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Utbildningsnämnden

Plats och tid

Justerade paragrafer

Beslutande

Utsedd justerare

Övriga deltagare

Utbildningsförvaltningen i Alvesta den 26 september 2017 kl. 13:00- 16:30
Ajournering mellan§ 58 och§ 59 kl. 14.30- 15.00

54-64

Lars-Olof Petersson (S) ordf
Phlogi Lúdiongo (S).
Tomas Hetlevik (S)
Rol.f Marklund (S)
Mats Nilson (C) 1:e vice ordf
Helen Gustavsson (M)
Björn, Tisjö (M)2:e vice ordf
Håns Svensson (V)
Suzanne Karlsson (AA)

Dnr: NUT 2017/003.006

Ersätter Ian Alberfeldt (S)
Ersätter Adelisa Barakovic (S)

Ersätter Gunilla Gustafson (M)

Ersätter Magnus Svensson (AA)

Hans Svensson (V)

Carsten Wulf, förvaltningschef
Helena Odelgård, kvalitetsutvecklare
Johan Eneroth, utbildningsstrateg § 56
Susanne Flokén, bitr rektor Allbo lärcenter
§ 56
Lena Cederlund, ekonom § 57
Marita Vik, ekonom § 57
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Utbildningsnämnden

Justering tid ochplats

Sekreterare

Ordförande

Justèrare § 108-117
Hans Svensson (V) .,.,,,.,· ·

//

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagìvits genom anslag.

Sammanträdesdatum
Anslaget under tiden
Förvaringsplats

Underskrift

Utbildningsnämnden
2017-09-26
2017-09-29-2017-10-23
Utbildningsförvaltningen i Alvesta

äB.hN.1 ..
Utdrag$bEl§tyrkande

Justerarnas signaturer
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Utbildningsnämnden

Ärendeförteckning

§ 54 Godkännande av dagordningen

§ 55 Informations- och diskussionsärende

§ 56 Information från Allbo lärcenter

§ 57 Delårsrapport per augusti 2017

§ 58 Inför mål och budget 2018
§ 59 Yttrande över medborgarförslag gällande frilufts- och skidanläggningen.i Hanaslöv

§ 60 Remiss till Grönstruktur för Alvesta tätort

§ 61 Ansökan- enskild pedagogisk verksamhet (Forma utbildning AB)

§ 62 Mindre justeringar av delegationsordningen

§ 63 Redovisning av delegationsbeslut

§ 64 Meddelanden
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Utbildningsnämnden

UN§ 54

Godkännande av dagordningen

Beslut
Dagordningen godkänns.

Paragrafen ska skickas till

Utbildningsförvaltningen
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Utbildningsnämnden

UN§ 55 Dnr NUT2017/4.009

Informations- och diskussionsärende

Informationsunderlag
1. Sjukfrånvarostatístík t.o.m. juli 2017

Redogörelse
Safuverkansprojekt GIRFECNUT 2017/334.627

Förvaltnìng$chefe11 iri.forp:iei-ar om Skottlandsnl()dellen. l'.Tågr~
förvalt11ingsclief~ frånlçqrnmunen sc1m,fregio11e11 var på besök i
Skottliµiq ivåras ..ßlanci annatinformeras om.att . .
ungdomsbróttslighetèn som gått ner med ·hjälp av den här modellen.
Modellen handlar om samverkan, eller en förändring av tankesätt, där
mari fokuserår främst på vad som är bäst för barnet. Regionen
funderar över vad som är nästa steg i detta arbete. Det som händer
närmst är att representanter från Skottland kommer till regionen den 7-
8 december 2017.

VoBSyd
Förvaltningschefen informerar om VoB (vård och behandling)Syd. Ett
samhällsnyttigt företag som inte är vinstdrivande. Det finns två
boenden i Alvesta kommun i deras regi. Alvesta kommun har tagit på
sig att bedriva undervisning för dessa elever då de inte får bedriva den
i egen regi. Verksamheten heter Alvesta resursskola och det är
kommunerna som ska betala den här utbildningen. En del kommuner
säger dock i nuläget att man inte vill betala den ersättningen som
krävs, vilket ger ett bekymmer för Alvesta kommun.

Lokalprojekt Mohedaskolan NUT 2015/541.291

Förvaltningschefen informerar att det första spadtaget är taget för om
och tillbyggnad av Mohedaskolan.

Verksamhetsidé Utbildningsförvaltningen
Förvaltningschef informerar om verksamhetsidé för
Utbildningsförvaltningen, med tillhörande värdeord och målord.
Tidsplanen är att materialet ska användas i verksamheterna från
augusti 2018. Fram till dess ska det bearbetas i chefsgruppen och
under april/maj 2018 presentation för övrig personal.

Ny broschyr
Förvaltningschefvisar en broschyr som är framtagen för presentation
av Utbildningsnämndens verksamheter. Broschyren är till fört ex
studenter ell ¥i.d rekrytering av ny personal.
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Utbildningsnämnden

Samverkan för bästa skola NUT 2016/108.611

Ordförande informerar om dialogdag inom projektet Samverkan för
bästa skola där Grönkullaskolan och Hagaskolan, tillsammans med
ordförande och representanter från förvaltningen, deltog i en
konferens med andra kommuner. Ordförande menar också att det är
viktigt att det fortsatta arbetet fortskrider.

Ordförande informerar om dialogdagen. Ordförande menar att det var
en bra dag för att förmedla erfarenheter mellan verksamhet/chefer och
nämnd. Mening âr att dagar liknande denna ska genomföras minst en
gång om året, füför internbudgetarbefo. Verksamheterna framförde
också sitt önskemål au man gärna ser att nämndledamöt.er besöker
verksamheterna, men meddela innan. Ordförande återkommer med
riktlinjer för antal besök.

Ordförande informerar om samverkansmöte med kommunalt forum
som genomfördes på Huseby den 21 september.

Paragrafen ska skickas till

Utbildningsförvaltningen
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UN§ 56

Information från Allbo lärcenter

Redogörelse
Allbo lärcenter informerar om framtida statsbidrag, vård- och
omsorgsutbildning på arabiska och framtida hot och möjligheter för
verksamheterna på Allbo lärcenter.
VO-utbildning på arabiska
.Stort intresse (100 st)för utbildningen där intervjuer genomfördes
mednågra utvalda i samverkan med omsorgsförvaltningen. Så
småningom antogs 15 petsonër tíll utbildningen; i nuläget är det 14
personer som går utbildningen. Utbildning 2 år-. vårdbiträde,
utbHdtûng 2,5 år- undersköterska i äldrevården. Ekonomi och
finansiering ser god ut för det här året Soni det ser ut i dagsläget så
kan nästa antagning bli aktuell i augusti 2018.

Statsbidrag till vuæïîùtbildnìngen
Johan Eneroth redogör för regeringens förslag till statsbidrag för
kommande åren (2017-2020). Vuxenutbildningen tär statsbidrag per
producerad poäng.
Johan redogör vidare för anslag till de olika utbildningarna som
yrkesförarutbildning, regionalt yrkesvux och lärlingsutbildning,
kompetenslyftet (avser personal som jobbar inom omsorgen utan
undersköterskeexamen) ..De statliga anslagen beräknas öka, men som
tidigare beskrivits kräver det producerade poäng från verksamheterna.

Regeringen har också aviserat ett statsbidrag för utveckling av
lärcentra, för Alvesta skulle detta kunna innebära 100 000 kr.

Information att regeringen kommer att avskaffa den
arbetsmarknadspolitiska åtgärden traineejobb.

Johan och Susanne redogör för hur Allbo lärcenter hittills har arbetat
för att möjliggöra tekniska lösningar där eleverna kan följa
undervisning till exempel hemifrån eller som repetition av vissa
moment.
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UN§ 57 Dnr NUT 2017/120.042

Delårsrapport per augusti 2017

Besluts'underlag
l. Delårsrapport UF 201708
2. Stoppljus1708

Redogörelse
Enligt augustiprognosen förväntas en negativ budgetavvikelse vid
årets slut på ca-1,6 mnkr, I detta ingår ersättning tillomsorgsnämnden
på 1;7 mnkr för ersättning LSS .. Avvikelsen beror på ökade
prognostiserade intäkter. och negativ avvikelse avseende
personalkostnader och övriga kostnader. De delverksamheter somhar
negativ avvikelse.är gemensam verksamhet, grundskoleverksamhet
och särskola-/LSS verksamhet. · ·

Kommentar från fôrvaltningschefangående delårsrapporten avseende
värdet för elever som fullföljer gymnasiet inom tre år ..

Beredning
UN AU§ 47,2017-09-11

Beslut
Redovisningen godkänns.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsen
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UN§58 Dnr NUT 2017/225.041

Inför mål och budget 2018

Beslutsunderlag
l. KF § 50/2017
2. Alvesta kommuns budget 2018
3. Arbetsmaterial, 2017-09-18

Redogörelse
Kommunfullmäktige beslutade i KF § 50/2017-06-19 om budget för
Alvesta kommun 2018 .. Driftbudget för utbildningsnämndenZûlS
uppgår till 5,0Q 590 tkr och investeringsbudgetentill 4 400 tkr.

Kommunfullmäktige Uppdrar till nämnderna att senast den 15
november 2017 besluta om verksamhetsplan med internbudget för år
2018. Nämnderna ska i samband med beslut 01n verksamhetsplan även
fastställa en internkontrollplan för 2018. Dessa ärenden tas upp till
kommunfullmäktiges decembersammanträde.

Utbìldningsriärnnden uppdras vidare att· stimulera fler enheter inom
förskoleverksamheten för certifiering till Grön flagg.

Ett preliminärt budgetutkast för steg 1 visas och gås igenom. Risken
för löneglidning diskuteras. Gjort en genomlysning av gemensamma
kostnader och har försökt att fâ ut så mycket medel som möjligt i
verksamheterna.

Beredning
UN AU§48,2017-09-ll

Beslut
Informationen godkänns.

Beslutet ska skìckas till
Utbildningsförvaltníngen
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Utbildningsnämnden

UN§ 59 Dnr NUT 2017/330.609

Yttrande över medborgarförslag gällande frilufts- och
skidanläggningen i Hanaslöv

Beslutsunderlag
l. Tjänsteskrivelse, 2017-07-12

. 2. Medborgarfürslag gällande tillgång till frilufts- och skidanläggningen
i Hanaslöv för kommunens skolor

Redogörelse
I ett medborgarförslag framförs önskemål om ett.utökat nyttjande av
Hanaslövs friluftsområde för skolorna i Alvesta kommun. Författaren
av medborgarförslaget önskar att Alvestakornmun förhandlar fram
rabatterade priser för utförsåkningen med Friluftsfrämjandet och
skiduthyraren, i syfte att skolornas tillgång till anläggningen ska öka.
Förslagsställaren skriver att andra kommuners skolor använder
anläggningen i högre grad än vad skolorna i Alvesta kommun gör.

Utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har tagit
fram ettgemensamt förslag till yttrande.
Beredning
UN AU§ 49, 2017-09-11

Beslut
1, Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge

utbildningsförvaltningen, i samverkan medkultur- och
fritidsförvaltningen, i uppdrag att verka för ett utökat nyttjande av
Hanaslövs friluftsområde för elever inom ramen för
utbildningsförvaltningens verksamhet.

2. Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse
medborgarfürslaget som besvarat genom detta yttrande.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsförvaltningen
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UN §60 Dnr NUT 2017/517.011

Remiss till Grönstrukturprogram för Alvesta tätort

Beslutsunderlag
1. 'Förslag till remissvar, 2017-09-05
2. Remiss, 2017-08-23
3. Remissförslag, 2017-08-23 - io 1 7.-09-13

Red~görelse
. Ett förslag till grönstrukturprogram fôr Alv~staJätort har upprättats av
nämnden för samhällsplanering och skickats tillutbíldningsi:iämndèn

. på remiss. Grönstrukturprogremmet ska, utgöraettk1.m;skaps- och
planeringsundedagi elen fysiska planeringen. Det ska också definiera
ett gemensamt fürhålh:ùngssätt avseende <..len kommunägda
grönstrukturen iAlvesta täto.rt med närotnrMell, samt-deflniera,
grönstrukturens möjligheter ur samhällsbyggnadssynpunkt.

Utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslagtill remissvar.

Eft¢rsom sista datumetfönínlârnnìng skerdnnan UNharsitt·näs.ta
sammanträde skickas remissvar med protokollsutdrag frånA{]· till
nfun.n.den för samhällsplanering.
Seredriing
ÜNÂÛ§ 51, 2017-09.;1 i

Beslût
Utbildningsförvaltningens förslag.till remissvar godkänns.

Beslutet ska skickas. till
Utbildningsförvaltningen
Nämnden för samhällsplanering
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UN §61 Dnr NUT 2017/379.648

Ansökan - enskild pedagogisk verksamhet (Forma utbildning AB)

Beshrtsunderlaq
1. Tj änsteskrivelse, 2017-08-14
2. Ansökan
3. Bilaga 1 pedagogchef
4. Bilaga 2 FORMAs årshjul
5. Bilaga 3 Likabehandlingsplan
6. Bilaga 4 Säkerhet lokaler utemiljö
7. Bilag~ Sa F-skattsedel
8. Bilaga Sb Registreringsbevis

Redogörélse
FORMA utbildning AB ansöker om att få auktorisation och bidrag för
enskild pedagogisk omsorg i Alvesta kommun.
Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden avslår
ansökan utifrån följande:
Alvesta kommun har i dagsläget inte ett utökat behov av
omsorgsplatser.
Ansökan tillför inte en pedagogisk utveckling av
förskoleverksamheten.
Alvesta kommun har p.g.a. minskat behov från vårdnadshavare under
en längre tid avvecklat sina dagbarnvårdare (att jmfmed enskild
pedagogisk verksamhet).

Beredning
UN AU§ 45, 2017-08-22

Beslut
1. Ansökan avslås med följande motivation:

a) Alyesta kommun har i dagsläget inte ett utökat behov av
omsorgsplatser.

b) Ansökan tillför inte en pedagogisk utveckling av
förskoleverksamheten.

e) Alvesta kommun har p.g.a. minskat behov från vårdnadshavare
under en längre tid avvecklat sina dagbarnvårdare (att jmfmed enskild

~.~skverksamhet).
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Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
Fonna utbildning AB
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UN§ 62 Dnr NUT 2017/88.002

Mindre justeringar av delegationsordningen

Beslutsunderlag
l. Tjänsteskrivelse 2017-09-19

Redogörelse
Till den årliga översynen av utbildningsnämndens delegationsordning
vid nämndssammanträdet i maj 2017 var målsättningen att försöka
skapa en enhetlighet på så vis att samma typ av beslut låg på
likvärdiga tjänstemannanivåer. Vid en genomgång med förvaltningens
chefer innan sommaren uppmärksammades några delegationsområden
där en justering av delegaten skulle behövas för att nå målsättningen
om enhetlighet.

Berednlng
UN AU § 44,-2017-08-22
UN AU§ 50, 2017-09-11

Beslut
1. I punkt 8:3 i utbildningsnämndens delegationsordning ändras
delegaten från R till R till VeGNeGE, efter samråd med R.

2. I punkt 8:4 i utbildningsnämndens delegationsordning ändras
delegaten från R till VeGNeGE.

3. I punkt 7:4 i utbildningsnämndens delegationsordning ändras
delegaten från VeG till VeGE.

4. I punkt 2:2 i utbildningsnämndens delegationsordning ändras
delegationen till "Tilläggsbeloppför elever i grundskola,
grundsärskola, gymnasieskolan samt gymnasiesärskola- som ska
erbjudas modersmålsundervisning"

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen
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Utbildningsnämnden

UN §63 Dnr NUT 2017/44.002

Redovisning av delegationsbeslut

Beslutsunderlag
1. Delegationsbeslut registrerade i utbildningsförvaltningens

diarium från 2017-06-03 till 2017-09-18. ·
2. UNAU § 43, 2017-08-22 med beslutsunderlag

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

Beslut
Redovisningen av delegationsheslut godkänns.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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UN §64

Meddelanden
Inkomna till och med 2017-09-18 Handlingarna finns tillgängliga
i en pärm vid sammanträdet.

l. NUT 2016/496.623 Beslut från JO, 2017-07-03
2. NUT 2017/155.648 Överklagan av nämndens beslut ang. ansökan om auktorisation av

förskola i Vislanda.
3. NUT 2017/433.289 Beslut om inrättande av Iokalförsörjningsgrupp,

Kommunledningsförvaltningen 2017-08-14
4. NUT 2017/382.001 KS§ 58/2017 Beslut om organisation för folkhälso- och

jâmställdhetsarbeœ, 2017-06-07

Beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen


