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Utbildningsnämnden

Plats och tid Utbildningsförvaltningen i Alvesta den 16 december 2019 kl. 13:00- 15:43
Ajournering mellan§ 11 O och§ 111 klockan 14:30- 14:45

Justerade paragrafer 104-123 Dm: NUT 2019/001.006

Beslutande

Icke tjänstgörande
ersättare

Övriga deltagare

Justeramas si~

Frida Christensen (S) ordf
Tobias Johansson (S)
Helene Andersson (C) ersätter Sofie Árdh (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)
Britta Bünger (L) ersätter Britt-Marie Olsson (KD)
Ingrid Löfgren (AA)
Nellie Nieminen (SD)
Jens Amebert (SD) ersätter Annette Lindström (SD)

Björn Nilsson (V)

Carsten Wulf, forvaltningschef
Therese Dahl, nämndsekreterare
Fredrik Wärn, verksamhetschef § l 06
Josefme Stark, kurator § 106
Marie Westpahl, kurator § l 06
Ulrika Källström, ekonom § § 111-114
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Sekreterare

Justering tid och plats Alvesta 2019-12-18 kl. l l :00

......Æ1v.O..v.: .
Therese Da/

7 - =........................ , .

Justera re

Ordförande

Anslag/Bevis

Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum
Anslaget under tiden
Förvaringsplats
Underskrift

Utbildningsnämnden
2019-12-16
2019-12-18-2020-01-09
Uj9pis"9py3ltigen i Atesta

........ j /[.(,/JI .
Therese Dahl

Utdragsbestyrkande

Justeramas signaturer
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UN§ 104

Godkännande av dagordningen
l. Närvaro

2. Godkännande av dagordningen

3. Ordförande informerar

4. Förvaltningschef informerar

5. Redovisning av sjukfrånvarostatistik

6. Elevtalssammanställning

7. Redovisning av statsbidrag

8. Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete: Kunskap och lärande

9. Månadsrapport per november

l O. Direktiv för ekonomisk rapportering

11. Utbildningsnämndens beslutattestantförteckning

12. Bidragsbelopp till fristående för-, grundskolor samt interkommunal ersättning

13. Arbetsår för elever och personal läsåret 2020/2021

14. Utbildningsnämndens sammanträdesplan för 2020

15. Áterrapportering av utbildningsnämndens internkontroll 2019

16. Strategisk digitaliseringsplan

17. Motion (SD) om att införa klasseniorer som stödpersonal i skolan

18. Motion (KD) om fler vuxna på skolgården

19. Motion (SD) om ny policy för modersmålsundervisning

20. Redovisning av delegationsbeslut

21. Meddelanden

Beslut
Godkänna fastställd dagordning.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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Utbi ldningsnämnden

UN§ 105

Ordförande informerar

Redogörelse
Ordförande informerar utbildningsnämndens ledamöter om följande:

• Grönkullaskolan har fått förfrågan att vara med i projektet "VI-skolor".

Paragrafen ska skickas till

Utbildningsförvaltningen
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Förvaltningschef informerar

Redogörelse
Förvaltningschef informerar utbildningsnämndens ledamöter om följande:

•

•

•

•

•
•

Aten-apportering av uppdraget kring resursskolan. Ordförande och
forvaltningschef har samtalat kring resursskolan tillsammans med rektor
med anledning av det beslut som utbildningsnärnnden fattade hösten
2019. En ny inriktning av resursskolan finns på förslag och kommer
att presenteras under våren 2020.
Samtal förs kring planeringen av ny förskola i Moheda. Förvaltningschef
och ordförande ska bland annat genomföra studiebesök på två större förskolor
i Växjö kommun.
Förvaltningschef samt delar av nämndens ledamöter har deltagit i konferens
kring "Barnens bästa gäller".
Samverkan för bästa skola. Urval av skolor/förskolor har fått erbjudande orn att
delta i ett nytt projekt kring samverkan. Avtal är tecknat med Skolverket.
Skolinspektionen har gett Mohedaskolan ett vitesföreläggande .
Verksamhetschef Fredrik Wäm, kurator Josefine Stark och Marie Westpahl
informerar om exempel på anmälan om kränkande behandling.

Paragrafen ska skickas till

Utbildningsförvaltningen
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Utbildningsnämnden

UN§ 107

Redovisning av sjukfrånvarostatistik

Informationsunderlag
l. Sjukstatistik UF, 2019-10-31

Redogörelse
Sjukfrånvarostatistik till och med 31 oktober 2019 presenteras.

Beslut
Notera infonnationen till protokollet.

Paragrafen ska skickas till

Utbildningsförvaltningen
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UN§ 108 Dnr NUT 2019/3.009

Elevtalssammanställning

Informationsunderlag
l. Bam- och elevtalssammanställning november 2019, 2019-11-18

Redogörelse
Bam- och elevtalssammanställning för november 2019 presenteras.

Beredning
UN AU 2019-12-02, § 85

Beslut
Notera infonnationen till protokollet.

Paragrafen ska skickas till

Utbildningsförvaltningen
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Utbildningsnämnden

UN§ 109 Dnr NUT 2019/2.009

Redovisning av statsbidrag

Informationsunderlag
l. Redovisning statsbidrag november 2019

Redogörelse
Statsbidrag för utbildningsnämnden till och med november presenteras.

Beredning
UN AU 2019-12-02, § 86

Beslut
Notera infonnationen till protokollet.

Paragrafen ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

Tse,a.s«EE
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UN $ 110 Dnr NUT 2019/50.012

Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete: Kunskap och
lärande

Informationsunderlag
l. SKA, del A

Redogörelse
Arbete med det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på området kunskap
och lärande redovisas.

Beredning
UN AU 2019-12-02, § 87

Beslut
Notera informationen till protokollet.

Paragrafen ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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Utbildningsnämnden

UN $ 111 Dnr NUT 2019/4.042

Månadsrapport per november

Beslutsunderlag
l. Stoppljus november

Redogörelse
I månadsrapporten, som baseras på utfallet till och med sista november, framgår att
utbildningsnämnden prognostiserar en avvikelse gentemot budgeterat anslag på ca -8,6
miljoner kronor.

Beredning
UN AU 2019-12-02, § 88

Beslut
Godkänna ekonomisk månadsrapport för utbildningsnämnden per
november månad.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

Josteraras si@naire
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Utbildningsnämnden

UN§ 112 Dnr NUT 2019/393.049

Direktiv för ekonomisk rapportering

Beslutsunderlag
l. Tjänsteskrivelse, 2019-11-21

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 2020 ske för mars, april, maj samt oktober.
Utöver detta ska delårsrapport upprättas per augusti och årsrapport.
Nämnderna ska årligen besluta om sin egen uppföljning och beslutet tas senast i
januari innevarande år.

Beredning
UN AU 2019-12-02, § 89

Beslut
l. Ekonomisk månadsuppföljning ska 2020 ske för januari, februari, september och

november utöver de uppföljningar som upprättas till kommunstyrelse och
kommunfullmäktige.

2. Ekonomisk månadsuppföljning ska ske med hjälp av rapporten Stoppljus som
upprättats på utbildningsförvaltningen.

3. Ekonomisk månadsuppföljning ska ske på enhetsnivå.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

Ekonomiavdelningen
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Utbildningsnämndens beslutattestantförteckning

Beslutsunderlag
l. Förteckning över beslutattestanter och ersättare 2020

Redogörelse
Utbildningsnämnden ska fatta beslut om beslutattestantförteckning och beloppsgränser
på sammanträdet den 16 december 2019.

Beredning
UN AU 2019-12-02, § 90

Beslut
Godkänna attestförteckning för utbildningsförvaltningen 2020.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen
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Utbildningsnämnden

UN§ 114 Dnr NUT 2019/395.049

Bidragsbelopp till fristående för-, grundskolor samt
interkommunal ersättning

Beslutsunderlag
l. Bidragsbelopp fristående enheter - prislista 2020
2. Interkommunal ersättning- prislista 2020

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

Utbildningsnämnden ska fatta beslut om bidragsbelopp till fristående för-, grundskolor
samt interkommunal ersättning på sammanträdet den 16 december 2019.

Beredning
UN AU 2019-12-02, § 91

Beslut
Godkänna förslag til l bidragsbelopp och interkommunal ersättning för
2020.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen

Berörda fristående och kommunala förskolor och grundskolor

Justeraras signan7T
@..%
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Utbildningsnämnden

UN§ 115 Dnr NUT 2019/390.608

Arbetsår för elever och personal läsåret 2020/2021

Beslutsunderlag
l. Förslag på arbetsår för elever och personal läsåret 2020/2021
2. MBL-protokoll, 2019-10-31

Redogörelse
Förslag till arbetsår för elever och personal läsåret 2020/2021 ska beslutas
på utbildningsnämndens sammanträde den 16 december 2019.

Beredning
UN AU 2019-12-02, § 92

Beslut
Anta förslag till arbetsår för elever och personal läsåret 2020/2021.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen
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Utbildningsnämnden

UN $ 116 Dnr NUT 2019/389.006

Utbildningsnämndens sammanträdesplan för 2020

Beslutsunderlag
l. Förslag till sammanträdesplan 2020- utbildningsnämnden, 2019-11-19

Redogörelse
Av utbildningsnämndens reglemente, antagen i Kommunfullmäktige,
§ 120/2014, framgår att nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden
bestämmer.

Utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för 2020
för utbildningsnämnden och utbildningsnämndens arbetsutskott.

Fyra arbetsutskotts- och nämndssammanträden är utlagda under våren samt tre
arbetsutskotts- och nämndssammanträden under hösten.

Utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträden början klockan 09.00 och
utbildningsnämndens sammanträden börjar klockan 13.00.

Beredning
UN AU 2019-12-02, § 93

Beslut
Anta förslag till utbildningsnämndens sammanträdesplan för 2020.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen
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Utbildningsnämnden

UN§ 117 Dnr NUT 2018/602.007

Aterrapportering av utbildningsnämndens internkontroll
2019

Beslutsunderlag
l. Återrapportering av utbildningsnämndens internkontroll 2019

Redogörelse
I utbildningsnämndens interna kontrollplan för 2019, antagen av utbildningsnämnden
den 6 november 2018, § 54, finns kontrollpunkter vilka har följts upp under året enligt
framtagen checklista.
För tre kontrollområden, i utbildningsnämndens internkontrollplan för 2019, har
konstaterats att det finns rutiner, dock finns det förslag till förbättringsåtgärder.

För två av 2019 års kontrollmoment, vårdnadshavares användning av Schoolsoft
lärplattfonn samt resursfördelning förskola bedöms resultatet vara
bristfälligt och som har funnits anledning att åtgärda. Åtgärderna för att minska/eliminera
riskerna inom detta kontrollområd.e ska därför vara att kontrollpunkten ska finnas med
även i 2020 års internkontrollplan och följas upp vid återrapporteringen av 2020 års
uppföljning.

Kontrollpunkterna i 2019 års kommunövergripande interna kontrollplan,
attestförteckning/systembehörighet och representation, är utan anmärkning.

Beredning
UN AU 2019-12-02, S 94

Beslut
Godkänna återrapporteringen av utbildningsnämndens internkontroll 2019.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen

Kommunstyrelsen
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Strategisk digitaliseringsplan

Beslutsunderlag
l. Strategisk digitaliseringsplan, Utbildningsnämnden

Redogörelse
Utbildningsförvaltningen har upprättat en strategisk digitaliseringsplan.

Utbildningsnämnden ska fatta beslut om den strategiska digitaliseringsplanen på
sammanträdet den 16 december 2019.

Beredning
UN AU 2019-12-02, § 95

Beslut
Anta utbildningsnämndens strategiska digitaliseringsplan.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen



Ej Aes»
it±sts 'ommun
Utbildningsnämnden

UN $ 119

Sammanträdes protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-16

Dnr NUT 2019/350.600

Sida

18(23)

Motion (SD) om att införa klasseniorer som stödpersonal i
skolan

Beslutsunderlag
l. Motion (SD), 2019-09-08
2. Beslutsunderlag, 2019-11-25

Redogörelse
Sverigedemokraterna har i en motion lyft att de vill att det införs
klasseniorer i kommunen. Innebörden är att pensionärer som vill kan
hoppa in ideellt som stödpersonal i klasserna, både för att träffas över
generationsgränser och för att öka trygghet och studiero.
Utbildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig om motionen.

Utifrån redan befintliga insatser ser utbildningsförvaltningen inga skäl
att det tas ytterligare beslut för införande av klasseniorer.

Beredning
UN AU 2019-12-02, $ 96

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

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen

Kommunstyrelsen
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Utbildningsnämnden

UN§ 120 Dnr NUT 2019/351.600

Motion (KD) om fler vuxna på skolgården

Beslutsunderlag
l. Motion (KD), 2019-10-08
2. Beslutsunderlag, 2019-11-25

Redogörelse
Kristdemokraterna har i en motion lyft att de vill att det är fler vuxna på
skolgårdarna för att skapa en tryggare miljö för eleverna. I motionen föreslås
att det sker genom dels befintlig personal, såsom fritidsledare och
socialpedagoger, dels genom att erbjuda pensionärer att vara rastvakter, mot
gratis fika/lunch som ersättning. Utbildningsnärnnden har beretts möjlighet att
yttra sig om motionen.

Utifrån redan befintliga insatser och rektors uppdrag, med rättigheter
och skyldigheter, ser utbildningsförvaltningen inga skäl till att det tas
ytterligare beslut gällande bemanning på raster.

Beredning
UN AU 2019-12-02, § 97

Beslut
Anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslå fullmäktige anse
motionen besvarad.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

Kommunstyrelsen
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Motion (SD) om ny policy för modersmålsundervisning

Beslutsunderlag
l. Motion (SD), 2019-09-08
2. Beslutsunderlag, 2019-12-09

Redogörelse
Sverigedemokraterna (SD) har i en motion lyft att de vill att
kommunstyrelsen får i uppdrag att skapa ett styrdokument om
modersmålsundervisning.
Utbildningsförvaltningen ser inga skäl till att det tas ytterligare beslut
för införande av ett styrdokument om modersmålsundervisning för
Alvesta kommun.

Beredning
UN AU 2019-12-02, § 98

Yrkande
Björn Tisjö (M): Motionen belyser en angelägen fråga. Den levererar
inte exakt de förslag och svar vi söker men motionen och
motionssvaret sammantaget ger en bild av en situation som borde
analyseras ytterligare. Teori och empiri visar att elever som har ett väl
utvecklat förstaspråk har lättare att lära ytterligare ett språk. Barn med
utländsk bakgrund från studieovana hushåll klarar sig väsentligt sämre
än övriga barn, varför modersmålsundervisning utgör en
framgångsfaktor för inlärningen i svenska språket och därmed även
ökad förståelse i övriga skolämnen.

Just nu pågår en översyn av kommunens alla verksamheter utifrån det
ekonomiska läget med kraftiga underskott och möjliga
effektiviseringar utreds genomgripande inom alla förvaltningar. Det
vore därför lämpligt att utifrån motionen även utreda och analysera
hur modersmålsundervisningen kan effektiviseras såsom övriga
kommunala verksamheter gör utan att för den skull göra avkall på
kvaliteten.

Yrkar återremiss och att tjänstemannaförslaget kompletteras med en
djupare analys där konsekvenser av en eventuell förändrad
modersmålsundervisning redovisas och hur densamma kan
organiseras för att bli mer kostnadseffektiv.f.=
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Utbildningsnämnden

Frida Christensen (S): Yrkar att inte ärendet inte ska återremitteras
utan beslutas under sammanträdet.

Beslutsgáng
Ordförande ställer proposition på Tisjös (M) yrkande och Christensens
(S) yrkande och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt
Christensens (S) yrkande.

Votering begärs. Utbildningsnämnden godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för att ärendet inte ska återremitteras utan beslutas under
sammanträdet.

Nej-röst för att ärendet ska återremitteras till utbildningsförvaltningen.

Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster och 6 nej-röster finner ordförande att utbildningsnämnden beslutar
att ärendet inte ska återremitteras utan beslutas under sammanträdet.

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

Reservationer
Björn Tisjö (M), Katarina Tuneskog (M), Nellie Nieminen (SD) och Jens Arnebert
(SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Tisjös (M) yrkande.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

lusterarnas~+rer
f1«,
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NÄRVARO- OCH VOTERINGSLISTA VID SAMMANTRÄDE FÖR
UTBILDNINGSNÄMNDEN MANDATPERIODEN 2019 - 2022

Styrelse/nämnd Sammanträdesort Datum
Utbildningsnämnden Alvesta 2019-12-16

När- Votering
varo

Beslutande $ $ $

Ledamöter 12l
1. Frida Christensen (S) J
2. Tobias Johansson (S) j
3. Sofie Ardh (S)

4. Linda Gustavsson (S) J
5. Jörgen Skantz (S) j
6. Eva Nilsson (C) J
7. Nina Rydström (C) J
8. Björn Tisjö (M) I)
9. Katarina Tuneskog (M) N
10. Britt-Marie Olsson (KO)

11. Ingrid Löfgren (AA) N
12. Nellie Nieminen (SD) N)
13. Anette Lindström (SD)

Ersättare

1. Phlogy Ludiongo (S)

2. Mohammad Amiin Raajac (S)

3. Asa Kjellsson (C)

4. Helene Andersson (C) J
5. Björn Nilsson (V)

6. Gunilla Gustafson (M)

7. Britta Bünger (L) N
8. Jimmy Svanberg (AA)

9. Jens Arnebert (SD) p

~st,3:IDATAIFBU\Stab\Nämru,\Ulbilde;egseämedee\Dokomeelmallac\UN\201912019 Voleriegst;sta UN.d=
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Utbildningsnämnden

UN§ 122 Dnr NUT 2019/5.002

Redovisning av delegationsbeslut

Beslutsunderlag
l. Delegationsbeslut registrerade i utbildningsförvaltningens

diarium frän 2019-11-04 till 2019-12-06.

Redogörelse
Utbildningsnämnden har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till
arbetsutskott och tjänstemän enligt antagen delegationsordning, senast
uppdaterad 2019-09-30. Delegationsbeslut ska redovisas på nämndens
sammanträde.

Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen
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Utbildningsnämnden

UN $ 123

Meddelanden
Inkomna till och med 2019-12-06. Handlingarna finns tillgängliga
i en pärm vid sammanträdet.

l. Beslut om Alvesta kommuns delårsrapport 2019, KF § 143, 2019-10-29
2. Beslut om nya investeringsramar för nämnderna, KF § 144, 2019-10-29
3. Protokoll, lokal förhandling enligt MBL § 11, Budget 2020, 2019-10-31
4. Simkunnighetsrapport 2019, Kronobergs Regionförbund, Svenska

livräddningssällskapet, 2019-11-04, NUT 2019/376.009
5. Beslut om att erbjuda samverkan inom uppdraget om Samverkan för bästa skola,

Skolverket, 2019-11-06, NUT 2019/400.611
6. Borgensramar för år 2020, KF § 160, 2019-11-26
7. Justering av IT-kostnader mellan utbildningsnämnden och nämnden för arbete och

lärande, KF § 161, 2019-11-26, NUT 2019/195.040
8. Svarpå motion (SD) om elevers utvärdering av sina lärare, KF § 165, 2019-11-26,

NUT 2019/300.600
9. Beslut om att utvidga samverkan med förskoleenheter inom ramen för Samverkan för

bästa skola, 2019-12-05, NUT 2019/400.611

Beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsförvaltningen

Justerarnas signaiiíre~


