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Utbildningsnämnden

Plats och tid Utbildningsförvaltningen i Alvesta den 11 december 2018 kl. 13:00- 14:20

Justerade paragrafer 63_73

Beslutande

Dnr: NUT 2018/001.006

Lars-Olof Petersson (S) ordf
Tomas Hetlevik (S)
RolfMarklund (S)
Mats Nilsson (C) 1 :e vice ordf
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
Ulrika Källström, ekonom§§ 65-67
Eva Ringius, personalrepresentant
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Utbildningsnämnden

Justering tid och
plats

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Alvesta 2018-12-11 kl. 15.00

~-_,, ,,,, _
Ther se Dahl ·

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

Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-12-11
Anslaget under tiden 2018-12-11 - 2019-01-02

~~;:;;~:lats --~~-- ·.1~..~:~:~~!mt..:...~~:~.:~.: .
T rese Dahl

Utdragsbestyrkande

Justerarnas signaturer
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Utbildningsnämnden

UN§ 63

Godkännande av dagordningen
§ 63 Godkännande av dagordningen
§ 64 Informations- och diskussionsärende
§ 65 Budgetuppföljning per oktober
§ 66 Utbildningsnämndens beslutattestantförteckning
§ 67 Utbildningsnämndens sammanträdesplan för 2019
§ 68 Motion (KD) om ny grundskola i Spåningslanda
§ 69 Tillsyn av friförskolor i Alvesta kommun 2018
§ 70 Verksamhetsplan för Allbo lärcenter 2019
§ 71 Utredning av städorganisationen
§ 72 Redovisning av delegationsbeslut
§ 73 Meddelanden

Beslut
Ärende "Utbildningsnämndens regelverk kring buss- och
tågkortshantering" lyfts ur dagordningen. I övrigt godkänns
dagordningen.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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Utbildningsnämnden

UN §64 Dnr NUT 2018/2.009

Informations- och diskussionsärende

Informationsunderlag
1. Elevtalssammanställning november 2018
2. Sjukfrånvarostatistik UF
3. Redovisning av statsbidrag

Redogörelse
Ordföranden informerar Utbildningsnämnden om följande:

• Utbildningsnämndens ordförande och förvaltningschef för
Utbildningsförvaltningen har redogjort för nämndens underskott på
Kommunstyrelsen.

Förvaltningschefen informerar Utbildningsnämnden om följande:

• Lokalöversyn från Sweco är färdigställd utifrån Swecos perspektiv. Förslaget
ligger att 1 100 - 1 200 elever skulle placeras i en skolbyggnation uppe på
grusplanen vid Hagaskolan vilket inte är optimalt. Förvaltningschefen har
tillsammans med kommunens lokalstrateg fått i uppdrag att arbeta vidare med
utredningen av en ny skolbyggnation i Alvesta tätort.

• Allbo lärcenters verksamhet, undantaget gymnasiesärskolan, flyttas över till
nämnden för individ- och familjeomsorg, som byter namn till nämnden för arbete
och lärande, från och med 1 januari 2019.

• SKLs rapport Öppnajämförelser presenterades.

Paragrafen ska skickas till

Utbildningsförvaltningen
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Utbildningsnämnden

UN§ 65 Dnr NUT 2018/5.042

Budgetuppföljning per oktober

Beslutsunderlag
l. Tjänsteskrivelse, 2018-11-13
2. Uppföljning med helårsprognos 2018 (stoppljus)
3. Förenklad ekonomisk månadsrapport 2018-10-31

Redogörelse
Budgetuppföljning till och med oktober presenteras. Prognosen per den 31
december 2018 visar ett underskott på - 3,7 miljoner.

Beredning
UN AU§ 51, 2018-11-20

Beslut
1. Godkänna budgetuppföljning per oktober.
2. Uppdra åt utbildningsförvaltningen att arbeta mot ett nollresultat till årets slut.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
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Utbildningsnämnden

UN §66 Dnr NUT 2018/657.040

Utbildningsnämndens beslutattestantförteckning

Beslutsunderlag
l. Förteckning över beslutattestanter och ersättare 2019 - Utbildningsförvaltningen

Redogörelse
Utbildningsnämnden ska fatta beslut om beslutattestantförteckning och beloppsgränser
på sammanträdet den 11 december 2018.

Beslut
Godkänna attestförteckning för Utbildningsförvaltningen 2019.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
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Utbildningsnämnden

UN§ 67 Dnr NUT 2018/656.041

Utbildningsnämndens sammanträdesplan för 2019

Beslutsunderlag
l. Förslag till sammanträdesplan 2019- Utbildningsnämnden, 2018-11-12

Redogörelse
Av Utbildningsnämndens reglemente, antagen i Kommunfullmäktige,
§ 120/2014, framgår att nämnden sammanträder på dag och tid som
nämnden bestämmer.

Utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för 2018
för Utbildningsnämnden och Utbildningsnämndens arbetsutskott.

Fyra arbetsutskotts- och nämndssammanträden är utlagda under våren samt tre
arbetsutskotts- och nämndssammanträden under hösten.
Utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträden början klockan 08.00 och
Utbildningsnämndens sammanträden börjar klockan 13.00.

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

Beslut
Godkänna Utbildningsnämndens sammanträdesplan för 2019.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen
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Utbildningsnämnden

UN §68 Dnr NUT 2018/658.600

Motion (KD) om ny grundskola i Spåningslanda

Beslutsunderlag
l. Motion (KD), 2018-03-28
2. Kommunfullmäktige, 2018-05-08, § 27
3. Ärendeunderlag, 2018-11-08

Redogörelse
Kristdemokraterna i Alvesta kommun har i en motion till Kommunfullmäktige föreslagit
att en ny grundskola byggs på Spåningslanda samt en fritidsgård i anslutning till skolan.
Utbildningsnämnden har getts i uppdrag att yttra sig om motionen och gör det i den del
som berör grundskola, då ansvaret för fritidsgårdar åvilar annan förvaltning.

Utbildningsförvaltningen delar motionens intention, om att det behövs ny grundskola i
Alvesta kommun, utifrån den demografiska förändring vi står inför. Med anledning av
detta har Utbildningsnämnden tagit initiativ till en lokalutredning för förskolor och
grundskolor i Alvesta tätort. Den genomförs av Sweco och färdigställs under hösten 2018.
Utbildningsförvaltningen menar att det är rimligt att avvakta den utredningen för att fâ
långsiktigt hållbara lösningar för framtida utbildningsorganisation ur ett flertal perspektiv;
ekonomiska, tekniska och sociala.

Beredning
UN AU§ 54, 2018-11-20

Beslut
Förslag på placering av ny grundskola i Alvesta tätort bör avvakta pågående
lokalutredning.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen
Kommunfullmäktige

J. pf)
~gnaturer
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Utbildningsnämnden

UN§ 69 Dnr NUT 2018/358.644

Tillsyn av friförskolor i Alvesta kommun 2018

Beslutsunderlag
1. Beslut Bullerbyn, 2018-11-07
2. Beslut Helgas Ungar, 2018-11-07
3. Beslut Ånglagård, 2018-11-07

Redogörelse
Utbildningsförvaltningen har genomfört en årlig tillsyn av fristående
förskolor i Alvesta kommun. Tillsynen fokuserar på sådana faktorer
som har betydelse för en god utvecklings- och lärandemiljö.
Tillsynen avser inte att ge en heltäckande bild av tillstående i
verksamheten. Bedömningen har gjorts utifrån vilken utsträckning
verksamheterna avviker från de krav och förväntningar som uttrycks i
skollagen, läroplanen och övriga författningar.

Beredning
UN AU§ 55, 2018-11-20

Beslut
l. Godkänna tillsyn av friförskolor i Alvesta kommun 2018
2. Ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över andelen behörig personal på

friförskolorna i Alvesta kommun.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen
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Utbildningsnämnden

UN§ 70 Dnr NUT 2018/659.615

Verksamhetsplan för Allbo lärcenter 2019

Beslutsunderlag
1. Förslag till verksamhetsplan för Allbo lärcenter 2019

Redogörelse
Verksamhetsplanen beskriver kortfattat vilka vuxenutbildningar som
erbjuds samt anger verksamhetens målsättningsarbete i relation till
uppdraget, förväntningar och motivation, resultat och betyg,
kommunikation, utveckling, IKT samt värdegrund och likabehandling.

Beredning
UN AU§ 57, 2018-11-20

Beslut
Godkänna verksamhetsplan för Allbo lärcenter 2019.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen

/4 d£)
JusÎera~aturer
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Utbildningsnämnden

UN§ 71 Dnr NUT 2018/660.600

Utredning av städorganisationen

Beslutsunderlag
1. Ärendeunderlag, 2018-11-08

Redogörelse
På Utbildningsnämndens sammanträde den 6 november 2018, § 53,
togs beslut om verksamhetsplan med internbudget för 2019. Budgeten
innefattar en kostnadssänkning för lokalvård med 2 mnkr med
halvårseffekt för 2019, beräknad helårseffekt på 4 mnkr.

I nuläget köper Utbildningsförvaltningen stora delar av städet genom
Allbohus, medan vissa enheter inom framförallt förskolan genomför
städet i egen regi. I grunden finns det för- och nackdelar oavsett
genomförandeform, men förändringar under innevarande år indikerar
att städet kan genomföras mer kostnadseffektivt internt inom
förvaltningen. En annan fördel med egen städorganisation inom
förvaltningen är att det ger möjlighet att samordna tjänster med
kostenheten, för att på så sätt nå målen om heltidstjänster på ett mer
kostnadseffektivt sätt. En större samordning skulle också minska
dagens nackdel med sårbarhet för mindre enheter som genomför
städet i egen regi.

För förslag till ny städorganisation behöver nuvarande form och avtal
gås igenom, även med ett kommunalt helhetsperspektiv i fokus.

Beredning
UN AU§ 59, 2018-11-20

Beslut
Ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda alternativ till
nuvarande städorganisation, i syfte att sänka kostnaderna i enlighet
med antagen internbudget för 2019.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen
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Utbildningsnämnden

UN§ 72 Dnr NUT 2018/6.002

Redovisning av delegationsbeslut

Besluts underlag
1. Delegationsbeslut registrerade i utbildningsförvaltningens

diarium från 2018-10-23 till 2018-12-04.

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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Utbildningsnämnden

UN§ 73

Meddelanden
Inkomna till och med 2018-12-03. Handlingarna finns tillgängliga
i en pärm vid sammanträdet.

1. Anmälan från utbildningsnämnden om överskridande av budget, KS § 137,
2018-11-13

2. Revisionsrapport: Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut, Alvesta
kommun, november 2018

Beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen


