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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-29   

 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Närvarolista 

Beslutande 
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Tomas Simonsson (M), 1:e vice ordförande 
Stefan Jönsson (S) 2:e vice ordförande 
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Ej tjänstgörande ersättare 
 
Tjänstemän 
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Camilla Åström, sekreterare 
Charlotte Ingvarsson, chef Centrala Barm- och Elevhälsan §§ 103-104, 113 
Marie Pripp, medicinsk ledningsansvarig skolsköterska, §§ 103-104 
Emmelie Lind Svensson, HR-specialist, § 105 
Daniel Akilisson, controller, § 106 
Camilla Hallberg, controller, § 106 
Jenni Karlsson, verksamhetschef förskola §§ 106, 107, 113 
Anna Rix Grönvall, grundskolechef §§ 106, 113 
Samuel Svensson, verksamhetschef gy/vux, §§ 106, 109, 113 
Elisabeth Roos Jonsson, rektor, § 109, 113 
Marianne Sthen, tillförordnad rektor, § 109, 113 
Camilla Svensson, utvecklingsstrateg § 113 
Caroline Johansson, pedagogisk utvecklare § 113 
Karin Förander, förstelärare § 113 
Ann-Christine Gomér Jonasson, förstelärare § 113 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-29   

 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Övriga deltagande 
Rektorer och biträdande rektorer, § 113 

  

3



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-29   

 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Ärenden 
 

§ 100 Fastställande av föredragningslista 
 

5 
§ 101 Meddelanden 

 

6 
§ 102 Information 

 

7 
§ 103 Patientsäkerhetsberättelse - elevhälsans 

medicinska insats 

2021/259 

8 

§ 104 Kvalitativt ledningssystem för elevhälsans 
medicinska insats 

2021/259 

9 

§ 105 Arbetsmiljö och sjukfrånvaro, delårsrapport 
2020/30 

10 
§ 106 Delårsrapport 2 

2020/30 

11 - 13 
§ 107 Placering på fristående förskolor 

2021/250 

14 - 16 
§ 108 Barnens bästa gäller 

2021/273 

17 - 18 
§ 109 Haganässkolans analys och åtgärdsplan 

2021/73 

19 
§ 110 Redovisning av delegeringsbeslut 

2021/17 

20 
§ 111 Övrigt 

 

21 
§ 112 Interna lokalhyror 2022 

2021/118 

22 
§ 113 Systematiskt kvalitetsarbete inom 

utbildningsförvaltningen 

2021/73 

23 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-29 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 100 Fastställande av föredragningslista 
 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden fastställer föredragningslistan. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-29 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 101 Meddelanden 
 

Sammanfattning av ärendet 
 Kommunstyrelsens beslut 2021-08-17 att godkänna redovisning av 

uppföljning av verksamhetsplan för att stärka barns rättigheter i Älmhults 
kommun. KS 2020/132 

 Kommunstyrelsens beslut 2021-08-17 att anta kommunövergripande mål för 
intern kontroll 2022. Målen ska integreras i nämnderna interna kontrollplaner 
för 2022. KS 2021/113 

____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-29 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 102 Information 
 

Sammanfattning  
  
Utbildningschef Roger Johansson informerar att informationsbrev kommer 
skickas ut till vårdnadshavare utifrån förändring i pandemirestriktionerna.  
Aktuell information kring skolskjutssituationen ges. Diskussion förs kring behov 
av att vänte- och restid tas med i upphandlingen. Det viktiga är den totala tiden, 
inklusive både vänt- och restid. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-29 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 103 Patientsäkerhetsberättelse - elevhälsans 
medicinska insats 
Ärendenummer UN 2021/259 
 

Sammanfattning 
Charlotte Ingvarsson, chef Centrala Barn- och Elevhälsan, samt Marie Pripp, 
medicinskt ledningsansvarig skolsköterska redovisar patientsäkerhetsberättelse 
för 2020-2021.  
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 
patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelse är att öppet och 
tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra 
patientsäkerheten. 
 

Underlag 
  Patientsäkerhetsberättelse 2020-2021 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-29 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 104 Kvalitativt ledningssystem för elevhälsans 
medicinska insats 
Ärendenummer UN 2021/259 
 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden antar Kvalitativt ledningssystem för elevhälsans 

medicinska insats. 
 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Det kvalitativa ledningssystemet innehåller en sammanställning av strukturen för 
vårdgivaren för att dennes ansvar ska kunna säkerställas. 
Elevhälsans medicinska insats består av skolsköterskor, skolläkare och 
psykolog. 
Verksamheten ska främst vara förebyggande och främjande enligt vetenskap och 
beprövad erfarenhet i enlighet med de lagar som styr hälso- och sjukvården i 
skolan.  
 

Beslutsunderlag 
 Kvalitativt ledningssystem för elevhälsans medicinska insats (EMI) i 

Älmhults kommun  

 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-16  
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Verksamhetschef CBEH Charlotte Ingvarsson.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-29 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 105 Arbetsmiljö och sjukfrånvaro, delårsrapport 
Ärendenummer UN 2020/30 
 

Sammanfattning  
HR-specialist Emmelie Lind Svensson informerar om nämndens 
arbetsmiljöansvar och redovisar sjukfrånvarostatistik samt antal arbetsskador 
och tillbud för perioden januari-augusti 2021. 
Skriften ”Så klarar du arbetsmiljöansvaret” från SKR delas ut. 
 

Underlag 
  Arbetsmiljö och sjukfrånvaro, delårsrapport jan-aug 2021 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-29 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 106 Delårsrapport 2 
Ärendenummer UN 2020/30 
 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner delårsrapport 2. 
2. Utbildningsnämnden godkänner redovisningen kring fritidshemmens 

kostnadsutveckling i enlighet med uppdraget som gavs i juni. 
3. Utbildningsnämnden vill uppmärksamma budgetberedningen på den ökade 

kostnaden för skolskjuts, vilket kommer att påverka även 2022. Den ökade 
kostnaden finns inte med i utbildningsnämndens förslag till budget 2022 
eftersom det inte var känt då.  

 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Efter augusti månad ska nämnderna ta fram en delårsrapport bestående av ett 
delårsbokslut per 2021-08-31 och helårsprognos för både drift och investering. 
Även prognos på måluppfyllelse av kommunens resultatmål ska lämnas. 
Vid utbildningsnämndens utskotts möte 2021-09-15 fick förvaltningen i uppdrag 
att återkomma till utbildningsnämnden med en uppdaterad prognos.  
 

Beslutsunderlag 
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-23 

 Delårsrapport 2-2021, daterad 2021-09-23 

 Bilaga 1 Investeringsredovisning ANSLAG 

 Bilaga 2 Investeringsredovisning RAM 

 Aktivitetsuppföljning, daterad 2021-08-23 

 Volymer september 2021, daterad 2021-09-14 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-29 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Utbildningsnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Stefan Jönsson (S) för Socialdemokraterna lämnar tilläggsyrkande att 
utbildningsnämnden ansöker om kompensation från kommunstyrelsen för ökade 
skolskjutskostnader för 2021. 
Thomas Harrysson (C) yrkar avslag på Stefan Jönssons tilläggsyrkande. 
Beslutsgång 1 
Ordförande Tomas Simonsson (M) frågar om utbildningsnämnden kan besluta 
enligt utskottets förslag och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt 
utskottets förlag. 
Beslutsgång 2 
Ordförande Tomas Simonsson (M) frågar om utbildningsnämnden kan besluta 
bifalla Stefan Jönssons (S) tilläggsyrkande. 
Ordförande Tomas Simonsson (M) frågar om utbildningsnämnden kan besluta 
avslå Stefan Jönssons (S) tilläggsyrkande. 
Ordförande Tomas Simonsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutar avslå 
Stefan Jönssons (S) tilläggsyrkande. 
Omröstning begärs. 
Utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för bifall till Stefan Jönssons (S) tilläggsyrkande. 
Nej-röst för avslag på Stefan Jönssons (S) tilläggsyrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Med 7 nej-röster mot 4 ja-röster beslutar utbildningsnämnden att avslå Stefan 
Jönssons (S) tilläggsyrkande. 
Ja-röst  Nej-röst 
Kent Ballovarre (S) Bengt Adolfsson (M) 
Stefan Jönsson (S) Hans Cedergren (KD) 
Håkan Pettersson (S) Thomas Harrysson (C) 
Karl-Bertil Bertilsson (V) Elvir Hasanic (L) 
   Tomas Simonsson (M) 
   Juhani Lämsä (SD) 
   Rumiana Miteva De Reyes (M) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-29 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
Budgetberedningen 
Controller Daniel Akilisson 
Controller Camilla Hallberg 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-29 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 107 Placering på fristående förskolor 
Ärendenummer UN 2021/250 
 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämndens utskotts förslag till utbildningsnämnden. 
1. Utbildningsnämnden antar förslaget om att kommunen använder sig av 

möjligheten att placera barn vid en fristående enhet. 
 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 

Reservation 
Reservation från Socialdemokraterna: 
”I Älmhults kommun finns inte valfriheten att välja en kommunal förskola kvar, 
i och med utbildningsnämndens beslut idag, så placeras barn i privata alternativ. 
Trots att det är den kommunala förskolan de vill gå i. 
Kommunens övergripande resultatmål säger att alla barn/elever i Älmhults 
kommun skall få sina val av skolor. Idag beslutade utbildningsnämnden precis 
tvärt emot. 
Socialdemokraterna menar att om det är så att föräldrarna vill ha sina barn i 
kommunala förskolor så är det kommunens skyldighet att lösa det.” 
 

Sammanfattning av ärendet 
Det totala antalet platser inom förskolan motsvarar efterfrågan. Däremot finns 
det ett större söktryck till de kommunala förskolorna än vad det finns platser. 
Kommunen kan använda sig av möjligheten att placera på en fristående 
verksamhet om utbildningen på den fristående verksamheten motsvarar 
kommunens utbildning. 
 

Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse Placering vid förskola, daterad 21-09-08. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-29 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Utbildningsnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Thomas Harrysson (C) yrkar bifall till utskottets förslag. 
Juhani Lämsä (SD) yrkar bifall till utskottets förslag. 
Stefan Jönsson (S) yrkar avslag till utskottets förslag. 
Stefan Jönsson (S) för Socialdemokraterna yrkar som tillägg att det skall tas 
fram lokaler till den kommunala förskolan så fort som möjligt, men senast inför 
hösten 2022. 
Thomas Harrysson (C) yrkar avslag på Stefan Jönssons (S) tilläggsyrkande om 
lokaler. 
Juhani Lämsä (SD) yrkar avslag på Stefan Jönssons (S) tilläggsyrkande om 
lokaler. 
Beslutsgång 1 
Ordförande Tomas Simonsson (M) frågar om utbildningsnämnden kan besluta 
enligt utskottets förslag. 
Ordförande Tomas Simonsson (M) frågar om utbildningsnämnden kan besluta 
avslå utskottets förslag. 
Ordförande Tomas Simonsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutar i 
enlighet med utskottets förslag. 
Omröstning begärs. 
Utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för bifall till utskottets förslag. 
Nej-röst för avslag på utskottets förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster och 4 nej-röster beslutar utbildningsnämnden i enlighet med 
utskottets förslag. 
Nej-röst  Ja-röst 
Kent Ballovarre (S) Bengt Adolfsson (M) 
Stefan Jönsson (S) Hans Cedergren (KD) 
Håkan Pettersson (S) Thomas Harrysson (C) 
Karl-Bertil Bertilsson (V) Elvir Hasanic (L) 
   Tomas Simonsson (M) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-29 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

   Juhani Lämsä (SD) 
   Rumiana Miteva De Reyes (M) 
 
Beslutsgång 2 
Ordförande Tomas Simonsson (M) frågar om utbildningsnämnden kan besluta 
bifalla Stefan Jönssons (S) tilläggsyrkande om lokaler. 
Ordförande Tomas Simonsson (M) frågar om utbildningsnämnden kan besluta 
avslå Stefan Jönssons (S) tilläggsyrkande om lokaler. 
Ordförande Tomas Simonsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutar avslå 
Stefan Jönssons (S) tilläggsyrkande. 
Omröstning begärs. 
Utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för bifall till Stefan Jönssons (S) tilläggsyrkande om lokaler. 
Nej-röst för avslag på Stefan Jönssons (S) tilläggsyrkande om lokaler. 
 
Omröstningsresultat 
Med 7 nej-röster och 4 ja-röster beslutar utbildningsnämnden att avslå Stefan 
Jönssons (S) tilläggsförslag. 
Ja-röst  Nej-röst 
Kent Ballovarre (S) Bengt Adolfsson (M) 
Stefan Jönsson (S) Hans Cedergren (KD) 
Håkan Pettersson (S) Thomas Harrysson (C) 
Karl-Bertil Bertilsson (V) Elvir Hasanic (L) 
   Tomas Simonsson (M) 
   Juhani Lämsä (SD) 
   Rumiana Miteva De Reyes (M) 
_____ 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Roger Johansson, förvaltningschef 
Jenni Karlsson, verksamhetschef 
Kerstin Sörensen, placeringshandläggare 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-29 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 108 Barnens bästa gäller 
Ärendenummer UN 2021/273 
 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige 

 
1. Att fullmäktige tar beslut om att anta Kronobarnsmodellen som ett 

gemensamt arbetssätt i frågor som rör barn i Kronobergs län och därigenom 
säkerställer barnkonventionens krav på respektive verksamhet.  

2. Att ge socialnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att under hösten 
2021 bidra till att färdigställa Kronobarnsmodellen med tillhörande 
dokument som behövs för att strukturerat implementera modellen. Detta sker 
genom uppförandet av en aktivitetsplan där bland annat beskrivning av 
nyckeltal, kommunikationsstöd (invånare/medarbetare) finns med. Det ska 
också innehålla ett förslag på länsgemensam budget för införandet. Detta ska 
vara klart hösten 2021 för att det inför 2022 ska finnas en stegvis 
länsgemensam införandeplan.  

3. Att respektive huvudman tar fram plan för eventuella justeringar av resurser 
inom befintlig organisation för att säkerställa ett införande och i vilken takt 
införandet ska ske.  

4. Att fortsätta arbetet med att skapa en gemensam digital lösning för barnets 
plan som alla parter kan nå. 

5. Att verksamheterna på årsbasis redovisar uppdragets genomförande till 
nämnd/styrelse/fullmäktige. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
I processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg har de åtta kommunerna i länet, 
Region Kronoberg och polisen sedan 2018 arbetat med att ta fram en 
arbetsmodell för arbetet med barn i länet. Arbetsmodellen kallas 
Kronobarnsmodellen och bygger på att alla barn i Kronoberg ska få likvärdiga 
möjligheter till en god uppväxt. Detta ska säkerställas genom att arbeta 
främjande och förebyggande, gå tidigt in i skeenden som riskerar barnets goda 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-29 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

uppväxt och att alla aktörer runt barnet samverkar enligt en länsgemensam 
samverkansstruktur. Kronobarnsmodellen innehåller flera verktyg för att 
underlätta och tydliggöra arbetet. Praxismodellen och barnets plan är två sådana 
verktyg. Praxismodellen hjälper till med strukturen i arbetet, tydliggör ansvar 
samt håller fokus på barnets behov i enighet med barnkonventionen. Barnets 
plan är det samverkansdokument som tas fram av de aktuella aktörerna i 
samverkan med vårdnadshavare och barnet. Främjande och förebyggande arbete, 
tidiga insatser tidigt och god strukturerad samverkan ger vinster både för det 
enskilda barnet och barnets vårdnadshavare, verksamheterna i länet och 
Kronoberg i stort. Arbetet följeforskas av Linnéuniversitetet. 
 

Beslutsunderlag 
 Utbildnings- och socialförvaltningarnas tjänsteskrivelser daterade 2021-09-23 

Underlag för politiska beslut gällande barnens bästa gäller! i Kronoberg, 
Kronobarnsmodellen daterad 2021-05-27 

_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
 
Efter kommunfullmäktiges beslut: 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Region Kronoberg 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-29 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 109 Haganässkolans analys och åtgärdsplan 
Ärendenummer UN 2021/73 
 

Sammanfattning  
Utbildningsnämnden fick 2021-09-01 information om preliminära betygsresultat 
för gymnasiet. Rektor Elisabeth Roos Jonsson och tillförordnad rektor Marianne 
Sthen informerar om åtgärder som vidtas för att förbättra elevernas 
måluppfyllelse.  
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-29 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 110 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 2021-09-23 

 Rapport delegeringsbeslut daterad 2021-09-23 
_____ 
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Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 111 Övrigt 
 

Sammanfattning  
 Inget under övrigt. 
_____ 
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Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 112 Interna lokalhyror 2022 
Ärendenummer UN 2021/118 

 
Sammanfattning  
Anders Nyberg, teknisk chef, och Lars Lundh, fastighetschef, informerar om den 
översyn av internhyresberäkningen som skett inför 2022. För flera fastigheter 
blir det förändring av internhyran. Diskussion kring hyreskostnad för lokaler 
som inte används. 
_____ 
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§ 113 Systematiskt kvalitetsarbete inom 
utbildningsförvaltningen 
Ärendenummer UN 2021/73 
 

Sammanfattning  
Camilla Svensson, utvecklingsstrateg och Caroline Johansson, pedagogisk 
utvecklare, informerar om årshjulet inom det systematiska kvalitetsarbetet och 
förklarar de olika delmomenten i modellen. 
Förstelärarna Ann-Christine Gomér Jonasson och Karin Förander berättar om 
det systematiska kvalitetsarbetet på Linnéskolan. 
Gruppvisa diskussioner kring systematiska kvalitetsarbetet. 
Verksamhetscheferna Anna Rix Grönvall, Samuel Svensson och Jenni Karlsson 
informerar om arbetet med att ta fram en ny nulägesanalys på förvaltningen. 
_____ 
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