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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-19   

 
Utbildningsnämnden 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Thomas Harrysson (C), ordförande 
Tomas Simonsson (M), 1:e vice ordförande, deltar på distans 
Stefan Jönsson (S), 2:e vice ordförande 
Bengt Adolfsson (M), deltar på distans 
Håkan Pettersson (S), deltar på distans 
Kent Ballovarre (S), deltar på distans 
Jessica Wihlborg (C), deltar på distans, §§ 1–7, 10-12 
Ylva Sandström (C), deltar på distans 
Hans Cedergren (KD), deltar på distans 
 
Tjänstgörande ersättare 
Svetlana Volkova (SD), deltar på distans 
Thomas Johansson (S), deltar på distans ersätter Tommy Sahlberg (S) 
Rumiana Miteva De Reyes (M), deltar på distans ersätter Jessica Wihlborg (C) 
§§ 8-9 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Rumiana Miteva De Reyes (M), deltar på distans, §§ 1–7, 10-12 
 
Tjänstemän 
Roger Johansson, utbildningschef 
Camilla Åström, sekreterare 
Johan Månsson, rektor § 6, deltar på distans 
Camilla Svensson, utvecklingsstrateg § 7, deltar på distans 
Anna Rix Grönvall, grundskolechef §§ 8, 10, deltar på distans 
Daniel Akilisson, controller § 9, deltar på distans 
Oliver Öst Långström § 9, deltar på distans 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-19   

 
Utbildningsnämnden 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Ärenden 
 

§ 1 Val av justerare 
 

4 
§ 2 Fastställande av föredragningslista 

 

5 
§ 3 Meddelanden 

 

6 
§ 4 Information 

 

7 
§ 5 Redovisning ej verkställda uppdrag 

2020/228 

8 
§ 6 Trivselenkät-vuxenutbildning 

2022/4 

9 
§ 7 Kvalitetspunkt;elevenkät fritidstempen och 

trivselenkät vårdnadshavare fritidshem 

2022/4 

10 

§ 8 Redovisning oroande frånvaro förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola 

2021/165 

11 

§ 9 Preliminärt bokslut 2021 
2020/30 

12 
§ 10 Skolbiblioteksplan 

2021/333 

13 - 14 
§ 11 Redovisning av delegeringsbeslut 

2022/10 

15 
§ 12 Övrigt 

 

16 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-19 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 1 Val av justerare 
 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden väljer Stefan Jönsson (S) som justerare. 
2. Utbildningsnämnden väljer Håkan Pettersson (S) som ersättare för justerare. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-19 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 2 Fastställande av föredragningslista 
 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden fastställer föredragningslistan. 
_____ 
 

5



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-19 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 3 Meddelanden 
 

Sammanfattning  
• Kommunstyrelsens beslut 2021-11-30 kring revidering av övergripande 

verksamhetsplan för ledning och styrning-ekonomiprocessen. KS 2021/167 

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-22 att utse Svetlana Volkova (SD) till 
uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden efter Juhani Lämsä (SD). KS 
2021/214 

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-22 att utse Ylva Sandström (C) till 
ledamot i utbildningsnämnden efter Elvir Hasanic (L). KS 2021/202 

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-22 att utse Jonas Andersson (S) till 
ersättare i utbildningsnämnden efter Philip Akaronka (S). KS 2021/194 

• Kommunfullmäktiges fastställande 2021-11-22 av budget och 
verksamhetsplan för år 2022 med plan för åren 2023–2024. KS 2021/55 

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-22 kring delårsrapport 2. KS 2021/139 

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-22 att uppdra till kommunstyrelsen att 
inrätta brottsförebyggande råd. KS 2021/157 

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-13 att anta Kronobarnsmodellen som 
ett gemensamt arbetssätt i frågor som rör barn i Kronobergs län och 
säkerställer därigenom barnkonventionens krav på respektive verksamhet. KS 
2021/163 

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-13 att anta förslag till cykelplan för 
Älmhults kommun. KS 2021/129 

• Kommunstyrelsens ordförande Gusten Mårtenssons (C) svar på skrivelse 
”angående problem med skolskjuts i Älmhults kommun” från Stefan Jönsson 
(S) och Eva Ballovarre (S). UN 2021/5 

_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-19 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 4 Information 
 

Sammanfattning  
Förvaltningschef Roger Johansson informerar om situationen i förvaltningen 
utifrån pandemin. Frånvaron är hög bland både personal och barn/elever. 
Avstämning sker måndag, onsdag och fredag. Grundsärskolan 1-6, Klöxhult är 
stängd denna veckan på grund av personalbrist. Gemöskolans årskurs 5-6 har 
distansundervisning onsdag-fredag efter samråd med smittskydd.  
Övervägande sker utifrån frånvarosituationen om att uppmana vårdnadshavare 
som har möjlighet att inte lämna sina barn på förskola. Förvaltningen föreslår i 
så fall beslut om avgiftsreducering, vilket nämnden inte motsätter sig. Beslut kan 
behöva tas av ordförande på delegation.   
Två skolskjutsbussar fick ställas in under måndagen och tisdagen på grund av 
personalbrist. Annan leverantör kommer köra vissa turer resten av veckan, så 
inga turer blir inställda.  
Stefan Jönsson (S) undrar hur det har gått med tillsättningen av tjänster för 
vårterminen. Roger Johansson, förvaltningschef, informerar att det inte är några 
vakanser. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-19 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 5 Redovisning ej verkställda uppdrag 
Ärendenummer UN 2020/228 
 

Sammanfattning  
Verksamhetscontroller Camilla Åström redovisar utförda och ej utförda uppdrag 
från kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och utbildningsnämnden. 
 

Underlag 
• Redovisning av verkställda och ej verkställda uppdrag till och från 

utbildningsnämnden. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-19 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 6 Trivselenkät-vuxenutbildning 
Ärendenummer UN 2022/4 
 

Sammanfattning  
Johan Månsson rektor på vuxenutbildningen redovisar trivselenkäten som 
genomfördes under december 2021 samt vilka övriga utvärderingar som sker 
inom vuxenutbildningen.  
 

Underlag 
•  Resultat av trivselenkät hösten 2021. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-19 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 7 Kvalitetspunkt; elevenkät fritidstempen och 
trivselenkät vårdnadshavare fritidshem 
Ärendenummer UN 2022/4 
 

Sammanfattning  
Camilla Svensson, utvecklingsstrateg redovisar resultat från elevenkät 
fritidstempen och trivselenkät vårdnadshavare fritidshem hösten 2021,  
 

Underlag 
• Fritidstempen och trivselenkät fritidshem 2021. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-19 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 8 Redovisning oroande frånvaro inom 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
Ärendenummer UN 2021/165 
 

Sammanfattning  
Enligt 7 kap 17§ Skollagen ska en skolpliktig elev närvara i skolan och delta i 
den verksamhet som anordnas om eleven inte har giltigt skäl att utebli. 
Kommunen har en skyldighet att säkerställa skolplikten för alla folkbokförda 
elever i kommunen. Bland annat är det möjligheten att kunna bevaka skolplikten 
som ger kommunen rätt till insyn i fristående grundskolor. Älmhults kommun som 
huvudman eller hemkommun ska informeras när en skolpliktig elev har oroande 
frånvaro och/eller inte fullgör skolplikten 
Handlingsplan mot oroande frånvaro i förskoleklassen, grundskolan och 
grundsärskolan är beslutad av utbildningschef 2021-02-25. 
Grundskolechef Anna Rix Grönvall redovisar oroande frånvaro i förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola 
 

Underlag 
Oroande frånvaro inom förskoleklass, grundskola och grundsärskola. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-19 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 9 Preliminärt bokslut 2021 
Ärendenummer UN 2020/30 
 

Sammanfattning  
Controller Daniel Akilisson informerar om preliminärt bokslut för 2021. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-19 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 10 Skolbiblioteksplan 
Ärendenummer UN 2021/333 
 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden beslutar att godkänna utbildningsförvaltningens förslag 

till Skolbiblioteksplan 2021–2023.  
2. Vi ser ett utökat samarbete mellan skolbiblioteken och folkbiblioteken som 

nödvändigt för att utnyttja våra resurser optimalt. Skolbiblioteksplanen skall 
vara en del i kommunens biblioteksplan. 
När biblioteksplanen beslutas senare under innevarande år så ersätter den 
beslutad skolbiblioteksplan. Biblioteksplanen ska beslutas i både 
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden innan beslut tas i 
kommunfullmäktige. 

 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt bibliotekslagen 17 § ska kommuner och regioner anta biblioteksplaner för 
sin verksamhet på biblioteksområdet. Skolbiblioteksplanen är en gemensam plan 
för alla kommunala skolor i Älmhults kommun. Skolbiblioteksplanen är 
framtagen i syfte att beskriva skolbiblioteksorganisationen, ansvarsfördelning 
och resursanvändning. 

 

Beslutsunderlag 
• Skolbiblioteksplan 2021-2023, daterad 2021-11-02  

• Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-15 
 

Utbildningsnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Thomas Harrysson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag och lämnar 
följande tilläggsförslag:  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-19 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Vi ser ett utökat samarbete mellan skolbiblioteken och folkbiblioteken som 
nödvändigt för att utnyttja våra resurser optimalt. Skolbiblioteksplanen skall 
vara en del i kommunens biblioteksplan. 
När biblioteksplanen beslutas senare under innevarande år så ersätter den 
beslutad skolbiblioteksplan. Biblioteksplanen ska beslutas i både 
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden innan beslut tas i 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Thomas Harrysson frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
Ordförande Thomas Harrysson frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt 
Thomas Harryssons tilläggsförslag och finner att utbildningsnämnden beslutar 
enligt Thomas Harryssons tilläggsförslag. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Skolbibliotekschef, Vedran Misic 
Rektorer grundskola och gymnasium 
Bibliotekschef, Helena Strömqvist 
 

14



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-19 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 11 Redovisning av delegeringsbeslut 
Ärendenummer UN 2022/10 
 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut. 
 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 

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. 
 

Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-13 

• Rapport delegeringsbeslut daterad 2022-01-13 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-19 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 12 Övrigt 
 

Sammanfattning  
Stefan Jönsson (S) undrar hur det går med e-signering av protokoll. För 
närvarande finns inget lagringssystem för e-signerade protokoll. Ärendet 
kommer tas upp i kommunstyrelsen. 
Tomas Simonsson (M) undrar hur det gått med YH-ansökningarna. Båda 
ansökningarna avslogs. Ny ansökan kommer att göras för förpackningsingenjör. 
_____ 
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