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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-21   

 
Utbildningsnämnden 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Thomas Harysson (C), ordförande  
Tomas Simonsson (M), 1:e vice ordförande  
Stefan Jönsson (S), 2:e vice ordförande  
Bengt Adolfsson (M)  
Kent Ballovarre (S), § 138-149  
Hans Cedergren (KD)  
Håkan Pettersson (S)  
Ylva Sandström (C)  
Svetlana Volkova (SD)  
Jessica Wihlborg (C)  
 
Tjänstgörande ersättare 
 Karl-Bertil Bertilsson (V), ersätter Tommy Sahlberg (S)  

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Catarina Claesson (KD)  
 
Tjänstemän 
Roger Johansson, utbildningschef  
Christian Tegnvallius, sekreterare  
Camilla Åström, verksamhetscontroller, § 141, 143  
Camilla Hallberg, controller, § 145-146  
Oliver Öst Långström, controller, § 145-146 
Camilla Svensson, utvecklingsledare, § 149    
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 138 Val av justerare 
 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utser Ylva Sandström (C) att justera protokollet jämte ordförande, med 

Svetlana Volkova (SD) som ersättare.  
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 139 Fastställande av föredragningslista 
 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden fastställer föredragningslistan.  
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 140 Information 
 

Sammanfattning  
Roger Johansson, utbildningschef informerar kring skolskjutsen, gällande 
skolskjutsavtalet, och även om kostnader kring skolskjutsen.  
Även information om att Osby kommun, önskar att ungdomar från Älmhult 
kommun, ska ha möjlighet till fritt sök, till en idrottsutbildning, som finns i 
Osby.  
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 141 Redovisning ej verkställda uppdrag 
Ärendenummer UN 2021/284 
 

Sammanfattning av ärendet 
Camilla Åström, verksamhetscontroller, redovisar vilka uppdrag som är 
avslutade, och vilka som är pågående.  

 

Underlag 
Uppdragsbevakning utbildningsnämnden, daterad 2022-12-06 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-21 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 142 Granskning av kompetensförsörjning och 
arbetsmiljö inom grundskolan - yttrande 
Ärendenummer UN 2022/307 
 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden beslutar att anta utbildningsförvaltningens förslag till 

skriftligt svar, enligt utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 
2022-12-15.  

 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden  

 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har gett EY i uppdrag att granska, om utbildningsnämnden har 
ändamålsenliga strategier, för att säkerställa kompetensförsörjning av lärare, 
samt ett tillräckligt arbete för att behålla personal. 
EY har i sin rapport kommit föreslagit en del förbättringsåtgärder, som 
utbildningsnämnden har att bemöta. 
Revisorerna rekommenderar utbildningsnämnden att  

• Tydliggöra nämndens strategier för att säkerställa 
kompetensförsörjningen, exempelvis genom att tydliggöra anställdas 
möjligheter till att få behörighet genomstudier parallellt med arbete 
Utbildningsnämnden kommer i samband med introduktionen av nytt 
intranät, säkerställa att informationen är tillgänglig för alla medarbetare. 
 

• Säkerställa att det sker en uppföljning av effekterna av de åtgärder som 
vidtas för att öka antalet sökande och säkra kompetensförsörjningen. 
Utbildningsnämnden inför i internkontroll att uppföljning kommer att ske 
ifråga, om att tjänster som innehas av obehöriga lärare verkligen 
annonseras ut, och att personalomsättningen bland tillsvidareanställda 
lärare följs upp årligen. 
 

• Säkerställa att det konkretiseras förbättringsåtgärder utifrån 
uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Utbildningsnämnden följer upp att det tas fram en handlingsplan på 
enhetsnivå, utifrån uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-21 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
  
 

Beslutsunderlag 
•  Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-15 

• Granskning av kompetensförsörjning och arbetsmiljö inom grundskolan, 
missiv daterat 2022-10-18 

• Granskning av kompetensförsörjning och arbetsmiljö inom grundskolan, 
Granskningsrapport 2022.  

_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunens revisorer 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-21 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 143 Intern kontrollplan 2023 
Ärendenummer UN 2022/334 
 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden antar riskanalys, och plan för intern kontroll 2023, 

daterad 2022-12-15. 
 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnderna varje år anta en 
särskild plan, för det kommande årets uppföljning av den interna kontrollen.  
Den övergripande verksamhetsplanen reglerar arbetet närmare.  
Kommunstyrelsen antog 2022-08-16 kommunövergripande mål, för intern 
kontroll 2023. 
Utbildningsnämndens utskott beslutade 2022-12-07 att föreslå 
utbildningsnämnden anta riskanalys, och plan för intern kontroll 2023, daterad 
2022-11-22. I förslaget till yttrande till revisionsrapporten kring 
kompetensförsörjning, och arbetsmiljö inom grundskolan föreslår förvaltningen 
att vissa risker ska läggas till i interna kontrollen. Förvaltningen har därför tagit 
fram ett nytt förslag till intern kontrollplan 2023, sedan utskottets möte. 
 

Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-15 

• Intern kontrollplan 2023, daterad 2022-12-15 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-21 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
För åtgärd 
Controller Camilla Hallberg 
Controller Oliver Öst Långström 
HR-specialist Sofia Hörlin 
IKT strateg Peter Lundström 
Utvecklingsledare Camilla Svensson 
Verksamhetschef förskola Jenni Karlsson 
Grundskolechef Anna Rix Grönvall 
Verksamhetschef gy/vux Samuel Svensson 
Verksamhetschef Centrala Barn- och Elevhälsan 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-21 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 144 Samverkansavtal Osby kommun 
Ärendenummer UN 2022/270 
 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslaget till avtal för förskola, 

grundskola och fritidshem. 
2. Utbildningsnämnden ger ordförande för utbildningsnämnden i uppdrag att 

underteckna avtal, för Älmhults kommuns räkning. 
 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden  

 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun och Osby kommun har ett gällande avtal kring pedagogisk 
omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolan, som upprättades i 
december 2015. Osby kommun har gjort en översyn av avtalet. I sak innebär 
förändringarna inte någon skillnad, för det enskilda barnets/elevens möjlighet att 
få tillgång till verksamhet i de båda kommunerna. Förändringarna är gjorda för 
att bättre harmoniera med gällande lagstiftning, och för att vara tydligare. 
Vid utbildningsnämndens sammanträde i september, beslutades att diskussion 
skulle föras mellan de två samverkanskommunerna. Ordföranden i respektive 
kommuns nämnd har träffats tillsammans med förvaltningscheferna. De 
förändringar som utbildningsnämnden i Älmhult föreslog gällande att det är 
anordnarkommunens pris som gäller, samt att även internationella skolan 
omfattas av avtalet godtogs. Förslagen till förändring ska behandlas av 
respektive nämnd, innan avtal kan tecknas. 
 

Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-12-01 

• Uppdaterad version av samverkansavtal 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-21 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Barn- och utbildningsnämnden, Osby kommun 
Ekonomihandläggare Marie Lilja 
Controller Camilla Hallberg och Oliver Öst Långström 
Grundskolechef Anna Rix Grönvall 
Verksamhetschef förskola Jenni Karlsson 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 145 Månadsrapport november 
Ärendenummer UN 2021/118 
 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljning efter november. 
 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden har beslutat att budgetuppföljning ska göras varje månad 
utom januari, juni och juli.  
Totalt visar driftsprognosen att nämnden går mot ett nollresultat på helår. 
De olika kostnadsposterna överstiger budgeten med 11,2 mkr (intäkter), 0,1 mkr 
(personalkostnader) och 11,1 mkr (övriga kostnader).  
Samtliga verksamheter, förutom gymnasiet och vux, visar en positiv avvikelse 
per helår. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-07 

• Prognos per november 2022, utbildningsnämnden, daterad 2022-12-07 

• Volymer november 2022, daterad 2022-11-18 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
Controller Camilla Hallberg 
Controller Oliver Öst Långström 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 146 Budget 2023 
Ärendenummer UN 2022/84 
 

Sammanfattning av ärendet  
Roger Johansson utbildningschef, och Camilla Hallberg, controller går igenom 
förutsättningarna för budgeten 2023. Redovisning av nedanstående punkter görs:  

• Mål 
• Osäkerhetsfaktorer  
• Förändringar som skett sedan juni  
• Driftredovisning  
• Ökning av budget från 2022 till 2023.  
• Förändringar i budget 2023 
• Raminvesteringar och strategiska investeringar  
• Arbetsmiljö  

_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 147 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.  
Från och med 2022-03-23 redovisas anställningsavtal i separata rapporter, 
frånsett anställningar av personer som saknar personnummer. Övriga 
delegeringsbeslut redovisas som tidigare liksom anställningar, som saknar 
personnummer.  
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 2022-12-14 

• Rapport delegeringsbeslut daterad 2022-12-14 

• Avtalsrapport Utbildningsförvaltning, Tillsv anst, Månad 2022-11 

• Avtalsrapport Utbildningsförvaltning, Alla tidsbegr anst, Månad 2022-11 

• Avtalsrapport Utbildningsförvaltning, Timavlönade, Månad 2022-11 
____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 148 Utbildning för utbildningsnämnden 
 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden beslutar att en internutbildning ska anordnas den 1 mars 

2023, grundat på Skolverkets utbildningspaket.  
 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden  
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 mars 2023, hålls en utbildning för nämndens ledamöter, och dess 
ersättare. Utbildningen hålls i samband med nämndens sammanträde, den 1 mars 
2023, och grundar sig på Skolverkets utbildningspaket.  
 

Beslutsunderlag 
•  Denna protokollsanteckning, daterad 2022-12-21  
 

Utbildningsnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Stefan Jönsson (S) lägger ett förslag, att en internutbildning ska hållas för 
nämnden, den 1 mars 2023, grundat på Skolverkets utbildningspaket.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Thomas Harysson (C) frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt 
Stefan Jönssons (S) förslag, och finner att utbildningsnämnden gör så.  
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Roger Johansson, utbildningschef  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 149 Systematiska kvalitetsarbetet - 
huvudmannens analys 
Ärendenummer UN 2022/4 

 

Sammanfattning av ärendet 
Camilla Svensson, utvecklingsledare redovisar huvudmannens analys kring det 
systematiska kvalitetsarbetet.  
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 150 Boendesegregation - hur kan huvudmannen 
kompensera? 
Ärendenummer UN 2022/4 

 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Johansson, utbildningschef berättar om skolenkäten, och de mönster som 
framkommer i denna. Även information hur aktivt kompensatoriskt arbete gör 
skillnad. Tankar om hur man kan göra för att öka behörighetsnivån, för lärare på 
”utsatta skolor” lyfts.    
_____ 
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