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Alvesta
kommun Sammanträdes protokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-30

Sida

1(23)

Utbildningsnämnden

Plats och tid Vislandaskolan den 30 september 2019 kl. 13:10-16:20
Ajournering mellan § 78 och § 79 klockan 15 00- 15 :20

Justerade paragrafer 71-90 Dnr: NUT 2019/001.006

Beslutande

övriga deltagare

Frida Christensen (S) ordf
Björn Nilsson (V) ersätter Tobias Johansson (S)
Britta Bünger (L) ersätter 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 (KO)
Jens Arnebert (SD) ersätter Nellie Nieminen (SD)

Carsten Wulf, forvaltningschef
Therese Dahl, närnndsekreterare
Cecilia Wallinder, rektor § § 71-72
Victoria Hagberg, bitr. rektor § § 71-72
Gunilla Rydén Carlsson, rektor§ 73
Ulrika Källström, ekonom § 78
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Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum
Anslaget under tiden
Förvaringsplats
Underskrift

Justeramas signaturer

Utbildningsnämnden
2019-09-30
2019-10-01- 2019-10-23

...mrgMingen. i. Alvesta··········································
Therese Dahl

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

UN§ 71

Godkännande av dagordningen
§ 71 Godkännande av dagordningen

§ 72 Information från rektor på Vislandaskolan

§ 73 Information från rektor på Alvesta särskola

§ 74 Ordförande informerar

§ 75 Förvaltningschef informerar

§ 7 6 Elevtalssammanställning

$77 Information om skolpliktsbevakning höstterminen 2019

§ 78 Delårsrapport per augusti

§ 79 Riktlinjer för överlämning inom och mellan verksamheter

§ 80 Uppdatering av delegationsordningen

§ 81 Motion (SD) om elevers utvärdering av sina lärare i Alvesta kommun

§ 82 Utredning av städorganisationen

§ 83 Översyn av resursskolans verksamhet

§ 84 Justering av IT-kostnader mellan utbildningsnämnden och nämnden för arbete och
lärande

§ 85 E-förslag specialskola i Alvesta kommun

$ 86 Ándring av myndighetsutövning av LSS

§ 87 Moheda förskoleområde

§ 88 Åtgärdsplan för budget i balans 2019/2020

§ 89 Redovisning av delegationsbeslut

§ 90 Meddelanden

Beslut
Till dagens sammanträde läggs ärende "Átgärdsplan för budget i
balans 2019/2020"till. I övrigt godkänns fastställd dagordning.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen
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Utbi Id n i ngsnäm nden

UN§ 72

Information från rektor på Vislandaskolan

Redogörelse
Rektor på Vislandaskolan informerar utbildningsnämnden om följande:

• Organisation elever och personal
• Fokusområden läsåret 2019/2020
• Aktiviteter kopplade till fokusområde
• Utmaningar

Beslut
Notera infonnationen till protokollet.

Paragrafen ska skickas till

Utbildningsförvaltningen
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UN§ 73

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-30

Sida

5(23)

Information från rektor på Alvesta särskola

Redogörelse
Rektor på Alvesta särskola infonnerar utbildningsbildningsnämnden
om följande:

• Lokaler
• Lokalbehov
• Mottagande i särskolan
• Grundsärskola/Träningsskola
• Gymnasiesärskolan
• Organisation
• Personal
• Styrkor
• Svårigheter
• Tydligt mål

Beslut
Notera informationen till protokollet.

Paragrafen ska skickas till

Utbildningsförvaltningen

Justerarnas signa'1r
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Utbildningsnämnden

UN§ 74

Ordförande informerar

Redogörelse
Ordförande infonnerar utbildningsnämnden om följande:

• Ordförande och 2:e vice ordförande har deltagit i fortsättning av projektet
"Barnens bästa i Kronoberg".

Paragrafen ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

Justeramas signarrer
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Sammanträdes protokoll
Sammanträdesdatum
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Förvaltningschef informerar

Redogörelse
Förvaltningschef informerar utbildningsnämnden om följande:

• Kommunfullmäktige har avslagit utbildningsnämndens äskande kling
paviljonger till Vislandaskolan.

• Budgetarbetet pågår. Utbildningsnämnden ska fatta beslut den 11 november.
Carsten Wulf finns tillgänglig för frågor. Inbjudan till ett informationsmöte om
budget kommer att skickas ut.

• Incident på en av Alvesta kommuns skolor.

Paragrafen ska skickas till

Utbildningsförvaltningen

Iasenana.GG
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Sammanträdes protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-30

Sida

8(23)

Elevtalssammanställning

Informationsunderlag
l. Barn- och elevtalssammanställning september 2019, 2019-09-16

Redogörelse
Barn- och elevtalssammanställning för september 2019 presenterades
under sammanträdet.

Beredning
UN AU 2019-09-16, § 60

Beslut

Notera informationen till protokollet.

Paragrafen ska skickas till

Utbildningsförvaltningen

Justeramas signa~rer
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Sammanträdes protokoll
Sammanträdesdatum
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Information om skolpliktsbevakning höstterminen 2019

Redogörelse
Skolpliktskontroll är genomförd förhöstterminen 2019.

20 barn som är skrivna i Alvesta kommun saknar skolplacering. 18 av
dessa barn går enligt vårdnadshavares uppgift på en skola i ett annat
land.
Uppgift om alla 20 barn är skickade till förvaltningen för arbete och
lärande - avdelning barn och familj, Försäkringskassan samt till
Skatteverkets folkbokföringsavdelning, enligt rutin.

Beredning
UN AU 2019-09-16, § 63

Beslut
Notera infonnationen till protokollet.

Paragrafen ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

Justeraras signätrer
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-30

Dnr NUT 2019/291.042
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Delårsrapport per augusti

Beslutsunderlag
l. Delårsrapport augusti 2019

Redogörelse
Delårsrapport per augusti presenterades under sammanträdet.

Beredning

UN AU 2019-09-16, $ 61

Beslut
Godkänna delársrapport per augusti.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsen
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Utbildningsnämnden

UN§ 79 Dnr NUT 2019/298.609

Riktlinjer för överlämning inom och mellan verksamheter

Beslutsunderlag
l. Riktlinjer för övergångar mellan förskola skola samt skola skola

Redogörelse
Utbildningsnämnden beslutade den 25 februari 2019, § 15, att ge
utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för överlämning
inom och mellan verksamheter för att stärka likvärdigheten.

Framtagna riktlinjer presenterades under sammanträdet.

Beredning
UN AU 2019-09-16, § 64

Beslut
Anta riktlinjer för överlämning inom och mellan verksamheter.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen
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Utbi Id ningsnämnden

UN§ 80 Dnr NUT 2019/56.002

Uppdatering av delegationsordningen

Beslutsunderlag
1. Delegationsordning, Utbildningsnämnden Alvesta, 2019-02-25

Redogörelse
I utbildningsnänmdens delegationsordning är målsättningen att försöka skapa
en enhetlighet kring att samma typ av beslut ligger på likvärdiga
tjänstemannanivåer. Vid en genomgång uppmärksammades ett
delegationsområde där en justering av delegaten skulle behövas för att nå
målsättningen om enhetlighet.

Beredning
UN AU 2019-09-16, § 65

Beslut
Att l punkt 3:2i utbildningsnämndens delegationsordning ändra delegat till
förvaltningschef.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

Justeraras sign@iRR
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Sammanträdesdatum

2019-09-30

Dnr NUT 2019/300.600
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Motion (SD) om elevers utvärdering av sina lärare i
Alvesta kommun

Beslutsunderlag
l. Motion (SD), 2019-04-05
2. Beslutsunderlag, 2019-09-06

Redogörelse
Sverigedemokraterna har i en motion lyft att de vill att det införs en
utvärderingsenkät på kommunala skolor, där eleverna utvärderar sina lärare.
I motionen hävdas att det idag inte finns en konstruktiv dialog kring elevernas
inlärning kopplat till lärarens undervisningsförmåga.
Utbildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig om motionen.
Utifrån befintligt arbete med utvärderingar samt utvecklings- och lönesamtal, ser inte
utbildningsförvaltningen några skäl till att införa ytterligare utvärdering av lärare
med kommungemensam enkät.

Beredning
UN AU 2019-09-16, § 66

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

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsen



j Aes»eses 'ommun
Utbildningsnämnden

UN§ 82

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-30

Dnr NUT 2018/660.600

Sida
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Utredning av städorganisationen

Beslutsunderlag

l. Beslutsunderlag, 2019-09-06

Redogörelse
Utbildningsnämnden beslutade den 6 november 2018, § 71, att uppdra åt
utbildningsförvaltningen att utreda alternativ till nuvarande städorganisation, i syfte
att sänka kostnaderna i enlighet med antagen internbudget för 2019.

Utredningen presenterades under sammanträdet.

Beredning
UN AU 2019-09-16, § 67

Beslut
Att med utredningen om städorganisationen som grund avstá från förändring i
utförarrollen.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen

Justeraras signa#uff
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Utbildningsnämnden

UN§ 83 Dnr NUT 2019/302.600

Översyn av resursskolans verksamhet

Beslutsunderlag
l. Beslutsunderlag, 2019-09-05

Redogörelse
Alvesta kommun driver genom utbildningsförvaltningen Alvesta Resursskola som
skolservice för VoB Syd AB.
I Alvesta finns två verksamheter kopplade till VoB. Den ena är Högelid, som tar emot barn
och unga som har en psykosocial problematik. Den andra verksamheten är Familjehuset i
Alvesta, som är en akut- utrednings- och behandlingsenhet för både ensamplacerade barn
och familjer med barn. I båda fallen ombesörjer Alvesta kommun skolgång via Alvesta
Resursskola som är en specialanpassad skolverksarnhet riktad mot placeringar från
Familjehuset och till viss del från Högelid (grundskoleelever).

I grunden ser vi Alvesta resursskola som en bra verksamhet, med barnens bästa i fokus,
men under senare tid har det vant svårt att intäktsfinansiera verksamheten vilket måste
vara ett krav. Alternativet är att finansiera en verksamhet för andra än kommunens
invånare med egna skattemedel, vilket vi gjort under årets inledande månader med i
genomsnitt l 00 tkr per månad.

Beredning
UN AU 2019-09-16, $ 68

Beslut
Ge forvaltningschef i uppdrag att förhandla med VoB för att eventuellt hitta
en lösning där VoB står för den ekonomiska risken med resursskolan
alternativt diskutera och genomföra avveckling av verksamheten.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen

Justeramas sign~r
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Justering av IT-kostnader mellan utbildningsnämnden
och nämnden för arbete och lärande

Beslutsunderlag
l. Ärendeunderlag, 2019-05-24
2. Underlag kostnader IT

Redogörelse
Budget och kostnad för IT har för utbildningsförvaltningen (UF) förändrats i två
delar, dels har IT-avdelningen tagit fram en ny kostnadsmodell och dels ska medel
överföras till förvaltning för arbete och lärande (FAL) med Allbo Lärcenters (ALC)
övergång.

Vid förändring av kostnadsmodell fick utbildningsförvaltningen inklusive Allbo
lärcenter ett preliminärt förslag på kostnadsnivån för 2019, som var uträknat via en
ny IT-modell.
Efter beslut om ALC:s övergång till FAL gjordes en inventering och det visade sig att
kostnaderna blev högre än tidigare preliminär beräkning. Att IT-kostnaderna ökat är
både UF, FAL, IT och ekonomichef överens om och även att man ska fördela
underskottet rättvist mellan förvaltningarna.

Beredning
UN AU 2019-09-16, § 69

Beslut
Anta utredningen som sin egen och översända för verkställighet hos delegat
inom kommunstyrelsen.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsen
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Utbildningsnämnden

UN§ 85 Dnr NUT 2019/299.600

E-förslag specialskola i Alvesta kommun

Beslutsunderlag
l. Beslutsunderlag, 2019-09-16

Redogörelse
Utbildningsförvaltningen har fått ett E-förslaget gällande specialskola för "elever
med diagnosproblematiken Autism, Grov ADHD eller liknande".

Förslag orn att starta upp en specialskola är en stor fråga, såväl pedagogiskt som
ekonomiskt, och behöver därför hanteras av utbildningsnärnnden.

Beredning
UN AU 2019-09-16, § 70

Beslut
Tacka förslagsställaren för sitt e-förslag samt meddela att förslaget pekar på
viktiga frågor, och intentionen kommer att beaktas där det är aktuellt i
kommande planering och utveckling.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen
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Ändring av myndighetsutövning av LSS

Beslutsunderlag
l. Tjänsteskrivelse, 2019-09-23

Redogörelse
Utbildningsnämnden beslutade den 24 juni 2019, $ 68, att godkänna ett inriktnings
beslut kring ändring av myndighetsbeslut av LSS samt att ge utbildnings
förvaltningen i uppdrag att arbeta fram förslag till detaljerat ekonomisk och
resursmässig fördelning för beslutet under hösten 2019. Förvaltningen fick även i
uppdrag att se över eventuella justeringar i verkställigheten.

Finansiering och ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna av insatser enligt
LSS har diskuterats mycket under senare år och är för närvarande föremål för ytterligare
en statlig utredning.

Inom kommunerna är det inte självklart hur handläggningen, dvs. myndighets
utövningen, och verkställighet, dvs. genomförandet av insatserna ska organiseras. I
Alvesta kormnun har tre nämnder (nämnden för arbete och lärande, utbildnings
nämnden och omsorgsnämnden) låtit göra en utredning för att ranga olika aspekter
som måste beaktas för att åstadkomma det bästa möjliga resultatet för den berörda
individen i olika delar av livet.

Beredning
UN AU 2019-09-16, § 72

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar attföreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att:
l. Beslut om insatser enligt lag (1993 :387) om stöd och service till vissa

funktionshindrade, LSS, för personer under 20 år flyttas från utbildningsnämnden till
omsorgsnämnden. Budgetmedel och verkställighet av alla insatser enligt LSS för
personer t o m l juli det år de fyller 20 ligger kvar under utbildningsnämnden.

2. Budgetmedel motsvarande 0,6 biståndshandläggartjänst flyttas från
utbildningsnämnden till omsorgsnämnden. Ekonomiavdelningen tillför inför beslut i
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige komplettering gällande eventuell övrig
budgetfördelning.

3. Ovanstående beslutspunkter gäller från och med l januari 2020.
4. Ändringar görs i respektive nämnds reglemente motsvarande beslutet.

Justeramas sigmrturÎr
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Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar att:

5. Ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att under år 2020, tillsammans med
förvaltningen för arbete och lärande och omsorgsförvaltningen, följa upp och utvärdera
konsekvenserna av de förändringar som ovanstående förslag innebär samt att vid behov
ge förslag på beslut om eventuella justeringar av förändringarna.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsen

Justeraras signatnter
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Utbildningsnämnden

UN§ 87 Dnr NUT 2019/319.644

Moheda förskoleområde

Redogörelse
Förvaltningschef Carsten Wulf presenterar ett förslag på omorganisation i Moheda
förskoleområde.

Beredning
UN AU 2019-09-16, § 73

Beslut
l. Uppdra åt utbildningsförvaltningen att ta fram en plan för fortsatt arbete för Moheda

förskoleområde.
2. Uppdra åt utbildningsförvaltningen att arbeta vidare med åtgärder för budget i balans

och med koppling till tidigare beslut orn ny förskola i Moheda.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen

JuserarasGR@
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Utbildningsnämnden

UN§ 88 Dnr NUT

Åtgärdsplan för budget i balans 2019/2020

Redogörelse
Kommunstyrelsen beslutade den l O september 2019, § 115, att uppdra åt
utbildningsnämnden att omgående vidta åtgärder samt ta fram åtgärdsplaner för
budget i balans. Åtgärder och åtgärdsplaner ska rapporteras till kommunstyrelsen i
november.

Beslut
Uppdra åt utbildningsförvaltningen att ta fram åtgärder och åtgärdsplan till
utbildningsnämndens sammanträde den 11 november.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen

iseronos unau
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Redovisning av delegationsbeslut

Beslutsunderlag
l. Delegationsbeslut registrerade i utbildningsförvaltningens

diarium frän 2019-06-20 til l 2019-09-20.

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 signatu¥
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Meddelanden
Inkomna till och med 2019-09-20. Handlingarna finns tillgängliga
i en pärm vid sammanträdet.

l. Beslut om kommunövergripande internkontrollplan för Alvesta kommun 2020,
Kommunstyrelsen 2019-09-10, § 111

2. Ekonomisk månadsrapport för Alvesta kommun per maj månad, Kommunstyrelsen
2019-09-10, § 115

Beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen


