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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-01   

 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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), §§ 89-95, deltar på distans 
 
Tjänstgörande ersättare 
 Juhani Lämsä (SD), §§ 96-99, deltar på distans 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
 Juhani Lämsä (SD), §§ 89-95, deltar på distans 
 
 
 
Tjänstemän 
Roger Johansson, utbildningschef 
Eva-Marie Andersson, sekreterare 
Jenni Karlsson, verksamhetschef förskola § 97, deltar på distans 
Camilla Svensson, utvecklingsstrateg §§ 96-98, deltar på distans 
Anna Rix Grönvall, grundskolechef §§ 96-97, deltar på distans 
Samuel Svensson, verksamhetschef gy/vux §§ 96-97, deltar på distans 
Annika Bardh, rektor § 95, deltar på distans 
Paul Robertsson, utvecklingschef § 94, deltar på distans 
Arpine Minasyan, stadsarkitekt § 94, deltar på distans 
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§ 90 Meddelanden 
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§ 91 Information 

 

6 
§ 92 Fördelning av tillägg "skolmiljarden" 
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7 
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2018/116 

8 
§ 94 Utbyggnad Haganässkolan-redovisning 

förstudie 

2021/122 
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10 
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2021/73 

12 

§ 98 Anmälan mot Gemöskolan-yttrande till 
Skolinspektionen 

2021/184 

13 
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§ 89 Fastställande av föredragningslista 
 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden fastställer föredragningslistan. 
_____ 
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 2021-09-01 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 90 Meddelanden 
 
Sammanfattning  
  Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-21 om ny resepolicy och riktlinjer för 

resor i tjänsten. KS 2021/10 

 Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-21 att bifalla motion om 
suicidprevention och ge socialnämnden i uppdrag att i samarbete med 
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ta fram lokal 
handlingsplan för suicidprevention. KS 2020/157 

 Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-31 om policy för sociala medier. KS 
2021/69 

 Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-21 att godkänna delårsrapport 1 och 
tillföra socialnämnden 8 mkr. KS 2021/63 

 Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08 att uppdra till nämnder med negativa 
budgetavvikelser att redovisa åtgärdsplan för budget i balans till 
kommunstyrelsen senast per delårsrapport 2, samt uppdra till nämnder att vid 
behov revidera aktiviteter för att bidra till att uppnå resultatmål och 
återrapportera dessa till kommunstyrelsen senast per delårsrapport 2. KS 
2021/63 

 Skrivelse från Stefan Jönsson (S) och Eva Ballovarre (S) angående problem 
kring skolskjuts i Älmhults kommun, samt svar från Gusten Mårtensson (C) 
och Elisabeth Peltola (C). 

_____ 
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Justerandes signaturer   
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§ 91 Information 
 

Sammanfattning 
Skolinspektionen kommer genomföra en riktad kvalitetsgranskning inom 
vuxenutbildningen i höst. Området är lärares kompetensutveckling. 
Den tidigare kön till SFI på kvällstid är nu borta, vilket möjliggjorts genom 
anställning av ytterligare två lärare.  
Höstens första fall av Covid 19 har varit på en av skolorna. Ej aktuellt med 
distans- eller fjärrundervisning. 
Närvaron på fritids i sommar har varit mycket lägre än vad som anmälts av 
vårdnadshavare innan.  
Många synpunkter kommer på skolskjutsar både vad gäller turer och säkerhet. 
Ärendet är högsta prioritet på förvaltningen. Stefan Jönsson (S) aktualiserar att 
det är aktuellt att lämna synpunkter inför kommande upphandling av skolskjuts. 
Restid bör läggas till i upphandlingen 
I rektorsgruppen är det vissa förändringar från hösten. Marianne Stehn kommer 
vikariera som gymnasierektor på Haganässkolan. Tillförordnad biträdande rektor 
för IB-programmet är Karin Ringblom.  
_____ 
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 2021-09-01 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 92 Fördelning av tillägg "skolmiljarden" 
Ärendenummer UN 2020/30 
 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden beslutar att fördela tillägget till ”skolmiljarden” mellan 

grundskola, 83 %, och gymnasieskola, 17 %. 
2. Utbildningsnämnden beslutar att fördela vidare tillägget till fristående 

verksamhet efter samma princip: 5 % av elevantalet ger 5 % av bidraget. 
Avstämningsdatum är 15 september. 

 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade 2021-03-31 hur Älmhults andel av så kallade 
”skolmiljarden” skulle fördelas. Regeringen har sedan beslutat utöka stödet med 
ytterligare 250 mkr, vilket innebär ytterligare 490 tkr i bidrag till Älmhults 
kommun. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för 
kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de 
har rätt till, trots pandemin. 
Utbildningsförvaltningen föreslår att tillägget fördelas enligt samma principer 
som för grundtilldelningen; grundskola 83 % och gymnasieskola 17 %. 
Fristående verksamhet får efter andel av elevantalet.  
 

Beslutsunderlag 
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-10. 
_____ 
Beslutet skickas till  
Rektor Virestads friskola 
Rektor Thoren Framtid Älmhult 
Ekonomihandläggare Marie Lilja 
Controller Daniel Akilisson 
Verksamhetschef gy/vux Samuel Svensson 
Grundskolechef Anna Rix Grönvall
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Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 93 Ryfors skola, permanent f-6 skola 
Ärendenummer UN 2018/116 
 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden beslutar att Ryfors skola permanent blir en f-6 skola. 
2. Utbildningsnämnden beslutar att förändringen beaktas i budgetprocessen 

inför 2023. 
 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ryfors skola fungerar tillfälligt som f-6 skola från och med höstterminen 2021. 
Skolan har tidigare även varit en f-9 skola. Utbildningsförvaltningen har fått i 
uppdrag att se över förutsättningarna för göra Ryfors skola till en permanent f-6 
skola. Förvaltningen konstaterar att det finns tre grundläggande aspekter som är 
avgörande för vilket beslut som fattas: skolans resultat, ekonomi och politiska 
överväganden 
 

Beslutsunderlag 
  Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-12 

 Utredning Ryfors skola daterad 2021-03-23 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Rektor Ryfors skola, Charlotta Gustafsson  
Grundskolechef Anna Rix Grönvall 
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Utbildningsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 94 Utbyggnad Haganässkolan-redovisning 
förstudie 
Ärendenummer UN 2021/122 
 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har 2021-02-23 gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag 
att i samverkan med tekniska förvaltningen och utbildningsförvaltningen ta fram 
en förstudie. Förstudien ska innehålla behov av utbyggnad och utformning, 
analys kring vilka verksamheter som ska inrymmas i skolan, hur närmiljön runt 
skolan ska utformas samt en kostnadsberäkning av förslaget. 
Utvecklingschef Paul Robertsson och stadsarkitekt Arpine Minasyan redovisar 
från arbetet med förstudien. 
_____ 
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 2021-09-01 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 95 Särskolans verksamhet 
Ärendenummer UN 2021/73 
 

Sammanfattning  
Rektor Annika Bardh informerar om skolformen särskola och 
särskoleverksamheten inom grundskola, gymnasium och vuxenutbildning i 
Älmhult.  
_____ 
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 2021-09-01 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 96 Kvalitetsarbete; Redovisning preliminära 
betygsresultat 2021 
Ärendenummer UN 2021/73 
 

Sammanfattning  
Utvecklingsstrateg Camilla Svensson informerar om preliminära betygsresultat 
från vårterminen 2021 inom grundskolan åk 6 och 9 samt för avgångselever från 
gymnasiet. Analys av resultaten pågår och vissa åtgärder är redan planerade för 
att förbättra resultaten inom gymnasiet. Nämnden kommer informeras under 
hösten om det fortsatta arbetet. Uppföljning av avgångselever sker inom det 
kommunala aktivitetsansvaret, KAA. 
_____ 
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 2021-09-01 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 97 Kvalitetsarbete; Kvalitetsrapport "Normer och 
värden" 
Ärendenummer UN 2021/73 
 

Sammanfattning  
Utbildningsförvaltningen i Älmhults kommun arbetar sedan läsåret 2020/2021 
enligt en ny struktur för det systematiska kvalitetsarbetet, både på 
förvaltningsövergripande nivå och på respektive förskole- och skolenhet. 
Utbildningsförvaltningen har tre avstämningsperioder per verksamhetsår då 
samtliga enheters måluppfyllelse, arbete, förutsättningar och utvecklingsbehov 
följs upp och analyseras utifrån olika delar i styrdokumenten.  
Utvecklingsstrateg Camilla Svensson och pedagogisk utvecklare Caroline 
Johansson informerar från kvalitetsrapporten inom avstämningsområdet Normer 
och värden. 
  

Underlag 
  Kvalitetsrapport Normer och värden, daterad 2021-08-19. 
_____ 
 

12



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-01 Sidnummer, beslut 1(1) 
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Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 98 Anmälan mot Gemöskolan-yttrande till 
Skolinspektionen, Dnr SI 2021:3234 
Ärendenummer UN 2021/184 
 

Utbildningsnämndens beslut 
 Utbildningsnämnden lämnar yttrande till Skolinspektionen enligt 

utbildningsförvaltningens förslag, daterat 2021-08-10. 
 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen har den 6 maj 2021 tagit emot en anmälan som rör 
Gemöskolan. Älmhults kommun har i juni lämnat ett yttrande utifrån specifika 
frågeställningar gällande elevens rätt till stöd. Eftersom anmälarens klagomål 
inte tidigare har lämnats till huvudmannens klagomålshantering har 
Skolinspektionen även beslutat att överlämna ärendet till Älmhults kommun för 
utredning och eventuella åtgärder.  
Huvudmannen ska senast den 6 september redovisa till Skolinspektionen vad 
utredningen visar samt eventuella åtgärder.  
 

Beslutsunderlag 
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-26 

 Huvudmannens redovisning med anledning av anmälan mot Gemöskolan i 
Älmhults kommun, daterad 2021-08-10. 

_____ 
 
Beslutet skickas till  
Skolinspektionen 
Rektor Gemöskolan Anna Wilhelmsson Hallum 
Grundskolechef Anna Rix Grönvall 
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Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 99 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 2021-08-26 

 Rapport delegeringsbeslut daterad 2021-08-26 
_____ 
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