en stor sannolikhet
att mottagande eller givande av en sådan gåva anses otillbörlig.

3. Trivselfrämjande åtgärder
Trivselfrämjande åtgärder är inte representation utan en personalvårdsförmån
som arbetsgivaren ger till sina anställda för att skapa trivsel och samhörighet i
arbetet samt en god fysisk och psykisk hälsa hos personalen.
För alla personalvårdsförmåner gäller att de ska:
 Vara av mindre värde.
 Inte kunna bytas mot kontant ersättning eller vara ersättning för utfört arbete.
 Erbjudas samtliga medarbetare på en arbetsplats oavsett anställningsform.
 Tillhandahållas på arbetsplatsen, med undantag från personalutflykter.
3.1 Förfriskningar och enklare förtäring
Förfriskningar och enklare förtäring innebär när medarbetare eller
förtroendevalda bjuds på kaffe, te, läsk, bulle, godis, frukt, smörgås, tårta eller
annan enklare mat och dryck i samband med arbete.

4. Muta och jäv
Kommunalt anställda medarbetare eller förtroendevalda får aldrig missbruka sin
ställning.
Frågan om muta kan aktualiseras i samband med representation både där
Älmhults kommuns personal är mottagare eller givare av representationen.
Mutbrott begås när en arbetstagare eller uppdragstagare för sin egen eller för
någon annans räkning mottager en muta eller annan otillbörlig belöning för sin
tjänsteutövning. Att begära en muta eller att låta sig bli utlovad en muta är också
mutbrott. Något orsakssammanhang behöver inte finnas mellan förmånen och
det sätt på vilket arbetstagaren utför sitt arbete.
Jäv för offentliganställda är när en anställd eller förtroendevald skall anses ha ett
sådant intresse i ett ärende att hens opartiskhet kan ifrågasättas. Jävsreglerna
gäller vid all ärendehantering och riktar sig till den som på något sätt kan
påverka dess utgång. Jävig medarbetare får inte delta i representationen eller
vidta någon åtgärd i ärendet.
Vid jäv skall medarbetare meddela detta till närmaste chef.
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5. Redovisningskrav
Ansvarig som beslutar om representation skall beakta den lagstiftning som finns
inom området för representation, det vill säga främst Skatteverkets
avdragsbegränsningar som gäller för moms samt om förmånsbeskattning av
anställda skall ske. Ansvarig skall även kontrollera att redovisningen sker på rätt
sätt.
Den som själv deltagit i representationen får inte beslutsattestera kostnaden. I
dessa fall skall överordnad chef attestera fakturan. Beloppsgränser och särskilda
regler för momsavdrag och eventuell förmånsbeskattning skall alltid beaktas.

5.1 Redovisning av extern representation
Den som beslutat om representationen skall på faktura eller liknande verifikat
kunna visa sambandet mellan de personer som deltar i representationen och
kommunens verksamhet. Detta sker genom att bifoga dokumentation till
verifikatet.
Följande information skall anges:
 Syftet med representationen
 Datum för representationstillfället
 För- och efternamn på samtliga deltagare/mottagare
 Namn på de organisationer som gästerna företräder

5.2 Redovisning av intern representation
Den som beslutat om representationen skall på faktura eller liknande verifikat
kunna visa att sammankomsten kan klassificeras som intern representation.
Detta sker genom att bifoga dokumentation till verifikatet.
Följande information skall anges:
 Syftet med representationen
 Datum för representationstillfället
 Deltagarförteckning med för- och efternamn. Vid större arrangemang kan
inbjudan till arrangemanget där inbjudna deltagare framgår bifogas som
underlag.
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5.3 Redovisning av gåvor till anställda
Den som beslutat om gåva skall på faktura eller liknande verifikat bifoga
dokumentation till verifikatet.
Följande information skall anges:
 Syftet med gåvan
 Datum då gåvan överlämnades
 För- och efternamn på mottagaren av gåvan
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Sidnummer, beslut 1(3)

Kommunfullmäktige

§ 154 Svar på motion om att tillhandahålla
arbetskläder för personal inom skolverksamhet Eva Ballovarre (S)
Ärendenummer KS 2020/40

Kommunfullmäktiges beslut
 Motionen avslås med hänvisning till rådande budgetläge.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Eva Ballovarre (S) lämnade in en motion med yrkande att Älmhults kommun
tillhandahåller ändamålsenliga arbetskläder till personal anställda inom
kommunens skolverksamhet.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-27, § 64, att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Remiss skickades till utbildningsnämnden för
inhämtande av synpunkter.
Utbildningsnämnden behandlade motionen på sammanträde 2020-08-26, § 108,
och beslutade att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till
rådande budgetläge.
Utbildningsnämnden behandlade ärendet den 26 augusti 2020, § 108, och
beslutade följande:
 Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen med
hänvisning till rådande budgetläge.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 oktober 2020, § 213, och beslutade
föreslå kommunfullmäktige följande:
 Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till rådande
budgetläge.

Beslutsunderlag



Kommunstyrelsen 2020-10-06, § 213
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-22, § 119

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(3)

Kommunfullmäktige





Utbildningsnämnden 2020-08-26, § 108
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-06-18
Motion om att tillhandahålla arbetskläder för personal inom skolverksamhet
daterad 2020-04-17

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) och Predrag Jankovic (V) yrkar bifall till motionen i sin
helhet.
Bo Bergsjö (L) och Gusten Mårtensson (C) yrkar avslag till motionen.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat
så.
Omröstningsresultat
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för avslag till motionen och NEJ
för bifall till motionen.
FÖRNAMN/EFTERNAMN/PARTI
Sonja Emilsson (M)
Elof Danielsson (M)
Inga Karlsson (M)
Erik Ederfors (M)
Fredrik Danielsson (M)
Daniel Stenvall (M)
Dan Blixt (M)
Gusten Mårtensson (C)
Lars Henriksson (C)
Claes Lindahl (C)
Tomas Harrysson (C)
Yvonne Jonsson (C)
Vidar Lundbäck (C)
Pontus Haglund (C)
Anders mårtensson (C)
John-Arne Sandström (C)
Lina Yosefi (L)
Bo Bergsjö (L)

JA

NEJ

AVSTÅR

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-10-26

Sidnummer, beslut 3(3)

Kommunfullmäktige

Karl-Henrik Wallerstein (KD)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Eva Ballovarre (S)
Silvia Lobos (S)
Stefan Jönsson (S)
Lars Ingvert (S)
Helen Bengtsson (S)
Kristina Spjuth-Sahlberg (S)
Petra Karlsson (S)
Kent Ballovarre (S)
Birgitta Bengtsson (S)
Britta Croona (S)
Ann Johansson (S)
Håkan Pettersson (S)
Ulla-Britt Andreasson (V)
Predrag Jankovic (V)
Michael Öberg (MP)
Börje Tranvik (-)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Tord Helle (SD)
Carl-Gustav Hansson (SD)
Bo Mazetti-Nissen (M)
SAMMANSTÄLLT

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22
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0

Protokollsanteckning
Bo Bergsjö har begärt att få följande anteckning bilagd protokollet:
Det är tillåtet för alla verksamheter att inom beslutad budget köpa in lämpliga
kläder.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Motionär
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-10-26

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 133 Fyllnadsval för uppdraget som ledamot i
utbildningsnämnden efter Karl-Henrik Wallerstein
(KD)
Ärendenummer KS 2020/118

Kommunfullmäktiges beslut
 Hans Cedergren (KD) väljs som ledamot i utbildningsnämnden efter KarlHenrik Wallerstein (KD).

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har entledigat Karl-Henrik Wallerstein (KD) (§ 132) från
uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige har att välja
ny ledamot i utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktiges valberedning har behandlat ärendet den 26 oktober 2020
(§ 7) och nominerar Hans Cedergren (KD) som ledamot i utbildningsnämnden
efter Karl-Henrik Wallerstein (KD).

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
valberedningens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kanslienheten
För kännedom
Hans Cedergren (KD)
Utbildningsnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Beslut
Älmhults kommun

2020-11-16
1 (2)
Dnr SI 2020:5498

Uppföljning av beslut gällande Ryfors
skola i Älmhults kommun
Skolinspektionen förelade Älmhults kommun, i beslut den 24 april 2020 med
diarienummer 2019:7361, att vidta åtgärder så att elevens rätt till stödinsatser
tillgodoses och så att författningarnas krav avseende disciplinära åtgärder efterlevs.
Skolinspektionen begärde att Älmhults kommun senast den 31 augusti 2020 skulle
redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits med anledning av
föreläggandet. Älmhults kommun har kommit in med en sådan redovisning, samt med
kompletterande underlag på Skolinspektionens begäran. Anmälaren har getts
möjlighet att lämna synpunkter på redovisningen, men har inte hörts av inom utsatt
tid.
I sin redovisning gällande åtgärder avseende disciplinära åtgärder har huvudmannen
bland annat uppgett att kommunen vidtagit åtgärder, men att gemensamma rutiner
gällande disciplinära åtgärder är under revidering. Skolinspektionen förutsätter att
detta arbete slutförs skyndsamt.
Vad gäller beslut om anpassad studiegång för eleven noterar Skolinspektionen att
omfattningen av den anpassade studiegången inte tydligt framgår av det beslut som
getts in. Detta då endast antalet minuter per ämne framgår men inte vilken minskning
i förhållande till timplanen som gjorts. Skolinspektionen förutsätter att detta
preciseras i eventuella kommande beslut om anpassad studiegång.
Med dessa påtalanden gjorda bedömer Skolinspektionen, mot bakgrund av de
uppgifter huvudmannen lämnat, att Älmhults kommun vidtagit sådana åtgärder att
uppföljningen av ärendet kan avslutas.
På Skolinspektionens vägnar

Skolinspektionen, Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1
Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 07
www.skolinspektionen.se
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Skolinspektionen

2 (2)
Dnr 3.9-SI 2020:5498

X

Zoi Limberi Karlsson

Zoi Limberi Karlsson
Jurist
Signerat av: Zoi Limberi Karlsson

X

Hanna Carlsson

Hanna Carlsson
Jurist, föredragande
Signerat av: Hanna Carlsson

Kopia till
Anmälaren i ärende dnr 2019:7361
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Kunskaper, utveckling
och lärande 2020
Kvalitetsrapportering från förskolan till vuxenutbildningen

23

Förskolan
Omsorg, utveckling och lärande

• Kompetensutveckling inom läroplanens texter har
förtydligat det målstyrda arbetet, och utmanat till
nya kunskaper om begreppen utbildning,
undervisning och lärande i förskolan.
• Arbetet med grundverksamheten visar ett
gemensamt tänk i arbetslaget kring
förhållningssätt, miljö och material, och en
organisation som grundar sig i läroplanen.

24

Forts
Förskolan

• I förskoledialogerna lyfts hur barns lärprocesser bör
säkerställas ytterligare genom dokumentation. Hur kan
barn bedömas i förskolan på ett sätt som förhåller sig
till våra styrdokument? Områden att arbeta med är t ex
syfte och innehåll, teoretisk förankring, metod och
verktyg.
• Utveckling av arbetet med baskunskaper kommer ge
huvudmannen bättre insyn i förskolans
måluppfyllelse, och förutsättningar för en mer
likvärdig förskola samt bättre stöd för barns
utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.
25

Grundskolan och gymnasiet
Skolornas arbete med kunskapsuppdraget, utveckling
och lärande

• Huvudmannens förändrade förhållnings- och
arbetssätt med stöd och styrning inom
resultatuppföljning och analysarbete har bland annat
lett till högre delaktighet inom varje skolenhet.
• På skolorna sker resultatuppföljning och analyser
av undervisning mm av pedagoger, arbetslag,
skolutvecklingsteam, elevhälsoteam och
skolledning.
• Analyser är mer verksamhetsnära och vanligt
förekommande. Delaktighet och kollegialt
samarbete och lärande 26har ökat sedan 2019.

Forts.
Skolornas arbete med kunskapsuppdraget, utveckling och lärande

• Tid avsätts specifikt för skolutvecklingsarbete på
skolenheterna.
• Skolenheterna arbetar mer systematiskt med olika
metoder och underlag. Den vetenskapliga förankringen
har ökat under 2020, inte minst gällande arbetssätt, både
i SKA-arbetet och i själva undervisningen.
• Förstelärare har mer än förut blivit rektorers förlängda
arm och används som en slags skolutvecklingsagenter,
vilket tillfört en extra drivkraft och sammanhållning
inom kvalitetsarbetet.
27

Forts.
Skolornas arbete med kunskapsuppdraget, utveckling och
lärande

• Kompetenshöjning och utveckling pågår gällande
undervisning av flerspråkiga elever: språk- och
kunskapsutvecklande arbetssätt, SVA integreras
med BFL och digitala verktyg.
• Skolor har identifierat framgångsrika
pedagogiska metoder och förhållningssätt.
Bedömning för lärande lever kvar på bred front i
verksamheterna. Skriva sig till lärande och
Kooperativt lärande har följts upp och visar sig
gynna olika elevgrupper som bedöms ha svårare
förutsättningar att lära och nå högre resultat.
28

Forts.
Skolornas arbete med kunskapsuppdraget, utveckling och
lärande

• Skolor uppmärksammar behov av att utveckla
övergångarna inom och mellan verksamheter.
• Det förebyggande och kompensatoriska arbetet
med stöd och anpassningar ska ökas.
• Skolorna framhåller också behovet av ökad
samverkan gällande fr a bedömning, analys,
pedagogik och dokumentation.
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Forts.
Skolornas arbete med kunskapsuppdraget, utveckling och
lärande

• Variationer finns i arbetssätt, resultat mm.
• Några enheter behöver mer av huvudmannens stöd
och styrning inom resultatuppföljning och
analysarbete.
• Skolenheter med större framgångskoncept behöver
dela med sig av erfarenheter i syfte att öka
likvärdigheten inom våra enheter.
• Huvudmannens stöd och styrning ska utvecklas
ytterligare, bland annat utifrån analysen som är gjord
tillsammans med rektorerna och med stöd från
Linnéuniversitetet och Skolverket sept-nov 2020.
30

Fritidshemmen
• På fritidshemmen pågår utvecklingsarbete utifrån
Skolinspektionens och huvudmannens granskning
av verksamheterna 2017 och 2018.
• Det systematiska kvalitetsarbetet ligger mer i
fokus och upplevs mer som nytta och stöd för
den egna verksamheten och elevernas
utveckling än tidigare.
• Kompetensutveckling inom bl a stöd och
anpassningar har lett till högre trygghet och
kvalitet.

31

Forts
Fritidshemmen

• Huvudmannens stöd och styrning sker genom
kompetensinsatser, uppföljningsunderlag, materialbank
och personella resurser (utvecklingspedagoger).
• Arbete fortsätter för ökad kompetens och utveckling
av det systematiska kvalitetsarbetet, för att uppnå
högre måluppfyllelse och likvärdighet mellan
verksamheter. Olika enheter har olika behov, och
insatser kommer därför att behovsanpassas. Ex:
kompetensutveckling inom läroplan, digitala verktyg
och dokumentation.

32

Grund- och gymnasiesärskolan
• Samarbete mellan personalkategorier (lärare
och resurser) kännetecknar särskolans
förhållningssätt och arbete.
• Fördjupningsarbete pågår inom grundsärskolan
gällande kvalitetsindikatorer som ska följas upp.
• Utvecklingsarbete pågår också gällande metoder
för och rutin inom det systematiska
kvalitetsarbetet.

33

Forts
Grund- och gymnasiesärskolan

• Framgångsfaktor för utveckling av lärande och
förmågor är en tydlig koppling mellan teori och
praktik, mellan det skolspecifika och en autentisk
situation, t ex APL eller hemma.
• Särskolan har behov av ett mer riktat och
verksamhetsanpassat stöd än som tidigare kunnat
erbjudas, inte minst gällande digitala verktyg och
digital kompetens.
• Tecken och annat kommunikationsstöd är alltid
aktuellt som utvecklingsområde inom särskolan,
både för elever och personal.
34

Vuxenutbildningen
• Vuxenutbildningen har bland annat följt upp vårens
resultat i förhållande till den pandemirelaterade
övergången till distansundervisning vt 2020.
• Skolan har dragit både positiva och negativa
slutsatser, som tas med i planeringen framåt.
• Distansundervisningen har t ex inneburit en ökad
flexibilitet, dvs en större möjlighet för studerande att
ta del av utbildning.
• Distansundervisning har också inneburit ökade krav
på tekniska verktyg och digital förmåga, både hos
personal och studerande.
35

Forts
Vuxenutbildningen

• Det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats
sedan tidigare år. Personalen pratar mer pedagogik,
framgångsfaktorer och lärandeeffekter på möten.
Utvecklande samtal förs ur olika infallsvinklar (t ex
elev, kultur, språk).
• Verksamheten sätter upp mål och delmål, som följs
upp vid avstämningar. Resultat granskas och
analyseras.
• Mycket fokus ligger på att hitta fler sätt att
underlätta lärandet för olika individer och grupper,
och öka flexibiliteten inom utbildningarna.
• Närvarostatistik förs i kvalitetssyfte för att följa upp
avhopp.
36

Forts
Vuxenutbildningen

• Utvecklingsarbete rör bland annat personalens
kompetens att analysera elevers behov och
att anpassa undervisningen ytterligare.
• Digital kompetens ska öka hos personal och
elever.
• Kompetens och likvärdighet inom bedömning
och betygssättning ska höjas.
• Utbildningarnas flexibilitet ska öka.

37

Utbildningsförvaltningen
Camilla Svensson
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Sammanträdesprotokoll
2020-11-11

Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämndens utskott

§ 88 Månadsrapport oktober
Ärendenummer UN 2019/65

Sammanfattning
Utbildningsnämndens utskott delges preliminära uppgifter om månadsrapport för
oktober 2020.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

2020-11-16
Utbildningsförvaltningen
Camilla Åström
0476-551 48
Camilla.astrom@almhult.se

november 2020

Volymer
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Antal invånare jämfört med befolkningsprognos
Nedan redovisa faktiskt antal invånare per månad under 2020 (mörkblå staplar).
Stapeln längst till höger (ljusblå) visar prognostiserat antal 31 december 2020
enligt befolkningsprognos gjord hösten 2019. Den vågräta linjen visar
befolkningsprognosen (gjord hösten 2018) som var underlag för
kommunfullmäktiges budget 2020.
Under årets första månader har antalet invånare 1-18 år varit relativt konstant,
men från maj har det skett en ökning. Antalet barn 1-5 år är något över båda
befolkningsprognoserna, men antalet invånare 6-18 år ser inte ut att nå
prognoserna.
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Antal invånare 6-15 år
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Förskola – barn folkbokförda i Älmhults kommun
I diagrammet nedan redovisas antal barn i förskola som nämnden har ”betalningsansvar” för fördelat på egen regi, friskolor och andra
kommuner. Som jämförelse redovisas budgeterat antal barn under 2020 som en linjär linje. Budgetsiffran är en snittsiffra för våren
respektive hösten. Budgeten baseras på befolkningsprognos samt andel inskrivna barn av befolkningen. Normalt är det fler barn
inskrivna under våren än hösten.
Observera att i egen regi ingår inte barn från andra kommuner. Se diagram på nästa sida för totalt barnantal i kommunens förskolor.
De ljusare staplarna avser 2019.
Antal inskrivna barn i förskola per månad jämfört med budget 2020 (vågrät linje) barn folkbokförda i Älmhults kommun
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Förskola – barn i kommunens förskolor
Av 946 barn i november 2020 kommer 17 stycken från andra kommuner, vilket motsvarar 2 % av barnantalet.
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Fritidshem – elever folkbokförda i Älmhults kommun
I diagrammet nedan redovisas antal elever i fritidshem som nämnden har ”betalningsansvar” för fördelat på egen regi, friskolor och andra
kommuner. Som jämförelse redovisas budgeterat antal elever under 2020 som en linjär linje. Budgetsiffran är en snittsiffra för våren
respektive hösten. Budgeten baseras på befolkningsprognos samt andel inskrivna elever av befolkningen. Antalet invånare i
grundskoleålder är något lägre än befolkningsprognosen som är budgetunderlag. Andelen inskrivna är normalt högre under hösten än
våren.
Observera att i egen regi ingår inte elever från andra kommuner. Se diagram på nästa sida för totalt elevantal i kommunens fritidshem.
De ljusare staplarna avser 2019.
Antal inskrivna elever i fritidshem per månad jämfört med budget 2020 (vågrät linje)
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Fritidshem – elever i kommunens fritidshem
Av 1 113 elever i september 2020 kommer 25 stycken från andra kommuner, vilket motsvarar 2 % av elevantalet.

Antal inskrivna elever i kommunens fritidshem, jan 2019 - nov 2020
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Grundskola – elever folkbokförda i Älmhults kommun
I diagrammet nedan redovisas antal elever son nämnden har ”betalningsansvar” för fördelat på egen regi, friskolor och andra kommuner.
Som jämförelse redovisas budgeterat antal elever under 2020 som en linjär linje. Antalet invånare i grundskoleålder är något lägre än
befolkningsprognosen, vilket genererat något lägre elevantal än budgeterat.
Elever i grundsärskola ingår inte i nedanstående diagram. I november 2020 var de 22 stycken.
Observera att i egen regi ingår inte elever från andra kommuner. Se diagram på nästa sida för totalt elevantal i kommunens skolor.
De ljusare staplarna avser 2019.

Antal inskrivna elever i grundskola per månad jämfört med budget 2020 (vågrät linje) - elever folkbokförda i Älmhults kommun
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Grundskola – elever i kommunens skolor
Av 2 238 elever i november 2020 kommer 43 stycken från andra kommuner, vilket motsvarar 2 % av elevantalet. Antalet har ökat från
oktober, vilket beror på att tre familjer flyttat från kommunen men barnen går kvar i Älmhult terminen ut.
Grundsärskola ingår inte.
Antal inskrivna elever i kommunens grundskolor, jan 2019 - november 2020
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Gymnasieskola – elever folkbokförda i Älmhults kommun
I diagrammet nedan redovisas antal elever son nämnden har ”betalningsansvar” för fördelat på egen regi sant andra kommuner/friskolor.
I budgeten ingår cirka 100 elever som är så kallat överåriga, dvs ingår inte i målgruppen 16–18 år.
Elever i gymnasiesärskola ingår inte i nedanstående diagram. I november 2020 var de 17 stycken, varav 5 kom från annan kommun.
Observera att i egen regi ingår inte elever från andra kommuner. Se diagram på nästa sida för totalt elevantal på Haganässkolan.
De ljusare staplarna avser 2019. För augusti 2020 redovisas inte antal elever i andra kommuner eftersom underlaget inte var komplett.

Antal inskrivna elever i gymnaiseskola per månad- folkbokförda i Älmhult
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Gymnasieskola – elever på kommunens gymnasieskola, Haganässkolan
Av 510 elever på Haganässkolan som går gymnasieutbildning kom i november 2020 77 stycken från annan kommun, d v s 15 %.
Antal inskrivna elever i gymnasieskola, Haganässkolan
jan 2019 - november 2020
700

600

antal inskrivna barn

500

400

300

200

100

0

jan 19

feb 19

mar 19

apr 19

maj 19

jun 19

aug 19

sep 19

okt 19

nov 19

dec 19

jan 20

feb 20

mars 20

apr 20

maj 20

jun 20

aug 20

sep 20

okt 20

från andra kommuner

103

98

98

97

98

96

100

93

89

90

92

90

89

89

91

92

94

95

78

77

77

invånare Älmhults kommun

433

432

434

430

430

430

444

452

448

446

446

442

445

441

441

438

435

433

435

435

433

51

nov 20

volymer
2020-11-16

13(13)

Komvux – antal elever på kommunens vuxenutbildning, Haganässkolan
De ljusare staplarna avser 2019.
Antal elever inom Komvux, Haganäs
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Utbildningsnämnden

Återrapportering förbättrad samverkan skola
arbetsliv
Ärendenummer UN 2019/65

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden beslutade i Verksamhetsplan 2020 att:
Utbildningsförvaltningen ska vara en aktiv samarbetspartner med det lokala
näringslivet och utveckla samverkan mellan skla och näringsliv, exempelvis
genom fler strukturerade företagsbesök både för elever och lärare. Redovisa
utfall av särskild satsning på samverkan med näringslivets senast december 2020

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-19
 Utbildningsnämndens beslut § 8 Verksamhetsplan 2020 daterat 2020-01-22

Ärendeberedning
Utbildningsförvaltningen fick i samband med att verksamhetsplanen för 2020
antogs ett uppdrag att utveckla samverkan med näringslivet. Det avsattes även i
budget medel för detta uppdrag.
2020 har varit ett speciellt år med pandemin, som slog till med full kraft under
våren. Detta har i hög grad påverkat hur samverkan med näringslivet har kunnat
utvecklas. Det har t ex inte varit lämpligt att utöka studiebesöksverksamhet
under rådande omständigheter.
Under året har Haganässkolan gjort krafttag för att information kring APL,
arbetsplatsförlagt lärande, finns på deras hemsida. Tillsammans med
näringslivsutvecklaren har man också länkat informationen så att företagen
lättare kan hitta det de behöver. Man har också sett över information kring
programråd.
I september lämnades Älmhults första ansökan om att få bedriva YH-utbildning,
på flera år in. Ansökan till ”kvalificerad underhållstekniker” är ett resultat av ett
bra samarbete mellan näringslivet och vuxenutbildningen. Näringslivet har
definierat vilka behov man ser och vilken kompetens som behövs för att vara
anställningsbar efter genomgången utbildning. Näringslivet har varit mycket
aktiva i arbetet. Beslut om vi blir tilldelade utbildningen ger Myndigheten för
yrkeshögskola i januari i år. Under hösten har arbete inletts för att ta fram
underlag för ytterligare ansökningar om att få bedriva YH-utbildningar. I dessa
fall rör det sig om ett samarbete med IKEA.

53

Tjänsteskrivelse
2020-11-19

2(2)

Som ett led i att fortsätta utveckla utbildningar inom YH, för att gagna vårt
lokala näringslivs tillgång på kvalificerad kompetens, har
utbildningsförvaltningen tecknat ett samarbetsavtal med ett antal kommuner i
Skåne nordost. I detta samarbete deltar även Markaryd, Olofström och
Sölvesborg.
Tillsammans med det lokala näringslivet har också KAA-samordnaren tagit fram
en plan för handledarstödd praktik hos företagen för ungdomar som varken
studerar eller arbetar. Denna verksamhet har p g a pandemin inte kommit igång
enligt plan, men så fort det allmänna läget förbättras kan arbetet dra igång.

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
 Utbildningsnämnden beslutar att godkänna utbildningsförvaltningens
återrapportering av uppdraget att vara en aktiv samarbetspartner med det
lokala arbetslivet.

Roger Johansson

Underskrift

Utbildningschef

Titel

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
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Sammanträdesprotokoll
2020-11-11

Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämndens utskott

§ 91 Avgift förskola-avdrag för allmän förskola
Ärendenummer UN 2019/179

Utbildningsnämndens utskotts beslut
1. Utbildningsnämnden beslutar enligt förslag att taxeavdraget för allmän
förskola fördelas under årets alla månader så att avgiften blir densamma
under hela året.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
I förskolan betalas avgift 12 månader per år. Vid allmän förskola betalar
vårdnadshavare en reducerad taxa under 9 månader, september till maj, då allmän
förskola erbjuds och full taxa under 3 månader, under juni-augusti. Förslag på att betala
samma avgifter 12 månader per år.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Taxa - daterad 2020-10-23
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Placeringshandläggare på utbildningsförvaltningen
Rektorer förskola
Verksamhetschef förskola

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utbildningsnämnden

Ny taxa
Ärendenummer UN 2019/179

Sammanfattning av ärendet
I förskolan betalas avgift 12 månader per år. Vid allmän förskola betalar
vårdnadshavare en reducerad taxa under 9 månader, september till maj, då allmän
förskola erbjuds och full taxa under 3 månader, under juni-augusti. Förslag på att betala
samma avgifter 12 månader per år.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Taxa - daterad 2020-10-23

Ärendeberedning
En kommun får ta ut en avgift för att ta emot ett barn i förskolan. Avgiften ska vara
skälig. Alla kommuner använder sig av maxtaxan idag. Det innebär att det finns ett tak
för hur hög avgiften får bli. Om en familj betalar den högsta tillåtna avgiften får
förskolan inte ta ut någon mer avgift.
Från och med höstterminen det år då barnet fyller tre år får avgiften för en plats i
förskolan bara avse den del av verksamheten som överstiger 525 timmar om året, det är
innebörden av allmän förskola.
Det gäller alla barn, oavsett på vilken grund de har rätt till förskola. Det innebär att
vårdnadshavare betalar en taxa under 9 månader, september till maj. Under juni-augusti
betalas en annan taxa, full taxa. Anledning till full taxa under juni-augusti, är att allmän
förskola inte erbjuds under denna tid, alltså inget avdrag på fakturan. De
vårdnadshavare som endast har plats på allmän förskola betalar ingen avgift.
Det upplevs svårt för vårdnadshavare att förstå anledningen med en höjd avgift under
den månad som det också är semester. Betala mer och samtidigt inte vara på förskolan?
Förvaltningen får många samtal i samband med att junifakturan går ut.
För att underlätta för vårdnadshavare och få en bättre förståelse för taxan, samt att
förvaltningen kan minimera samtalen gällande fakturafrågor under sommaren, föreslås
att ta ut samma avgift alla månader.
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Nuvarande system
Förslag fr o m 2021-01-01
maxtaxa sep-maj
maxtaxa juni-aug
maxtaxa jan-dec
2,2%
1 084
3%
1 478 kr
2,4%
1 183 kr
1,5%
739
2%
986 kr
1,6%
801 kr
0,9%
444
1%
493 kr
0,9%
456 kr
0%
0
0%
0 kr
0,0%
0 kr

Med förslaget om ny taxa kommer vårdnadshavare betala max 1182 kr per månad
istället för 1084 kr under september – maj och 1478 kr under juni-augusti. Den totala
årsavgiften blir densamma.
Omvärldsbevakning visar att 125 kommuner, 43 procent, sänker avgiften för allmän
förskola under hela året övriga kommuner reducerar avgiften endast under
skolterminen.
Barnkonsekvensanalys är inte gjord då beslutet inte påverkar barnet.

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslag att taxeavdraget för allmän förskola fördelas
under årets alla månader så att avgiften blir densamma under hela året.

Jenni Karlsson

Roger Johansson

Verksamhetschef förskola

Förvaltningschef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Placeringshandläggare på Utbildningsförvaltningen
Förskolerektorer
Verksamhetschef förskola
Förvaltningschef
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Utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse- Avgiftsreducering
Ärendenummer UN 2019/179

Sammanfattning av ärendet
Erbjudande om full avgiftsreducering för förskola och fritidshem om
vårdnadshavare som har möjlighet inte nyttjar platsen under december 2020 och
januari 2021.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Avgiftsreducering daterad 2020-11-13
 Barnchecklista, se bilaga 1.

Ärendeberedning
Folkhälsomyndigheten gav den 5 november 2020 information om att antalet
personer som diagnosticerats med covid-19 i Kronoberg har ökat kraftigt, med
bland annat en ökad belastning på hälso- och sjukvården som följd. Fler
patienter med covid-19 vårdas i slutenvården inklusive intensivvården. Därför
krävs det nu extra åtgärder utöver Folkhälsomyndighetens föreskrifter och
allmänna råd.
Alla i kommunen måste fortsätta ta sitt samhällsansvar för att vi tillsammans ska
kunna hålla smittspridningen på en nivå som samhället klarar av att hantera på
ett bra sätt. Under maj och juni erbjöds vårdnadshavare på förskolan som höll
sina barn hemma full avgiftsreducering. Då kommunen är i ett lika svårt läge nu
vore det önskvärt att erbjudandet om avgiftsreducering även skulle kunna gälla
under kommande två månader, december 2020 och januari 2021 och då även för
vårdnadshavare som har barn på fritidshemmen. De vårdnadshavare som håller
sina barn hemma, behöver inte betala någon avgift. Skulle vårdnadshavaren ändå
nyttja sin plats under månaden, debiteras avgiften fullt ut. Personal och rektorer
hjälper till med att sköta administrationen.
Vid avgiftsreduceringen i maj och juni var det 213 barn som stannade hemma.
Om alla dessa antar erbjudandet om att vara hemma mot en avgiftsreducering
innebär det en minskad intäkt på ca 180 000 kr/månad. Snittavgiften är 850 kr/
barn. På fritidshemmen är det ca 120 barn som har en timtid mellan 1–10
timmar/vecka och skulle kunna vara aktuella för erbjudandet om
avgiftsreducering. Om alla dessa antar erbjudandet om att vara hemma mot en
avgiftsreducering innebär det minskad intäkt på ca 72 000 kr/månad.
Uppskattad minskad intäkt per månad för både förskola och fritids: 252 000 kr
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För december 2020 och januari 2021: 504 000 kr


Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att erbjuda avgiftsreducering för de
vårdnadshavare som inte nyttjar förskola och fritidshem.
Beslutet gäller under december 2020 och januari 2021.

Jenni Karlsson

Roger Johansson

Verksamhetschef förskola

Förvaltningschef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Förvaltningschef
Verksamhetschef förskola
Förskolerektorer
Fritidshemsrektorer
Grundskolechef
Placeringshandläggare

59

Utbildningsförvaltningen

Checklista barnkonsekvens
Nämnd

Datum
2020-11-13

Diarienummer

Ansvarig

Utbildningsnämnden

Jenni Karlsson

Ärenderubrik

Avgiftsreducering

Barnkonventionens består av 54 artiklar. De fyra särskilt viktiga grundpelarna är:
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn och unga får
sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall lyftas i alla verksamheter.
Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning och beslut i ärenden så att inga förslag i
beslutas utan att barn och ungas rätt har beaktats.
1. Påverkar beslutet barnet?
Ja

☒

Nej ☒

Förklara oavsett svar: Det finns barn där förskolan och fritidshemmet är extra viktiga och är
inskrivna för särskilda skäl. Väljer vårdnadshavare att anta erbjudandet kan det påverka barnet
negativt. Både förskolan och fritidshemmen är viktiga verksamheter i vårt samhälle, men
erbjudandet är utifrån extra ordinära omständigheter och tidsbegränsat. Erbjudandet är frivilligt
och vårdnadshavare kan välja att lämna.
Om ja, fortsätt med frågorna
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter
Att inte vara på förskolan och fritidshemmet får ställas i relation till att försöka minska
smittspridningen.

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja ☐

Nej ☒

Förklara oavsett svar:
Barnen i förskolan och på fritidshemmet har svårt att förstå beslutets påverkan.
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Sammanträdesprotokoll
2020-11-11

Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämndens utskott

§ 92 Intern kontrollplan 2020-uppföljning
Ärendenummer UN 2019/119

Utbildningsnämndens utskotts beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner uppföljningen av intern kontrollplan 2020
daterad 2020-11-02.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna
kontrollsystemet inom respektive verksamhetsområde. Utbildningsnämnden
antog 2019-12-05 riskanalys och plan för intern kontroll 2020. Resultatet från
uppföljningen ska rapporteras till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-02.
 Uppföljning intern kontrollplan 2020, daterad 2020-11-02.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

2020

2020-11-02
Utbildningsförvaltningen
Camilla Åström
camilla.astrom@almhult.se

1(2)

Utbildningsnämnden

Uppföljning intern kontrollplan 2020
Ärendenummer UN 2019/119

Sammanfattning av ärendet
Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna
kontrollsystemet inom respektive verksamhetsområde. Utbildningsnämnden
antog 2019-12-05 riskanalys och plan för intern kontroll 2020. Resultatet från
uppföljningen ska rapporteras till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-02.
 Uppföljning intern kontrollplan 2020, daterad 2020-11-02.

Ärendeberedning
Utifrån den riskanalys som skedde inför 2020 valdes nedanstående områden ut
att följas upp via den interna kontrollplanen:




Regelefterlevnad utdrag ur belastningsregistret vid anställning
Registrering av elever inom gymnasiet, kommunala aktivitetsansvaret
Barnkonventionen

Utöver ovanstående tillkom de kommungemensamma målen
dataskyddsförordningen, resultatstyrning, HR-risker och förtroende.
Exempel på framtagna förbättringsåtgärder i samband med uppföljningen är:





Framtagande av rutiner och mallar för att hantera begäran om
registerutdrag enligt dataskyddsförordningen.
Förvaltningsövergripande samverkansmöten för att öka fokus på
processorientering.
Förankring resultatmål och tillhörande aktiviteter.
Utbildningsinsats i systematiskt arbetsmiljöarbete med tillhörande
verktyg.

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden beslutar godkänna uppföljningen av intern kontrollplan
2020 daterad 2020-11-02.
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Tjänsteskrivelse

2020

2020-11-02

2(2)

Camilla Åström

Roger Johansson

Verksamhetscontroller

Utbildningschef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
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2020-11-02

1(10)

Utbildningsförvaltningen
Camilla Åström
0476-551 48
Camilla.astrom@almhult.se

utbildningsnämnden

Uppföljning intern kontrollplan
2020

64

uppföljning
2020-11-02

2(10)

Innehåll
Inledning................................................................................................................3
2. Utbildningsnämndens Plan för intern kontroll 2020 .........................................4
2.1 Kommungemensamma mål för intern kontroll.............................................5
3. Uppföljning av utbildningsnämndens plan för intern kontroll 2020 .................6
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uppföljning
2020-11-02

3(10)

Inledning
Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna
kontrollsystemet inom respektive verksamhetsområde. Utbildningsnämnden
antog 2019-12-05 riskanalys och plan för intern kontroll 2020.
Utifrån den riskanalys som skedde inför beslutet valdes nedanstående områden
ut att följas upp via den interna kontrollplanen:




Regelefterlevnad utdrag ur belastningsregistret vid anställning
Registrering av elever inom gymnasiet, kommunala aktivitetsansvaret
Barnkonventionen

Utöver ovanstående tillkom de kommungemensamma målen:





HR-risker
Dataskyddsförordningen (GDPR)
Resultatstyrning,
Förtroende

Sannolikhet

Resultatet som framkommer i uppföljning av plan för intern kontroll ska tas
hänsyn till i nästkommande riskanalys som ligger till grund för kommande års
plan för intern kontroll.

Sannolik (4)

registering elever gy

Möjlig (3)

barnkonvention
resultatstyrning
HR-risker förtroende

Mindre sannolik
(2)

GDPR
registerutdrag vid
anställning

Osannolik (1)
Försumbar (1)

Lindrig (2)
Kännbar (3)
Konsekvens
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Allvarlig (4)

uppföljning
2020-11-02

4(10)

2. Utbildningsnämndens Plan för intern kontroll 2020
Riskanalys
Riskkategori
Risk
Regelefterlevnad utdrag ur
Personal med brottsligt
belastningsregistret vid anställning förflutet anställs.

Sannolikhet
Konsekvens Riskvärde Åtgärd
2 Mindre sannolik 4 Allvarlig
8
Granskning

Registrering av elever inom
gymnasiet, kommunala
aktivitetsansvaret

Bristfällig prognos av
kostnader för elever på
annan ort samt brist i
uppföljningen av
kommunala
aktivitetsansvaret.

4 Sannolik

Barnkonvention

1 januari 2020 blir
3 Möjlig
barnkonventionen svensk
lag. Risk inte lever upp till
barnkonventionens
principer och krav samt
risk fördröjda beslut på
grund av att
barnkonsekvensanalys
saknas.
Kommunfullmäktiges
ordförande får vägra ta upp
ärende som strider mot lag.

Plan för intern kontroll
Kontrollmoment/Åtgärd
Stickprovskontroll

3 Kännbar

12

Granskning

Uppföljning av
kvalitetssäkring på
intagnaningskansliet för
länet.

3 Kännbar

9

Granskning

Stickprovskontroll att
barnkonsekvensanalys
finns med i nämndens
beslutsunderlag i aktuella
ärenden.
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Kontrollmoment/Åtgärd metod
Stickprovskontroll , registrering av
registerudrag för nyanställda i
personalsystemet.

Klart
Ansvarig
oktober verksamhetscontroller

KAA söker upp elever som inte finns i oktober verksamhetschef
systemet.
gy/komvux

oktober verksamhetscontroller

uppföljning
2020-11-02

5(10)

2.1 Kommungemensamma mål för intern kontroll
Riskanalys
Riskkategori
Dataskyddsförordningen
Resultatstyrning

HR-risker

Förtroende

Risk
Bristande följsamhet
av GDPR (nya
dataskyddsförordningen)
Bristande kunskap om
kommunens nya
vision,
huvudprocesser och
resultatmål
Brister i det
systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Kraven på årlig
uppföljning fullföljs
inte.
Bristande följsamhet
av representationsoch resepolicy samt
redovisning av
underlag

Plan för intern kontroll
Kontrollmoment/Åtgär
d
Hantering av
personuppgifter,
stickprover

Sannolikhet
3 Möjlig

KonseRiskkvens
värde
4 Allvarlig 12

3 Möjlig

3 Kännbar 9

Granskning

Kontroll av att
information skett på
APT

okt

förvaltningschef

3 Möjlig

3 Kännbar 9

Granskning

förvaltningschef

3 Möjlig

3 Kännbar 9

Granskning

Utbilda och följa upp
okt
att chefer har
tillräckliga kunskaper i
SAM och det system vi
använder för att följa
upp arbetsmiljöarbetet
(SARA)
Stickprover resor och
Samtliga konton avseende okt
representation
resor och representation
för viss period
kontrolleras.
Agenda/Syfte och
deltagare ska anges.
Belopp och moms
kontrolleras

Åtgärd
Granskning
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Kontrollmoment/Åtgärd
metod
Stickprov begäran om
registerutdrag.
Följ upp att chefer har
pratat om vision,
huvudprocesser och
resultatmål på APT under
året
Kontroll av inlagda planer
för systematiskt
arbetsmiljöarbete hos
respektive nämnd.

Klart Ansvarig
okt förvaltningschef

förvaltningschef

uppföljning
2020-11-02

6(10)

3. Uppföljning av utbildningsnämndens plan för intern kontroll 2020
Riskanalys

Plan för intern kontroll

Uppföljning intern kontroll

Riskkategori

Kontrollmoment/ Åtgärd

KontrollmoKlart
ment /
åtgärd, metod

Ansvarig

Resultat

Förbättringsåtgärd

klart

ansvarig

Regelefterlevnad
utdrag ur
belastningsregistret vid
anställning

Stickprovskontroll

Stickprovskontroll,
registrering av
registerutdrag
för nyanställda
i personalsystemet.

verksamhetscontroller

Av 26 nyanställningar i jan-sep finns
registerutdrag registrerat i samtliga fall
utom tre.

Informationsinsats

2020-12-31

verksamhetscontroller

Registrering av
elever inom
gymnasiet,
kommunala
aktivitetsansvaret

Uppföljning av
kvalitetssäkring
på intagningskansliet för
länet.

KAA söker upp oktober verksamhets- 43 individer är på KAA-listan den 2020-10elever som inte
chef
16. 2020-03-15 var den siffran 37 individer
finns i
gy/komvux
på KAA-listan.
systemet.

En tredubbling
av aktivitet hos
KAA har varit
möjlig p.g.a.
samarbete med
AME.

Fortsättningsvis behöver
registreringen
följas upp så
inga individer
faller mellan
stolarna.

KAAansvarig

oktober

KAA jobbar
också
förebyggande
genom att ha
möten med
elever som
riskerar att ej
klara sina studier
eller signalerar
att de vill hoppa
av skolan.
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uppföljning
2020-11-02
Riskanalys

Plan för intern kontroll

Riskkategori

Kontrollmoment/
Åtgärd

7(10)
Uppföljning av intern kontroll

Kontrollmoment / åtgärd,
metod

Barnkonvention Stickprovskontroll
att barnkonsekvensanalys finns
med i nämndens
beslutsunderlag i
aktuella ärenden.

Klart

Ansvarig

Resultat

oktober verksamhetscontroller Förvaltningen har
utarbetat en
checklista
barnkonsekvens att
använda i aktuella
ärenden. Den har
t ex använts inför
beslut om
besparingar 2020,
undervisningsskjuts
Paradisskolan och
avveckling Lyckans
förskola.

Förbättringsåtgärd

Utbildningsförvaltningen
har varit aktiv i en
förvaltningsövergripande
arbetsgrupp som tagit
fram ett kommungemensamt barnrättsbaserat
beslutsunderlag att
användas.

klart

ansvarig

för utbildningsförvaltningen
verksamhetschef förskola

Utöver det finns utkast till
policy och handlingsplan
som ska beslutas politiskt.

Mallen för
delegationsbeslut har
kompletterats med
checklistan.
HR-risker

Utbilda och följa
upp att chefer har
tillräckliga
kunskaper i SAM
och det system vi
använder för att
följa upp
arbetsmiljöarbetet
(SARA).

Kontroll av
inlagda planer för
systematiskt
arbetsmiljöarbete
hos respektive
nämnd.

oktober förvaltningschef

HR-specialist har
informerat på
chefsträff.
Alla planer finns inte
inlagda i systemet.
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Utbildningsinsats

oktober förvaltningschef i samråd
med HR

uppföljning
2020-11-02

Riskanalys

Plan för intern kontroll

Riskkategori

Kontrollmoment/ Åtgärd

Kontrollmoment /
åtgärd,
metod

Dataskyddsförordningen

Hantering av
personuppgifter,
stickprover

Stickprov
oktober förvaltningschef
begäran om
registerutdrag.

8(10)

Uppföljning av intern kontroll

Klart

Ansvarig

Resultat

Förbättringsåtgärd

klart

Under året har en
privatperson ställt en
begäran om
registerutdrag till bl.a.
utbildningsnämnden.
Utdrag lämnades, men
behov synliggjordes av
att ta fram interna rutiner
och mallar för att hantera
begäran.

Ta fram interna
rutiner och mallar
för att hantera
begäran om
registerutdrag. Det
ska ske i samverkan
med pågående
översyn av centrala
rutiner kring GDPR.
Kontroll av
funktionalitet med
hjälp av stickprov.

Interna rutiner och IKT-strateg
mallar 31 dec.
verksamhetscontroller
Översyn
registerförteckning
31 mars.

Kommunens IT- jurist
med samordningsansvar
för GDPR-frågor har
Översyn av
(utifrån bl.a. hantering av registerförteckning.
den inkomna begäran om
registerutdrag) upptäckt
vissa brister i efterlevnaden av
dataskyddslagstiftningen.
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ansvarig

uppföljning
2020-11-02

9(10)

Riskanalys

Plan för intern kontroll

Riskkategori

Kontrollmoment/ Åtgärd

Resultatstyrning

Kontroll av att
Följ upp att
oktober förvaltningschef Ett informationsAtt ytterligare förankra
31 mars
material i form av en
information skett chefer har
resultatmål samt
på APT
pratat om
powerpoint-presentillhörande aktiviteter.
tation har tagits fram
vision,
Information om 2021-års
huvudför att användas på t ex mål och aktiviteter sker
processer och
APT. Syftet är att ge
på chefsträff.
resultatmål på
anställda en bild av vad
Förvaltningsövergripande
APT under
processorientering
samverkansmöten för att
året
innebär samt visa röda
öka fokus på
tråden från kommunens
processorientering.
vision till uppföljningen
av nämndens aktiviteter
till resultatmålen.

Kontrollmo- Klart
ment /
åtgärd,
metod

Uppföljning av intern kontroll

Ansvarig

Resultat

Vid presentation har
framkommit att
personal inte upplever
att kommunen arbetar
processorienterat, vilket
förvaltningschefen lyft
med kommunchefen.
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Förbättringsåtgärd

klart

ansvarig

förvaltningschef

uppföljning
2020-11-02

10(10)

Riskanalys

Plan för intern kontroll

Uppföljning intern kontroll

Riskkategori

Kontrollmoment/ Åtgärd

Kontrollmo- Klart
ment /
åtgärd,
metod

Förtroende

Stickprover
resor och
representation

Samtliga
oktober förvaltningschef På grund av pandemin
konton
har det inte varit
avseende
mycket resor och
resor och
representation.
representation
Förvaltningschef och
för viss
verksamhetschefer
period
kontrollerar fakturor de
kontrolleras.
får för attest och är
Agenda/Syfte
oftast korrekt ifyllda.
och deltagare
ska anges.
Belopp och
moms
kontrolleras

Ansvarig

Resultat
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Förbättringsåtgärd

klart

ansvarig

Fortsatt kontroll av
attesterande chef och
återkoppling till berörd
chef.

Löpande under
året

Förvaltningschef
och
verksamhetschefer

Sammanträdesprotokoll
2020-11-11

Sidnummer, beslut 1(2)

Utbildningsnämndens utskott

§ 93 Sammanträdesplan för 2021
Ärendenummer UN 2020/228

Utbildningsnämndens utskotts beslut
1. Utbildningsnämnden antar föreslagen sammanträdesplan för år 2021.
Utskott

Nämnd

21-01-13

21-01-27

21-02-10

21-03-03

21-03-17

21-03-31,
heldag

21-04-14

21-04-28

21-05-12

21-05-26

21-06-02

21-06-16

21-08-18

21-09-01

21-09-15

21-09-29,
heldag

21-10-13

21-10-27

21-11-10

21-11-24

21-12-01

21-12-15

22-01-12

22-01-19

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesplan för år
2021. Utbildningsnämnden och utbildningsnämndens utskott sammanträder på
onsdagar kl. 8.30 - 12.00 om inget annat anges på kallelsen. Planerade heldagar
är 2021-03-31 och 2021-09-29.
För kännedom redovisas även kommunstyrelsens preliminära sammanträdestider
för 2021.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-11-11

Sidnummer, beslut 2(2)

Utbildningsnämndens utskott

Följande datum för utbildningsnämnden föreslås:
Utskott

Nämnd

KS au

KS

2020-12-15

2021-01-12

2021-01-19

2021-02-02

21-01-13

21-01-27

2021-02-23

2021-03-09

21-02-10

21-03-03

2021-03-23

2021-04-06

21-03-17

21-03-31,
heldag

2021-04-27

2021-05-11

21-04-14

21-04-28

2021-05-25

2021-06-08

21-05-12

21-05-26

2021-06-22

2021-08-10

21-06-02

21-06-16

2021-08-24

2021-09-07

21-08-18

21-09-01

2021-09-21

2021-10-05

21-09-15

21-09-29,
heldag

2021-10-12

2021-10-26

21-10-13

21-10-27

2021-11-16

2021-11-30

21-11-10

21-11-24

2021-12-14

2022-01-11

21-12-01

21-12-15

22-01-12

22-01-19

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-21
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Kommunstyrelsen
Verksamhetschef förskola, Jenni Karlsson
Grundskolechef Anna Rix-Grönvall
Verksamhetschef Gy/Vux, Samuel Svensson
Verksamhetschef Centrala Barn och Elevhälsan, Charlotte Ingvarsson
Utvecklingsstrateg, Camilla Svensson
Controller Daniel Akilisson
Rektorer
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2020-10-21
Utbildningsförvaltningen
Eva-Marie Andersson
Eva-Marie.Andersson@almhult.se

1(2)

Utbildningsnämnden

Sammanträdesplan för 2021
Ärendenummer UN 2020/228

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesplan för år
2021. Utbildningsnämnden och utbildningsnämndens utskott sammanträder på
onsdagar kl. 8.30 - 12.00 om inget annat anges på kallelsen. Planerade heldagar
är 2021-03-31 och 2021-09-29.
För kännedom redovisas även kommunstyrelsens preliminära sammanträdestider
för 2021.
Följande datum för utbildningsnämnden föreslås:
Utskott

Nämnd

KS au

KS

2020-12-15

2021-01-12

2021-01-19

2021-02-02

21-01-13

21-01-27

2021-02-23

2021-03-09

21-02-10

21-03-03

2021-03-23

2021-04-06

21-03-17

21-03-31,
heldag

2021-04-27

2021-05-11

21-04-14

21-04-28

2021-05-25

2021-06-08

21-05-12

21-05-26

2021-06-22

2021-08-10

21-06-02

21-06-16

2021-08-24

2021-09-07

21-08-18

21-09-01

2021-09-21

2021-10-05

21-09-15

21-09-29,
heldag

2021-10-12

2021-10-26

21-10-13

21-10-27

2021-11-16

2021-11-30

21-11-10

21-11-24

2021-12-14

2022-01-11

21-12-01

21-12-15

22-01-12

22-01-19

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-21
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Tjänsteskrivelse
2020-10-21

2(2)

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden antar föreslagen sammanträdesplan för år 2021.
Utskott

Nämnd

21-01-13

21-01-27

21-02-10

21-03-03

21-03-17

21-03-31,
heldag

21-04-14

21-04-28

21-05-12

21-05-26

21-06-02

21-06-16

21-08-18

21-09-01

21-09-15

21-09-29,
heldag

21-10-13

21-10-27

21-11-10

21-11-24

21-12-01

21-12-15

22-01-12

22-01-19

Eva-Marie Andersson

Roger Johansson

Handlägg administrativ

Utbildningschef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Kommunstyrelsen
Verksamhetschef förskola, Jenni Karlsson
Grundskolechef Anna Rix-Grönvall
Verksamhetschef Gy/Vux, Samuel Svensson
Verksamhetschef Centrala Barn och Elevhälsan, Charlotte Ingvarsson
Utvecklingsstrateg, Camilla Svensson
Controller Daniel Akilisson
Rektorer
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December
Verksamhetsplan kommande år (budget)
Barn- och elevpeng kommande år
Interkommunal ersättning gymnasiet kommande år
Intern kontrollplan kommande år
Månadsrapport november?

Januari
Tillsyn fristående förskolor
Redovisning ej verkställda beslut
Redovisning trivselenkät vuxenutbildning
Personalförhållanden

Februari
Programutbud Haganässkolan kommande år
Redovisning statsbidrag föregående år
Bokslut föregående år

Utskott: sammanställning
kränkningar, barn- och
elevtillbud, barn- och
elevskador juli-dec

Mars-heldag
November

Månadsrapport februari
Kvalitetsrapport "Samverkan, inflytande och delaktighet"

Uppföljning årets interna kontrollplan
Sammanträdesplan kommande år
Månadsrapport oktober
Kvalitetsrapport "Kunskaper, utveckling och lärande"

Oktober
Uppföljning Kommunala aktivitetsansvaret, KAA
Månadsrapport september

återkommande
ärenden
utbildningsnämnden

April
Delårsrapport 1
Uppföljning Kommunala aktivitetsansvaret, KAA

Maj

September-heldag
Delårsrapport 2
Analys betygsstatistik vt

Redovisning trivselenkät vårdnadshavare förskola och
fritidshem
Redovisning elevenkäterna Skoltempen och Fritidstempen
Månadsrapport april
Återrapport från lokala programråd

Planeringen är
preliminär och kan
komma att ändras

Augusti
Förenklad månadsrapport
Redovisning betygsresultat vt
Kvalitativt ledningssystem, patientsäkerhetsberättelse och
verksamhetsberättelse- elevhälsans medicinska insats
Utskott: sammanställning
kränkningar, barn- och
elevtillbud, barn- och
elevskador jan-juni

Juni
Juli
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Budgetförslag kommande år
Förslag taxor och avgifter kommande år
Månadsrapport maj
Kvalitetsrapport "Normer och värden" (alt: i augusti)
Redovisning ej verkställda beslut

Tjänsteskrivelse
2020-11-09
Utbildningsförvaltningen
Camilla Åström
camilla.astrom@almhult.se

1(1)

Utbildningsnämnden

Återrapportering - benchmarking
Ärendenummer UN 2019/65

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden gav 2020-01-22 i samband med beslut om besparingar
utbildningsförvaltningen i uppdrag att under verksamhetsåret 2020 slutredovisa
uppdrag från budget 2019 ”att utreda samt utveckla det systematiska
kvalitetsarbetet genom benchmarkingprojekt” senast i december 2020. Nämnden
ställde sig bakom den delredovisning och inriktning av projektet som gjordes av
utvecklingsstrategen vid nämndsmötet 2019-12-18.
På grund av att arbete har behövt omprioriterats på grund av vakanser bland
skolledare behöver förvaltningen ytterligare tid för uppdraget.

Beslutsnivå
utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-09.

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden beslutar godkänna att redovisning av uppdraget kring
benchmarking senast sker på nämndens sammanträde i mars 2021.

Camilla Åström

Roger Johansson

Verksamhetscontroller

Utbildningschef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
utvecklingsstrateg Camilla Svensson
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Tjänsteskrivelse
2020-11-09
Utbildningsförvaltningen
Camilla Åström
camilla.astrom@almhult.se

1(1)

Utbildningsnämnden

Nybyggnation av grundskola för årskurs 7-9 uppdrag
Ärendenummer UN 2018/116

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 att grundskola årskurs 7–9 ska
byggas. Kommunfullmäktige gav i samma beslut tekniska förvaltningen, i
samverkan med kommunledningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen, i
uppdrag att genast starta processen med att planera och återkomma med förslag
på lösning för ny grundskola årskurs 7–9.
Ovanstående uppdrag har givits direkt till tekniska förvaltningen i samverkan
med kommunledningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen istället för,
som brukligt, till tekniska nämnden i samverkan med kommunstyrelsen och
utbildningsnämnden. Nämnderna har därefter att ge sina respektive förvaltningar
i uppdrag att genomföra beslutet.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-26 att ge tekniska nämnden i samverkan
med kommunstyrelsen och utbildningsnämnden i uppdrag att genast starta
processen med att planera och återkomma med förslag på lösning för ny
grundskola årskurs 7–9. Lokalerna ska i första hand söka lösas inom fastigheten
där den befintliga Linnéskolan är belägen. Lokalerna ska stå klara senast augusti
2022.

Beslutsnivå
utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-09.

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden beslutar ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att
genomföra lämnat uppdrag från kommunfullmäktige 2020-10-26 angående
ny grundskola årskurs 7-9.
Camilla Åström

Roger Johansson

Verksamhetscontroller

utbildningschef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
grundskolechef Anna Rix Grönvall
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Tjänsteskrivelse
2020-11-18
Utbildningsförvaltning
Camilla Åström
camilla.astrom@almhult.se

1(1)

Utbildningsnämnden

Sammanställning inkomna delegeringsbeslut
Ärendenummer UN 2020/29

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utbildningsnämndens
utskott och tjänstemän enligt en fastställd delegeringsordning. Dessa beslut ska
redovisas till utbildningsnämnden.
Anmälan av delegeringsbeslut görs med hänsyn till bland annat möjligheten att
överklaga, för att beslut ska vinna laga kraft och för att nämnden ska kunna
kontrollera att dess ansvar uppfylls.
Ett delegeringsbeslut kan inte överprövas eller ändras av nämnden, däremot kan
nämnden återkalla givet delegationsuppdrag. Detta kan göras generellt för en
viss grupp av ärenden, för en viss tjänsteman eller för ett visst ärende. Delegaten
kan lämna över beslutanderätten i ett visst ärende till nämnden om ärendets
beskaffenhet kan anses påkalla det.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-18
 Rapport delegeringsbeslut daterad 2020-11-18

Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut.
Camilla Åström

Roger Johansson

Verksamhetscontroller

Utbildningschef
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Delegeringsbeslut
Utskriftsdatum: 2020-11-18

Utskriven av:

Diarieenhet:

Utbildningsnämnden

Beslutsfattare:

Alla

Kategori:

Alla

Beslutsinstans:

Utbildningsnämnden

Camilla Åström

Sammanträdesdatum: 2020-11-25
Sekretess:

Visas ej

Id

Beskrivning

Beslutsfattare/Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Kategori

Ärendenummer

Ärendemening

Avdelning

2020.1118

Placering av fritidsban

Kerstin Sörensen §1/2020

2020-09-16

6.7 Avsluta enskilt
tillsynsärende

UN 2020/213

Placering av fritidsban

Förvaltningskontoret

2020.1280

Plan mot kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering 2020-2021 - Grundsärskolan 1-6

Annika Bardh §4/2020

2020-10-14

Annika Bardh

5.6 Plan mot kränkande
behandling

UN 2020/259

Plan mot kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering 2020-2021 - Grundsärskolan 1-6

Grundsär F-6

2020.1347

Plan mot kränkande behandling 4-6

Elisabeth Lindén §1/2020

2020-10-27

Elisabeth Lindén

5.6 Plan mot kränkande
behandling

UN 2020/256

Plan mot kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering 2020-2021 - Klöxhultsskolan 4-6

Klöxhultsskolan

2020.1348

Plan mot kränkande behandling F-3

Fredrik Ljung §2/2020

2020-10-27

Fredrik Ljung

5.6 Plan mot kränkande
behandling

UN 2020/258

Plan mot kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering 2020-2021 - Klöxhultsskolan F-3

Klöxhultsskolan

2020.1349

Plan mot kränkande behandling - Montessori

Elisabeth Lindén §3/2020

2020-10-27

Elisabeth Lindén

5.6 Plan mot kränkande
behandling

UN 2020/260

Plan mot kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering 2020-2021 - Montessori F-6

Montessoriskolan

2020.1350

Delegationsbeslut rektor Matz Nilsson

Elisabeth Lindén §1/2020

2020-10-27

3.9 Utse ställföreträdare

UN 2020/282

Delegationsbeslut rektor Matz Nilsson

Klöxhultsskolan

2020.1357

Utökad vistelsetid

Malin Turesson §12/2020

2020-10-28
UN 2020/283

6.5 Utökad vistelsetid, avgift
Dokument

Lyckans förskola
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2020.1358

Delegationsbeslut rektor Kerstin Grundal

2020-10-27

Elisabeth Lindén §2/2020
3.9 Utse ställföreträdare

UN 2020/284

Delegationsbeslut rektor Kerstin Grundal

Klöxhultsskolan

2020.1359

Utökad vistelsetid

Martina Emanuelsson
§10/2020

2020-10-28

6.5 Utökad vistelsetid, avgift

UN 2020/285

Utökad vistelsetid

Pjätteryds förskola

2020.1360

Utökad vistelsetid

Martina Emanuelsson
§11/2020

2020-10-28

6.5 Utökad vistelsetid, avgift

UN 2020/286

Utökad vistelsetid

Pjätteryds förskola

2020.1364

Utökad vistelse för föräldralediga/arbetslösa barn på Eva Mosqueira Alves
Internationella
Moreira Da Silva §13/2020

2020-10-30
UN 2020/287

6.5 Utökad vistelsetid, avgift
Utökad vistelse för föräldralediga/arbetslösa barn på Early Years Programme
Internationella
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