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Utbildningsnämnden

Plats och tid Utbildningsförvaltningen i Alvesta den 25 februari 2019 kl. 13:00 - 16:45
Ajournering mellan§ 15 och§ 16 klockan 14:30 - 14:55

Justerade paragrafer 10-24

Beslutande
Frida Christensen (S) ordf
Tobias Johansson (S)
Sofie Årdh (S)
Linda Gustavsson (S)
Jörgen Skantz (S)
Eva Nilsson (C) 1 :e vice ordf
Nina Rydström (C)
Björn Tisjö (M) 2:e vice ordf
Katarina Tuneskog (M)
Britta Bünger (L) ersätter Britt-Marie Olsson (KD) §§
11-24
Britta Bünger (L) ersätter Ingrid Löfgren (AA)§ 10
Jens Amebert (SD) ersätter Heléne Nydén (SD)
Björn Nilsson (V) ersätter Anette Lindström (SD)

Ej tjänstgörande
ersättare

Övriga deltagare

Dnr: NUT 2019/001.006

Phlogy Ludiongo (S) §§ 11-24

Carsten Wulf, förvaltningschef
Therese Dahl, nämndsekreterare
Helena Odelgård, kvalitetsutvecklare § § 14-15
Kennert Svensson, verksamhetschef § 14
Fredrik Wärn, verksamhetschef § 14
Ulrika Källström, ekonom § 16

Justerarnas signatur;;;;
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Utbildningsnämnden

Justering tid och plats Alvesta 2019-03-01 kl. 08:30

Sekreterare ~·~--..-·-··- _ _ .

· We··- . /~:=~=~:~~:~:...=:· --·=_:~
Ordförande ~~·- - _.._.._ _.._ ..

Justerare ~ --..·-·- -..

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

Sammanträdesdatum
Anslaget under tiden
Förvaringsplats
Underskrift

Utbildningsnämnden
2019-02-25
2019-03-01 - 2019-03-25.ø111~~~~~- _.,,,.,__

Utdragsbestyrkande

Justerarnas signâ
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UN§ 10

Godkännande av dagordningen
§ 1 O Godkännande av dagordningen
§ 11 Ordförande informerar

§ 12 Förvaltningschef informerar

§ 13 Elevtalssammanställning

§ 14 Redovisning av betyg för årskurs 6 till 9 höstterminen 2018

§ 15 Systematiskt kvalitetsarbete: Samverkan

§ 16 Årsrapport 2018

§ 17 Kommunstyrelsens beslut om anmälan från Utbildningsnämnden om

överskridande av budget

§ 18 Tilläggsäskande lokalförändring Mohedaskolans gamla del

§ 19 Revisionsrapport: Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut

§ 20 Uppdatering av delegationsordningen

§ 21 Förslag till riktlinjer för organisation av Alvesta kommuns verksamhet för unga

§ 22 Utbildningsförvaltningens sjukfrånvaro

§ 23 Redovisning av delegationsbeslut

§ 24 Meddelanden

Beslut
Godkänna fastställd dagordning.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

Justerarnas signaturer ~
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UN§ 11

Ordförande informerar

Redogörelse
Utbildningsnämndens ordförande informerar Utbildningsnämnden om följande:
• Det behövs en tydlig strategi för Utbildningsnämnden, så ett strategimöte ska
planeras in för Utbildningsnämndens ledamöter.

Paragrafen ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

~/~{
Justerarnas signaturer ~



li Alvesta
91~mun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-25

Sida

5(18)

Utbildningsnämnden

UN§ 12

Förvaltningschef informerar

Redogörelse
Förvaltningschefen informerar Utbildningsnämnden om följande:

• Projektet "Barns bästa gäller! i Kronobergs län" (Scotlandsmodellen) är påbörjat i
Alvesta kommun och en arbetsgrupp är tillsatt där Utbildningsförvaltningen,
förvaltningen för arbete och lärande och kultur- och fritidsförvaltningen deltar.

• Just nu pågår rekrytering av ny rektor på Vislandaskolan.
• Skolinspektionen har genomfört en tillsyn på Grönkullaskolan utan anmärkning.

Paragrafen ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

Justerarnas sig~
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Utbildningsnämnden

UN§ 13 Dnr NUT 2019/3.009

Elevtalssammanställning

Informationsunderlag
1. Elevtalssammanställning januari 2019

Redogörelse
Elevtalssammanställning för januari 2019 presenteras.

Beslut
Notera att Utbildningsnämnden har mottagit informationen.

Paragrafen ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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Utbildningsnämnden

UN§ 14

Redovisning av betyg för årskurs 6 till 9 höstterminen 2018

Informationsunderlag
1. Redovisning av betyg

Redogörelse
Kvalitetsutvecklare Helena Odelgård och verksamhetschefer Fredrik Wäm och Kennert
Svensson redovisade betygsstatistik för årskurs 6 till 9 höstterminen 2018.

Beslut
Notera att Utbildningsnämnden har mottagit informationen.

Paragrafen ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

Justerarnas signatu~
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Utbildningsnämnden

UN§ 15 Dnr NUT 2019/50.012

Systematiskt kvalitetsarbete: Samverkan

Informationsunderlag
l. SKA, del B

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

Beredning
UN AU 2019-02-04, § 6

Beslutsgång
Frida Christensen (S): Föreslå att ge Utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram
riktlinjer för överlämning inom och mellan verksamheter för att stärka
likvärdigheten.

Beslut
Ge Utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för överlämning inom
och mellan verksamheter för att stärka likvärdigheten.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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UN§ 16 Dnr NUT 2019/54.042

Årsrapport 2018

Beslutsunderlag
l. Årsrapport 2018, Utbildningsnämnden

Redogörelse
Årsredovisning med verksamhetsberättelse för 2018 presenterades
under sammanträdet.
Utbildningsnämnden gör 2018 ett negativt bokslut med ett resultat på
-2 154 tkr vilket motsvarar 0,4 % av budget.

Större avvikelser ligger i ökade kostnader för köp av utbildning,
uteblivet statsbidrag för minskade barngrupper samt nyöppnande av
förskoleavdelningar under året.

Avvikelserna döljs av diverse engångsintäkter från Migrationsverket
avseende åren 2015-2017 samt asylintäkter där utfallet varit högre än
det prognostiserade beloppet.

Beredning
UNAU 2019-02-04, § 7

Béslut
Godkänna Utbildningsnämndens årsrapport 2018.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen

Justerarnas signatuilr
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Utbildningsnämnden

UN§ 17 Dnr NUT 2019/55.041

Kommunstyrelsens beslut om anmälan från
Utbildningsnämnden om överskridande av budget

Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktige, 2018-11-27, § 150

Redogörelse
Under 2018 prognostiserade Utbildningsnämnden ett underskott,
enligt novemberuppföljningen motsvarande cirka 1 mnkr.
Kommunstyrelsen har gett Utbildningsnämnden i uppdrag att
återkomma med en redovisning med hur nämnden arbetar för att fä en
budget i balans.

Med Utbildningsförvaltningens organisation och verksamhet är
snabba åtgärder begränsade, vad som kan göras i det korta
perspektivet är återhållsamhet i inköp och vikarietillsättning. Detta har
enheterna hanterat på ett bra sätt och verksamheternas underskott har
avstannat.

För att fä en budget i balans mer långsiktigt har nämnden fattat beslut om
resursfördelning för 2019 på ett sätt så att detta uppnås. Vägledande har
varit att inte minska på de belopp som går ut i verksamheterna i form av
barn- och elevpeng. Anledningarna till detta är flera; dels för att fä till en
verksamhet som kan verkställa övriga mål som finns för verksamheten och
dels för att kunna fä del av statsbidrag, som kräver att kommunens egen
insats till verksamheten inte minskar. Utifrån ovanstående har justeringar i
övergripande budgetar gjorts, med minskad ram för central elevhälsa,
kostenheten, modersmålsorganisation, IT och förvaltningskontor.

Beredning
UN AU 2019-02-04, § 8

Beslut
Överlämna Utbildningsnämndens redogörelse om överskridande av
budget till Kommunstyrelsen.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsen
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Utbildningsnämnden

UN§ 18 Dnr NUT 2016/610.291

Tilläggsäskande lokalförändring av Mohedaskolans gamla
del

Beslutsunderlag
1. Beslutsunderlag, 2019-01-18

Redogörelse
Mohedaskolan är inne i en om- och tillbyggnadsfas, där respektive del
är ett eget projekt tidsmässigt och/eller budgetmässigt.
Utbildningsnämnden beslutade den 6 november 2018 att hemställa hos
Kommunstyrelsen om tilläggsbudget för ökade lokalkostnader för
skolan i Moheda samt att uppdra åt Utbildningsförvaltningen att
komplettera ansökan med en redovisning av kostnadsökningen.

En revidering av skrivelsen presenterades under sammanträdet.

Beredning
UN AU 2019-02-04, § 9

Beslut
Godkänna reviderad skrivelse om tilläggsäskande lokalförändring av
Mohedaskolans gamla del.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

Justerarnas signature
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Utbildningsnämnden

UN§ 19 Dnr NUT 2018/670.007

Revisionsrapport: Granskning av verkställigheten av
fullmäktiges beslut

Beslutsunderlag
1. Revisionsrapport: Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut,
november 2018

2. Bilagor 1-7, november 2018

Redogörelse
På uppdrag av revisorerna genomförde PwC en granskning av
verkställigheten av fullmäktiges beslut i november 2018.

Av 6 kap. 4 § Kommunallagen (KL) framgår att det är en uppgift för
nämnderna att svara för att Kommunfullmäktiges beslut verkställs.
Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för verkställigheten enligt
6 kap. 13 § KL, där det framgår att det åligger styrelsen att verkställa
fullmäktiges beslut.

Revisorerna beslutade att överlämna rapporten till
Utbildningsnämnden och önskar fä svar från Kommunstyrelsen senast
den 30 mars 2019 med åtgärder på de påpekanden som gjorts i den
revisionella bedömningen.

Utbildningsnämnden har inte några påpekanden att åtgärda och
därigenom har nämnden ingenting att erinra mot revisorernas rapport.

Beredning
UN AU 2019-02-04, §10

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag som
sitt eget och överlämna densamma till Kommunstyrelsen för vidare
behandling.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsen

Justerarnas signa~



L'J Alvesta
q¡glmmun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-25

Sida

13(18)
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UN §20 Dnr NUT 2019/56.002

Uppdatering av delegationsordningen

Beslutsunderlag
1. Delegationsordning, Utbildningsnämnden Alvesta, 2018-10-02

Redogörelse
Kommunfullmäktige i Alvesta kommun beslutade den 18 december
2018 att flytta över hela Allbo lärcenter inklusive individuella
programmet och gymnasieskolans nationella program till den
nyskapade nämnden för arbete och lärande och ändringar behöver
därför göras i Utbildningsnämndens delegationsordning.

Beredning
UN AU 2019-02-04, § 11

Beslut
1. Att i punkt 2: 1 i Utbildningsnämndens delegationsordning ta bort beslut om
tilläggsbelopp för elever i gymnasieskolan.

2. Att i punkt 2:2 i Utbildningsnämndens delegationsordning ta bort beslut om
tilläggsbelopp för elever i gymnasieskolan som ska erbjudas modersmålsundervisning.

3. Att ta bort nr 9 - Gymnasieskolan i Utbildningsnämndens delegationsordning.
4. Att ta bort nr 12 -Kommunal vuxenutbildning (gymnasial och grundläggande) i
Utbildningsnämndens delegationsordning.

5. Att ta bort nr 13 - Uppdragsutbildning i Utbildningsnämndens delegationsordning.
6. Att ta bort nr 14 - Samhällsorientering i Utbildningsnämndens delegationsordning.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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Utbildningsnämnden

UN§ 21 Dnr NUT 2018/241.009

Förslag till riktlinjer för organisation av Alvesta kommuns
verksamhet för unga

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2019-01-30

Redogörelse
Utbildningsnämnden beslutade den 12 juni 2018, § 37, att tillsammans med Kultur- och
fritidsförvaltningen och förvaltningen för individ- och familjeomsorg (numera
förvaltningen för arbete och lärande) ta fram ett detaljerat förslag till organisation för
samverkan mellan förvaltningarna gällande verksamhet för unga i Alvesta.

Verksamhet för unga i Alvesta behöver ha en samsyn och ett delat ansvar mellan Kultur
och fritidsnämnden, Utbildningsnämnden och nämnden för arbete och lärande. Detta för att
förbättra förutsättningar för ett ökat engagemang för unga i Alvesta och att på bästa sätt
effektivisera och samordna resurser.

Beredning
UN AU 2019-02-04, § 12

Yrkanden
Frida Christensen (S): Yrkar att Utbildningsnämnden antar
förvaltningens förslag till beslut enligt upprättad tjänsteskrivelse.

Frida Christensen (S): Tilläggsyrkar att 1 skolfritidsledare per 200
elever inom årskurs 7- 9 ska tillföras uppdraget inom verksamheten på
kvällstid.

Tobias Johansson (S): Yrkar bifall till förslag till beslut samt till
tilläggsyrkandet.

Sofie Årdh (S): Yrkar bifall till förslag till beslut samt till
tilläggsyrkandet.

Eva Nilsson (C): Yrkar bifall till förslag till beslut samt till
tilläggsyrkandet men vill att den ekonomiska fördelningen ska vara
klarlagd innan beslutet fattas.

Björn Tisjö (M): Yrkar avslag på tilläggsyrkandet.

Beslutsgång
Ordförande finner att Utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens
förslag ti 1 beslut enligt upprättad tjänsteskrivelse.
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Ordförande ställer proposition på Christensens (S) tilläggsyrkande och Tisjös (M)
avslagsyrkande och finner genom acklamation att Utbildningsnämnden beslutar enligt
Christensens (S) tilläggsyrkande. Votering begärs. Utbildningsnämnden godkänner
följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Christensens (S) tilläggsyrkande.
Nej-röst för bifall till Tisjös (M) avslagsyrkande.

Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster och 5 nej-röster finner ordförande att Utbildningsnämnden
beslutar enligt Christensens (S) tilläggsyrkande.

Beslut
1. Utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till beslut enligt
upprättad tjänsteskrivelse.

2. 1 skolfritidsledare per 200 elever inom årskurs 7- 9 ska tillföras uppdraget inom
verksamheten på kvällstid.

Björn Tisjö (M) och Katarina Tuneskog (M) reserverar sig mot
tilläggsyrkandet;

Politik är att prioritera. Inom skolan finns många utmaningar och att skapa en meningsfull
fritid kan absolut vara en prioritering. Överst på Alvestamoderaternas prioriteringslista står
dock att höja resultaten för att få fler elever godkända och därmed bli behöriga till
gymnasiet. I tider då vi i nämnden har att vända på varje sten för att hitta pengar till vårt
kärnuppdrag anser vi att det är en felprioritering att skapa nya kostnader som inte är
lagstadgad verksamhet och som inte föregåtts av en ordentlig konsekvensanalys eller
beretts inom förvaltningen. Därför reserverar vi oss mot Frida Christensens
tilläggsyrkande.
Björn Tisjö, 2e vice ordf, Katarina Tuneskog ledamot Moderaterna

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
Förvaltningen för arbete och lärande
Kultur-och fritidsförvaltningen
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UN§ 22

Utbildningsförvaltningens sjukfrånvaro

Informationsunderlag
1. Sjukfrånvarostatistik, Utbildningsförvaltningen

Redogörelse
Redovisning av Utbildningsförvaltningens sjukfrånvaro till och med 31 december 2018
presenteras.

Beslut
Notera att Utbildningsnämnden har mottagit informationen.

Paragrafen ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

Justeramas signature
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UN §23 Dnr NUT 2019/5.002

Redovisning av delegationsbeslut

Beslutsunderlag
1. Delegationsbeslut registrerade i utbildningsförvaltningens
diarium från 2018-12-05 till 2019-02-14.

Redogörelse
Utbildningsnämnden har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till
arbetsutskott och tjänstemän enligt antagen delegationsordning, senast
uppdaterad 2018-10-02. Delegationsbeslut ska redovisas på nämndens
sammanträde.

Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

Justerarnas signâ
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UN §24

Meddelanden
Inkomna till och med 2019-02-14. Handlingarna finns tillgängliga
i en pärm vid sammanträdet.

1. Beslut om mål och budget 2019 med plan 2020-2021, KF § 137, 2018-11-27
2. Verksamhetsövergång av Allbo lärcenter, KF § 160, 2018-12-18
3. Ändring av fyra reglementen för nämnder, KF § 161, 2018-12-18

Beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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hornmun
NÄRVARO- OCH VOTERINGSLISTA VID SAMMANTRÄDE FÖR
UTBILDNINGSNÄMNDEN MANDATPERIODEN 2019 -2022

Styrelse/nämnd Sammanträdesort Datum
Utbildningsnämnden Alvesta 2019-02-25

När- Votering
varo

Beslutande ~ .~ ~

Ledamöter 2-\
1. Frida Christensen (S) J
2. Tobias Johansson (S) J
3. Sofie Årdh (S) J
4. Linda Gustavsson (S) )
5. Jörgen Skantz (S) J
6. Eva Nilsson (C) J
7. Nina Rydström (C) J
8. Björn Tisjö (M) rJ
9. Katarina Tuneskog (M) N
1 O. Britt-Marie Olsson (KD)
11. Ingrid Löfgren (AA) N
12. Heléne Nydén (SD)

13. Anette Lindström (SD)

Ersättare
1. Phlogy Ludiongo (S)

2. Mohammad Amiin Raajac (S)

3. Åsa Kjellsson (C)

4. Helene Andersson (C)

5. Björn Nilsson (V) J
6. Gunilla Gustafson (M)
7. Britta Bünger (L) N
8. Jimmy Svanberg (AA)

9. Jens Arnebert (SD) N
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