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Utbildningsnämnden

Plats och tid Utbildningsförvaltningen i Alvesta den 12 december 2017 kl. 13:00- 16:15
Ajourneringmellan§ 77 och§ 78 klockan 15.13-15.35

Justerade paragrafer 72-88

Beslutande

Övriga deltagare

Dnr: NUT 2017/003.006

Lars-OlofPetersson (S) ordf
Tomas Hetlevik (S)
Lavinia Strömberg (S) ersätter Phlogy Ludiongo (S)
RolfMarklund (S)
Mats Nilsson (C) 1 :e vice ordf
Jonas Engkvist (C)
Björn Tisjö (M) 2:e vice ordf
Hans Svensson (V)

Carsten Wulf, förvaltningschef
Therese Dahl, nämndsekreterare
Marita Vik, ekonom§§ 74-75
Lena Cederlund, ekonom §§ 74-75
Helena Odelgård, kvalitetsutvecklare § 76
Linda Bjälkenbom, projektledare §§ 76-77
Gunilla Svensk Östergren, lärare Hagaskolan § 77
Caroline Petersson, lärare Hagaskolan § 77
Stefan Bjämborg, lärare Hagaskolan § 77
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Utbildningsnämnden

~:::::: och plats~7êët .09.00·····-·····················-··--···· ··-·
Therese Dahl ----1-··

Ordförande ~;;;~ .

Justerare ...Ç' ..

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

Sammanträdesdatum
Anslaget under tiden
Förvaringsplats
Underskrift

Utbildningsnämnden
2017-12-12
2017-12-15-2018-01-08

~ilit~e,¡ i Alvesta················-···-·········
Utdragsbestyrkande

Justerarnas signaturer
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Utbildningsnämnden

UN§ 72

Godkännande av dagordningen
§ 72 Godkännande av dagordningen

§ 73 Informations- och diskussionsärende

§ 74 Budgetuppföljning per oktober och november 2017

§ 75 Bidragsbelopp och interkommunal ersättning 2018

§ 76 Systematiskt kvalitetsarbete: Kunskap och lärande

§ 77 Samverkan för bästa skola

§ 78 Verksamhetsplan för Allbo lårcenter 2018

§ 79 Sammanträdesplan för Utbildningsnämnden 2018

§ 80 Arbetsår för elever och personal läsåret 2018/2019

§ 81 Utredningsuppdrag om lokaler och verksamheter inom Utbildningsförvaltningen i
centrala Alvesta

§ 82 Revisionsrapport: Granskning av chefernas förutsättning för ledarskap

§ 83 Utvärdering av Utbildningsnämndens internkontrollplan 2017

§ 84 Utvärdering av konsekvenserna av Antagningsutskottets avskaffande

§ 85 Uppföljning av granskningen av samverkan kring barn i behov av stöd

§ 86 Uppföljning på tidigare genomförd granskning avseende allmänna handlingar
och arkiv

§ 87 Redovisning av delegationsbeslut

§ 88 Meddelanden

Beslut
Dagordningen godkänns.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

Justeramas signaturer
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UN§ 73 Dnr NUT 2017/4.009

Informations- och diskussionsärende

Informationsunderlag
1. Elevtalssammanställning november 201 7
2. Sjukfrånvarostatistik UF
3. Redovisning av statsbidrag, 2017-11-06

Redogörelse
Ordföranden informerar Utbildningsnämnden om följande:

• Samverkansprojekt GIRFEC NUT 2017/334.627
Modellen fokuserar, med professionell bedömning genom samverkanmellan olika
myndigheter, på att sätta barnets behov i centrum. Representanter från Skottland
besökte regionen den 7-8 december. Framöver krävs en samordning över alla
myndigheter för att arbetet ska fungera. Region Kronoberg ska leda det fortsatta
arbetet.

• Besök på Hjortsbergaskolan kring deras projekt med pulsband

Förvaltningschefen informerar Utbildningsnämnden om följande:

• Sjukfrånvarostatistik
• Redovisning av statsbidrag
• Rekryteringar av bland annat kost- och verksamhetschef är påbörjat. En biträdande

rektor till Vislandaskolan har visstidsanställts.
• Löneglidning - snittlönen för samtliga nyanställda i Alvesta kommun de senaste två

åren är högre än snittlönen var för samtliga nyanställda för 3-5 år sedan. Snittlönen för
nyanställda lärare de senaste två åren (46 stycken) är högre än snittlönen varit för
nyanställda lärare de senaste 3-35 åren. Det kommer även att finnas ett stort
rekryteringsbehov av skolledare på sikt.

• Gemensamma chefsdagar har ägt rum, där Utbildningsförvaltningens
värdegrundsarbete presenterades för övriga verksamheter i kommunen. Tanken är att
materialet ska spridas i hela organisationen.

Paragrafen ska skickas till

Utbildningsförvaltningen
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UN§ 74 Dnr NUT 2017/120.042

Budgetuppföljning per oktober och november 2017

Beslutsunderlag
1. Uppföljning med helårsprognos 2017 (stoppljus)
2. Förenklad ekonomisk månadsrapport 2017-10-31
3. Förenklad ekonomisk månadsrapport 2017-11-30

Redogörelse
Budgetuppföljning till och med november presenteras. Förväntad
avvikelse vid årets slut+/- O mnkr.

Beredning
UN AU§ 62, 2017-11-21

Beslut
Godkänna budgetuppföljning per oktober och november 2017.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen

Ekonomi
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UN§ 75 Dnr NUT 2017/631.049

Bidragsbelopp och interkommunal ersättning 2018

Beslutsunderlag
l. Prislista 2018 fristående enheter
2. Prislista 2018 interkommunal ersättning

Redogörelse
Elever och barn i fristående skolor och förskolor ska få en likvärdig
utbildning/omsorg med den som ges i kommunens egna verksamheter.
Kommunens bidrag ska bestämmas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna grundskolorna
och förskolorna.
Kommunen ska också beakta att den fristående verksamheten har vissa högre
kostnader på grund av skillnader i huvudmannaskap, till exempel vad gäller
medvärdesskatt.

Bidragsbelopp för elever/barn i annan kommuns skola/förskola
beräknas enligt samma principer som ovan, med undantaget vad gäller
mervärdesskatt.

Beredning
UNAU§ 63, 2017-11-21

Beslut
Godkänna förslag till bidragsbelopp och interkommunal ersättning för 2018.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

Berörda fristående och kommunala förskolor och grundskolor
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UN§ 76 Dnr NUT 2017/325.012

Systematiskt kvalitetsarbete: Kunskap och lärande

Beslutsunderlag
l. SKA, del A

Redogörelse
Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på området
Kunskap och lärande redovisas.

Beredning
UN AU§ 64, 2017-11-21

Beslut
Lägga redovisning av systematiskt kvalitetsarbete: Kunskap och
lärande till handlingarna.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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UN §77 Dnr NUT 2016/108.611

Samverkan för bästa skola

Beslutsunderlag
1. Samverkan för bästa skola

Redogörelse
Projektet Samverkan för bästa skola redovisas.

Beredning
UN AU§ 65, 2017-11-21

Beslut
Lägga redovisning av samverkan för bästa skola till handlingarna.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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UN§ 78 Dnr NUT 2017/635.615

Verksamhetsplan för Allbo lärcenter 2018

Beslutsunderlag
l. Förslag till verksamhetsplan för Allbo lärcenter 2018

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§ 66, 2017-11-21

Beslut
Godkänna verksamhetsplan för Allbo lärcenter 2018.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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UN§ 79 Dnr NUT 2017/633.006

Sammanträdesplan för Utbildningsnämnden 2018

Beslutsunderlag
l. Förslag till sammanträdesplan 2018 - Utbildningsnämnden, 2017-11-27

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
nämndssammanträden och fyra arbetsutskottssammanträden under hösten.

Utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträden början klockan 08.00 och
Utbildningsnämndens sammanträden börjar klockan 13.00. Vid heldag börjar
Utbildningsnämndens sammanträden klockan 08.30.

Beredning
UN AU§ 67, 2017-11-21

Beslut
Anta förslag till Utbildningsnämndens sammanträdesplan 2018.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

Kommunfullmäktige
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UN §80 Dnr NUT 2017/636.608

Arbetsår för elever och personal läsåret 2018/2019

Beslutsunderlag
l. Förslag till elevernas arbetsår i Alvesta kommun läsåret 2018/2019, 2017-11-09

Redogörelse
Arbetsår läsåret 2018/2019 innehåller 180 skoldagar.

Totalt 14 av 194 arbetsdagar är avsedda för kompetensutveckling,
planering, utvärdering m m för lärare.

Beredning
UN AU§ 68, 2017-11-21

Beslut
Anta förslag till arbetsår för elever och personal läsåret 2018/2019.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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UN§ 81 Dnr NUT 2017/600.291

Utredningsuppdrag om lokaler och verksamheter inom
Utbildningsförvaltningen i centrala Alvesta

Beslutsunderlag
l. Tjänsteskrivelse, 2017-11-13
2. KF, 2014-06-17, § 55
3. Motion till Kommunfullmäktige, 2014-05-11
4. UN AU§ 69, 2017-11-21

Redogörelse
PåUtbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 11 oktober 2017, § 59,
beslutades att föreslå Utbildningsnämnden ge Utbildningsförvaltningen ett
utvecklingsuppdrag att ta fram underlag för lokaler och verksamheter inom
Utbildningsförvaltningen i centrala Alvesta samt en tidsplanering för
färdigställande och byggstart enligt följande:

• Utbyggnad av Hagaskolan med tre alternativ; åk 4-9, åk 5-9, åk 6-9
och sporthall

• Allbo lärcenters verksamhet samlas på Hjärtenholm
• Förskolebyggnation på Spåningslanda

Beredning
UNAU§ 59, 2017-10-11
UN AU§ 69, 2017-11-21

Beslutsgång
Tomas Hetlevik (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Mats Nilsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslut
1. Hemställa hos Kommunstyrelsen om tilläggsanslag för utredning i steg a och b.
2. Hemställa hos Kommunstyrelsen om att tillsätta en politiskt sammansatt

styrgrupp med en underställd projektgrupp av berörda kommunala
förvaltningar och andra eventuella intressenter.

3. Ge Utbildningsförvaltningen i uppdrag att upphandla extern konsult för
utredning i två steg, om medel anslås från Kommunstyrelsen.

a. Förslag för inriktning och begränsning i utredning.
b. Genomför utredning efter presenterat förslag och beslut i styrgruppen.

4. Ge Utbildningsförvaltningen i uppdrag att arbeta efter föreslagen tidplan och
kontinuerligt uppdatera Utbildningsnämnden om processens gång.lrU 5. Att besvara Centerpartiets motion om samlokalisering av Allbo lärcenters/tiT.it-era-rna->s,:::;S~l f----V_e_r_k_sa_mh_e_t_m_e_a_a_e_tt_a_u_tr_e_d_ni_n_g_SU_P_P_<l_ra_g_.----------------
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Reservationer
Björn Tisjö (M): Jag reserverar mig mot formuleringen under
beslutsförslag a, inriktning och begränsning avseende utredningen.

Det vore olyckligt att på förhand från politikens sida bestämma att
utredningen endast skall undersöka möjligheterna att förlägga 4-9, alt
5-9, alt 6-9 på Hagaskolan, samt låsa sig till att samla Allbo lärcenter
på Hallska Maden. En ny förskola på Spåningslandaområdet, vilket
ingår i utredningen har jag inget att erinra mot. Den borde med fördel
kunna ha uteprofil, vilket vi Moderater just motionerat om.

Politikens roll måste vara att beställa en objektiv utredning som
föreslår den bästa placeringen, omfattningen och organisationen av
den nya skolan utifrån demografi, totalekonomi och arbetsmiljö för
både lärare och elever. Med hänsyn till utredningen och en ordentlig
konsekvensanalys kan sedan adekvata och långsiktigt hållbara beslut
tas då varje förändring som görs i skolorganisationen och dess
placering och stadieindelning påverkar flera andra skolor.

Från Moderaternas sida anser vi att en ny/om/utbyggd skola i centrum
och grusplanen vid ICA vore det mest lämpliga.

Det är dags att göra något långsiktigt och hållbart som står sig i
framtiden. Ska vi ligga i framkant vad gäller skola, utbildning och
barnomsorg kan vi inte hasta fram halva utredningar som bara berör
en liten del i en så här komplex skolorganisation.

Det är glädjande att utredningen kommer igång, dock än sent.

Vi Moderater har länge sett det ökade behovet av skollokaler och
påtalat vikten av att sätta gång denna utredning, bland annat i skrivelse
till Utbildningsnämnden i december 2015 (UN§ 118, Dnr 2014/
248.011) och lyfta den på höge nivå än bara Utbildningsnämnden då
det är en kommunövergripande strategisk fråga. (2016-04-27, UN§
45, Dnr 2014/248.011)

Därför är det märkligt att det nu helt plötsligt skall göras en halvmesyr
när behovet varit känt så här länge och majoriteten inte tagit initiativ
förrän nu.

I enlighet med mitt tilläggsyrkande i Utbildningsnämndens
Arbetsutskott Dnr 2017/600.291

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen4o ~7sfyrelsen

/-frf/;l-rnas signaturer
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UN §82 Dnr NUT 2017/575.007

Revisionsrapport: Granskning av chefernas förutsättning
för ledarskap

Beslutsunderlag
l. Revisionsrapport, september 2017
2. Missiv från revisorerna, 2017-09-19
3. Tjänsteskrivelse, 2017-11-13
4. Förväntansdokument på förskolechefer och rektorer

Redogörelse
Alvesta kommuns revisorer har genomfört en granskning av chefernas
förutsättning för ledarskap.

Bedömningen i revisionsrapporten är att nämnderna till delar använder sina
ledningsresurser på ett ändamålsenligt sätt. Revisorerna grundar bland annat sin
bedömning på att cheferna kan ta ansvar för och styra sin verksamhet och personal,
att det ges möjlighet till kompetensutveckling, delaktighet och inflytande samt att
arbetsmängden är hanterbar.

Det som revisorerna saknar är en dokumenterad och beslutad
beskrivning på vad styrelsen och nämnderna förväntar sig av sina ledare, vad ledarna
kan förvänta sig av styrelsen och respektive nämnd samt att de politiska
prioriteringarna kan bli tydligare.

Revisorerna har begärt ett samlat svar från Kommunstyrelsen senast den 15
december 2017.

Beredning
UN AU§ 70, 2017-11-21

Beslut
1. Godkänna upprättat svar.
2. Överlämna svaret till Kommunstyrelsen.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

Kommunstyrelsen



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-12-12

Sida

15(20)

Utbildni ngsnämnden

UN§ 83 Dnr NUT 2016/361.007

Utvärdering av Utbildningsnämndens internkontrollplan
2017

Beslutsunderlag
1. Återrapportering internkontroll 2017

Redogörelse
I Utbildningsnämndens interna kontrollplan för 2017 (UN§ 96/2016)
finns fem kontrollpunkter vilka har följts upp enligt framtagen checklista
under året: lokalförsörjning, personalförsörjning, resursfördelning,
integration samt delegationsordning.

För samtliga punkter konstateras att det finns rutiner, för några punkter
finns dock förslag till åtgärder. För personalförsörjning behövs en tydlig
rutin för rekryteringsprocess och kompetensförsörjning och denna bör tas
fram i samverkan med personalavdelningen. Avseende resursfördelnings
systemet är förslag till åtgärd att avstämníngsmodell för förskolan ses
över. Avseende integration finns förbättringsförslag för mottagande av
nyanlända elever i skolan och hur rutiner ser ut bland annat för nyanlända
elever får sin skolgång utifrån gällande lagstiftning. Rutinen för
delegationsordningar behöver revideras efter det senaste beslutet om
reviderad delegationsordning. Utbildningsförvaltningen behöver också
säkerställa att delegationsordningen är känd bland cheferna.

Utbildningsnämnden och Utbildningsförvaltningen bör säkerställa att
tydliga rutiner tas fram för arbetet med intern kontroll för 2018 för att fä
ett tydligare beslutsunderlag.

Beredning
UN AU§ 71, 2017-11-21

Beslut
Godkänna redovisningen av uppföljningen av Utbildningsnämndens
internkontrollplan 201 7.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Ekonomi
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UN§ 84 Dnr NUT 2017/87.002

Utvärdering av konsekvenserna av Antagningsutskottets
avskaffande

Beslutsunderlag
l. Utredningsuppdrag, 2017-11-07

Redogörelse
På Utbildningsnämndens sammanträde den 2 maj 2017, § 39,
beslutades att avskaffa Antagningsutskottet från och med den 16 maj
2017 samt att en utvärdering av konsekvenserna av
Antagningsutskottets avskaffade skulle genomföras under hösten
2017.

I utvärderingen har fyra frågor ställts till berörda tjänstemän och
politiker.

Vad har du i din roll upplevt som positivt med förändringen?
Vad har du i din roll upplevt som negativt med förändringen?
Bör något åtgärdas för att förändringen ska fortgå och bli bättre?
Bör vi återgå till tidigare ordningmed antagningsutskott, om "ja"
motivera?

Beredning
UN AU§ 72, 2017-11-21

Beslut
1. Lägga utvärderingen till handlingarna.
2. Ge Utbildningsförvaltningen i uppdrag att ytterligare tydliggöra gränser

mellan roller och ta fram skriftliga rutiner för beslutsgången.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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UN §85 Dnr NUT 2015/747.007

Uppföljning av granskningen av samverkan kring barn i
behov av stöd

Beslutsunderlag
1. Underlag till nämnderna för svar till revisorerna gällande "Uppföljning av

granskningen av samverkan kring barn i behov av stöd"

Redogörelse
På uppdrag av revisorerna i Alvesta kommun genomförde PwC under 2015 och
2016 en granskning av samverkan kring barn i behov av stöd. Syftet var att
granska om Utbildningsnämnden och nämnden för Individ- och
familjeomsorg har en ändamålsenlig samverkan för att arbeta
förebyggande, främjande och åtgärdande vad gäller barn i behov av stöd.

Under 2017 har revisorerna i Alvesta genom sitt sakkunniga biträde genomfört en
uppföljning av granskningen av samverkan kring barn i behov av stöd.

Revisorerna önskar svar senast den 15 december 2017 där Utbildningsnämnden redogör
för vad den avser göra för att åtgärda de påpekanden som görs i den revisionella
bedömningen.

Beredning
UN AU§ 73, 2017-11-21

Beslut
Godkänna underlag till nämnderna för svar till revisorerna gällande
"Uppföljning av granskningen av samverkan kring barn i behov av stöd".

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-12-12

Sida

18(20)

Utbildningsnämnden

UN §86 Dnr NUT 2015/565.007

Uppföljning på tidigare genomförd granskning avseende
allmänna handlingar och arkiv

Beslutsunderlag
1. Uppföljning på tidigare genomförd granskning avseende allmänna

handlingar och arkiv

Redogörelse
På uppdrag av revisorerna i Alvesta kommun genomförde PwC en
granskning av hanteringen av allmänna handlingar och arkivvård i mars 2016.
Syftet var att granska om Utbildningsnämnden har en ändamålsenlig hantering av
allmänna handlingar samt en ändamålsenlig arkivvård.

I september 2017 har revisorerna i Alvesta genom sitt sakkunniga biträde genomfört en
uppföljning av granskningen av ovanstående.

Revisorerna önskar svar senast den 15 december 2017 där Utbildningsnämnden redogör
för vad den avser göra för att åtgärda de påpekanden som görs i den revisionella
bedömningen.

Beredning
UN AU§ 74, 2017-11-21

Beslut
1. Godkänna uppföljning på tidigare genomförd granskning avseende allmänna

handlingar och arkiv.
2. Överlämna uppföljningen till revisorerna.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

Revisorerna
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Utbildningsnämnden

UN §87 Dnr NUT 2017/44.002

Redovisning av delegationsbeslut

Beslutsunderlag
1. Delegationsbeslut registrerade i utbildningsförvaltningens

diarium från 2017-10-25 till 2017-12-04.

Redogörelse
Utbildningsnämnden har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till
arbetsutskott och tjänstemän enligt antagen delegationsordning, senast
uppdaterad 2017-09-26. Delegationsbeslut ska redovisas på nämndens
sammanträde.

Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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Utbildningsnämnden

UN §88

Meddelanden
Inkomna till och med 2017-12-04. Handlingarna finns tillgängliga
i en pärm vid sammanträdet.

1. KF § 99/2017-10-31 Entledigande av Ian Alberfeldt (S) som ledamot i
Utbildningsnämnden och ersättare i Kommunstyrelsen, NUT 2015/560.113

2. KF § 101/2017-10-31 Entledigande av Adelisa Barakovic (S) som ersättare i
Kommunfullmäktige, ersättare i Kommunstyrelsen och ledamot i Utbildningsnämnden
samt begäran om ny sammanräkning från Länsstyrelsen, NUT 2015/560.113

3. KF § 102/2017-10-31 Val av ledamot (S) och ersättare (S) i Utbildningsnämnden,
NUT 2015/560.113

4. KF § 105/2017-10-31 Val av ledamot (S) och ersättare (S) i Utbildningsnämnden,
NUT 2015/560.113

5. Utredning efter anmälan av Änglagårds förskola i Alvesta kommun, NUT
2017/566.644

6. KS§ 140/2017-11-14 Beslut om kommunövergripande internkontrollplan för år 2018,
NUT 2017/586.007

7. Överenskommelse om fördelning av statlig schablonersättning för flyktingars
etablering i Alvesta kommun, NUT 2017/624.133

8. KS§ 143, 2017-11-14 Förslag till riktlinjer för resursfördelningsmodell avseende
volymförändringar gällande Utbildningsnämnden

9. Revisionsrapport för Ängagårdens förskola, Alvesta kommun, NUT 2017/656.044
10. Revisionsrapport för Skogsbackens förskola, Alvesta kommun, NUT 2017/657.044

Beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen


