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Utbildningsnämnden

Plats och tid Vislandaskolan, sal Färjestaden den 10 april 2018 kl. 13:15 - 15.40
Ajournering mellan§ 18 och§ 19 klockan 15.15 -15.35

Justerade paragrafer 14-22

Beslutande

övriga deltagare

Dnr: NUT 2018/001.006

Lars-Olof Petersson (S) ordf
Tomas Hetlevik (S)
Phlogy Ludiongo (S)
RolfMarklund (S)
Ingrid Salomonsson (C) ersätter Mats Nilsson (C) 1 :e vice ordf
Åsa Kjellsson (C) ersätter Jonas Engkvist (C)
Helen Gustavsson (M) ersätter Gunilla Gustafson (M)
Björn Tisjö (M) 2:e vice ordf
Lavinia Strömberg (S) ersätter Hans Svensson (V)
Suzanne Karlsson (AA) ersätter Magnus Svensson (AA)

Carsten Wulf, förvaltningschef
Therese Dahl, nämndsekreterare
Andreas Jonsson Åkerlund, kostchef § § 14-15
Gunilla Nilsson, assistent § § 14-15
Marita Vik, ekonom § 18
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Therese Dahl

Ordförande

Justerare

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

Sammanträdesdatum
Anslaget under tiden
Förvaringsplats
Underskrift

Utbildningsnämnden
2018-04-10i~-~iMvesra .....-.... ·-·-

Utdragsbestyrkande
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UN§ 14

Godkännande av dagordningen

l. Närvaro
2. Godkännande av dagordningen
3. Redovisning av kravmål från kostenheten
4. Information om GDPR
5. Informations- och diskussionsärende
6. Delårsrapport per mars
7. Revision: Granskning av kommunstyrelsen och nämndernas
hantering av sjukfrånvaro
8. Motion om att inrätta uteförskolor i Alvesta kommun
9. Redovisning av delegationsbeslut
1 O. Meddelanden

Beslut
Dagordningen godkänns.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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UN§ 15

Redovisning av kravmål från kostenheten

Redogörelse
KostchefAndreas Jonsson Åkerlund och assistent Gunilla Nilsson
redovisar Alvesta kommuns Eko/KRAV-kedjecertifiering och
Utbildningsnämndens eko/KRAV-certifierade verksamheter för
nämnden.

Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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UN§ 16

Information om GDPR

Redogörelse
På nämndens begäran informerar nämndsekreterare Therese Dahl om
kommande dataskyddsförordning, GDPR.

Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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UN§ 17 Dnr NUT 2018/2.009

Informations- och diskussionsärende

Beslutsunderlag
1. Elevtalssammanställning mars 2018
2. Sjukfrånvarostatistik UF
3. Tillbudsstatistik 201 7

Redogörelse
Utbildningsnämndens ordförande informerar Utbildningsnämnden om följande:
• Ärendet om auktorisation av förskola i Vislanda kommer åter att behandlas av
Utbildningsnämnden då Förvaltningsrätten upphävt Utbildningsnämndens beslut den 13
juni 2017, § 51, och ärendet visats åter till nämnden för fortsatt handläggning, NUT
2017/155.648.

Förvaltningschefen informerar Utbildningsnämnden om följande:
• Budgetberedning - generella besparingar
• Utredningsuppdraget om lokaler och verksamheter inom Utbildningsförvaltningen i
centrala Alvesta är påbörjat. Sweco vann upphandlingen och kommer att genomföra en
utredning som beräknas vara klar till hösten 2018, NUT 2017/600.291.

• Förvaltningschef och Utbildningsnämndens presidium har deltagit i kommunalt forum
och fortsatt diskussion har förts om den så kallade Scotlandsmodellen.

Paragrafen ska skickas till

Utbildningsförvaltningen
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UN§ 18 Dnr NUT 2018/139.042

Delårsrapport per mars

Beslutsunderlag
l. Uppföljning med helårsprognos 2018 (stoppljus)
2. Förenklad ekonomisk månadsrapport 2018-03-31

Redogörelse
Budgetuppföljning till och med mars presenteras. Förväntad
avvikelse vid årets slut - 3 mnkr.

Beredning
UN AU§ 14, 2018-03-20

Beslut
Godkänna budgetuppföljning per mars 2018.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
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UN§ 19 Dnr NUT 2018/8.007

Revision: Granskning av kommunstyrelsen och nämndernas
hantering av sjukfrånvaro

Beslutsunderlag
1. Missiv från revisorerna
2. Revisionsrapport, december 2017
3. Revisionsgranskning, 2018-03-06

Redogörelse
PwC har fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Alvesta kommun att
genomföra granskning av kommunens hantering av sjukfrånvaron. I Alvesta kommun
låg sjukfrånvaron år 2016 på 6,6 procent.

PwC bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna till delar arbetar ändamålsenligt
för att reducera sjukfrånvaron. Detta grundas på att det finns övergripande mål,
visioner och styrande dokument för hur kommunen ska reducera sjukfrånvaron.
Det har tillförts särskilda resurser för förebyggande insatser. Det finns månatlig
uppföljning vilket även sätter sjukfrånvaron på agendan, däremot ser PwC behov av att
tydliggöra uppföljningen ytterligare. PwC anser vidare att det saknas en strukturerad
analys av orsakerna till sjukfrånvaron och att genomförda åtgärder på ett tydligare sätt
kan dokumenteras vilket även möjliggör återkoppling av effekterna för att minska
sjukfrånvaron. PwC bedömer att det skulle vara bra om det skapades en helhet av
insatserna och att personalavdelningen ges i uppdrag att följa upp att gällande riktlinjer
och rutiner följs och att insatta åtgärder följs upp och utvärderas för att se att de gett
önskvärd effekt. Sjukfrånvaron är ett uppmärksammat område i kommunens målsättning
och bör därför vara av ett större intresse på styrelsens och nämndernas agenda.

Beredning
UNAU§ 15, 2018-03-20

Beslut
Besvara granskningsrapporten med framtaget tjänstemannaförslag.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen
Revisorerna
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UN §20 Dnr NUT 2018/16.630

Motion om att inrätta uteförskolor i Alvesta kommun

Beslutsunderlag
1. Motion från Moderaterna, 2017-12-13
2. Tjänsteskrivelse, 2018-03-01

Redogörelse
Moderaterna i Alvesta kommun lämnade den 13 december 2017 in en motion om att
inrätta uteförskolor i Alvesta kommun.

Moderaterna yrkar i sin motion att Alvesta kommun i det pågående arbetet med att
utreda ny skolbyggnad i Alvesta centrum även har med intentionerna i motionen,
samt att Alvesta kommun utreder möjligheterna att starta uteförskola.

Förskolechefer och personal i Alvesta kommuns förskolor är positiva till att undersöka
möjligheten att starta upp uteverksamhet och Utbildningsförvaltningen ställer sig positiva
till yrkandet att i det pågående ärendet med att utreda ny skolbyggnad i Alvesta centrum även
ha med möjligheterna att starta uteverksamhet.

Beredning
UN AU§ 16, 2018-03-20

Beslutsgång
Björn Tisjö (M): Yrkar bifall till förslaget.

Beslut
Föreslå Kommunfullmäktige bifalla motionen.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen
Kommunfullmäktige
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UN§ 21 Dnr NUT 2018/6.002

Redovisning av delegationsbeslut

Beslutsunderlag
1. Delegationsbeslut registrerade i utbildningsförvaltningens

diarium från 2018-02-20 till 2018-04-02.

Redogörelse
Utbildningsnämnden har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till
arbetsutskott och tjänstemän enligt antagen delegationsordning, senast
uppdaterad 2018-02-27. Delegationsbeslut ska redovisas på nämndens
sammanträde.

Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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UN§ 22

Meddelanden
Inkomna till och med 2018-04-02. Handlingarna finns tillgängliga
i en pärm vid sammanträdet.

1. Uppföljning av beslut gällande skyldigheten att motverka kränkande behandling vid
Grönkullaskolan, NUT 2017/583.606
2. Anmälan om skolsituation för f.d. elev vid Grönkullskolan, NUT 2018/34.606
3. Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska del, Alvesta kommun, NUT
2018/111.009
4. Dom från Förvaltningsrätten - Ansökan om auktorisation av förskola i Vislanda,
NUT 2017/155.648
5. Kommunstyrelsens beslut, Finansiering av utbildningsnämndens utredningsuppdrag om
lokaler och verksamheter inom utbildningsförvaltningen, 2018-02-27, § 16,
NUT 2017/600.291

Beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen


