
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-05-02

Sida

1(2)

Utbildningsnämnden

Plats och tid

Justerade
paragrafer

Utbildningsförvaltningen i Alvesta den 2 maj 2017
kl. 13:00- 15:45

29- 41 Dnr: NUT 2017/003.006

Beslutande

Ersättare

Lars-Olof Petersson (S) ordf
Zyuleyha Merdanova (S)
Tomas Hetlevik (S)
RolfMarklund (S)
Mats Nilson (C) 1 :e vice ordf
Jonas Engkvist (C)
Katarina Tuneskog (M)
Björn Tisjö (M) 2:e vice ordf
Hans Svensson (V)
Magnus Svensson (AA)
Benny Lundh Johansson (SD)

Anette Lindström (SD)

Utses till
justerare

Övriga deltagare

Magnus Svensson (AA)

Carsten Wulf, förvaltningschef
Eva Jullia, nämndsekreterare
Sandra Marcusson, kommunsekreterare KLF § 30
Zemy Bäck, projektledare bygg, Allbohus § 31
Lena Cederlund, ekonom § 34
Daniel Söderberg, rektor Allbo lärcenter § 3 5

ersätter Ian Alberfeldt (S)
ersätter Adelisa Barakovic (S)

ersätter Gunilla Gustafson (M)
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Sekreterare

Ordförande

Justerare

Anslagsbevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum
Anslaget under tiden
Förvaringsplats

Underskrift

Utbildningsnämnden
2017-05-02
zoiv.os-u - 2011-06- Ob
Utbildningsförvaltningen i Alvesta

········~·······················-·······················Eva Julli
Utdragsbestyrkande

Justerarnas signaturer
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Utbildningsnämnden

Ärendeförteckning

§ 29 Godkännande av dagordningen

§ 30 Utbildning inför utskick av digitala handlingar

§ 31 Information om Mohedaskolans utbyggnad

§ 32 Informations- och diskussionsärende
§ 33 Information om Hagaskolans matsal

§ 34 Delårsbokslut per mars

§ 3 5 Information om Allbo lärcenters verksamhet

§ 36 Revisionsrapport: Granskning av svenska för invandrare (SFI)

§ 37 Revisionsrapport: Nämndernas hantering av budgetunderskottet
samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt

§ 3 8 Översyn av delegationsordningen

§ 39 Riktlinjer för antagningsutskottet

§ 40 Redovisning av delegationsbeslut
§ 41 Meddelanden
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Utbildningsnämnden

UN§29

Godkännande av dagordningen

Beslut
Dagordningen godkänns med tillägg av ärende "Revisionsrapport:
Nämndernas hantering av budgetunderskottet samt kommunstyrelsens
uppsiktsplikt".

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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UN §30 Dnr NUT 2017/171.006

Utbildning inför utskick av digitala handlingar

Redogörelse
Kommunsekreterare Sandra Marcusson presenterar appen
Netpublicator för nämndens ledamöter.

Utbildningsnämnden beslutade i UN§ 26/2017-03-28 att
utbildningsnämnden ansluter sig till kommunstyrelsens erbjudande att
utnyttja appen Netpublicator för utskick av nämndens handlingar
digitalt.

Ordförande Lars-OlofPetersson (S) uppmanar ledamöter som inte
anmält till nämndsekreterare Eva Jullia om de önskar handlingarna
digitalt eller på papper att göra det. Handlingar kommer att börja
skickas digitalt vid nästa kallelseutskick till de ledamöter som valt
digitala utskick.

Paragrafen ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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UN§ 31 Dnr NUT 2015/541.291

Information om Mohedaskolans utbyggnad

Informationsunderlag
1. Förfrågningsunderlag, Plan 1 Översikt, 2017-03-31
2. Förfrågningsunderlag, Plan 1 del l årskurs F-3, pr-est ämnen, 2017-03-31
3. Förfrågningsunderlag, Plan 2 del l årskurs f-3, pr-est ämnen, 2017-03-31
4. Förfrågningsunderlag, Plan 1 del 2 idrottshall, 2017-03-31
5. Förfrågningsunderlag, Plan 2 del 2 idrottshall, 2017-03-31
6. Förfrågningsunderlag, Plan 1 del 4 bibliotek entré, 2017-03-31
7. Förfrågningsunderlag, Plan 2 del 4 bibliotek entré, 2017-03-31
8. Bygglovshandling, Mohedaskolan, 2017-03-31

Redogörelse
Projektledare Zemy Bäck från Allbohus informerar nämnden om vad
som händer i byggprojektet för Mohedaskolans utbyggnad.

Paragrafen ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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UN §32 Dnr NUT 2017/4.009

Informations- och diskussionsärende

Informationsunderlag
1. Sjukfrånvarostatistik - UF torn mars17
2. Tillfällig föräldrapenning UF 2017 160401-170331
3. Förskolestatistik för april 2017
4. Tillbudsstatistik 2016

Redogörelse
Ordförande Lars-OlofPetersson (S) och förvaltningschefCarsten
Wulfmedverkade vid Skolriksdagen den 24-25/4 och rapporterar
därifrån att det som diskuterades mycket var bland annat
skolkornrnissionens nya rapport som är på väg ut på remiss, vikten av
tidiga insatser, att digitaliseringen kommer in i lärandet som ett
verktyg i undervisningen och ett pågående systematiskt
kvalitetsarbete.

Paragrafen ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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UN§33 Dnr NUT 2015/136.287

Information om Hagaskolans matsal

Redogörelse
När Grönkullaskolans verksamhet delades upp i två enheter tillagades
fortsättningsvis maten till den nya Hagaskolan i Grönkullaskolans
tillagningskök för att skickas med taxi till Hagaskolan. Detta var tänkt
som en tillfällig lösning tills dess att ett tillagningskök ordnats på
Hagaskolan i de lokaler som hyrs av restaurang Lokstallet.

Dåvarande Måltidschef Sofia Herbertsson gjorde en utredning 2015
och i UN§ 48/2015-04-22 beslutades att ett hyresavtal skulle slutas
med Lokstallet läsåren 2015/2016 och 2016/2017 och att ärendet
skulle tas upp för eventuell omprövning inför läsåret 17/18.

Hyresavtalet med Lokstallama är nu förlängt ett år enligt avtal.

Paragrafen ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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UN§34 Dnr NUT 2017/120.042

Delårsbokslut per mars

Beslutsunderlag
1. Ekonomisk månadsrapport per 2017-03-31

2. Stoppljus 201703

3. UN AU§ 23, 2017-04-18

Redogörelse
Enligt beslut av kommunstyrelsen ska en förenklad ekonomisk rapport
upprättas per sista mars, april, maj, september, oktober och november.

Enligt marsprognosen förväntas en negativ budgetavvikelse vid årets
slut på ca -4,7 mnkr. I detta ingår ersättning till omsorgsnämnden på
1,7 mnkr för ersättning LSS. Till största delen består avvikelsen av
personalkostnader. Ett anpassningsarbete inom nämnden pågår för en
budget i balans. Effekten är dock svår att se i början på året. De
delverksamheter som har störst negativ avvikelse är vuxenutbildning,
grundskole- och förskoleverksamhet.

Den ekonomiska rapporten per mars skulle vara kommunstyrelsen
tillhanda senast den 20 april. För att kunna hålla denna tidsfrist
direktjusterades arbetsutskottets protokoll och relevant paragraf
skickades till kommunstyrelsen.

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner ekonomisk månadsrapport per 2017-
03-31.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

Kommunstyrelsen
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UN§ 35 Dnr NUT 2017/23.615

Information om Allbo lärcenters verksamhet

Informationsunderlag
1. VP för vuxenutbildningen inkl erhållna statsbidrag

och antal studerande 2017-04-24
2. UN AU§ 27, 2017-04-18

Redogörelse
Arbetsutskottet behandlade 2017-04-18 en konsekvensanalys av
resultatet av det regionala samsöket om statsbidrag och beslutade då i
AU§ 27 att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att förbereda en
redovisning om Allbo lärcenters verksamhet till nämnden.

Rektor Daniel Söderberg går på dagens sammanträde igenom Allbo
lärcenters verksamhet 2017 utifrån beviljade statsbidrag och
ledamöterna diskuterar vikten av regelbunden uppföljning till
nämnden om vuxenutbildningen.

Paragrafen ska skickas till

Utbildningsförvaltningen
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Utbildningsnämnden

UN §36 Dnr NUT 2017/182.007

Revisionsrapport: Granskning av svenska för invandrare
(SFI)

Beslutsunderlag
1. Revisionsrapport: Granskning av svenska för invandrare (SFI),

mars 2017
2. Begäran om yttrande från revisorerna i Alvesta kommun
3. UN AU§ 28, 2017-04-18

Redogörelse
Revisorerna i Alvesta kommun har genomfört en granskning av
svenska för invandrare (SFI) inom Alvesta kommun. Revisorerna har
överlämnat den resulterande revisionsrapporten till utbildnings
nämnden och begär ett yttrande över rapportens slutsatser från
nämnden senast den 31 augusti. Utbildningsnämndens första
sammanträde hösten 2017 är den 26 september.

Arbetsutskottet beslutade i AU § 28 att utbildningsförvaltningen får i
uppdrag att ta fram ett förslag till yttrande till arbetsutskottets
sammanträde den 22 augusti.

Beslut
Arbetsutskottet får delegation på att besluta om yttrandet
till revisorerna.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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Utbildningsnämnden

UN§37 Dnr NUT 2017/290.007

Revisionsrapport: nämndernas hantering av
budgetunderskotten samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Beslutsunderlag
l. Missiv från kommunledningsförvaltningen, 2017-04-25
2. Missiv från revisorerna, daterat 2017-04-18
3. Revisionsrapport, april 2017

Redogörelse
Alvesta kommuns revisorer har genomfört en granskning med syftet
att kontrollera nämndernas hantering av budgetunderskotten samt
kommunstyrelsens uppsiktsplikt året 2016.
Bedömningen i revisionsrapporten är att nämnderna bedrivit sin
verksamhet till största del ändamålsenligt och ekonomiskt
tillfredsställande i förhållande till den budget som fullmäktige har
beslutat om. Den ekonomiska information som redovisas på
nämnderna är tillräcklig för att de ska kunna använda informationen i
syfte att styra verksamheterna. Uppföljningen har utvecklats och det
har fattats beslut om åtgärder. Det går att följa att beslutade åtgärder
återrapporteras vilket innebär att spårbarheten finns i nämndernas
arbete.
Revisorerna har begärt svar från utbildningsnämnden senast den 31
augusti 2017 på vilka åtgärder de kommer att vidta för att få en budget
i balans.
Kommunstyrelsen har begärt in utbildningsnämndens svar senast den
27 juni 2017.

Beslut
Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till svar
till kommunstyrelsen samt revisorerna till arbetsutskottets
sammanträde den 30 maj.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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Utbildningsnämnden

UN §38 Dnr NUT 2017/88.002

Översyn av delegationsordningen

Beslutsunderlag
1. Delegationsordning, arbetsmaterial, vers 5, 2017-04-11
2. Ändringsförslag skolskjuts, 2017-05-02
3. UN AU§ 18, 2017-03-15
4. UN § 23, 2017-03-28
5. UN AU§ 24, 2017-04-18

Redogörelse
Till den årliga översynen av utbildningsnämndens delegationsordning
har förvaltningen tagit fram ett förslag med ganska omfattande
förändringar. Målsättningen har varit att försöka skapa en enhetlighet
på så vis att samma typ av beslut ligger på samma tjänstemannanivå
samt så nära verksamheten som möjligt.

Beslutsgång
Mats Nilsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag och föreslår att
en utvärdering görs till nämndens novembermöte

Beslut
1. Delegationsordningen godkänns enligt beslutsunderlag 1 och 2.
2. Delegationsordningen utvärderas i november 2017.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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Utbildningsnämnden

UN §39 Dnr NUT 2017/87.002

Riktlinjer till antagningsutskottet

Beslutsunderlag
1. Antagningsutskottets arbetsområden och uppgifter samt

förslag angående ungdomsgymnasiet, 2017-03-07
2. UNAU§ 18/2017-03-14
3. UN § 23/2017-03-28
4. UN AU§ 25/2017-04-18

Redogörelse
Nämndens ledamöter har efterfrågat ett förtydligande av
antagningsutskottets uppdrag. Samtidigt pågår en revidering av
utbildningsnämndens delegationsordning. Tillsammans har detta
resulterat i ett antal förslag på förändringar från förvaltningens sida.

Till antagningsutskottet delegeras idag huvudsakligen frågor som rör
antagning och mottagning till utbildningar inom gymnasieskolan och
vuxenutbildningen, avstängning från utbildning och vissa yttranden
till annan kommun/utbildningsanordnare
Utifrån bl.a. lagändringar föreslås att större delen av antagnings
utskottets uppgifter delegeras till rektor och handläggare, att
antagningsutskottet avskaffas samt att dess få resterande uppgifter
delegeras till arbetsutskottet.
Avseende antagning till ungdomsskolan (gymnasiet) föreslås att beslut
fattas som innebär att Alvestas ungdomar, med vissa undantag, har rätt
till fritt sök och skall betraktas som förstahandssökanden i hela riket.

Vidare föreslås att beslut fattas som innebär att de ungdomselever som
efter vägledningssamtalet föreslås folkhögskola som alternativ
gymnasieutbildning erbjuds få resor, studieresor, anmälningsavgift
samt kost- och litteraturkostnader täckta, vilket skulle innebära
tydligare och mer likvärdiga förutsättningar för dessa elever.

Beslutsgång
Mats Nilsson (C) föreslår att nämnden antar förvaltningens förslag till
beslut och att antagningsutskottets sista sammanträde blir den 15 maj
2017. RolfMarklund (S) yrkar bifall och föreslår att en uppföljning
görs under hösten 2017.
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Utbildningsnämnden

Beslut
1. Antagningsutskottets avskaffas från och med 2017-05-16.

2. En utvärdering av konsekvenserna av antagningsutskottets
avskaffande genomförs hösten 201 7.

3. Arbetsutskottet får delegation på avstängningar från gymnasiet,
gyvux, gysär, Sfi samt yrkesvux.

4. Antagningsutskottets budget flyttas till verksamheten.

5. Mottagning/antagning till samtliga utbildningar som genomförs
i egen regi inklusive samverkande utbildningsanordnare
delegeras till rektor gy/vux och handläggs av handläggare
(SYV).

6. Grundläggande vux som genomförs av annan
utbildningsanordnare än ovan delegeras till rektor gy/vux och
handläggs av handläggare (SYV).

7. Övrig vuxenutbildning som anordnas av annan
utbildningsanordnare (ej Alvesta kommun med
samverkanspartners) delegeras till rektor.

8. Samtliga ansökningar inom punkt 4-6 skall föregås av
vägledningssamtal. Behörigheten skall vara klarlagd och
samtliga dokument (ansökningshandlingar, tidigare betyg och
ev. särskilda skäl) ha redovisats. Under punkt 6 skall
prioriteringar enligt skollagen och vuxenutbildnings
förordningen göras.

9. Ansökningar där avsteg önskas (till exempel annan starttid än
vad Alvesta kommun erbjuder, studera på annan ort) och
överklagande av rektors beslut, delegeras till arbetsutskottet.

10. Avseende antagning till ungdomsskolan (gymnasiet) har
Alvestas ungdomar rätt till fritt sök och skall betraktas som
förstahandssökanden i hela riket, med undantag av
språkintroduktion och individuellt alternativ på introduktions
programmet (där hänvisas i samverkansavtalet i Kronobergs län
till hemkommunen).

11. De ungdomselever som efter vägledningssamtalet föreslås
folkhögskola som alternativ gymnasieutbildning erbjuds fä
resor, studieresor, anmälningsavgift samt kost- och
litteraturkostnader täckta.

Beslutet ska skickas till
) Utbildningsförvaltningen /J:;:

tGs~aturer
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UN§40 Dnr NUT 2017/44.002

Redovisning av delegationsbeslut

Beslutsunderlag
1. Delegationsbeslut registrerade i utbildningsförvaltningens

diarium från 2017-03-20 till 2017-04-21

Redogörelse
Utbildningsnämnden har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till
arbetsutskott och tjänstemän enligt antagen delegationsordning, senast
uppdaterad 2015-04-22 UN§ 47. Delegationsbeslut ska redovisas på
nämndens sammanträde.

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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UN§ 41

Meddelanden
Inkomna till och med 2017-04-24. Handlingarna finns tillgängliga i en
pärm vid sammanträdet.

1. Beslut från skolinspektionen efter tillsyn i Grönkullaskolan,
NUT 2015/91.609

2. Projektrapport över Arbetsmiljlverkets nationella tillsyn av skolan
2017-2016, NUT 2015/179.611

3. KS§ 27/2017-02-28 Utvärdering och rapportering av intern kontroll
2016, NUT 2015/674.007

4. KF § 195/2016-12-13 Entledigande och val av ersättare i
utbildningsnämnden

5. KF § 17/2017-03-14 Entledigande av ersättare (S) i utbildningsnämnden
6. KS§ 8/2017-02-28 Beslut om kommunövergripande internkontrollplan

för 2017
7. KS§ 9/2017-02-28 Beslut om kommunövergripande anvisningar för

intern kontroll
8. Dom från Kammarrätten i Jönköping, NUT 2016/638.024
9. Dom från Kammarrätten i Jönköping, NUT 2016/607.024

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att lägga meddelandena till
handlingarna.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen


