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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-22   

 
Utbildningsnämnden 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Thomas Harrysson (C), ordförande  
Tomas Simonsson (M), 1:e vice ordförande  
Stefan Jönsson (S), 2:e vice ordförande  
Bengt Adolfsson (M)  
Kent Ballovarre (S)   
Håkan Pettersson (S)  
Ylva Sandström (C)  
Svetlana Volkova (SD)  
Jessica Wihlborg (C)  

 
Tjänstgörande ersättare 
 Thomas Johansson (S), ersätter Tommy Sahlberg (S)  
 Catarina Claesson (KD) ersätter Hans Cedergren (KD)  
 
 
Tjänstemän 
Roger Johansson, utbildningschef  
Christian Tegnvallius, sekreterare  
Jenni Karlsson, verksamhetschef förskola, § 71, 75  
Camilla Svensson, utvecklingsstrateg § 73   
Oliver Öst Långström, controller § 74-75  
Anna Rix Grönvall, verksamhetschef grundskola § 75  
Samuel Svensson, verksamhetschef gymnasium/vux § 75  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-22   

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Ärenden 
 

§ 67 Val av justerare 
 

5 
§ 68 Fastställande av föredragningslista 

 

6 
§ 69 Meddelanden 

 

7 
§ 70 Information 

 

8 
§ 71 Kvalitetsarbete; redovisning trivselenkät 

vårdnadshavare förskola 

2022/4 

9 

§ 72 Redovisning ej verkställda uppdrag 
2021/284 

10 
§ 73 Anmälan mot Internationella skolan - yttrande 

till Skolinspektionen, Dnr 2022:5314 

2022/147 

11 

§ 74 Månadsrapport maj 
2021/118 

12 
§ 75 Budgetförslag 2023-2025 

2022/84 

13 - 15 
§ 76 Redovisning av delegeringsbeslut 

2022/10 

16 
§ 77 Övrigt 

 

17 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-22 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 67 Val av justerare 
 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utser Bengt Adolfsson (M) att justera protokollet jämte ordförande, med 

Kent Ballovarre (S), som ersättare.  
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-22 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 68 Fastställande av föredragningslista 
 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden fastställer föredragningslistan  
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-22 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 69 Meddelanden 
 
Sammanfattning 
• Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-30 att godkänna den ekonomiska 

uppföljningen per mars 2022.  KS 2022/102 
• Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-30 att bevilja samtliga nämnder 

ansvarsfrihet för år 2021. KS 2022/100 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-22 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 70 Information 
 
Sammanfattning  
Roger Johansson utbildningschef ger information kring skolskjutsupphandling, 
och den dom som kommit från förvaltningsrätten, gällande Flexbuss överklagan.   
Information ges om nuvarande status på Haganässkolan. Rekryteringsprocessen 
för att hitta rektorer har påbörjats, med anställningsintervjuer. Även information 
om sökantalet för nästkommande läsår.  
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-22 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 71 Kvalitetsarbete; redovisning trivselenkät 
vårdnadshavare förskola 
Ärendenummer UN 2022/4 
 

Sammanfattning  
Jenni Karlsson, verksamhetschef förskola, redovisar resultaten från årets 
trivselenkät, gällande förskolor i Älmhults kommun.  
 

Underlag  
• Resultatrapport, trivselenkät förskola 2022, daterad 2022-05-19 

_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-22 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 72 Redovisning ej verkställda uppdrag 
Ärendenummer UN 2021/284 
 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningschef, Roger Johansson, redovisar utförda och ej utförda uppdrag,   
från kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, och utbildningsnämnden.  
Diskussion kring kostnaderna på Solrosens förskola kommer upp till diskussion.  
 

Underlag 
•  Redovisning av verkställda och ej verkställda uppdrag, till och från 

utbildningsnämnden   
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-22 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 73 Anmälan mot Internationella skolan - yttrande 
till Skolinspektionen, Dnr 2022:5314 
Ärendenummer UN 2022/147 
 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden lämnar yttrande till Skolinspektionen enligt 

utbildningsförvaltningens förslag. 
 

Beslutsnivå 
utbildningsnämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen har 2022-05-20 tagit emot en uppgift avseende Internationella 
skolan. Utifrån det har Skolinspektionen öppnat ett tillsynsärende och ställt ett 
antal frågor kring skolans antagningskrav som ska besvaras.  
 

Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-16 

• Utbildningsförvaltningens förslag till yttrande 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Skolinspektionen 
Rektor Maria Haglund 
Grundskolechef Anna Rix Grönvall 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-22 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 74 Månadsrapport maj 
Ärendenummer UN 2021/118 
 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljning efter maj. 
 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden har beslutat att budgetuppföljning ska göras varje månad 
utom januari, juni och juli.  
Prognos efter maj visar negativ avvikelse med 3 668 tkr. Intäkter förväntas öka 
enligt prognosen med 2 747 tkr och personalkostnader beräknas överstiga 
budgeterad kostnad med 7 111 tkr. Övriga kostnader förväntas understiga 
budgeten med 696 tkr. I prognosen ingår löneökningar för 2022 i vissa 
verksamheter.  
I fördelningen per verksamhet finns negativa avvikelser på grundskola, 
gymnasieskola, grundläggande vuxenutbildning. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-14 

• Prognos per maj 2022, utbildningsnämnden 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
Controller Daniel Akilisson 
Controller Oliver Öst Långström 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-22 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 75 Budgetförslag 2023-2025 
Ärendenummer UN 2022/84 
 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att föra över 1 231 tkr från 

utbildningsnämndens ram till kultur- och fritidsnämndens ram, för kostnader 
kopplade till idrottshallen på Paradisskolan. 

2. Utbildningsnämnden lämnar budgetförslag för 2023-2025 till 
kommunfullmäktige enligt förslag daterat 2022-06-16. Förslaget innebär en 
anhållan om 14 238 tkr ytterligare i driftbudget utöver justerad 
budgetanvisning för beräknad volymökning och kostnadsökning enligt tabell. 
Detta förutsatt att kompensation ges för höjt po-pålägg som beräknas till  
10 995 t kr.  

3. Utbildningsnämnden ser även behov av ytterligare 11 320 tkr som avser 
ambitionshöjande insatser enligt förvaltningens förslag. Satsningen på 
minskade gruppstorlekar på fritidshemmen tas bort från budgetäskandet.  

4. Utbildningsnämnden ser behov av en kartläggning av faktiskt vistelsetid på 
fritidshemmen för att säkerställa att förändringar av gruppstorlekar är en 
prioriterad åtgärd.  

 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna ska utifrån budgetanvisningar ta fram ett budgetförslag till 
kommunfullmäktige. Förutom drifts- och investeringsbudget ska förslaget även 
bland annat innehålla förslag till taxor och avgifter samt resultatmål. I 
budgetförslaget finns möjlighet att lägga till ett äskande utifrån 
volymökningar eller andra förändrade förutsättningar för nämnden. 
Kostnader för ökat po-pålägg har tagits bort från beräkningarna i enlighet med 
utbildningsnämndens utskott. Kompensation förutsätts erhållas utöver nuvarande 
budgetanvisning. 
 

13



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-22 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsunderlag 
•  Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-16 

• Budgetförslag 2023-2025 daterat 2022-06-16 

• Bilaga 1 budgetförslag 2023-2025 

• Bilaga 2 investeringsanslag och ram 

• Bilaga 3 taxor och avgifter 

• Bilaga prognos barn- och elevantal 
 

Utbildningsnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Ordförande Thomas Harrysson (C), med C, M, och KD föreslår följande:  
A. Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att föra över 1 231 tkr från 

utbildningsnämndens ram till kultur- och fritidsnämndens ram, för kostnader 
kopplade till idrottshallen på Paradisskolan. 

B. Utbildningsnämnden lämnar budgetförslag för 2023-2025 till 
kommunfullmäktige enligt förslag daterat 2022-06-16. Förslaget innebär en 
anhållan om 14 238 tkr ytterligare i driftbudget utöver justerad 
budgetanvisning för beräknad volymökning och kostnadsökning enligt tabell. 
Detta förutsatt att kompensation ges för höjt po-pålägg som beräknas till  
10 995 t kr.  

C. Utbildningsnämnden ser även behov av ytterligare 11 320 tkr som avser 
ambitionshöjande insatser enligt förvaltningens förslag. Satsningen på 
minskade gruppstorlekar på fritidshemmen tas bort från budgetäskandet.  

D. Utbildningsnämnden ser behov av en kartläggning av faktiskt vistelsetid på 
fritidshemmen för att säkerställa att förändringar av gruppstorlekar är en 
prioriterad åtgärd.  

Stefan Jönsson (S) för Socialdemokraterna yrkar för Utbildningsförvaltningens 
förslag enligt nedan:  
E. Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att föra över 1 231 tkr från 

utbildningsnämndens ram till kultur- och fritidsnämndens ram, för kostnader 
kopplade till idrottshallen på Paradisskolan. 

F. Utbildningsnämnden lämnar budgetförslag för 2023-2025 till 
kommunfullmäktige enligt förslag daterat 2022-06-16. Förslaget innebär en 
anhållan om 28 965 tkr ytterligare i driftbudget utöver justerad 

14



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-22 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

budgetanvisning, varav 14 727 tkr avser ambitionshöjande insatser. Utöver 
det förutsätts kompensation för höjt po-pålägg som beräknas till 10 995 tkr.  

 
Beslutsgång  
Ordförande Thomas Harrysson frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt 
Thomas Harryssons förslag enligt punkt A, B, C, och D, och finner att 
utbildningsnämnden, beslutar enligt Thomas Harryssons förslag i punkt A, B, C 
och D.  
Omröstning begärs  
Utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång:  
Ja-röst för bifall till Thomas Harryssons förslag.  
Nej-röst för avslag för Thomas Harryssons förslag.  
 
Omröstningsresultat 
Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar utbildningsnämnden att bifalla Thomas 
Harryssons förslag.  
 
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)   Svetlana Volkova (SD) 
Thomas Harrysson (C)   Thomas Johansson (S)   
Catarina Claesson (KD)  
 

Reservation  
Stefan Jönsson reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.  
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
Controller Daniel Akilisson 
Controller Oliver Öst Långström 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-22 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 76 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. 
Övriga delegeringsbeslut redovisas som tidigare.  
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 2022-06-16 

• Rapport delegeringsbeslut daterad 2022-06-16 

• Avtalsrapport Utbildningsförvaltning, Tillsv anst, Månad 2022-05 

• Avtalsrapport Utbildningsförvaltning, Alla tidsbegr anst, Månad 2022-05 

• Avtalsrapport Utbildningsförvaltning, Timavlönade, Månad 2022-05 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-22 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 77 Övrigt 
 
Sammanfattning  
Stefan Jönsson (S) frågar om det finns någon plan för om det dröjer, innan 
bygget på Linneskolan kommer igång. Roger Johansson, utbildningschef 
meddelar att det kan bli aktuellt med fler moduler. Därefter diskussion kring 
andra lösningar.  
Roger Johansson, utbildningschef, tar upp en idé om att låta nya ledamöter 
utbildas. Sedan diskussion, om hur formen för detta skulle kunna se ut.  
_____ 
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