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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-24   

 
Utbildningsnämnden 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Thomas Harrysson (C), ordförande 
Tomas Simonsson (M), 1:e vice ordförande 
Stefan Jönsson (S), 2:e vice ordförande §§ 128–138 
Bengt Adolfsson (M) 
Tommy Sahlberg (S) 
Håkan Pettersson (S) 
Kent Ballovarre (S) 
Jessica Wihlborg (C) 
Ylva Sandström (C) 
Hans Cedergren (KD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Rumiana Miteva De Reyes (M) ersätter Tord Helle (SD) 
Thomas Johansson (S) ersätter Stefan Jönsson (S) §§ 139–140 
Ej tjänstgörande ersättare 
Peter Sandberg (C) 
Catarina Claesson (KD) 
 
Tjänstemän 
Roger Johansson, utbildningschef 
Eva-Marie Andersson, sekreterare 
Camilla Svensson, utvecklingsstrateg § 131 
Jenni Karlsson, verksamhetschef förskola § 131 
Camilla Hallberg, controller § 135 
Camilla Åström, verksamhetscontroller § 136 
Anna Rix Grönvall, grundskolechef, § 137 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-24   

 
Utbildningsnämnden 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Ärenden 
 

§ 128 Fastställande av föredragningslista 
 

4 
§ 129 Meddelanden 

 

5 
§ 130 Information 

 

6 
§ 131 Kvalitetspunkt;  Kvalitetsrapport  Kunskaper, 

utveckling och lärande 

2021/73 

7 

§ 132 Skolskjutsregler - revidering 
2020/54 

8 
§ 133 Månadsrapport oktober 

2020/30 

9 
§ 134 Budget 2022 

2021/118 

10 
§ 135 Barn- och elevpeng 2022, preliminär och 

socioekonomisk fördelning 

2021/118 

11 

§ 136 Intern kontrollplan 2021-uppföljning 
2020/301 

12 
§ 137 Skolbiblioteksplan 

2021/333 

13 
§ 138 Elmeskolans framtid 

2021/157 

14 - 17 
§ 139 Redovisning av delegeringsbeslut 

2021/17 

18 
§ 140 Övrigt 

 

19 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 128 Fastställande av föredragningslista 
 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden fastställer föredragningslistan med förändringen att 

ärende nummer 10, Skolbiblioteksplan är informationsärende. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 129 Meddelanden 
 

Sammanfattning  
• Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-25 att utse Thomas Harrysson (C) till 

ordförande i utbildningsnämnden efter Gusten Mårtensson (C). KS 2021/183 

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-25 att utse Jessica Wihlborg till 
ledamot i utbildningsnämnden efter Gusten Mårtensson (C). KS 2021/180 

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-25 att entlediga Philip Akaronka (S) 
från uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden. KS 2021/1 

• Kommunstyrelsens beslut 2021-10-26 om aktivitetsplan för uppsiktsplikt 
2022 KS 2021/153 

• Skolinspektionens beslut 2021-11-15 att avsluta uppföljningen av 
överlämnande av klagomål gällande Gemöskolan till kommunens 
klagomålshantering 

_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 130 Information 
 

Sammanfattning  
Utbildningschef Roger Johansson informerar om genomförd 
medarbetarundersökning 2021. 
Samt information om Lärarförbundets årliga skolrankning. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 131 Kvalitetspunkt; Kvalitetsrapport  Kunskaper, 
utveckling och lärande 
Ärendenummer UN 2021/73 
 

Sammanfattning  
Kvalitetsrapporten inom avstämningsområde Kunskaper, utveckling och 
lärande, sammanfattar övergripande framträdande resultat inom förskolan, 
grundskolan, grundsärskolan, gymnasiet, gymnasiesärskolan och 
vuxenutbildningen gällande läsåret 2020/2021. Faktorer som haft betydande 
påverkan på resultaten beskrivs utifrån en analys av enheter och huvudman. 
Slutligen sammanfattas slutsatser som är av betydelse för det fortsatta arbetet. 
Verksamhetschef förskola Jenni Karlsson och utvecklingsstrateg Camilla 
Svensson redovisar rapporten 
 

Underlag 
•  Kvalitetsrapport: Kunskaper, utveckling och lärande, daterad 2021-11-12. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 132 Skolskjutsregler - revidering 
Ärendenummer UN 2020/54 
 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden antar utbildningsförvaltningens förslag till reviderade 

skolskjutsregler som gäller från och med 2022-08-01. 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsförvaltningen fick i april 2021 § 41 uppdrag att se över gällande 
skolskjutsregler i Älmhults kommun. Särskild vikt skulle läggas vid väntetider, 
skolskjuts vid val av annan skola och färdvägens längd. 
Utbildningsförvaltningen har nu tagit fram ett förslag som reglerar väntetid och 
tiden det får ta att åka buss. Skolskjutsreglerna är en viktig grund till kommande 
skolskjutsupphandlingar. 
 

Beslutsunderlag 
•  Utbildningsförvaltningens reviderade tjänsteskrivelse daterad 2021-11-11 

• Utbildningsförvaltningens förslag till reviderade skolskjutsregler, daterade 
2021-11-10. 

• Utbildningsnämndens utskotts beslut 2021-11-10, § 93. 
_____ 
 
Beslutet skickas till  
Skolskjutshandläggare Christina Woxter 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 133 Månadsrapport oktober 
Ärendenummer UN 2020/30 
 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljning för oktober. 
 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden har beslutat att budgetuppföljning ska göras varje månad 
utom januari, juni och juli.  
Prognos efter oktober visar negativ avvikelse med 7 303 tkr. 
Utbildningsnämnden beslutade 2021-10-27 i samband med månadsrapporten 
efter september att återhållsamhet ska gälla i alla verksamheter. 
 

Beslutsunderlag 
•  Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-18 

• Månadsrapport oktober daterad 2021-11-18 
_____ 
 
Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Controller Daniel Akilisson, Oliver Öst-Långström 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 134 Budget 2022 
Ärendenummer UN 2021/118 
 

Sammanfattning  
Utbildningschef Roger Johansson informerar om preliminärt behov av 
anpassningar för budget 2022. 
Diskussioner förs om utbildningsnämndens budget 2022. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 135 Barn- och elevpeng 2022, preliminär och 
socioekonomisk fördelning 
Ärendenummer UN 2021/118 
 

Sammanfattning  
Bidrag till fristående verksamheter ska grunda sig på hemkommunens budget för 
det kommande budgetåret. 
Enligt skollagen 2 kap 8b § ska kommunen ta hänsyn till barn och elevers olika 
förutsättningar och behov vid resursfördelning inom skolväsendet. 
Utbildningschef Roger Johansson redovisar preliminära uppgifter för barn- och 
elevpeng 2022 inklusive socioekonomiskt tillägg. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 136 Intern kontrollplan 2021-uppföljning 
Ärendenummer UN 2020/301 
 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner uppföljning av intern kontrollplan 2021, 

daterad 2021-11-01. 
 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna 
kontrollsystemet inom respektive verksamhetsområde. Utbildningsnämnden 
antog 2020-12-16 riskanalys och plan för intern kontroll 2021. Resultatet från 
uppföljningen ska rapporteras till kommunstyrelsen. 
 

Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-15. 

• Uppföljning Intern kontrollplan 2021 UN daterad 2021-11-01. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 137 Skolbiblioteksplan 
Ärendenummer UN 2021/333 
 

Sammanfattning  
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. 

_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-24 Sidnummer, beslut 1(4) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 138 Elmeskolans framtid 
Ärendenummer UN 2021/157 
 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden beslutar att Elmeskolan består som en egen enhet men 

flyttas tillfälligt till Paradisskolan under tiden en lokallösning i den östra 
delen av Älmhult arbetas fram. 

2. Utbildningsnämnden beslutar att införa skolskjuts för eleverna från 
Elmeskolan. Skolskjutsen ska vara anpassad även för vistelse på 
fritidshemmet, men all upphämtning ska ske på en plats.  

3. Ett inriktningsbeslut om Elmeskolans framtida hemvist ska fattas under 
2022. 

Utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen 
4. Kommunstyrelsen beslutar att under våren 2022 anordna minst två 

workshopar, för att belysa och utreda de olika alternativen. I dessa 
workshopar ska politiska representanter från kommunstyrelsen, tekniska 
nämnden och utbildningsnämnden delta, tillsammans med tjänstepersoner 
från respektive förvaltningar. 

5. Första workshopen ska hållas senast i februari 2022. 
 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden punkt 1–3 
Kommunstyrelsen punkt 4–5 
 

Sammanfattning av ärendet 
Under 2020 flyttade Elmeskolan ut från de gemensamma lokaler man haft 
tillsammans med Internationella skolan. Flytten gick till en tillfällig modulskola 
uppbyggd utanför Haganässkolan.  Skolans rektor och personal gjorde ett 
mycket gott arbete och eleverna och deras vårdnadshavare blev nöjda med 
resultatet. Beslutet om moduler i kommunfullmäktige innebär att modulerna ska 
avvecklas i samband med att Paradisskolan står klar till höstterminen 2022. 
Föräldrarådet på Elmeskolan har uttryckt kritik mot detta beslut och önskar få 
vara kvar i Modulskolan, tills en permanent lösning för deras barn finns på plats. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-24 Sidnummer, beslut 2(4) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsunderlag 
•  Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-04. 
 

Utbildningsnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
A. Thomas Harrysson (C) lämnar följande förslag: Utbildningsnämnden beslutar 
att Elmeskolan består som en egen enhet men flyttas tillfälligt till Paradisskolan 
under tiden en lokallösning i den östra delen av Älmhult arbetas fram. 
B. Thomas Harrysson (C) lämnar följande tilläggsförslag: Ett inriktningsbeslut 
om Elmeskolans framtida hemvist skall fattas under 2022. 
C. Stefan Jönsson (S) för Socialdemokraterna lämnar följande förslag för 
Elmeskolans framtid: Att Elmeskolans elever skall stanna på östra sidan i sina 
nuvarande paviljonger eller flytta tillbaka till sin gamla skola. 
D. Stefan Jönsson (S) lämnar följande tilläggsförslag: Första workshopen ska 
hållas senast i februari 2022. 
E. Jessica Wihlborg (C) lämnar följande tilläggsförslag: Sista delen av 
utbildningsförvaltningens förslag till beslut tas bort och beslutet ska istället vara: 
Utbildningsnämnden beslutar att införa skolskjuts för eleverna från Elmeskolan. 
Skolskjutsen ska vara anpassad även för vistelse på fritidshemmet. 
Ajournering  
Sammanträdet ajourneras klockan 11.53-11.57. 
Beslutsgång 1 
Ordförande Thomas Harrysson frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt 
Thomas Harryssons förslag A. 
Ordförande Thomas Harrysson frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt 
Stefan Jönssons förslag C. 
Ordförande Thomas Harrysson finner att utbildningsnämnden beslutar enligt 
Thomas Harryssons förslag A 
Omröstning begärs. 
Utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för bifall till Thomas Harryssons förslag A. 
Nej-röst för bifall till Stefan Jönssons förslag C. 
Omröstningsresultat 
Med 7 ja röster mot 4 nej-röster beslutar utbildningsnämnden att bifalla Thomas 
Harryssons förslag A. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-24 Sidnummer, beslut 3(4) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Ja-röst    Nej-röst 
Tomas Simonsson (M)  Stefan Jönsson (S) 
Bengt Adolfsson (M)  Håkan Pettersson (S) 
Jessica Wihlborg (C)  Kent Ballovarre (S) 
Ylva Sandström (C)  Tommy Sahlberg (S) 
Hans Cedergren (KD) 
Rumiana Miteva De Reyes (M) 
Thomas Harrysson (C)  

Reservation 
Stefan Jönsson för Socialdemokraterna lämnar följande skriftliga reservation: 
Utifrån barnens bästa anser vi att de skall stanna kvar på östra sidan. Dessa barn 
har redan varit med om en, två eller tre byten av skola. Detta skapar oro hos 
barnen de kan aldrig känna sig trygga, detta påverkar också måluppfyllelsen. Vi 
vet redan nu att inom något år så får de flytta igen, för Paradisskolan är inte 
dessa barns skola. De allra flesta barnen bor dessutom på Östra sidan. 
Socialdemokraterna anser att det är ett svek mot barnen och deras föräldrar att 
flytta dessa elever. 
Beslutsgång 2 
Ordförande Thomas Harrysson frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt 
Jessica Wihlborgs tilläggsförslag E. 
Ordförande Thomas Harrysson frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt 
utbildningsförvaltningens förslag: Utbildningsnämnden beslutar att införa 
skolskjuts för eleverna från Elmeskolan. Skolskjutsen ska vara anpassad även för 
vistelse på fritidshemmet, men all upphämtning ska ske på en plats. 
Ordförande Thomas Harrysson finner att utbildningsnämnden beslutar enligt 
utbildningsförvaltningens förslag. 
Beslutsgång 3 
Ordförande Thomas Harrysson frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt 
utbildningsförvaltningens förslag: Utbildningsnämnden föreslår 
kommunstyrelsen att under våren 2022 att anordna minst två workshopar, för att 
belysa och utreda de olika alternativen. I dessa workshopar ska politiska 
representanter från kommunstyrelsen, tekniska nämnden och 
utbildningsnämnden delta, tillsammans med tjänstepersoner från respektive 
förvaltningar 
Ordförande Thomas Harrysson finner att utbildningsnämnden beslutar enligt 
utbildningsförvaltningens förslag. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-24 Sidnummer, beslut 4(4) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsgång 4 
Ordförande Thomas Harrysson frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt 
Thomas Harryssons förslag B. 
Ordförande Thomas Harrysson finner att utbildningsnämnden beslutar enligt 
Thomas Harryssons förslag B 
Beslutsgång 5 
Ordförande Thomas Harrysson frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt 
Stefan Jönssons förslag D. 
Ordförande Thomas Harrysson finner att utbildningsnämnden beslutar enligt 
Stefan Jönsson förslag D. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Rektor Elmeskolan 
Rektor Paradisskolan 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 139 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 2021-11-18 

• Rapport delegeringsbeslut daterad 2021-11-18 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 140 Övrigt 
 

Sammanfattning  
Thomas Harrysson (C) önskar få information om vilken information som ges 
inför skolvalet och på vilka språk den ges.  
Håkan Pettersson (S) önskar information om vi får in avvikelse från skolorna 
vad gäller problem med skolskjuts. 
Thomas Harrysson (C) informerar att han deltagit vid två tillfällen i region 
Kronobergs trafikupphandling. Inspel eller funderingar till upphandlingen kan 
framföras till Håkan Pettersson (S) eller Thomas Harrysson (S). 
_____ 
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