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Utdragsbestyrkande

1

Sammanträdesprotokoll
2021-06-16

Utbildningsnämnden

Närvarolista
Beslutande
Ordinarie ledamöter
Gusten Mårtensson (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
Tommy Sahlberg (S), deltar på distans
Håkan Pettersson (S), deltar på distans
Kent Ballovarre (S), deltar på distans
Thomas Harrysson (C), deltar på distans
Elvir Hasanic (L), deltar på distans
Hans Cedergren (KD), deltar på distans
Tord Helle (SD), deltar på distans
Tjänstgörande ersättare

Ej tjänstgörande ersättare
Rumiana Miteva De Reyes (M), deltar på distans
Juhani Lämsä (SD), deltar på distans

Tjänstemän
Roger Johansson, utbildningschef
Eva-Marie Andersson, sekreterare
Jenni Karlsson, verksamhetschef förskola § 82, deltar på distans
Camilla Svensson, utvecklingsstrateg § 82, deltar på distans
Anna Rix Grönvall, grundskolechef § 82, deltar på distans
Camilla Åström, controller § 83, deltar på distans
Samuel Svensson, verksamhetschef gy/vux § 84, deltar på distans
Dan Thun, lärare UF § 84, deltar på distans
Daniel Akilisson, controller §85, deltar på distans
Camilla Hallberg, controller § 85, deltar på distans

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Sekreterare
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Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
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Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämnden

§ 79 Fastställande av föredragningslista
Utbildningsnämndens beslut
1. Utbildningsnämnden fastställer föredragningslistan.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2021-06-16

Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämnden

§ 80 Meddelanden
Sammanfattning
 Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-31 att entlediga Gull-Britt Tranvik
(SD) från uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden. KS 2021/11.
 Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-31 att utse Juhani Lämsä (SD) till
ersättare i utbildningsnämnden efter Gull-Britt Tranvik (SD). KS 2021/90.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2021-06-16

Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämnden

§ 81 Information
Sammanfattning
Utbildningschef Roger Johansson informerar om preliminära betygsresultat för
årskurs 9. Meritvärdet har höjts med 7 poäng sedan föregående år och andelen
elever som klarade behörighet till gymnasiet ökade med 5 %.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2021-06-16

Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämnden

§ 82 Kvalitetsarbete; redovisning trivselenkät
vårdnadshavare förskola och fritidshem samt
elevenkäterna Skoltempen och Fritidstempen.
Ärendenummer UN 2021/73

Sammanfattning
Verksamhetschef förskola, Jenni Karlsson och utvecklingsstrateg Camilla
Svensson redovisar resultaten från trivselundersökning hos vårdnadshavare inom
förskola och fritidshem som genomförts under våren 2021.
Camilla Svensson redovisar resultaten från trivselenkäterna Fritidstempen
besvarad av elever på fritidshemmen samt Skoltempen besvarad av elever på
grundskola och gymnasium

Underlag
 Resultatrapport trivselenkät förskola 2021, 2021-05-31.
 Resultatrapport trivselenkät fritidshem 2021, 2021-05-17.
 Power Point presentation ”Fritidstempen 2021”
 Power Point presentation ”Skoltempen 2021”
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2021-06-16

Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämnden

§ 83 Redovisning av ej verkställda beslut
Sammanfattning
Sammanställning av utförda och ej utförda uppdrag från kommunstyrelsen,
kommunfullmäktige och utbildningsnämnden.

Underlag
 Uppdragsbevakning utbildningsnämnden, 2021-06-03
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

8

Utdragsbestyrkande
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Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämnden

§ 84 Schema och UF-företag Haganäs
Ärendenummer UN 2021/196

Utbildningsnämndens beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen kring lokalanvändning och
schema på Haganässkolan

Beslutsnivå
Utbildningsförvaltningen

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att se över möjlighet att starta och driva
UF-företag samt att utreda lokalanvändningen och schema på Haganäskolan.
Lärare Dan Thun informerar om arbetet med UF-företag, nuläge och framtid.
I utredningen av lokalanvändning har fördjupning skett inom:
 Elevutveckling.
 Nyttjandegrad av lokaler och schema.
 Framtida behov av lokaler vid ökat antal elever.
I utredningen Lokalutredning Haganässkolan 2021 daterad 2021-06-16 finns en
genomgång av dessa punkter.

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07
 Lokalutredning Haganässkolan 2021 daterad 2021-06-16
 Power Point presentation UF på Haganässkolan
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen
Verksamhetschef Gymnasiet/Vuxenutbildningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

9

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-06-16

Sidnummer, beslut 1(2)

Utbildningsnämnden

§ 85 Månadsrapport maj
Ärendenummer UN 2020/30

Utbildningsnämndens beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljning efter maj.
2. Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en djupare analys
kopplat till budgetavvikelse fritidshem. Antalet barn i verksamheten minskar
2021, verksamheten fick dessutom ett stort ekonomiskt tillskott till 2021 men
prognosen visar trots detta underskott. Uppdraget återredovisas senast
september 2021.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har beslutat att budgetuppföljning ska göras varje månad
utom januari, juni och juli.
Utbildningsförvaltningens prognos per sista maj visar en negativ avvikelse med
501 tkr.

Beslutsunderlag
 Månadsrapport efter maj.
 Volymer maj 2021, 2021-06-07

Utbildningsnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Ordförande Gusten Mårtensson (C) lämnar följande tilläggsförslag:
”Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en djupare analys kopplat till
budgetavvikelse fritidshem. Antalet barn i verksamheten minskar 2021,
verksamheten fick dessutom ett stort ekonomiskt tillskott till 2021 men
prognosen visar trots detta underskott. Uppdraget återredovisas senast september
2021.”

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2021-06-16

Sidnummer, beslut 2(2)

Utbildningsnämnden

Beslutsgång 1
Ordförande Gusten Mårtensson frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt
utbildningsförvaltningens förslag och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
Beslutsgång 2
Ordförande Gusten Mårtensson frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt
ordförandens tilläggsyrkande och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt
ordförandens tilläggsyrkande.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2021-06-16

Sidnummer, beslut 1(5)

Utbildningsnämnden

§ 86 Budgetförslag 2022-2024
Ärendenummer UN 2021/118

Utbildningsnämndens beslut
1. Utbildningsnämnden lämnar budgetförslag för 2022-2024 till kommunfullmäktige med följande justeringar i utbildningsförvaltningens förslag:
Resultatmål 5 och 7 bibehålla ansvaret på utbildningsnämnden. Driftsbudget
2022-2024, driftsbudget 2022 beslutas till 571 926 tkr, driftsbudget 2023
beslutas till 603 188 tkr samt driftsbudget 2024 beslutas till 635 945 tkr.
Förslaget innebär en anhållan om 31 925 tkr ytterligare i driftsbudget 2022
utöver budgetanvisning.
2. Utbildningsförvaltningen får uppdraget att se över möjligheterna att fortsätta
med flexibla lösningar för SFI-utbildning, exempelvis distanskurser eller
kvällskurser, för de elevgrupper där detta är lämpligt.
3. Utbildningsförvaltningen får uppdraget att göra en kartläggning av SFIverksamheten och kön till SFI-utbildningen. Kartläggningen bör beröra hur
SFI i Älmhults kommun ser ut jämfört med några av våra grannkommuner,
eller jämförbara kommuner, sett till antal utbildningsplatser och utbildningsformer, hur stor andel av SFI-eleverna som är del i etableringen samt hur stor
andel av SFI-eleverna som är arbetskraftsinvandrare eller anhöriga till arbetskraftsinvandrare.
4. Utbildningsförvaltningen genast anställer personal så att det löser kön till
svenska för invandrare (SFI).

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Reservation
Stefan Jönsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.

Sammanfattning av ärendet
Nämnderna ska utifrån budgetanvisningar ta fram ett budgetförslag till kommunfullmäktige. Förutom drifts- och investeringsbudget ska förslaget även bland annat innehålla förslag till taxor och avgifter samt resultatmål. I budgetförslaget
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2021-06-16

Sidnummer, beslut 2(5)

Utbildningsnämnden

finns möjlighet att lägga till ett äskande utifrån volymökningar eller andra förändrade förutsättningar för nämnden.

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-10.
 Budgetförslag 2022-2024 daterad 2021-06-10.
 Bilaga 1 Budget investeringsanslag 2022-2033
 Bilaga 2 Budget investeringsram 2022-2033
 Bilaga 3 Taxor och avgifter 2022
 Bilaga 4 Prognos barn- och elevantal 2022-2024
 Förvaltningsövergripande samverkan, protokoll 2021-05-31

Utbildningsnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Ordförande Gusten Mårtensson (C) för Nya Alliansen lämnar följande förslag:
Resultatmål
1. Resultatmål 5 ”…arbetar vi hälsofrämjande…”. Bibehålla detta ansvar på
utbildningsnämnden, dvs ”avslag” på förvaltningens förslag om borttag av
utbildningsnämnden.
2. Resultatmål 7 ”…ökar befolkningen med 1% årligen…”. Bibehålla detta ansvar på utbildningsnämnden, dvs. ”avslag” på förvaltningens förslag om
borttag av utbildningsnämnden.
I övrigt bifall till förvaltningens förändringsyrkanden i mål 1, 2, 3, 4.
Driftsbudget 2022-2024
Budgetanvisning från budgetberedningen inkl lokaler: 540 001 tkr.
Övergripande utgångspunkter i vårt förslag har varit att så långt som möjligt ta
höjd för tillkommande barn- och elevantal i budget.
Vi tar också höjd för tillkommande kostnader så som nya lokaler, lokalvård och
IT-kostnader kopplat till elevökningen då det är en mycket stor del av nämndens
kostnader.
Vårt mål är att ha en procentuell kostnadsökning som går i takt med ökningen av
antalet elever för att på så sätt växa hållbart och inte skjuta över kostnader till
kommande generationer.
3

Äskande om driftsbudget 2022 beslutas till 571 926 tkr. Totalt 31 925 tkr utöver budgetanvisning. Ett ökat barn- och elevantal har en stor påverkan på
utbildningsnämndens behov till kommande år. Vi följer löpande den faktiska

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 3(5)

Utbildningsnämnden

utvecklingen av barn- och elevantal under året för att anpassa oss så bra som
möjligt till detta.
Driftsbudget till kommande år:
Äskande om driftsbudget 2023 beslutas till 603 188 tkr.
Äskande om driftsbudget 2024 beslutas till 635 945 tkr.
Till förmån för eget yrkande enligt ovan yrkar vi avslag på förvaltningens förslag
under samma punkt.
Lokalresursplan 2022-2033
Inga justeringar
Investeringsbudget 2022-2033
Inga justeringar
Ordförande Gusten Mårtensson (C) Nya Alliansen lämnar följande tilläggsförslag:
4

Förvaltningen får uppdraget att se över möjligheterna att fortsätta med flexibla lösningar för SFI-utbildning, exempelvis distanskurser eller kvällskurser,
för de elevgrupper där detta är lämpligt.

5

Förvaltningen får uppdraget att göra en kartläggning av SFI-verksamheten
och kön till SFI-utbildningen. Kartläggningen bör beröra hur SFI i Älmhults
kommun ser ut jämfört med några av våra grannkommuner, eller jämförbara
kommuner, sett till antal utbildningsplatser och utbildningsformer, hur stor
andel av SFI-eleverna som är del i etableringen samt hur stor andel av SFIeleverna som är arbetskraftsinvandrare eller anhöriga till arbetskraftsinvandrare.

Stefan Jönsson (S) för socialdemokraterna lämnar följande förslag:
Efter flera år med besparingar är det dags att vi tar krafttag mot det fleråriga problemet med en svajig måluppfyllelse både inom grundskolan och gymnasiet. Ett
år går måluppfyllelsen upp och nästa år går det ner – i år ser vi en högre måluppfyllelse.
Socialdemokraterna ställer sig bakom det äskande om budget som förvaltningen
föreslår. Förvaltningschefen har vid flera möten påpekat att det inte finns någon
luft i detta förslag. Budgetramen för utbildningsnämnden har ökat under många
år, pengarna har gått till nya lokaler, fler elever, ökade ersättningar till friskolor
och fler personal. Inte till ambitionshöjande satsningar vilket vi anser vara nödvändigt.
A Att utbildningsnämnden äskar om en budgetram som motsvarar 583 miljoner
kr för 2022 till budgetberedningen.
Stefan Jönsson (S) för socialdemokraterna lämnar följande tilläggsförslag:
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 4(5)

Utbildningsnämnden

B Att förvaltningen genast anställer personal så att det löser kön till svenska för
invandrare (SFI).
C Att utbildningsnämnden skall få full kompensation för ersättningar till friskolor.
D Att utbildningsnämnden skall få full kompensation för tim- och visstidsanställdas lön.
Stefan Jönsson (S) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens förslag, till egna
förslag samt till Gusten Mårtenssons förslag punkterna 1, 2, 4, 5 och avslag på
Gusten Mårtenssons förslag punkt 3.
Thomas Harrysson (C) yrkar bifall till Gusten Mårtenssons förslag och avslag på
Stefan Jönssons förslag punkterna A, C, D.
Tord Helle (SD) yrkar bifall till Gusten Mårtenssons tilläggsförslag punkt 4, 5.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl. 11.52-12.01
Beslutsgång 1
Ordförande Gusten Mårtensson frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt
Gusten Mårtenssons förslag punkterna 1, 2 och finner att utbildningsnämnden
beslutar enligt Gusten Mårtenssons förslag
Beslutsgång 2
Ordförande Gusten Mårtensson frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt
utbildningsförvaltningens förslag inklusive Stefan Jönssons förslag punkt A eller
till Gusten Mårtenssons förslag punkt 3 och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt Gusten Mårtenssons förslag punkt 3.
Omröstning begärs
Utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till Gusten Mårtenssons förslag punkt 3.
Nej-röst för utbildningsförvaltningens förslag inklusive Stefan Jönssons förslag
punkt A.
Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster, 4 nej-röster och 1 som avstår beslutar utbildningsnämnden att
bifalla Gusten Mårtenssons förslag punkt 3:
Ja-röst

Nej-röst

Avstår

Tomas Simonsson (M)
Bengt Adolfsson (M)
Thomas Harrysson (C)
Elvir Hasanic (L)
Hans Cedergren (KD)
Gusten Mårtensson (C)

Stefan Jönsson (S)
Håkan Pettersson (S)
Kent Ballovarre (S)
Tommy Sahlberg (S)

Tord Helle (SD)

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 5(5)

Utbildningsnämnden

Beslutsgång 3
Ordförande Gusten Mårtensson frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt
Gusten Mårtenssons tilläggsförslag punkterna 4,5 och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt Gusten Mårtenssons tilläggsförslag.
Beslutsgång 4
Ordförande Gusten Mårtensson frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt
Stefan Jönssons tilläggsförslag punkt B och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt Stefan Jönssons tilläggsförslag.
Beslutsgång 5
Ordförande Gusten Mårtensson frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt
Stefan Jönssons tilläggsförslag punkterna C, D och finner att utbildningsnämnden avslår Stefan Jönssons tilläggsförslag.
Omröstning begärs
Utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till Stefan Jönssons tilläggsförslag punkterna C, D.
Nej-röst för Thomas Harryssons avslag för Stefan Jönssons tilläggsförslag.
Omröstningsresultat
Med 6 nej-röster, 4 ja-röster och 1 som avstår beslutar utbildningsnämnden att
avslå Stefan Jönssons tilläggsförslag punkterna C, D:
Nej-röst

Ja-röst

Avstår

Tomas Simonsson (M)
Bengt Adolfsson (M)
Thomas Harrysson (C)
Elvir Hasanic (L)
Hans Cedergren (KD)
Gusten Mårtensson (C)
_____

Stefan Jönsson (S)
Håkan Pettersson (S)
Kent Ballovarre (S)
Tommy Sahlberg (S)

Tord Helle (SD)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Controller Daniel Akilisson
Controller Camilla Halberg

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utbildningsnämnden

§ 87 Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendenummer UN 2021/17

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 2021-06-10
 Rapport delegeringsbeslut daterad 2021-06-10
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utbildningsnämnden

§ 88 Övrigt
Sammanfattning
Tommy Sahlberg (S) önskar ett förtydligande kring avtalet med Flexbuss vad
gäller fakturering av skolskjuts. Utbildningschefen besvarar frågan.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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