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Utbildningsnämnden

Plats och tid Storgatan 15 A, Alvesta, 14 november 2016 kl. 13.00-14.20
Ajournering under§ 101 kl. 13.32- 13.35

Justerade paragrafer 99 - 102 Dnr: NUT 2016/75.006

Beslutande
Lars-Olof Petersson (S) ordf
Ilich Idensjö (S)
Thomas Hetlevik (S)
Rolf Marklund (S)
Mats Nilsson (C) 1 :e vice ordf
Ingrid Salomonsson (C)
Gunilla Gustafson (M)
Björn Tisjö (M) 2:e vice ordf
Hans Svensson (V)
Magnus Svensson (AA)
Anette Lindström (SD)

Ersätter Adelisa Barakovic (S)

Ersätter Jonas Engkvist (C)

Ersätter Tommy Ernemyr (-)

Ersattare Helen Gustavsson (M)

Óvnga deltagare Ewa Ringius, Lärarförbundet
Carsten Wulf, förvaltningschef
Peggy Hall, nämndsekreterare
Lena Cederlund, ekonom§ 101
Marita Vik, ekonom § 1O 1
Carolina Sanderberg, IT-utvecklare § 102
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Utbildningsnämnden

Justering tid och plats Alvesta 2016-11-15

Sekreterare o Ml
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Ordforande

Justerare

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

Sammantradesdatum
Anslaget under tiden
Fbrvaringsplats

Utbildningsnämnden
2016-11-14
2016-11-16- 2016-12-07
Utbildningsförvaltningen, Parkgatan 4, Alvesta

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Justenngsmannens sign Beslutsexpedienng Utdragsbestyrkande
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UN§ 99 Dnr 2016/75.006

Godkännande av dagordning

Redogörelse
Dagordningen godkänns med följande ändringar:

Information om IT-satsningar tillkommer som ärende 5 på
dagordningen.

Protokollet ska skickas till
Akten

Justeungsmannens sign~rt Beslutsexpedienng Utdiagsbcstyrkande
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UN§ 100 Dnr 2016/103.009

Informations- och diskussionsärende

Informationsunderlag
l. Sjukfrånvarostatistik per september 2016

Redogörelse
Förvaltningschefen informerar...

Sjukfrånvarostatistiken kommer att presenteras mer ingående på
nämndens ordinarie sammanträde den 14 december 2016.

Förvaltningen arbetar med lösningar på frågan kring
introduktionsprogrammets (IM) lokaler på Bulten i Alvesta och
undersöker olika förslag tillsammans med medarbetarna och fackliga
representanter. Förvaltningschefen informerade kort om de förslag
som undersöks.

115 lärare inom utbildningsförvaltningen är föreslagna att få del av
Lärarlönelyftet och förvaltningen har ansökt om medel för detta hos
Skolverket. Antalet motsvarar ca 60 procent av de behöriga lärarna.

Protokollet ska skickas till
Akten

Beslutsexpedtenng Utdragsbestytkande
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UN§ 101 Dnr 2016/360.041

Mål och budget 2017 samt flerårsplan 2018-2019

Beslutsunderlag
1. Bilaga till Verksamhetsplan 2017 med internbudget 2017 och plan
2018-2019

2. Protokoll från MEL-förhandling, 1 november 2016
3. UN AU§ 72, 12 oktober 2016
4. Förslag på Verksamhetsplan 2017 med internbudget 2017 och plan

2018-2019 (uppdaterad version, 2016-11-07)
5. UN AU 61, 7 september 2016
6. UN AU§ 54, 19 augusti 2016

Redogörelse
Inför årets internbudgetarbete har ekonomienheten tagit fram en ny
mall för verksamhetsplan och internbudget som alla nämnder ska
använda sig av. Kommunfullmäktige har beslutat om en total
budgetram på 528 mnkr för utbildningsnämnden 2017 (KF §
113/2016). Denna ram kommer dock att justeras framöver, dels
gällande komplettering av ersättning för löneavtal och dels med
anledning av att delar av nämndens verksamhet kommer att flyttas
över till den nya kultur- och fritidsnämnden.

I framtaget budgetförslaget för 2017 ingår effektiviseringar av i
princip alla nämndens verksamhetsdelar. Större verksamhets
förändringar som påverkar budgeten under 2017 är framför allt
väntade volymökningar samt kostnader för bland annat en IT-satsning,
arbetskläder, vårdutbildning på arabiska (AVO) och en fritidsklubb.

Ärendet lyftes ut vid nämndens sammanträde 26 oktober 2016 på
grund av att de fackliga företrädarna påkallat förhandling enligt 14 §
medbestämmandelagen, MBL, gällande budgeten vilken inte hunnit
genomföras då.

På sammanträdet delades ut ett uppdaterat underlag avseende tabell 5c
Verksamhetsförändringar 2017, som återfinns på sidan 1 O i
Verksamhetsplan 2017 med internbudget 2017 och plan 2018-2019

Beredning
UN AU§ 72

Yrkanden
Lars-Olof Petersson (S) yrkar att utbildningsnämnden beslutar att:

1. Godkänna steg 1 "Verksamhetsplan 2017 och Internbudget 2017
samt plan 2018-2019".

Beslutsexpedteì mg Utdiagsbestyrkande
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2. Uppdra till förvaltningschefen att efter enheternas komplettering
av internbudgetram med enhetsspecifika intäkter och kostnader
föreslå nämnden fastställa steg 2 "Verksamhetsplan 2017 med
Internbudget 2017 samt plan 2018-2019".

3. Behandla steg 2 senast vid utbildningsnämndens första
sammanträde under 2017.

4. Vid ekonomiska uppföljningar även redovisa intäkter och utgifter.

Mats Nilsson (C) yrkar bifall till Lars Olof Peterssans förslag.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att:
1. Godkänna steg 1 "Verksamhetsplan 2017 och Internbudget 2017
samt plan 2018-2019".

2. Uppdra till förvaltningschefen att efter enheternas komplettering
av internbudgetram med enhetsspecifika intäkter och kostnader
föreslå nämnden fastställa steg 2 "Verksamhetsplan 2017 med
Internbudget 2017 samt plan 2018-2019".

3. Behandla steg 2 senast vid utbildningsnämndens första
sammanträde under 2017.

4. Vid ekonomiska uppföljningar även redovisa intäkter och utgifter.

Protokollet ska skickas till
Kommunfullmäktige

Ekonomi

Akten

Justenngsmannens sign

I&(' §Ø
Beslutsexpedieung Utdragsbestyikande
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UN§ 102
1í'v0~ «o I

Dnr 2016/xxx.xxx

Information om IT-satsningar

Redogörelse
Förvaltningens IT-utvecklare informerade nämnden om vad som hänt
inom utbildningsförvaltningen gällande IT och lärande under 2016,
bland annat utifrån de beslut som nämnden fattat inom området.

Projektplan och resultat av ett projekt gällande Google för Education
som nämnden beslutat om presenterades. Projektet har i stort syftat till
att implementera användandet av Google for Education i verksam
heten. Inom projektet har även avtalen med Google setts över så att
dessa är korrekta. Ny mer hållbar utrustning anpassad för skolmiljöer
har köpts in och nya strängare elevavtal har tagits fram. Vidare har
även en lärplattform, Schoolsoft, upphandlats vilken kommer att
implementeras under vårterminen.

Förvaltningen har även en ny organisation för centraliserat IT-stöd
med en IT-utvecklare, en IT-administratör och tre IT-stödjare. Denna
organisation fungerar som en länk mellan verksamheten och IT
avdelningen.

Vidare informerades om det fortsatta arbetet med IT-satsningar under
2017. Det behövs byggas ett nytt nätverk eftersom det som finns i
kommunen är för gammalt. Arbetet med att implementera den nya
lärplattformen Schoolsoft startar upp. Ett nytt verksamhetssystem
kommer att upphandlas vilket kommer resultera i en effektivare och
billigare systempark. Ett policyarbete enligt personuppgiftslagen, PuL,
kommer att genomföras och förberedelser för Allmänna
Dataskyddsförordningen (ADSF) som börjar gälla under 2018 och
ersätter PuL påbörjas.

Protokollet ska skickas till
Akten

Beslutsexpedienng Utdtagsbestyikande


