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Utbildningsnämnden

Plats och tid Utbildningsförvaltningen i Alvesta den 6 november 2018 kl. 13:00- 15.40
Ajournering mellan§ 51 och§ 52 klockan 14.30- 14.50

Justerade paragrafer 49-62 Dnr: NUT 2018/001.006

Beslutande Lars-Olof Petersson (S) ordf
Tomas Hetlevik (S)
Phlogy Ludiongo (S)
RolfMarklund (S)
Mats Nilsson (C) 1 :e vice ordf
Lavinia Strömberg (S) ersätter Jonas Engkvist (C)
Helen Gustavsson (M) ersätter Gunilla Gustafson (M)
Björn Tisjö (M) 2:e vice ordf
Hans Svensson (V)
Suzanne Karlsson (AA) ersätter Magnus Svensson (AA)

Övriga deltagare Carsten Wulf, förvaltningschef
Therese Dahl, nämndsekreterare
Helena Odelgård, kvalitetsutvecklare § 51
Marita Vik, ekonom§§ 52-53
Ulrika Källström, ekonom§§ 52-53
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Justering tid och
plats

Sekreterare

Ordförande

Alvesta 2018-11-08 kl. 08.45

QMA revv.:.,_,,,,__ _
Therese Dahl

Justerare .....c. .

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-11-06
Anslaget under tiden 2018-11-08 - 2018-12-03

~~r;:r~::flats ..~s~~~en i Alv~.:~.: _
Therese Dahl

Utdragsbestyrkande

Justerarnas signaturer
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UN §49

Godkännande av dagordningen
§ 49 Godkännande av dagordningen
§ 50 Informations- och diskussionsärende
§ 51 Systematiskt kvalitetsarbete: Kunskap och lärande
§ 52 Skrivelse (M) angående resekort studerande
§ 53 Mål och budget 2019
§ 54 Internkontrollplan 2019
§ 55 Återrapportering av utbildningsnämndens internkontroll 2018
§ 56 Budgetreglering volymförändringar vid införande av ny
resursfördelningsmodell 2018
§ 57 Nya lokaler till förskolan i Moheda
§ 58 Förslag om överflyttning av Stenlyckeklubbens verksamhet från
utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden
§ 59 Arbetsår för elever och personal läsåret 2019/2020
§ 60 Tilläggsäskande lokalförändringar Mohedaskolans gamla del
§ 61 Redovisning av delegationsbeslut
§ 62 Meddelanden

Beslut
Dagordningen godkänns.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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UN §50 Dnr NUT 2018/2.009

Informations- och diskussionsärende

Beslutsunderlag
1. Elevtalssammanställning oktober 2018
2. Sjukfrånvarostatistik UF

Redogörelse
Ordförande informerar Utbildningsnämnden om följande:

• Sweco-rapport kring utredningsuppdrag om lokaler och verksamheter inom
utbildningsförvaltningen i centrala Alvesta, NUT 2017/600, kommer att presenteras
på Utbildningsnämndens sammanträde den 11 december.

Förvaltningschefen informerar Utbildningsnämnden om följande:
• Ärendet av flytt av Allbo lärcenters verksamhet till individ- och familjeomsorgen.

Redovisning är gjord av utsett utredare som menar att vissa delar med fördel kan
vara kvar i Utbildningsförvaltningen. Utredningen är överlämnad till kommunchef.
Ett tjänstemannaförslag kommer att lämnas över till Kommunfullmäktige.

• Projekt samverkan för bästa skola. På enhetsnivå har förbättringar visats sig dels i
kompetensutveckling och dels via kollegialt lärande. Det har även varit vissa
insatser på huvudmannanivå som har förbättrat det systematiska kvalitetsarbetet. En
slutrapport kommer att lämnas under våren 2019.

• Ny förskola i Moheda. En samrådsgrupp har skapats i ett första steg för att
diskutera var en ny förskola ska placeras. Det kommer inte att föregripa eventuella
kommande beslut.

Paragrafen ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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UN§ 51 Dnr NUT 2018/33.012

Systematiskt kvalitetsarbete: Kunskap och lärande

Beslutsunderlag
l. SKA, del A

Redogörelse
Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på området
Kunskap och lärande redovisas.

Beredning
UN AU§ 39, 2018-10-16

Beslutsgång
Lars-OlofPetersson (S): Föreslå att redovisa kommande betyg för
årskurs 6 och 9 på Utbildningsnämndens sammanträde i februari.

Beslut
1. Lägga redovisning av systematiskt kvalitetsarbete: Kunskap och lärande till

handlingarna.
2. Redovisa kommande betyg för årskurs 6 och 9 på Utbildningsnämndens sammanträde i

februari.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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UN §52 Dnr NUT 2018/515.609

Skrivelse (M) angående resekort studerande

Beslutsunderlag

Redogörelse
På utbildningsnämndens sammanträde den 2 oktober 2018, § 46, fick
utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda nuläget samt lämna en beskrivning på hur
buss- och tågkortshantering fungerar i utbildningsförvaltningen.

Beredning
UN AU§ 40, 2018-10-16

Beslut
1. Uppdra åt utbildningsförvaltningen att upprätta ett regelverk kring buss- och

tågkortshantering.
2. Uppdra åt utbildningsförvaltningen att återrapportera regelverket på utbild

ningsnämndens sammanträde den 11 december 2018.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen
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UN§ 53 Dnr NUT 2018/404.041

Mål och budget 2019
1. Verksamhetsplan med intern budget för 2019

Redogörelse
Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2018, § 61, om budget för
Alvesta kommun 2019. Driftbudget för utbildningsnämnden 2019
uppgår till 531 456 tkr och investeringsbudgeten till 4 400 tkr.
Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att senast den 15
november 2018 besluta om verksamhetsplan med internbudget för år
2019.

Beredning
UN AU§ 41, 2018-10-16

Beslutsgång
Lars-OlofPetersson (S): Föreslå att medel avsedda för bästa skola
riktas mot Haga- och Grönkullaskolan samt att resterande medel riktas
mot tidiga insatser. Dessa åtgärder ska återrapporteras till
Utbildningsnämnden.

Beslut
1. Godkänna mål och verksamhetsplan för 2019.
2. Medel avsedda för bästa skola riktas mot Haga- och Grönkullaskolan samt att

resterande medel riktas mot tidiga insatser. Dessa åtgärder ska återrapporteras till
Utbildningsnämnden.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
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UN§ 54 Dnr NUT 2018/602.007

Internkontrollplan 2019

Beslutsunderlag
l. Förslag till internkontrollplan för 2019

Redogörelse
Enligt de förvaltningsövergripande anvisningarna för intern kontroll
från kommunens ekonomi- och upphandlingsavdelning ska nämnden
varje år i samband med fastställande av internbudget, anta en särskild plan för
den interna kontrollen.

Förslag till internkontrollplan 2019 bygger på en analys av väsentliga områden,
där en risk att inte nå målen kan finnas.

Beredning
UN AU§ 42, 2018-10-16

Beslut
Godkänna internkontrollplan för 2019.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen
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UN§ 55 Dnr NUT 2017/586.007

Aterrapportering av utbildningsnämndens internkontroll
2018

Beslutsunderlag
1. Aterrapportering av utbildningsnämndens intern kontroll 2018

Redogörelse
I Utbildningsnämndens interna kontrollplan för 2018 (UN§ 69/2017) finns kontroll
punkter vilka har följts upp under året enligt framtagen checklista. För samtliga
punkter har konstateras att det finns rutiner, för några punkter finns dock förslag till
åtgärder.

Fem kontrollområden, i utbildningsnämndens internkontrollplan har funnits
anledning att åtgärda. I en av 2018 års kontrollmoment, tillbuds
rapporter/incidentrapporter/kränkande utredningar, bedöms resultatet vara
bristfälligt. Åtgärderna för att minska/eliminera riskerna inom detta kontrollområde
ska därför vara att kontrollpunkten ska finnas med även i 2019 års
internkontrollplan och följas upp vid återrapporteringen av 2019 års uppföljning.

Ytterligare kontrollpunkter i 2018 års kommunövergripande interna kontrollplan,
attestförteckning/systembehörighet, representation, projekt samt löner och
analyslista, har funnits anledning att åtgärda.

Resultatet av kontrollerna är att åtta av totalt tolv kontrollpunkter för 2018 är
tillräckliga. Två områden är utan anmärkning och det är kosthantering och
representation.

Beredning
UNAU§ 43, 2018-10-16

Beslut
Godkänna återrapporteringen av utbildningsnämndens internkontroll 2018.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsen
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UN§ 56 Dnr NUT 2018/621.049

Budgetreglering volymförändringar vid införande av ny
resursfördelningsmodell 2018

Beslutsunderlag
l. Tjänsteskrivelse, 2018-10-15

Redogörelse
Kommunstyrelsen fick i november 2017 i uppdrag att utarbeta och
besluta om en resursfördelningsmodell som hanterar faktiskt utfall
avseende volymförändringar gällande utbildningsnämnden.

Justering av utbildningsnämndens budgetram för volymförändringar,
fortsättningsvis kallad "volympeng" delas in tre delar och utgår ifrån
ett antal principer. Inför budget 2018 efterfrågades en särskild
budgetreglering eftersom det inte fanns något ingångsvärde att
stämma av emot.

Utgångsläget är att kommunfullmäktiges fastställda budget 2017 för
utbildningsnämnden innefattar kompensation för volymförändringar
av antal barn-och elever förhöstterminen 2017. Ingen
kompensation/reglering för volymförändringar har gjorts i budget
2018. Eftersom en ny modell börjar gälla från 2018, finns inget
ingångsvärde för 2018. För att få ett rätt ingångsvärde för 2018 och en
infasning inför tillämpning av ny modell behövs en reglering för
helårseffekten läsåret 2017/18.

Beredning
UN AU§ 48, 2018-10-16

Beslut
Äska om budgettillskott för 2018 enligt uträkning, totalt 4 414 350
kronor, som ett införandebelopp avseende helårseffekt läsåret
2017/2018. lnförandebeloppet ligger kvar i budget även kommande år.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsen

IJrârnassi
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UN§ 57 Dnr NUT 2018/605.640

Nya lokaler till förskolan i Moheda

Beslutsunderlag
l. Underlag nämnden, 2018-09-04

Redogörelse
I Mohedaområdet finns i dagsläget 4 förskolor, med totalt 13
avdelningar och plats för cirka 240 barn.

Av 13 avdelningarna är det 5 som återfinns i paviljonger på
Vegbybacken. Även om barnantalet sjunker något framöver, jämfört
med dagens topp, finns fortsatt behov av ca 13 avdelningar, dels för
att klara fullmäktiges mål och barngruppsstorlekar och dels för att
svara upp till statens målsättningar och mindre barngrupper, med
statsbidrag kopplat till målet.

Att bedriva verksamhet i paviljonger får beskrivas som en temporär
insats, som används vid akuta behov eller tillfälliga toppar. Nuvarande
paviljonger är förhyrda till hösten 2021. Då det på sikt finns ett behov
av förskoleavdelningar i Moheda är förslaget att lösa denna temporära
insats med en nyetablerad förskola.

Beredning
UN AU§ 44, 2018-10-16

Beslut
Hemställa hos Kommunfullmäktige om inriktningsbeslut för byggande av
ny förskola i Moheda.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
Kommunfullmäktige
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UN§ 58 Dnr NUT 2018/606.012

Förslag om överflyttning av Stenlyckeklubbens
verksamhet från utbildningsnämnden till kultur- och
fritidsnämnden

Beslutsunderlag
1. Beslutsunderlag, 2018-10-07

Redogörelse
Utbildningsnämnden tog den 17 februari 2016 beslut angående fritidsklubb för
mellanstadieelever på Grönkullaskolan. I underlaget för beslutet framgår att
målet med fritidsklubben är att förbättra trygghet och integration samt skapa
positiva sysselsättningar för skolans mellanstadieelever efter skoltid.
Uppdraget har utvidgats till att innefatta även Prästängsskolans
mellanstadieelever.

Fritidsgården i Alvesta fick uppdraget att bedriva verksamheten
"Stenlyckeklubben". Verksamheten startade den 19 september 2016 på Alvesta
Fritidsgård. Verksamheten avslutades i juni 2017 då den enligt utvärderingen ej
uppfyllde sitt syfte. Efter detta har dialog pågått mellan kultur- och
fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningen hur denna verksamhet skulle
kunna utvecklas och förbättras. Fritidsgårdschefen fick uppdraget hösten 2017
att ge förslag på organisation för verksamheten. Tillsammans med
utbildningsförvaltningen diskuterades det fram att under våren 2018 ge
Fritidsgården ansvar och budget för att fortsätta arbetet med verksamheten
"Stenlyckeklubben".

Beredning
UN AU§ 45, 2018-10-16

Beslutsgång
Björn Tisjö (M): Föreslå att uppdraget för "Stenlyckeklubben" flyttas
över till kultur- och fritidsnämnden men att budgeterade medel lyfts
på kommande budgetberedning.

Mats Nilsson (C) lämnar sammanträdet 15.23 - 15.28.
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Ordförande ställer proposition på utbildningsnämndens arbetsutskotts
förslag och Tisjös (M) förslag och finner att utbildningsnämnden
beslutar enligt utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag.

Beslut
Föreslå Kommunfullmäktige besluta om överföring av uppdrag och budget
på 600 000 kronor för "Stenlyckeklubben" från utbildningsnämnden till
kultur- och fritidsnämnden.

Beslutet ska skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige
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UN§ 59 Dnr NUT 2018/607.608

Arbetsår för elever och personal läsåret 2019/2020

Beslutsunderlag
l. Elevernas arbetsår i Alvesta kommun läsåret 2019/2020
2. Arbetsår 2019/2020 för personal inom skola och barnomsorg
3. MBL-protokoll, 2018-10-19

Redogörelse
Förslag till arbetsår för elever och personal läsåret 2019/2020 ska beslutas på
utbildningsnämndens sammanträde den 6 november 2018.

Beredning
UN AU§ 46, 2018-10-16

Beslutsgång
Mats Nilsson (C): Yrkar bifall till förslaget.

Beslut
Anta förslag till arbetsår för elever och personal läsåret 2019/2020.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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UN§ 60 Dnr NUT 2016/610.291

Tilläggsäskande lokalförändringar Mohedaskolans gamla
del

Beslutsunderlag
l. Beslutsunderlag, 2018-10-15

Redogörelse
Mohedaskolan är inne i en om- och tillbyggnadsfas, där respektive del
är ett eget projekt tidsmässigt och/eller budgetmässigt.

I och med nya delar följer flytt av befintlig verksamhet i gamla
skoldelen. Bland annat flyttas all undervisning i musik, slöjd och bild
till den nya skoldelen och lämnar nuvarande utrymmen. För att få
ändamålsenliga lokaler i hela skolan och tillföra de nya klassrum som
behövs för att klara ett ökat elevantal, behöver nuvarande salar för
praktisk/estetiska ämnen ställas om för annan teoretisk undervisning.

I gamla skoldelen finns också behov av mer elevytor för högstadiet,
med trygghet och studiero i fokus. Åven kemisal är i behov av
kompletterande ytor för att kunna bedriva effektiv undervisning och
hantera timplan. I denna del påverkas även personalens utrymmen, för
rast och för arbetsrum. Slutligen finns förslag för förändring av
nuvarande duschar och omklädningsrum i den gamla gymnastiksalen.
Ytorna ses som en lämplig plats att samla elevhälsans funktioner på,
centralt men ändå undanskymt.

Beredning
UN AU§ 47, 2018-10-16

Beslut
1. Hemställa hos Kommunstyrelsen om tilläggsbudget för ökade lokal

kostnader för skolan i Moheda.
2. Ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att komplettera ansökan med en

redovisning av kostnadsökningen.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsendz,,¡~~/
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UN§ 61 Dnr NUT 2018/6.002

Redovisning av delegationsbeslut

Beslutsunderlag
1. Delegationsbeslut registrerade i utbildningsförvaltningens

diarium från 2018-09-25 till 2018-10-22.

Redogörelse
Utbildningsnämnden har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till
arbetsutskott och tjänstemän enligt antagen delegationsordning, senast
uppdaterad 2018-10-02. Delegationsbeslut ska redovisas på nämndens
sammanträde.

Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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UN §62

Meddelanden
Inkomna till och med 2018-10-22. Handlingarna finns tillgängliga
i en pärm vid sammanträdet.

1. Revidering av nämndernas reglementen med anledning av att en ny kommunallag
trädde i kraft den 1 januari 2018 (SFS 2017:725), KF § 95, 2018-09-25

Beslutsgång
Björn Tisjö (M): Yrkar bifall till meddelanden.

Beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

%st~gna


