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Plats och tid Utbildningsförvaltningen i Alvesta den 13 juni 2017 kl. 13 :00 - 15 :20
Ajournering mellan§ 50 och§ 51 kl. 14:24- 14:53

Justerade paragrafer

Beslutande

Utsedd justerare

Övriga deltagare

42-53

Lars-OlofPetersson (S) ordf
Ian Alberfeldt (S)
Tomas Hetlevik (S)
RolfMarklund (S)
Åsa Kjellsson (C)
Ingrid Salomonson (C)
Phlogi Ludiongo (S)
Björn Tisjö (M) 2:e vice ordf
Hans Svensson (V)
Suzanne Karlsson (AA)

Björn Tisjö (M)

Dnr: NUT 2017/003.006

Carsten Wulf, förvaltningschef
Eva Jullia, nämndsekreterare
Linda Andersson, Integrationssamordnare §
44
Lena Cederlund, ekonom§§ 45-46
Helena Odelgård, kvalitetsutvecklare § 47
Linda Bjälkenborn, kvalitetsutvecklare § 47
Ewa Ringius, lärarförbundet

Justering tid och plats Alvesta 2017-06-13 kl. 15:30

Justeramas signaturer

Ersätter Adelisa Barakovic (S)

Ersätter Mats Nilson (C) 1 :e vice ordf
Ersätter Jonas Engkvist (C) §§ 42-50
Ersätter Jonas Engkvist (C) § 51-53

Ersätter Magnus Svensson (AA)
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Justering tid och plats Alvesta 2017-06-13 kl. 15:30

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Anslagsbevis
Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum
Anslaget under tiden
Förvaringsplats

Underskrift

Utbildningsnämnden
2017-06-13
2017-06-14-2017-07-05

Utdragsbestyrkande
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Ärendeförteckning

§ 42 Godkännande av dagordningen

§ 43 Informations- och diskussionsärende

§ 44 Information om uppsägning av Migrationsverkets boenden

§ 45 Ekonomisk uppföljning per april och maj

§ 46 Utvärdering av stegvis resursfördelning

§ 47 Systematiskt kvalitetsarbete, del C

§ 48 Planeringsdagar inom förskola och fritidshem

§ 49 Digital hantering av elevhälsojoumaler

§ 50 Revisionsrapport: nämndens hantering av budgetunderskotten etc

§ 51 Friförskola i Vislanda

§ 52 Redovisning av delegationsbeslut

§ 53 Meddelanden
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UN§42

Godkännande av dagordningen

Beslut
Ärende Friförskola i Vislanda och Digital hantering av elevhälsojoumaler
byter plats i dagordningen.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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UN§43 Dnr NUT 2017/4.009

Informations- och diskussionsärende

Informationsunderlag
1. Simkunnighet åk 6, 2017
2. Sjukfrånvarostatistik- UF tom aprill 7
3. Redovisning av statsbidrag, 2017-06-02
4. Elevtalssammanställning, 2017-06-09
5. Förskolestatistik för maj 2017
6. Skolpliktsbevakning VTl 7

Redogörelse
Halvdagsmötet gällande mål och nyckeltal mellan nämndens
ledamöter och skolledare blir den 6/9 istället för tidigare aviserade
13/9.

Det har anställts en hel del nya chefer inför det kommande läsåret;
både genom interna rekryteringar och externa rekryteringar.

NUT 2017/264.616 I AU§ 28/2017 gav utbildningsnämnden
förvaltningen i uppdrag att med IFO söka samverkan inom
verksamheterna AMA och SFI. Arbetet är nu påbörjat och första
mötet genomfördes den 12 juni.

NUT 2017/143.020 Det har på förvaltningschefsnivå påbörjats ett
arbete med sjukfrånvarostatistiken tillsammans med personalgruppen
med målet att komma fram till en mer optimal redovisning och
uppföljning av sjukfrånvaron.

NUT 2017/334.627 Förvaltningschef Carsten Wulf har varit på
tjänsteresa i Skottland tillsammans med bland annat
förvaltningschefen för IFO och företrädare för regionen och de flesta
andra kommunerna i länet. Målet med resan var att studera ett tio-årigt
projekt, GIRFEC, som är en samverkansmodell mellan flera olika
aktörer i samhället som i Edinburgh resulterat i minskad
ungdomsbrottslighet och bättre studieresultat. Region Kronoberg
håller i det övergripande arbetet för att undersöka möjligheten till
liknande arbetssätt. De ska ta fram en presentation, som
utbildningsnämnden ska få ta del av.

~ NUT 2017/156.047 Vissa av vårens ansökta statsbidrag diskuteras.

~=~
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NUT 2017/326.611 Simkunnighetsundersökningen* för årskurs 6
2017 visade på följande resultat:

Antal simkunniga Totalt antal elever
Hjortsbergaskolan 16 16
Skatelövsskolan 39 39
Mohedaskolan 40 43
Vislandaskolan 38 41
Prästängsskolan 48 52
Grönkullaskolan 38 58
*Kravfor år 6: Kunna hoppa ellerfalla i vattnet och därviddoppa huvudet
och sedan simma 200 meter varav 50 meter ryggsim

NUT 2017/197.607 Skolpliktsbevakning har genomförts för
vårterminen 2017. Anmälan av barn som är folkbokförda i
kommunen, men där kontakt med vårdnadshavare inte gått att uppnå,
har gjorts till förvaltningen för individ- och familjeomsorg,
Skatteverkets folkbokföringsavdelning samt till försäkringskassan.

Paragrafen ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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UN§44 Dnr NUT 2017/324.012

Information om Migrationsverkets boenden

Informationsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2017-05-19

Redogörelse
Allbohus har valt att säga upp 85 hyresavtal med Migrationsverket.
De lägenheter som berörs ligger i Alvesta och används som boende
för asylsökande. Det är, enligt uppgift, Migrationsverkets sätt att
använda sig av lägenheterna som ligger till grund för uppsägningen.
En brandtillsyn visade att nuvarande verksamhet inte uppfyller de
säkerhets- och brandskyddsregler som gäller för den här typen av
boende. Migrationsverket menar att brandskyddet i de aktuella
lägenheterna åtgärdas nu. Man har också valt att överklaga
uppsägningen till hyresnämnden. Om överklagan inte gjorts skulle
lägenheterna vara tomma senast den sista juli 2017. Hur lång tid det
tar tills beslut fattas i tvisten vet man inte.

En undersökning av hur utbildningsnämndens verksamheter skulle
kunna påverkas av en uppsägning visar på följande:

- På Grönkullaskolan berörs ca 40 elever. En prognos är att ca 30 av
dessa kommer att lämna kommunen till följd av beslutet. Fördelningen
är ganskajämt fördelad mellan klasserna.

- På Hagaskolan berörs ca 15 elever. En prognos är att ca 1O elever
kommer att lämna kommunen. Fördelningen är ganskajämt fördelad
över klasserna.

- På IM berörs ca 15 elever och en prognos är att ca 1 O elever kommer
att lämna kommunen.

- I åldrarna 0-6 år beräknas knappt 100 barn bo på berörda adresser.
Inga av barnen ska börja i förskoleklass till hösten.

Beslut
Informationen godkänns

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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UN§45 Dnr NUT 2017/120.042

Ekonomisk uppföljning per maj

Beslutsunderlag
1. Förenklad ekonomisk månadsrapport 201705
2. Stoppljus 201705
3. UN AU§ 31, 2017-05-30

Redogörelse
Enligt majprognosen förväntas en negativ budgetavvikelse vid årets
slut på ca -0,4 mnkr. I detta ingår ersättning till omsorgsnämnden på
1,7 mnkr för ersättning LSS. Avvikelsen beror på ökade
prognostiserade intäkter och negativ avvikelse avseende
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 negativ avvikelse är vuxenutbildning,
grundskole- och förskoleverksamhet.

FörvaltningschefCarsten Wulf informerar om diskussioner som pågår
med omsorgsförvaltningen om ersättning för LSS samt behovet av
uppdaterade reglementen.

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner ekonomisk månadsrapport per april
och maj 2017.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen

Kommunstyrelsen
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UN §46 Dnr NUT 2015/331.041

Utvärdering av stegvis resursfördelning

Beslutsunderlag
l. UN AU § 32, 2017-05-30

Redogörelse
Avstämning har gjorts till och med april och en utvärdering har
genomförts i de olika chefsgrupperna, vilket har resulterat i slutsatsen
att det är ett system som fungerar relativt bra redan nu för skolan,
medan det krävs lite omtänk i budgetarbetet för förskolorna för att
utfallet ska bli optimalt.

Beslut
Utvärderingarna av resursfördelningssystemet godkänns och
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att arbeta efter det stegvisa
resursfördelningssystemet tillsvidare.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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UN §47 Dnr NUT 2017/325.012

Systematiskt kvalitetsarbete, del C

Beslutsunderlag
l. Systematiskt kvalitetsarbete, del C 2017 - rapport
2. UN AU § 33, 2017-05-30

Redogörelse
Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet, del C innefattar
enheternas arbete med läroplanernas delar kring normer och värden,
inflytande och ansvar samt rektor/förskolechefs ansvar.

Målet med det systematiska kvalitetsarbetet är att de återkommande
rapporterna till nämnden inte ska vara en slutprodukt, utan en del i det
aktiva kvalitetsarbetet, som också innefattar analyser och
åtgärdsprogram ute på enheterna för att utveckla verksamheten.

Under året har det genomförts kontinuerliga kvalitetsträffar med
rektorer och förskolechefer för att möte behovet av gemensamma
utvärderingstillfällen; ett resultat av föregående års systematiska
kvalitetsarbete.

En elevenkät genomfördes i mars i samtliga årskurser. I övrigt har
varje enhet genomfört sitt eget arbete kring utvärderingsområdena och
kommit fram till utvecklingsområden. Det handlar om att se till att det
bedrivs ett förebyggande värdegrundsarbete för att skapa en miljö som
bygger på respekt och delaktighet. Det handlar om att synliggöra
värderingar och hitta gemensamma förhållningssätt och utgångslägen
hos personal och elever. Det handlar också om att lärarna ser till att
eleverna får inflytande på arbetssätt, arbetsformer och
undervisningens innehåll och möts av höga och realistiska
förväntningar.

Beslut
Redovisningen godkänns. Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att
jobba vidare med det systematiska kvalitetsarbetet och utveckla det på
ett positivt sätt.

Beslutet ska skickas till
-~ Utbildningsförvaltningen

J~~
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UN §48 Dnr NUT 2017/322.602

Planeringsdagar inom förskola och fritidshem

Beslutsunderlag
l. Tjänsteskrivelse, 2017-05-04
2. UN AU § 34, 2017-05-30

Redogörelse
Förskolor och fritidshem i Alvesta kommun har idag rätt till en
planeringsdag per termin (NBU 2009/28). Enligt beslut ska dessa gå
till planering och samarbete.

Förskolechefer och rektorer har sett ett ökat behov av möjligheter till
fortbildning av personal inom dessa verksamheter för att nå en god
måluppfyllelse och ökad likvärdighet, inom och mellan förskolor
respektive fritidshem. Förskolor och fritidshem i Alvesta kommun har
därför önskemål om ett utökat antal fortbildningsdagar för respektive
verksamhet.

Beslut
1. Förskolor och fritidshem har rätt till två stängningsdagar per termin.
2. Förskolechefrespektive rektor beslutar om datum för stängningsdagarna.
3. Planeringsdagamas syfte är fortbildning, planering och kollegialt lärande.

Rektor respektive förskolechefbeslutar om innehållet.
4. Vårdnadshavare ska fâ besked om förlängning av planeringsdagarna

senast två månader i förväg.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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UN §49 Dnr NUT 2017/321.004

Digital hantering av elevhälsojournaler

Beslutsunderlag
l. Tjänsteskrivelse, 2017-05-18
2. UN AU§ 37, 2017-05-30

Redogörelse
En nämnd kan besluta om digital arkivering inom områden som enbart
berör nämnden och inte hela kommunen, som till exempel
elevhälsojournaler.

Elevhälsojournaler i Alvesta förs idag mestadels i verksamhetssystem
men enstaka pappershandlingar förekommer. Utbildnings
förvaltningens Elevhälsa föreslår att utbildningsnämnden ska ta beslut
om digital arkivering av elevhälsojournalerna för att inte onödig tid
ska behöva läggas på att upprätta fysiska elevhälsojournaler för de
enstaka dokument som fortfarande inkommer på papper.

Beslut
Gällande handlingar som hör till elevhälsojournaler:

1. Samtliga handlingar som upprättas eller inkommer digitalt ska
bevaras digitalt.

2. Handlingar som inkommer digitalt ska inte skrivas ut i
pappersformat.

3. Handlingar inkomna på papper skannas och fâr gallras när
handlingens läsbarhet och kvalitet kontrollerats i
verksamhetssystemet, med undantag av vaccinationsintyg, där
pappershandlingen förvaras systematiskt efter registrering i den
digitala akten.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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UN§ 50 Dnr NUT 2017/290.007

Revisionsrapport: nämndens hantering av
budgetunderskotten etc

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2017-05-22
2. Missiv från revisorerna, 2017-04-18
3. Revisionsrapport, april 2017
4. UN AU § 36, 2017-05-30

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 31
augusti 201 7 på vilka åtgärder de kommer att vidta för att fä en budget
i balans. Kommunstyrelsen har begärt in utbildningsnämndens svar
senast den 27 juni 2017.

Beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att utveckla analysen till budgetutfallet,

genom att tydligare presentera volymmått och andra faktorer som
inverkar på den ekonomiska utvecklingen

2. I övrigt godkänns redovisningen och rapporten läggs till
handlingarna.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Revisorerna
signaturer
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UN§ 51

Friförskola i Vislanda

Dnr NUT 2017/155.648

Beslutsunderlag
l. Utbildningsförvaltningens utredning, 2017-05-23
2. Fakta om pastoratet, 2017-05-09
3. Flerårskalkyl, 2017-05-04
4. Ansökan om auktorisation av förskola, 2017-03-1 O
5. UN AU § 35, 2017-05-30

Redogörelse
Vislanda-Blädinge pastorat har inkommit med en ansökan om
auktorisation av förskola för barn i åldern 1-5 år.

Utbildningsförvaltningen har gjort en utredning av ärendet.
Sammanfattningsvis visar utredningen att det inte föreligger något
behov av ytterligare barnomsorgsplatser inom Vislandaområdet i
dagsläget utifrån platsbehov.

Jäv
Ingrid Salomonsson (C) anmäler jäv och lämnar sammanträdet.
Ledamot Phlogy Ludiongo (S) går istället in som ordinarie ledamot.

Beslutsgång
Ordförande Lars-Olof Petersson (S) lägger fram förslag till beslut:
Med anledning av att det inte finns behov av utökning av
förskoleplatser i Vislanda avslås ansökan.

Björn Tisjö (M) föreslår att ansökan beviljas.

Åsa Kjellsson (C) yrkar bifall till Björn Tisjös (M) förslag.

Suzanne Karlsson (AA), Tomas Hetlevik (S), RolfMarklund (S) och
Hans Svensson (V) yrkar bifall till ordförandens beslutsförslag.

Ordförande Lars-Olof Peterssons (S) förslag ställs mot Björn Tisjös
(M) beslut genom acklamation.

Votering begärs: Ja för ordförande Lars-Olof Peterssons (S) förslag,
Nej för Björn Tisjös (M) förslag. Voteringslistan biläggs protokollet.

Resultatet av voteringen blev sju Ja-röster och två Nej-röster, vilket
innebär att ordförande Lars-Olof Peterssons (S) förslag gick igenom .

BiërnTisiö (M) reserverar sig mot beslutet.



Lli Alvesta
..,immun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-06-13

Sida

13(15)

Utbildningsnämnden

Beslut
Med anledning av att det inte finns behov av utökning av
förskoleplatser i Vislanda avslås ansökan.

Reservation
Björn Tisjö (M) lämnar in en skriftlig reservation:

Jag reserverar mig mot beslutet att avslå Vislanda-Blädinge pastorats
ansökan om att starta friskola.

Till förmån för bifall. Jag anser att familjernas valfrihet är central och
skall understödjas. Sökanden uppfyller de krav som ställs utifrån
gällande regelverk och ska därför inte hindras att etablera sig.

Beträffande bruttokostnaden för friförskolan, på 2, 1 miljoner, ska den
kvittas mot minskade kostnader i kommunens verksamhet då färre
personal och lokaler behövs om barnantalet minskar i den egna
verksamheten.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

Vislanda-Blädinge pastorat



Alvesta
hornmun
NÄRVARO- OCH VOTERINGSLISTA VID SAMMANTRÄDE FÖR
UTBILDNINGSNÄMNDEN MANDATPERIODEN 2015-2018

Styrelse/nämnd Sammanträdesort Datum
Utbildningsnämnden Alvesta 2017-06-13

När- Votering
varo

Beslutande § 51 § §

Ledamöter
1. Lars-Olof Petersson (S) X JA
2. lan Alberfeldt (S) X JA
3. Adelisa Barakovic (S) Ersätts av Tomas Hedevik (S)
4. Rolf Marklund (S) X JA
5. Mats Nilsson (C) Ersätts av Åsa Kjellsson (C)
6. Jonas Engkvist (C) Ersätts av Ingrid Salmonson i§ (C)
7. Gunilla Gustafson (M)
8. Björn Tisjö (M) X NEJ
9. Hans Svensson (V) X JA
10. Magnus Svensson (AA) Ersätts av Suzanne Karlsson (AA)
11. BennylundhJohansson(SD)

Ersättare
1. Ingrid Salomonson (C) X Ersätter Jonas Engkvist (C) i§§ 42-

50
2. Åsa Kjellsson(C) X NEJ Ersätter Mats Nilsson (C)
3. Tomas Hedevik (S) X JA Ersätter Adelisa Barakovic (S)
4. Britta Bünger (L)

5. Phlogi Ludiongo (S) X JA Ersätter Jonas Engkvist i §§ 51-53
6. Hanna Evelyndotter (MP)

7. Katarina Tuneskog (M)
8. Helen Gustavsson (M)

9. Suzanne Karlsson (AA) X JA Ersätter Magnus Svensson (AA)
10. Zyuleyha Merdanova (S)

11. Anette Lindström (SD)

· gsnämnden\Kallelser och protokoll\2017\2017-06-13 UN\Närvaro o ersättning\Närvaro o votering
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UN§ 52 Dnr NUT 2017/44.002

Redovisning av delegationsbeslut

Beslutsunderlag
1. Delegationsbeslut registrerade i utbildningsförvaltningens

diarium från 2017-04-22 till 2017-06-02.

Redogörelse
Utbildningsnämnden har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till
arbetsutskott och tjänstemän enligt antagen delegationsordning, senast
uppdaterad 2017-05-02. Delegationsbeslut ska redovisas på nämndens
sammanträde.

Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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Utbildningsnämnden

UN§ 53

Meddelanden
Inkomna till och med 2017-06-02. Handlingarna finns tíllgängliga
i en pärm vid sammanträdet.

1. KF § 29/2017-05-02 Revisionsberättelse för Alvesta kommun
2016 och fråga om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder,
NUT 2016/135.047

2. KF § 30/2017-05-02 Årsredovisning 2016 för Alvesta kommun,
NUT 2016/135.047

3. Uppföljningsrapport tíll Skolinspektionen om förskolans
pedagogiska uppdrag vid förskolan Tallbacken, 2016-05-04,
NUT 2015/668.649

4. Uppföljningsrapport tíll Skolinspektionen om förskolans
pedagogiska uppdrag vid förskolan Klintaskogen, 2016-05-04,
NUT 2015/668.649

5. Missiv - underrättelse: granskning av förslag tíll detaljplan för
Moheda 4:113 m.fl. i Moheda tätort, 2017-06-02,
NUT 2017/341.011

6. Missiv-kungörelse: granskning av fördjupad översiktsplan för
Alvesta tätort, 2017-05-09, NUT 2017/337.011

7. Missiv -plansamråd: förslag tíll detaljplan för Axeln 1 m.fl. i
Alvesta tätort, 2017-05-31, NUT 2017/335.011

8. Beslut från Skolinspektionen om att ärende om skolsituation för
tidigare elev vid Grönkullaskolan avskrivs, 2017-04-28
NUT 2017/273.606

9. Dom från Kammarrätten i Jönköping (avslag av överklagande),
2017-05-31, NUT 2016/496.607

Beslut
Meddelandena läggs tíll handlingarna.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen


