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 2021-04-28   

 
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), deltar på distans 
 
Tjänstgörande ersättare 
  
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Rumiana Miteva De Reyes (M), deltar på distans 
Karl-Bertil Bertilsson (V), deltar på distans 
 
Tjänstemän 
Roger Johansson, utbildningschef 
Eva-Marie Andersson, sekreterare 
Alexander Bråhammar, arbetsmarknadscontroller § 60, deltar på distans 
Samuel Svensson, verksamhetschef gy/vux §§ 61 deltar på distans 
Camilla Hallberg, controller § 63, deltar på distans 
Daniel Akilisson, controller § 63, deltar på distans 
Anna Rix Grönvall, grundskolechef § 64, deltar på distans 
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Justerandes signaturer   
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Ärenden 
 

§ 57 Fastställande av föredragningslista 
 

4 
§ 58 Meddelanden 

 

5 
§ 59 Information 

 

6 
§ 60 Uppföljning kommunala aktivitetsansvaret 

(KAA) 

2021/128 

7 

§ 61 Kvalitetspunkt - Öppna jämförelser gymnasiet 
2021/73 

8 
§ 62 Budget 2022-diskussion resultatmål 

2021/118 

9 
§ 63 Delårsrapport 1 

2020/30 

10 
§ 64 Anmälan mot Elmeskolan - yttrande till 

Skolinspektionen 

2021/99 

11 

§ 65 Redovisning av delegeringsbeslut 
2021/17 

12 
§ 66 Övrigt 

 

13 
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Utbildningsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 57 Fastställande av föredragningslista 
 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden fastställer föredragningslistan. 
_____ 
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Utbildningsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 58 Meddelanden 
 

Sammanfattning  
 Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-29 att utse Christoffer Thell (M) till er-

sättare i utbildningsnämnden efter Erik Ederfors (M). KS 2021/22 

 Kommunstyrelsens beslut 2021-03-09 att ge kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att i samverkan med tekniska förvaltningen samt utbildningsförvalt-
ningen ta fram en förstudie kring utbyggnad av Haganässkolan. Förstudien 
ska redovisas till tekniska nämnden och utbildningsnämnden tillsammans 
med kommunstyrelsen. KS 2020/153 

 Antal invånare i åldern 0–15 år per geografiskt område i Älmhults kommun, 
2021-03-30. UN 2021/5 

_____
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 2021-04-28 Sidnummer, beslut 1(1) 
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Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 59 Information 
 

Sammanfattning  
Information om coronaläget på utbildningsförvaltningen och i Kronobergs län. 
Nytt 3-årigt läraravtal är klart. 
Information om processen ”Gynnsam samverkan för barnens bästa” som är en 
modell framtagen i samarbete mellan socialförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen. 
_____ 
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Utbildningsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 60 Uppföljning kommunala aktivitetsansvaret 
(KAA) 
Ärendenummer UN 2021/128 
 

Sammanfattning  
Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folk-
bokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt men som inte har fyllt 
20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i 
gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. 
Aktivitetsansvaret (KAA) ställer krav på att kommunen håller sig informerad om 
vilka som tillhör målgruppen, kontaktar dessa och erbjuder dem lämpliga indivi-
duella åtgärder. Aktivitetsansvaret förutsätter att insatser genomförs under hela 
året och omfattar allt från kartläggning och uppsökande verksamhet för att hitta 
de berörda ungdomarna, till olika insatser för att i första hand motivera ungdo-
mar att påbörja eller återuppta en utbildning. 
Arbetsmarknadskoordinator Alexander Bråhammar redovisar arbetet samt nulä-
gesrapport för ungdomar i målgruppen för KAA.  
 

Underlag 
 Redovisning kommunala aktivitetsansvaret, KAA, våren 2021 
_____ 
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Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 61 Kvalitetspunkt - Öppna jämförelser gymnasiet 
Ärendenummer UN 2021/73 
 

Sammanfattning  
Samuel Svensson verksamhetschef gymnasium/vux, presenterar nyckeltal för 
Haganässkolan i huvudsak för perioden 2014–2020.  
I presentationen finns kommunens resultat för ett urval av nyckeltalen, 
tillsammans med genomsnittet för hela riket. Det lägsta och det högsta värdet 
bland rikets kommuner finns också med, för att visa på spridningen. För varje 
nyckeltal redovisas också resultaten för de kommunala skolorna uppdelat på 
kvinnor och män, tillsammans med motsvarande värde i riket för jämförelse. 
 

Underlag 
 Öppna jämförelser gymnasieskola 2021. 
_____ 
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Utbildningsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 62 Budget 2022-diskussion resultatmål 
Ärendenummer UN 2021/118 
 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige fastslår varje år vilka mål, som ska gälla för nämnderna i 
samband med budgetbeslutet. Utbildningsnämnden ska i juni tillsammans med 
budgetförslaget lämna förslag på mål till kommunfullmäktige. Varje nämnd kan 
föreslå nya mål eller revidering av dessa. Efter att ha använt nuvarande mål 
under lite mer än ett år föreslår förvaltningen ett antal ändringar av nuvarande 
mål.  
Utbildningschef Roger Johansson presenterar utbildningsförvaltningens förslag 
som underlag för diskussion. 
 

Underlag 
 Förslag till reviderade resultatmål, daterad 2021-03-29. 

 Delområdesprognos 2020–2032, Älmhults kommun  
_____ 

9



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 63 Delårsrapport 1 
Ärendenummer UN 2020/30 
 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner delårsrapport 1. 
 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden har tagit fram en delårsrapport till kommunfullmäktige 
innehållande: 
1) Prognos driftsredovisning 
2) Prognos investeringsredovisning 
3) Prognos resultatmål 
Utbildningsnämnden förväntas att gå med underskott på 402 tkr.  
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-22 

 Delårsrapport 1 – 2021. 

 Bilaga 1 – Investeringsredovisning Anslag 

 Bilaga 2 – Investeringsredovisning Ram 

 Bilaga 4 Månadsrapport mars 2021 
_____ 
Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen
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Utbildningsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 64 Anmälan mot Elmeskolan - yttrande till Skol-
inspektionen, dnr SI 2021:1687 
Ärendenummer UN 2021/99 
 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden lämnar yttrande till Skolinspektionen enligt utbild-

ningsförvaltningens förslag, daterat 2021-04-20. 
 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen har den 4 mars 2021 tagit emot en anmälan som rör 
Elmeskolan. Skolinspektionen har tidigare skickat en begäran om yttrande till 
Älmhults kommun gällande rätten till stödinsatser. Den besvarades via delege-
ringsbeslut av nämndens ordförande på grund av kort svarstid. Med anledning av 
vad som framkommit i ärendet ställer Skolinspektionen kompletterande frågor 
gällande den aktuella elevens frånvaro och rätten till utbildning under läsåret 
2020/2021. 
 

Beslutsunderlag 
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-21 

 Utbildningsförvaltningens förslag till yttrande, daterat 2021-04-20 
_____ 
 
Beslutet skickas till  
Skolinspektionen 
Grundskolechef Anna Rix Grönvall 
Rektor Elmeskolan Eva-Lena Brafield 

11



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 65 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 2021-04-22 

 Rapport delegeringsbeslut daterad 2021-04-21 
_____ 
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Utbildningsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 66 Övrigt 
 

Sammanfattning  
Stefan Jönsson (S) önskar uppdatering av Elmeskolans framtid? 
Ärendet återkommer på utskott i maj. 
_____ 
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