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Utbildningsnämnden

Plats och tid

Justerade paragrafer 1-13

Beslutande

Övriga deltagare

Utbildningsförvaltningen i Alvesta den 27 februari 2018 kl. 13:00- 15.30
Ajournering mellan § 6 och § 7 klockan 14.30 - 14.50

Dnr: NUT 2018/001.006

Lars-Olof Petersson (S) ordf
Ingrid Salomonsson (C) ersätter Tomas Hetlevik (S)
Phlogy Ludiongo (S)
Mats Nilsson (C) 1 :e vice ordf
Jonas Engkvist (C)
Helen Gustavsson (M) ersätter Gunilla Gustafson (M)
Björn Tisjö (M) 2:e vice ordf
Hans Svensson (V)
Magnus Svensson (AA)
Anette Lindström (SD) ersätter Benny Lund Johansson(-)

Carsten Wulf, förvaltningschef
Therese Dahl, nämndsekreterare
Helena Odelgård, kvalitetsutvecklare §§ 3-4, 7
Marita Vik, ekonom§§ 5-7
Lena Cederlund, ekonom §§ 5-7
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Justering tid och plats

Sekreterare

Alvesta 2018fi.-~7 ~· 16.00

~· ..JV.VW. .
Therese Dahl

Ordförande

Justerare

Lar fPetersson (S)

H·n,~:~Ç7-.' .

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

Sammanträdesdatum
Anslaget under tiden
Förvaringsplats
Underskrift

Utbildningsnämnden
2018-02-27
2018-02-28 -20°ii8-03-2
Ut\>qd~in~sÆòrv in e i Alvesta

....... \J\/ '-{_L~J ..
Therese Dahl

Utdragsbestyrkande
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UN§ 1

Godkännande av dagordningen
l. Närvaro
2. Godkännande av dagordningen
3. Informations- och diskussionsärende
4. Analys av resultaten för årskurs 9 läsåret 2016/2017
5. Systematiskt kvalitetsarbete: Samverkan
6. Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 2018
7. Årsredovisning med verksamhetsberättelse för 2017
8. Framtagande av mål och nyckeltal samt beslut om nettobudget steg 2
9. Revision: Granskning av intern kontroll vid debitering av avgifter
1 O. Lokala riktlinjer för studiestartsstöd i Alvesta kommun
11. Tillägg och mindre justeringar i delegationsordningen
12. Flexibla starter av befintliga utbildningar på Allbo lärcenter
13. Redovisning av delegationsbeslut
14. Meddelanden

Beslut
Dagordningen godkänns.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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UN§ 2 Dnr NUT 2018/2.009

Informations- och diskussionsärende

Informationsunderlag
1. Elevtalssammanställning januari 2018
2. Sjukfrånvarostatistik UF

Redogörelse
Förvaltningschefen informerar Utbildningsnämnden om följande:

• Kommunens medarbetarenkät är genomförd och arbetet ute på förvaltningen fortskrider.
• Utbildningsnämndens beslut om utredningsuppdrag om lokaler och verksamheter inom
Utbildningsförvaltningen i centrala Alvesta ska behandlas i Kommunfullmäktige.
• Ny kostchef börjar den 2 april. Tidigare kostchefjobbar till april månad i ett köksprojekt
initierat av Utbildningsförvaltningen.
• Delar av Utbildningsförvaltning- och nämnd har haft ett dialogmöte med Skolverket
angående vuxenutbildningen.

Paragrafen ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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UN§ 3 Dnr NUT 2018/45.009

Analys av resultaten för årskurs 9 läsåret 2016/2017

Beslutsunderlag
l. Analys av resultat läsåret 2016-2017, 2018-01-22

Redogörelse
Analys av resultaten för årskurs 9 läsåret 2016/2017 redovisas.

Beredning
UN AU§ 3, 2018-02-02

Beslut
1. Utbildningsnämnden har tagit del av analys av resultaten för årskurs 9 läsåret

2016/2017.
2. Ge Utbildningsförvaltningen i uppdrag att jobba vidare med analysen och ta fram

åtgärder för förbättrade resultat.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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UN §4 Dnr NUT 2018/33.012

Systematiskt kvalitetsarbete: Samverkan

Beslutsunderlag
l. SKA, del B

Redogörelse
Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på området
Samverkan redovisas.

Beredning
UN AU§ 4, 2018-02-02

Beslut
Godkänna redovisningen av systematiskt kvalitetsarbete: Samverkan.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

Justeramas signaturer
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UN§ 5 Dnr NUT 2018/46.049

Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 2018

Beslutsunderlag
1. Bidragsbelopp 2018

Redogörelse
Riksdagen har beslutat om riktlinjer för offentliga bidrag på lika villkor till
fristående skolor. Beslutet innebär att bidrag ska tilldelas de fristående skolorna
på samma villkor som medel fördelas till motsvarande verksamhet i den egna
kommunen.

Förvaltningens förslag, enligt beslutsunderlag, är att Alvestas bidragsbelopp för
fristående gymnasieskolor har samma belopp som Växjö kommun. I de fall
Växjö kommun inte anordnar utbildningen bör skolverkets riksprislista tillämpas,
med undantag för introduktionsprogrammen språkintroduktion och
individuellt alternativ, som bedrivs i Alvesta kommuns regi.

Beredning
UN AU§ 5, 2018-02-02

Beslut
Godkänna bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 2018.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

Berörda gymnasieskolor

Justerarnas signaturer
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UN§6 Dnr NUT 2018/50.042

Årsredovisning med verksamhetsberättelse för 2017

Beslutsunderlag
l. Årsrapport 2017, Utbildningsnämnden

Redogörelse
Årsredovisning med verksamhetsberättelse för 201 7 presenteras under
sammanträdet.

Beredning
Ärendet lämnades utan beredning till nämnden.

Beslut
Godkänna årsredovisning med verksamhetsberättelse för 2017.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

Kommunfullmäktige
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UN§ 7 Dnr NUT 2018/49.040

Framtagande av mål och nyckeltal samt beslut om
nettobudget steg 2

Beslutsunderlag
l. Utvecklingsmål för Utbildningsnämnden, 2018-01-26
2. Budget 2018 - steg 2
3. Verksamhetsplan med internbudget för 2018 för Utbildningsnämnden - driftbudget

Redogörelse
På Utbildningsnämndens sammanträde den 31 oktober 2017, § 68, beslutades
att uppdra åt Utbildningsförvaltningen att tillsammans med presidiet ta fram
mål och nyckeltal samt besluta om nettobudget steg 2 på AUs första sammanträde
2018.

Beredning
UN AU§ 7, 2018-02-02

Beslut
1. Förtydliga källor för nyckeltal.
2. Godkänna förslag till utvecklingsmål, nyckeltal och nettobudget steg 2.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen

Justeramas signaturer
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UN§8 Dnr NUT 2017/650.007

Revision: Granskning av intern kontroll vid debitering av
avgifter

Beslutsunderlag
1. Missiv från revisorerna, 2017-11-09
2. Revisionsrapport, november 2017
3. Tjänsteskrivelse, 2018-01-26

Redogörelse
Revisorerna i Alvesta kommun har gett PwC i uppdrag att granska om
Utbildningsnämnden rutiner för debitering är ändamålsenliga samt med en tillräcklig
intern kontroll.

PwC bedömer att den interna kontrollen vid debitering av avgifter delvis är tillräcklig
och att rutinerna för debitering delvis är ändamålsenliga. De grundar sin bedömning på
att kontroller i debiteringsprocessen inte är tillräckligt dokumenterade. Några av de
identifierade kontrollerna kan även utvecklas och förbättras. PwC anser vidare att delar
av processen kring fakturering är manuell och bör systematiseras för att stärka den
interna kontrollen.

Den sammanfattande bedömningen är att Utbildningsnämnden delvis har
ändamålsenliga rutiner för att säkra en tillräcklig intern kontroll i
debiteringsprocessen.

Beredning
UNAU§ 8, 2018-02-02

Beslut
1. Ge Utbildningsnämnden i uppdrag att arbeta fram dokumenterade

rutiner, riktlinjer, flöden och kontroller enligt revisionens synpunkter.
2. Besvara granskningsrapporten med framtaget tjänstemannaförslag.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

PwC

Justerarnas signaturef
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UN§9 Dnr NUT 2018/51.012

Lokala riktlinjer för studiestartsstöd i Alvesta kommun

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2018-01-08

Redogörelse
Lagen om Studiestartsstöd (2017:527) trädde i kraft den 2 juli.

Studie- och yrkesvägledare i Alvesta kommun föreslår lokala riktlinjer
för studiestartsstöd.

Beredning
UNAU§ 9, 2018-02-02

Beslut
Anta lokala riktlinjer för studiestartsstöd i Alvesta kommun.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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UN§ 10 Dnr NUT 2018/52.002

Tillägg och mindre justeringar i delegationsordningen

Beslutsunderlag
l. Tjänsteskrivelse, mindre justering av delegationsordningen, 2018-01-26
2. Tjänsteskrivelse, tillägg i delegationsordningen, 2018-01-26

Redogörelse
Enligt riksdagens beslut om obligatorisk förskoleklass behöver
följande ändring göras i delegationsordningen:

I nuvarande delegationsordning anges under 7:5 att "beslut om
uppskjuten skolplikt till det kalenderår då barnet fyller åtta år". Detta
bör ersättas med "Beslut om uppskjuten skolplikt till det kalenderår då
barnet fyller sju år". Delegat som tidigare.

Vid upprättande av rutiner för anmälan enligt Lex Sarah uppmärksammades
ett delegationsområde där ett tillägg skulle behövas. Förvaltningens förslag
är att delegat för anmälan till Inspektion för vård och omsorg ska vara
enhetschef för LSS-verksamhet, med tillägget att beslut ska tas efter samråd
med överordnad chef.

Beredning
UN AU§ 10, 2018-02-02

Beslut
l. I punkt 7:5 i utbildningsnämndens delegationsordning ersätts texten med

"Beslut om uppskjuten skolplikt till det kalenderår då barnet fyller sju år".
2. Att i punkt 11: 1 O i utbildningsnämndens delegationsordning lägga till lagrummet

LSS 24 f samt att delegat är enhetschef för LSS, efter samråd med överordnad chef.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

Justerarnas signÍÍtGrer
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UN§ 11 Dnr NUT 2018/62.615

Flexibla starter av befintliga utbildningar på Allbo lärcenter

Beslutsunderlag
1. Beslutsunderlag, 2018-02-19

Redogörelse
Allbo Lärcenter bedriver idag utbildningar inom olika delar av
framförallt vuxenutbildningar, men även för ungdomar genom sina
IM-program. Idag styrs Allbo Lärcenters utbildningsutbud, både i
innehåll och antal starter, av den verksamhetsplan som
utbildningsnämnden årligen antar. Under senare tid har statliga bidrag
ökat för denna typ av utbildningar och i en del kopplat till krav på en
ökad regional samverkan.

För att vara mer flexibel och snabbare kunna anpassa sig till statliga
riktlinjer, direktiv och därmed finansiering samt bättre kunna bemöta
arbetsmarknadsbehov finns ett behov för Allbo Lärcenter att kunna
ställa om befintliga utbildningar samt starta nya mer flexibelt under
året och där den antagna verksamhetsplanen inte försvårar sådana
verksamhetsbeslut. Allbo Lärcenters ekonomiska ramar och uppdrag
tydliggörs i nämndens budget och verksamhetsplan, vilket borde vara
tillräcklig styrning för att få den verksamhet man politiskt beslutat om.
För att Allbo Lärcenter ska kunna möta detta uppdrag än bättre är det
önskvärt med ett större friutrymme inom dessa ramar.

Beredning
Ärendet lämnades utan beredning till nämnden.

Beslutsgång
Björn Tisjö (M) yrkar bifall till förslaget.

Beslut
1 Att ge rektor vid Allbo lärcenter möjlighet att starta utbildningar under

verksamhetsåret när behov uppstår och resurser finns.
2. Att förändringar under året lämnas som information till nämnden.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

Allbo lärcenter
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UN§ 12 Dnr NUT 2018/6.002

Redovisning av delegationsbeslut

Beslutsunderlag
1. Delegationsbeslut registrerade i utbildningsförvaltningens

diarium från 2017-12-05 till 2018-02-19.

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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UN§ 13

Meddelanden
Inkomna till och med 2018-02-19. Handlingarna finns tillgängliga
i en pärm vid sammanträdet.

1. Synpunkter och önskemål gällande förskolans utemiljö på Långagård 2 - Ängen,
NUT 2018/27.644

2. Synpunkter och önskemål gällande förskolans utemiljö på Långagård 2 - Gläntan,
NUT 2018/28.644

3. Synpunkter och önskemål gällande förskolans utemiljö på Långagård 2 - Hagen,
NUT 2018/29.644

4. Skolinspektionens granskning av undervisning i hem- och konsumentkunskap på
Vislandaskolan, NUT 2018/77.600

5. Tillsyn över förarprövning vid Allbo Lärcenter Komvux, NUT 2018/78.609

Beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen


