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Utbildningsnämnden

Plats och tid Utbildningsförvaltningen i Alvesta den 24 juni 2019 kl. 13:00- 16:25
Ajournering mellan§ 58 och§ 59 klockan 14:37 - 14:55

Justerade paragrafer 52-70

Beslutande

Övriga deltagare

Dnr: NUT 2019/001.006

Frida Christensen (S) ordf
Tobias Johansson (S)
Sofie Årdh (S)
Linda Gustavsson (S)
Jörgen Skantz (S)
Eva Nilsson (C) l :e vice ordf
Nina Rydström (C)
Björn Tisjö (M) 2:e vice ordf
Katarina Tuneskog (M)
Britt-Marie Olsson (KD)
Björn Nilsson (V) ersätter Ingrid Löfgren (AA) §§ 55-70
Nellie Nieminen (SD)
Jens Arnebert (SD) ersätter Anette Lindström (SD)

Carsten Wulf, förvaltningschef
Therese Dahl, nämndsekreterare
Fredrik Wärn, verksamhetschef 8 55
Kerstin Sandin, samordnande skolsköterska $ 55
Evelina Nyqvist, IT-strateg§ 56
Helena Odelgård, kvalitetsutvecklare §§ 59-61
Ulrika Källström, ekonom § 62
Ulrica Nord, skolskjutssamordnare § 67

Justeraasea
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Utbildningsnämnden

."rese
Ordfarande 'Frida=s
Justerare

~

......................................................

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

Sammanträdesdatum
Anslaget under tiden
Förvanngsplats
Underskrift

Utbildningsnämnden
2019-06-24
2019-06-24- 2019 07-16

..~pg•n.i.Alvesta__ - - ..

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnärnnden

UN §52

Godkännande av dagordningen
l. Närvaro

2. Godkännande av dagordningen

3. Ordförande informerar
4. Förvaltningschef informerar

5. Information från centrala barn- och elevhälsan

6. Information om GDPR
7. Simkunnighetsundersökningen 2019

8. Elevtalssammanställning

9. Redovisning av statsbidrag

l O. Systematiskt kvalitetsarbete: Nonner och värden/inflytande och ansvar
11. Redovisning av personaltillbud eller arbetsskador för 2018 till utbildningsnämnden
12. Månadsrapport per maj

13. Förslag att redovisa patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans medicinska insats
läsårsvis

14. Motion (SD) om mobiltelefonförbud under lektionstid

15. Motion (SD) om att undersöka hur elevers betyg påverkas av lärares sjukfrånvaro

16. Paviljonger till Vislandaskolan
17. Utbildningsnämndens skolskjutsregler

18. Ändring av myndighetsutövning av LSS

19. Redovisning av delegationsbeslut

20. Meddelanden

Beslut
Dagordningen godkänns.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

Justerarnas signaturere
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Utbildningsnämnden

UN §53

Ordförande informerar

Redogörelse
Ordförande informerar utbildningsnämnden om följande:

• Utbildningsnämndens sammanträden planeras att hållas ute i verksamheterna under
hösten 2019.

Paragrafen ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

Justeramas signaturerz2
l
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Utbildningsnämnden

UN§ 54

Förvaltningschef informerar

Redogörelse
Förvaltningschef informerar utbildningsnämnden om följande:

• Huvudmannen för Mohedaskolan har fätt ett vitesföreläggande från
Skolinspektionen. Kommunen har till den 22 november 2019 på sig att rätta till
bristerna.

• Statsbidraget för lågstadiesatsningen minskar med totalt ca 8 miljoner, varav 4
miljoner under hösten. Totalt för 2019 minskar statsbidragen med 4,3 miljoner.
Under 2020 förväntas statsbidragen minskas med ca 8 miljoner kronor.

• Ca 77 % av kommunens elever är behöriga till nationellt program på
gymnasieskolan, vilket är en förbättring från förra året.

Paragrafen ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

Justerarnas signaturer
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Utbildningsnämnden

UN§ 55

Information från centrala barn- och elevhälsan

Redogörelse
VerksamhetschefFredrik Wäm och samordnande skolsköterska Kerstin Sandin
redogör för Alvesta kommuns centrala barn- och elevhälsa.

• Rätt till elevhälsa enligt skollag
• Vem har rätt till elevhälsa?
• Hälsobesök och enkla sjukvårdsinsatser
• Elevhälsans uppdrag
• Förbättringshjulet
• Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - elevhälsans medicinska insatser
• Ansvarsfördelning inom elevhälsans medicinska insats

Paragrafen ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

Justerarnas signaturer
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Utbildningsnämnden

UN§ 56

Information om GDPR

Redogörelse
IT-strateg Evelina Nyqvist redogör för GDPR.

Paragrafen ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

Justerarnas signaturer
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Utbildningsnämnden

UN §57

Simkunnighetsundersökning 2019

Informationsunderlag
l. Simkunnighetsundersökningen 2019

Redogörelse
Svenska livräddningssällskapet Kronobergs regionförbund har sedan 1995 vartannat
år genomfört undersökningar av simkunnigheten i länet. Den senaste undersökningen
visade att 92 procent av eleverna i årskurs 6 var simkunniga enligt den definition som tagits
av Svenska Livräddningssällskapet och som har följande lydelse: "Simkunnig är den som
kanfalla i vattnet och där vid doppa huvudet och sedan simma 200 meter varav 50 meter
ryggsim". Frän 1997 är det en ökning med 7 procentenheter.

Skolans kursplan för "Idrott och hälsa" ställer krav på simkunnighet för eleverna i slutet av
år 6.

Beredning
UN AU 2019-06-10,$ 41

Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Paragrafen ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

Justeramas signaturere
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Utbildningsnämnden

UN§ 58 Dnr NUT 2019/3.009

Elevtalssammanställning

Informationsunderlag
l. Bam- och elevtalssammanställning maj 2019

Redogörelse
Bam- och elevtalssammanställning för maj 2019 presenteras.

Beredning
UN AU 2019-06-10, § 42

Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Paragrafen ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

Justerarnas signaturer
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Utbildningsnämnden

UN§ 59 Dnr NUT 2019/2.009

Redovisning av statsbidrag

Informationsunderlag
l . Redovisning statsbidrag april 2019

Redogörelse
Statsbidrag för utbildningsnämnden till och med april presenteras.

Beredning
UN AU 2019-06-10, § 43

Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Paragrafen ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

Justerarnas signaturer
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Utbildningsnämnden

UN §60 Dnr NUT 2019/50.012

Systematiskt kvalitetsarbete: Normer och värden/
Inflytande och ansvar

Informationsunderlag
l. SKA, del C

Redogörelse
Arbete med det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på området
normer och värden/inflytande och ansvar redovisas.

Beredning
UN AU 2019-06-10, § 44

Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Paragrafen ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

Justeramnas signaturere?6
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Utbildningsnämnden

UN§ 61

Redovisning av personaltillbud eller arbetsskador för
2018 till utbildningsnämnden

Informationsunderlag
l. Tillbudsstatistik 2018, 2019-06-13

Redogörelse
Sammanställning av personaltillbud eller arbetsskador för 2018 till
utbildningsnämnden redovisas.

Beredning
UN AU 2019-06-10, § 45

Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Paragrafen ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

Justerarnas signaturer
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Utbildningsnämnden

UN§ 62 Dnr NUT 2019/4.042

Månadsrapport per maj

Beslutsunderlag
l. Förenklad ekonomisk månadsrapport, 2019-05-31, Utbildningsnämnden
2. Stoppljus, 2019-05-31
3. Tjänsteskrivelse, 2019-06-18

Redogörelse
I månadsrapporten, som baseras på utfallet till och med sista maj,
framgår att utbildningsnämnden prognostiserar en avvikelse gentemot
budgeterat anslag på ca -7, l miljoner kronor. Avvikelsen är -1,6 % av
totalt budgeterat anslag.

Beredning
UN AU 2019-06-10, § 46

Beslut
Godkänna ekonomisk månadsrapport för utbildningsnämnden per maj
månad.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
Ekonomikontoret

Justeramas signaturer
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Utbildningsnämnden

UN§ 63 Dnr NUT 2019/192.009

Förslag att redovisa patientsäkerhetsberättelsen för
elevhälsans medicinska insats läsårsvis

Redogörelse
Varje år måste alla vårdgivare upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Idén med
patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål
och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Den beskriver hur
vårdgivaren har arbetat för att identifiera, analysera och minska riskerna i
vården. Patientsäkerhetsberättelsen innehåller även en beskrivning av hur vård
personalen bidragit, men även hur patienters och närståendes synpunkter på
patientsäkerheten har hanterats. Patientsäkerhetsberättelsen ska även redogöra för de
resultat som uppnåtts under föregående år. Det kan inom medicinska insatsen av
elevhälsan (EMI) till exempel handla om att redovisa vaccinationsgrad, genomförda
hälsosamtal samt att insamlingen av data om vårdskador blivit effektivare med hjälp av
nya rutiner. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den l mars varje år.

För att säkerställa att rutinerna är kända och för att underlätta utvärdering används
verktyg såsom årshjulet för skolsköterskorna. Årshjulet följer skolornas läsår. För att
redovisa och kunna jämföra insatser mellan olika läsår och årskurser, skulle det
underlätta om patientsäkerhetsberättelsen skrevs utifrån läsår samt årshjulet för
skolsköterskorna och redovisas 15 september varje år. Enligt Inspektionen för Vård
och Omsorg (IVO) går detta bra då det viktigaste är att en patientsäkerhetsberättelse
skrivs. IVO önskar att vårdgivaren, det vill säga utbildningsnämnden, tar ett beslut om
ett förändrat datum för inlämning av patientsäkerhetsberättelsen för EMI.

Beredning
UN AU 2019-06-10, $ 48

Beslut
Patientsäkerhetsberättelsen för EMI ska lämnas in 15 september och redovisas läsårsvis
utifrån årshjulet för skolsköterskorna.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen

Justeramas signaturer
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Utbildningsnämnden

UN §64 Dnr NUT 2019/183.600

Motion (SD) om mobiltelefonförbud under lektionstid

Beslutsunderlag
l. Motion (SD), 2019-01-13
2. Beslutsunderlag, 2019-05-27

Redogörelse
Sverigedemokraterna i Alvesta kommun har i en motion till
kommunfullmäktige föreslagit att de vill att mobiltelefonerna skall
förbjudas under tiden eleverna är på lektion, men att undantag skall
medges när så bedöms av rektor.

Utbildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig om motionen.

Utifrån befintlig lagstiftning samt en pågående översyn på nationell
nivå ser utbildningsförvaltningen inga skäl till att kommunfullmäktige
i Alvesta fattar beslut i frågan om mobiltelefonförbud i skolan.

Beredning
UN AU 2019-06-10, § 49

Beslut
Anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslår fullmäktige att avslå
motionen.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
Kommunfullmäktige
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Utbildningsnämnden

UN §65 Dnr NUT 2019/184.600

Motion (SD) om att undersöka hur elevers betyg påverkas
av lärares sjukfrånvaro

Beslutsunderlag
l. Motion (SD), 2019-01-13
2. Beslutsunderlag, 2019-05-27

Redogörelse
Sverigedemokraterna i Alvesta kommun har i en motion till
kommunfullmäktige föreslagit att de vill utreda förutsättningarna och
möjligheterna att genomföra en undersökning i de kommunala
grundskolorna om hur resultat på nationella prov och slutbetyg
påverkas av lärares sjukfrånvaro samt utreda kostnaden för en sådan
undersökning.

Utbildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig om motionen.

Föreslagen undersökning kräver långvariga forskningsinsatser och
inriktningen är inte central i nuvarande arbete för att förbättra
elevernas kunskapsresultat, det arbetet baseras på forskning och
empiriska studier för framgångsfaktorer.

Med aktuellt utgångsläge och pågående arbete bedömer inte
förvaltningskontoret det som relevant att genomföra undersökning
enligt motionens intentioner och föreslår därför att motionen avslås i
sin helhet.

Beredning
UN AU 2019-06-10, § 50

Beslut
Anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslå fullmäktige att avslå
motionen.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer
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Utbildningsnämnden

UN§ 66 Dnr NUT 2019/193.600

Paviljonger till Vislandaskolan

Redogörelse
Elevantalet på Vislandaskolan har successivt ökat under en l 0-årsperiod. Vissa
justeringar och tillbyggnader har gjorts under perioden, men bedömningen är att
tidigare justeringar fått konsekvenser på arbetsmiljön och att en annan lösning
behövs. Många av skolans ytor har tagits i anspråk för undervisning när
elevantalet ökat, med följden att lärararbetsplatser på skolan är i stort sett
obefintliga. För att hantera detta samt fortsatt ökat elevantal med fler parallella
klasser är bedömningen att ytterligare klassrum behöver tillskapas och i det korta
perspektivet genom paviljonglösningar.

Utbildningsförvaltningen har utifrån underlag från Sweco samt kommunens
egna befolkningsprognoser identifierat behov av klassrum till högstadiet samt
klassrum till förskoleklass på Vislandaskolan. Med detta underlag som grund har
förvaltningen under våren 2019 haft en dialog med Allbohus och sedermera även
beställt en kostnadsberäkning. Den kostnadsberäkningen inväntas och därför kan
inga färdiga siffror presenteras i underlaget. En bedömning, utifrån andra
paviljonglösningar, är att hyreskostnad för tänkta ytor motsvarar ca 2 rnnkr/år.

Enligt nuvarande resursfördelningssystern får utbildningsförvaltningen ersättning
för positiv demografisk förändring, men lokalkostnaden är borträknad i
fördelningen. Det är rimligt i de flesta lägen, när befintliga enheter kan fyllas på
med fler barn/elever. När platserna tar slut uppstår dock en kostnad för ökad
lokalhyra. Tillkommande paviljonger för skolan i Vislanda har inte kompenserats,
varför Utbildningsnärnnden behöver äska orn tilläggsbudget för att täcka dessa
kostnader.

Beredning
UN AU 2019-06-10, $ 51

Beslut
l. Utbildningsnärnnden hemställer hos kommunstyrelsen orn
tilläggsbudget för ökade lokalkostnader för Vislandaskolan.

2. Arbetsutskottet ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att komplettera
ansökan med en redovisning av kostnadsökningen.

3. I det fall tilläggsbudget inte erhålls, ges förvaltningen i uppdrag att
hantera det inom befintlig lokalbudget.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer
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Utbildningsnämnden

UN§ 67 Dnr NUT 2019/194.003

Utbildningsnämndens skolskjutsregler

Beslutsunderlag
l. Förslag till skolskjutsregler för Alvesta kommun

Redogörelse
Utbildningsnämnden beslutade den 23 april 2014, § 33, att anta
reglemente för skolskjuts i Alvesta kommun.

Skolskjutsreglema har uppdaterats och föreslås ersätta tidigare
skolskjutsreglemente för Alvesta kommun.

Beredning
UN AU 2019-06-10, § 52

Beslut
Anta skolskjutsregler för Alvesta kommun.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen

Justerarnas signaturer
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Utbildningsnämnden

UN§ 68 Dnr NUT 2019/196.001

Ändring av myndighetsutövning av LSS

Beslutsunderlag
l. Beslutsunderlag, 2019-05-27

Redogörelse
Finansiering och ansvarsfördelningen mellan stat och kommun av insatser enligt
LSS har diskuterats mycket under senare år. Inom kommunerna är det inte
självklart hur handläggningen (myndighetsutövning) och verkställighet,
(genomförande) av insatserna ska organiseras.

I Alvesta kommun har tre nämnder (nämnden för arbete och lärande, utbildnings
nämnden och omsorgsnämnden) låtit göra en utredning för att fänga olika aspekter som
måste beaktas för att åstadkomma det bästa möjliga resultatet för den berörda individen i
olika delar av livet.

Väsentliga slutsatser som framkommer i den nu aktuella utredningen är rätts
säkerhetsbetydelse, att insatser sker med hög kompetens och att även insatser enligt
socialtjänstlagen är vanliga i vissa diagnosgrupper. Vidare betonas vikten av att ha såväl
ett barn- och ungdomsperspektiv som ett vuxenperspektiv så att övergången från ungdom
till vuxen blir sömlös och säkrad. Berörda förvaltnings-chefer föreslår att respektive
nämnd tar ett inriktningsbeslut om att ändra myndighetsutövningen vad gäller LSS samt
att beslut fattas av respektive nämnd, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under
hösten 2019. Ändrade reglementen och justering av budgetmedel föreslås träda i kraft
2020-01-0 l .

Beredning
UN AU 2019-06-10, § 53

Beslut
l. Godkänna inriktningsbeslutet enligt förslag.
2. Ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram förslag till detaljerad ekonomisk och
resursmässig fördelning för beslut under hösten 2019.

3. Ge förvaltningen i uppdrag att se över eventuella justeringar i
verkställigheten.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen

Justeramas signaturer
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Utbildningsnämnden

UN §69 Dnr NUT 2019/5.002

Redovisning av delegationsbeslut

Beslutsunderlag
l. Delegationsbeslut registrerade i utbildningsförvaltningens
diarium frän 2019-05-16 till 2019-06-16.

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

Justeramas signaturer
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Utbildningsnämnden

UN§ 70

Meddelanden
Inkomna till och med 2019-06-16. Handlingarna finns tillgängliga
i en pärm vid sammanträdet.

l. Sommarlovskort, Kommunstyrelsen 2019-06-04, § 92

Beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

Justeramas signaturer


