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Utbildningsnämnden

Plats och tid Mohedaskolan den 23 april 2019 kl. 13:00- 16:26
Ajournering mellan§ 29 och§ 30 klockan 14:48 - 15:04 och under§ 37
klockan 16:01 - 16:09

Justerade paragrafer 25-39

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)
Britt-Marie Olsson (KD)
Ingrid Löfgren (AA)
Heléne Nydén (SD)
Anette Lindström (SD)

Ej tjänstgörande
ersättare

Övriga deltagare

Dnr: NUT 2019/001.006

Björn Nilsson (V)
Jens Arnebert (SD)

Carsten Wulf, förvaltningschef
Therese Dahl, nämndsekreterare
Helena Odelgård, kvalitetsutvecklare §§ 25-29
Linda Bjälkenborn, verksamhetschef §§ 25-29
Eva Arered, Skolverket§§ 25-29
Gunilla Petersen, Skolverket§§ 25-29
Ulrika Källström, ekonom§§ 25, 30-34

Justeramas signaturer
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Utbildningsnämnden

:::::::: och plats~:fil kl 08:45 .

Ordförande

Justerare

Sammanträdesdatum
Anslaget under tiden
Förvaringsplats
Underskrift

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

Utbildningsnämnden
2019-04-23
2019-04-25 - 2019-05-17
~~ltningen i Alvesta

Therese Dahl
Utdragsbestyrkande

Justerarnas signaturer
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Utbildningsnämnden

UN§ 25

Godkännande av dagordningen
§ 25 Godkännande av dagordningen

§ 26 Information från Mohedaskolan

§ 27 Ordförande informerar

§ 28 Förvaltningschef informerar

§ 29 Redovisning av projektet samverkan för bästa skola

§ 30 Elevtalssammanställning

§ 31 Mål och budget 2019

§ 32 Direktiv för ekonomisk rapportering

§ 3 3 Månadsrapport per mars

§ 34 Bidragsbelopp till fristående enheter samt interkommunal
ersättning 2019

§ 35 Utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan och
arkivbeskrivning

§ 36 Strategi för utbildning i Alvesta kommun år 2020-2025

§ 37 Auktorisation av förskola i Vislanda

§ 38 Redovisning av delegationsbeslut

§ 39 Meddelanden

Beslut
Dagordningen godkänns.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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Utbildningsnämnden

UN§ 26

Information från Mohedaskolan

Redogörelse
Mohedaskolans rektor, Maria Kanstedt Rylander, informerar utbildningsnämnden
om följande:

• Elever-personal-organisation
• Kunskap och värden
• Byggnationer
• Rekryteringar
• Skolinspektionsbesök vecka 19

Paragrafen ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

Justerarnas signature~
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Utbildningsnämnden

UN §27

Ordförande informerar

Redogörelse
Utbildningsnämndens ordförande informerar utbildningsnämnden om följande:

• Välkomnar Skolverket och deras presentation av samverkan för bästa skola.

Paragrafen ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

Justerarnas signaturer
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Utbildningsnämnden

UN §28

Förvaltningschef informerar

Redogörelse
Förvaltningschefen informerar utbildningsnämnden om följande:

• Skolinspektionen har genomfört ett antal regelbundna granskningar på
kommunens skolor. Tre rapporter har delgivits förvaltningen, och på det stora hela
har granskningarna visat bra resultat.

• Förvaltningen har fått in en del anmälningar om kränkningar, främst på
Vislandaskolan och Mohedaskolan. Förvaltningen arbetar aktivt med frågor som
uppkommer i samband med dessa anmälningar.

• Förvaltningschefen har haft möte med Växjö Fria Fordonsgymnasium kring elever
som inte funnits i deras verksamhet trots att de varit inskrivna. Växjö Fria
Fordonsgymnasium kommer därför att återbetala 180 000 kronor till
utbildningsnämnden.

• Projektet kring Barnens bästa gäller har startat upp med en arbetsgrupp i Alvesta
kommun. I arbetsgruppen deltar utbildningsförvaltningen, förvaltningen för arbete
och lärande, kultur- och fritidsförvaltningen samt en projektledare från region
Kronoberg.

Paragrafen ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

Justeramas signaturer ~I
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Utbildningsnämnden

UN §29 Dnr NUT 2016/108.611

Redovisning av projektet samverkan för bästa skola

Redogörelse
Eva Arered och Gunilla Petersen från Skolverket samt kvalitetsutvecklare Helena Odelgård
och verksamhetschef Linda Bjälkenbom presenterar projektet samverkan för bästa skola

• Insatser
• Effekter och synliga förändringar
• Lärdomar
• Framgångsfaktorer för hållbar skolutveckling

Paragrafen ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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Utbildningsnämnden

UN§ 30 Dnr NUT 2019/3.009

Elevtalssammanställning

Informationsunderlag
l. Bam- och elevtalssammanställning mars 2019

Redogörelse
Bam- och elevtalssammanställning för mars 2019 presenteras.

Beredning
UN AU 2019-04-08, § 18

Beslut
Notera att utbildningsnämnden har mottagit informationen.

Paragrafen ska skickas till
Utbildningsförvaltningen



Alvesta
I\Offlmun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-04-23

Sida

9(18)

Utbildningsnämnden

UN§ 31 Dnr NUT 2018/404.041

Mål och budget 2019

Beslutsunderlag
l. Verksamhetsplan med internbudget för 2019
2. Budget 2019- steg 2
3. Riskbedömning av enhetsbudget 2019
4. Riskbedömning av budget förskoleverksamhet - personalperspektiv 2019
5. Riskbedömning av budget förskoleverksamhet - barnperspektiv 2019
6. Riskbedömning av budget skolverksamhet- chefperspektiv 2019
7. Riskbedömning av budget grundskoleverksamhet - personalperspektiv 2019
8. Riskbedömning av budget skolverksamhet- elevperspektiv 2019

Redogörelse
Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2018, § 61, om budget för
Alvesta kommun 2019. Nämnden för arbete och lärande bildades 1 januari 2019 och
övertog då gymnasieskola och vuxenutbildning från utbildningsnämnden och
därav har utbildningsnämnden reviderat sin verksamhetsplan för 2019.

Driftbudget för utbildningsnämnden 2019 uppgår till 436 990 tkr och
investeringsbudgeten till 4 000 tkr.

Beredning
UN AU 2019-04-08, § 19

Beslut
1. Godkänna utbildningsnämndens verksamhetsplan med internbudget för 2019.
2. Notera att utbildningsnämnden tagit del av budget 2019- steg 2.

Björn Tisjö (M) och Katarina Tuneskog (M) avstår från att delta i
beslutet.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

wk~lningen

Justeramas signaturer\
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Utbildningsnämnden

UN§ 32 Dnr NUT 2019/124.049

Direktiv för ekonomisk rapportering

Informationsunderlag
l. Tjänsteskrivelse, 2018-03-29

Redogörelse
Den 2 februari 2019, § 33, fattade kommunstyrelsen beslut om direktiv till ekonomisk
rapportering. I direktivet beskrivs uppföljningsprocessen, rutiner för inlämning samt
tidsplanen för nämndernas ekonomiska rapportering till kommunstyrelse och
kommunfullmäktige.

Nämndernas månadsuppföljning ska 2019 ske för mars, april, maj samt oktober. Utöver
detta ska delårsrapport upprättas per augusti och årsrapport.

Nämnderna ska årligen besluta om sin egen uppföljning för 2019 och från och med 2020
ska det beslutet tas årligen senast i januari.

Beredning
UN AU 2019-04-08, § 20

Beslut
1. Ekonomisk månadsuppföljning ska 2019 ske för februari, september och november

utöver de uppföljningar som upprättas till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
2. Ekonomisk månadsuppföljning ska ske med hjälp av rapporten Stopp/jus som

upprättats på utbildningsförvaltningen.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
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Utbildningsnämnden

UN§ 33 Dnr NUT 2019/4.042

Månadsrapport per mars

Beslutsunderlag
l. Förenklad ekonomisk månadsrapport, 2019-03-31
2. Tjänsteskrivelse, 2019-04-12

Redogörelse
I rapporten, som baseras på utfallet till och med sista mars, framgår att
utbildningsnämnden prognostiserar en avvikelse gentemot budgeterat
anslag på ca -7 ,8 miljoner kronor. Avvikelsen är -1,8 % av totalt
budgeterat anslag.

Beredning
UN AU 2019-04-08, § 21

Beslut
Godkänna ekonomisk månadsrapport för utbildningsnämnden per mars
månad.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
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Utbildningsnämnden

UN§ 34 Dnr NUT 2019/125.049

Bidragsbelopp till fristående enheter samt interkommunal
ersättning 2019

Beslutsunderlag
1. Prislista 2019 - fristående enheter
2. Prislista 2019 - interkommunal ersättning
3. Prislistor - andra kommuner i länet

Redogörelse
Kommunens bidragsbelopp har beräknats efter samma grunder som kommunen
tillämpar vid fördelning av resurser till de egna verksamheterna.

Beredning
UN AU 2019-04-08, § 22

Beslut
Godkänna förslag till bidragsbelopp och interkommunal ersättning för
2019.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen
Berörda fristående och kommunala förskolor och grundskolor

fu~,Justerarnas si~
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Utbildningsnämnden

UN§ 35 Dnr NUT 2019/126.004

Utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan och
arkivbeskrivning

Beslutsunderlag
l. Tjänsteskrivelse, 2019-03-28
2. Förslag på dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning för

utbildningsnämnden

Redogörelse
Bestämmelser kring hantering av allmänna handlingar framgår av
bland annat offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen,
arkivförordningen samt av det arkivreglemente som
kommunfullmäktige fastställt för Alvesta kommun (KF § 186/2015).
Enligt dessa bestämmelser ska utbildningsnämnden upprätta en
arkivbeskrivning, arkivförteckning samt en dokumenthanteringsplan
som tillsammans ger en helhetsbeskrivning över hur nämnden hanterar
allmänna handlingar.

Utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag på arkivbeskrivning
samt på dokumenthanteringsplan för utbildningsnämndens
handlingar. Bedömning görs att dokumenthanteringsplanen är
utformad på ett sådant sätt att en arkivförteckning inte behövs.

Dokumenthanteringsplanen ska hållas aktuell och ska ses över minst en
gång per mandatperiod. Kommunövergripande bestämmelser kring gallring av vissa
handlingar finns i "Gallringsplan för handlingar av liten eller kortvarig betydelse"
som antagits av utbildningsnämnden (UN§ 54/2016).

Beredning
UN AU 2019-04-08, § 23

Beslut
1. Godkänna upprättad dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning
för utbildningsnämnden.
2. Ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att årligen se över
utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan.

Beslutet ska skickas till
.!)H(IIJlftgsförvaltningen

Justeramas signaturer
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Utbildningsnämnden

UN§ 36 Dnr NUT 2018/128.003

Strategi för utbildning i Alvesta kommun år 2020-2025

Beslutsunderlag
l. Utredningsuppdrag, 2019-03-28

Redogörelse
Efter årsskiftet är utbildningsnämnden till stora delar sammansatt av
nya ledamöter och även ny ordförande. Med ny nämnd finns en
ambition att arbete mer uttalat utifrån SKL:s analys i Öppna
jämförelser - Konsten att nå resultat- erfarenheterfrån
framgångsrika sko/kommuner.

Utifrån framgångsfaktorer, inte minst kopplat till den politiska
styrningen, är uppfattningen att förvaltningskontoret ges i uppdrag att
sammanställa befintliga och komplettera med nya övergripande mål
och strategier till ett visionsdokument för den verksamhet som finns
inom utbildningsnämndens ansvarsområde.

För att leva upp till grunderna i framgångsfaktorema är arbetet i
framtagandet av visionsdokumentet väsentligt Här krävs ett
gemensamt arbete med engagerade politiker och tjänstemän och bred
förankring, på olika nivåer i flera forum.

Beredning
UN AU 2019-04-08, § 24

Beslut
Ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att till nästa nämnds
sammanträde presentera arbetssätt och tidsplan för framtagande av
visionsdokument enligt upprättat utredningsuppdrag.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsen
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Utbildningsnämnden

UN§ 37 Dnr NUT 2017/155.648

Auktorisation av förskola i Vislanda

Beslutsunderlag
l. Utbildningsnämnden 2018-06-12, § 36
2. Omprövning friförskola, 2018-11-13
3. Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-11-20, § 58
4. Återremittering, 2019-03-21

Redogörelse
Den 10 mars 2017 lämnade Vislanda-Blädinge pastorat in en ansökan
om auktorisation av förskola för barn i åldern 1-5 år i Vislanda.
Utbildningsförvaltningen genomförde en utredning av ärendet som
visade att det inte förelåg något behov av utökning av förskoleplatser
inom Vislandaområdet och avslog på sitt sammanträde den 13 juni
2017, § 51, ansökan om auktorisation av förskola i Vislanda.
Vislanda-Blädinge pastorat överklagade utbildningsnämndens beslut
till Förvaltningsrätten som biföll överklagandet på så sätt att
utbildningsnämndens beslut upphävdes och ärendet visades åter till
nämnden för fortsatt handläggning.

Utbildningsförvaltningen fick på utbildningsnämndens sammanträde den 12 juni
2018, § 36, i uppdrag att göra en ny utredning kring auktorisation av förskola i Vislanda.
På utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 20 november 2018, § 58,
återremitterades ärendet till utbildningsförvaltningen för att komplettera utredningen i
enlighet med SKLs cirkulär 18:41, Ågar- och ledningsprövning- nya kravför enskilda att
bedrivafriståendeförskola.

Beredning
UN AU 2019-04-08, § 25

Yrkanden
Björn Tisjö (M): Moderaterna yrkar bifall till att tillstyrka Vislanda
Blädinge pastorats ansökan om auktorisation om förskola i Vislanda.

Eva Nilsson (C): Centerpartiet yrkar bifall att godkänna att Vislanda
Blädinge pastorat tär starta friförskola i Vislanda i enlighet med den
inlämnade ansökan till Alvesta kommun.

Nina Rydström (C): Yrkar bifall till ansökan om auktorisation av
förskola i Vislanda.
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Utbildningsnämnden

Anette Lindström (SD): Sverigedemokraterna yrkar bifall till ansökan
om auktorisation av förskola i Vislanda.

Heléne Nydén (SD): Yrkar bifall till ansökan om auktorisation av
förskola i Vislanda.

Britt-Marie Olsson (KD): Yrkar bifall till ansökan om auktorisation av
förskola i Vislanda.

Ingrid Löfgren (AA): Yrkar bifall till ansökan om auktorisation av
förskola i Vislanda.

Frida Christensen (S): Yrkar avslag till ansökan om auktorisation av
förskola i Vislanda.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på att bifalla ansökan om auktorisation av förskola i
Vislanda och att avslå ansökan om auktorisation av förskola i Vislanda och finner genom
acklamation att utbildningsnämnden beslutar att avslå ansökan om auktorisation av
förskola i Vislanda.

Votering begärs. Utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag av ansökan om auktorisation av förskola i Vislanda.
Nej-röst för bifall till ansökan om auktorisation av förskola i Vislanda.

Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster och 8 nej-röster finner ordförande att
utbildningsnämnden beslutar bifalla ansökan om auktorisation av
förskola i Vislanda.

Beslut
Godkänna Vislanda-Blädinge pastorats ansökan om auktorisation av
förskola i Vislanda.

Frida Christensen (S), Tobias Johansson (S), Sofie Årdh (S), Linda
Gustavsson (S) och Jörgen Skantz (S) reserverar sig mot beslutet, se
bilaga.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
Vislanda-Blädinge pastorat
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Utbildningsnämnden

UN§ 38 Dnr NUT 2019/5.002

Redovisning av delegationsbeslut

Beslutsunderlag
1. Delegationsbeslut registrerade i utbildningsförvaltningens

diarium från 2019-02-15 till 2019-04-14.

Redogörelse
Utbildningsnämnden har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till
arbetsutskott och tjänstemän enligt antagen delegationsordning, senast
uppdaterad 2019-02-25. Delegationsbeslut ska redovisas på nämndens
sammanträde.

Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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Utbildningsnämnden

UN§ 39

Meddelanden
Inkomna till och med 2019-04-14. Handlingarna finns tillgängliga
i en pärm vid sammanträdet.

l. Lokalförändringar Mohedaskolans gamla del, KF § 52, 2019-02-26
2. Utvärdering och rapporteringavinterkontroll 2018, KF § 56, 2019-02-26
3. Överföring av 2019 budgetpost från utbildningsnämnden till nämnden för arbete

och lärande, KF § 41, 2019-03-19
4. Överföring av strategiska medel folkhälsoarbete, KS§ 77, 2019-04-09
5. Överföring av strategiska medel-klimat och miljöfrämjande åtgärder, KS § 78,

2019-04-09

Beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.

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

Styrelse/nämnd Sammanträdesort Datum
Utbildningsnämnden Alvesta 2019-04-23

När- Votering
varo

Beslutande § § §

Ledamöter !)f
1. Frida Christensen (S) J
2. Tobias Johansson (S) J
3. Sofie Årdh (S) ~ j
4. Linda Gustavsson (S) J
5. Jörgen Skantz (S) u
6. Eva Nilsson (C) N
7. Nina Rydström (C) N
8. Björn Tisjö (M) N
9. Katarina Tuneskog (M) N
10. Britt-Marie Olsson (KD) N
11. Ingrid Löfgren (M) N
12. Heléne Nydén (SD) N
13. Anette Lindström (SD) N
Ersättare
1. Phlogy Ludiongo (S)

2. Mohammad Amiin Raajac (S)

3. Åsa Kjellsson (C)

4. Helene Andersson (C)

5. Björn Nilsson (V)

6. Gunilla Gustafson (M)

7. Britta Bünger (L)

8. Jimmy Svanberg (M)

9. Jens Arnebert (SD)
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~, Socialdemokraterna
I ALVESTA KOMMUN

§ 14 Auktorisation av förskola i Vislanda

Vi socialdemokrater tycker inte att religiös påverkan hör hemma i förskolan och i skolan.
Svensk förskola och skola är och ska vara en plats där våra barn och våra unga med olika bakgrund
möts. Barn med olika erfarenheter, kön eller religion ska ha samma rätt till likvärdig förskola och
skola. Att skilja barn och ungdomar utifrån religion och kön går inte i linje med den Svenska
modellen. För oss Socialdemokrater är en jämlik förskola och skola en viktig stöttepelare, och vi är
övertygade om att en förskola och skola som är baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet, utan
religiösa påverkan ska vara en självklarhet för våra barn. Religion ska vara varje barns eget val.

Vi socialdemokrater reserverar oss därför mot beslutet.

~~
Sofie Årdh


