
Utbildningsnämnden
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Sammanträdesdatum

2020-02-24

Lokomotivet,  Storgatan  15 A, Alvesta,  måndagen  den 24 februari  2020 klockan  13:00-

15:07

Justering  mellan  E3 6 och E3 7 klockan 14:23-14:46

Frida Christensen  (S), Ordförande

Tobias  Johansson  (S)

Sofie Årdh (S)

Linda Gustavsson  (S)

Jörgen  Skantz (S)

Eva Nilsson (CI 1:e vice ordförande
Nina Rydström  (C)

Helåne  Andersson  (C) ä5 4-10

Carsten Wulf,  förvaltningschef

Therese  Dahl, nämndsekreterare

Mats Hoppe,  utredare

Ulrika Källström,  ekonom  55 5-6

Björn Tisjö (M), 2:e vice ordförande

Katarina Tuneskog  (M)

Helåne Andersson  (C) ersätter  Britt-Marie

O1sson (KD) 5Ei 1-3

Björn Nilsson (V)ersätterlngrid  Löfgren

(AA)

Nellie Nieminen  (SD)

Jens Arnebert  (SD)ersätter  Annette

Lindström  (SD)

Förvaltningskontoret,  fredagen  den 28 februari  klockan  08:45

lJusterares signaturer

I .-.
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Datum  då anslaget  sätts  upp

Förvaringsplats  för  protokollet

Underskrift

Anslagsbevis

Protokollet  är justerat.  Justeringen har tillkännagivits  genom anslag på kommunens

digitala anslagstavla.

Utbildningsnämnden

2020-02-24

2020-02-28 Datum då ans1a(3et tas ned 2020-03-23

Närarkiv, utbildningsförvaltningen

Q]jeffi/'

IJu6steraress,igna1turer IJ

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-02-24
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Utbildningsnämnden

Ärendelista

Ärendelista

Dnr 13936

Godkännande  av dagordningen

Dnr 13939

Ordförande  informerar..............

p 3 Dnr  13940

Förvaltningschef  informerar

Ei 4 Dnr 2020-00003 009
EIevtaIssammanstäIIning

Dnr  2020-00004  042

Månadsrapport  per  januari.................................,.,,................,,,,,,

Dnr  2020-00018  042
Årsrapport  2019.............................,..................,,,,,.........,,........,,,

Dnr  2019-00360  041

Verksamhetsplan  med  internbudget  för  2020...............................

Dnr  2020-00055  007

Begäran  om yttrande  - Granskning  av målstyrning  avseende  god
ekonomisk  hushål1ning.................................................................

Ei 9 Dnr 2020-00005 002
Redovisning  av delegationsbeslut

f3 10  Dnr 13941
Meddelanden

Utdragsbestyrkande



841vesta

Utbildningsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-02-24

1 Dnr 13936

Godkännande  av dagordningen

Utbildningsnämndens  beslut

Utskickad  dagordning  godkänns.

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande

Sida
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Alvesta
kommun

Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-02-24

Sida
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Utbildningsnämnden

g2 Dnr 13939

Ordförande  informerar

Sammanfattning

Ordförande  informerar  utbildningsnämnden  om  följande:

*  Ordförandehargjortverksamhetsbesökisärskolansverksamhetoch

kommer  under  mars  månad  att  göra  verksamhetsbesök  på förskolorna  i

Grimslöv.

*  Ordförandekommertillsammansmedpresidietattdeltaiettmöteinitierat

av skolorna  i kommunen  kring  kommunens  fritidshemsverksamhet.

IJusfierares ,iignat qure'.l,
Utdragsbestyrkande



ffl  Alvesta Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-02-24

Sida

6(13)

Utbildningsnämnden

Dnr 13940

Förvaltningschef  informerar

Sammanfattning

Förvaltningschef  informerar  utbildningsnämnden  om  följande:

*  I projektet  "Samverkan  för  bästa  skola"  ingår  ett  antai  skolor  och samt1iga

förskolori  Moheda  samt  Skogsbacken  och Ängagården.  Uppstartskonferens

har  ägt rum  i Stockholm.  Projektet  pågår  under  tre  år. Projektet  startar  med

att  enheterna  upprättar  handlingsplaner  utifrån  en nulägesanalys,  som

sedan  kopplas  till  lärosäten  för  att  utveckla  verksamheterna.

*  KommunenochförvaItningensarbetarvidaremed"Barnensbästagäller".

Närvaroteamet  arbetar  nära  kopplat  till  projektet.

*  Chefsrekrytering  pågår  till  rektor  på Vislandaskolan.  Biträdande  rektor  har

gått  upp  som  rektor  och en specialpedagog  harfått  uppdrag  som

biträdande  rektor.

*  På Mohedaskolan  har  Ola Mårtensson  fått  ett  uppdrag  som  rektor  under

nuvarande  rektors  sjukskrivning  och är anställd  terminen  ut.

*  På Lekbackens  försko1a  har  en extern  rekrytering  av rektor  påbörjats.

*  Mats  Hoppe  presenterar  sig och  sitt  uppdrag.

*  Information  om utbildningsförvaltningens  sjukfrånvarostatistik.

Justerares  signaturer

I (..,  /  V I

LÅi

utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sammantreidesdatum

2020-02-24

Utbildningsnämnden

4 Dnr  2020-00003  009

EIevtalssammanställning

Utbildningsnämndens  beslut

Notera  informationen  till protokollet.

Sammanfattning

Barn- och elevtalssammanställning  för  januari  2020 presenteras.

Bilagor

Sammanställning  barn- och elevtal,  daterad  den 15 januari  2020

Justerares signaturer Utdragsbestvrkande

Sida
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Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-02-24

Sida
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Utbildningsnämnden

55 Dnr  2020-00004  042

Månadsrapport  per  januari

Utbildningsnämndens  beslut

Godkänna  månadsrapport  per  januari  2020.

Sammanfattning

» rapporten,  som baseras  på utfallet  till  och med  sista  januari,  framgår  att

utbildningsnämnden  prognostiserar  en awikelse  gentemot  budgeterat  anslag  på

ca -2,9 miljoner  kronor.  Awikelsen  är -0,7 % av totalt  budgeterat  anslag.

Bilagor

Stoppljus  UF januari  2020

Kommentarer  stoppljus  UF januari  2020

IJusterares signaturer

I (Fi t')i u"  ""'q;' (,-")i

Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-02-24

Sida
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Utbildningsnämnden

å6 Dnr  2020-00018  042

Arsrapport  2019

Utbildningsnämndens  beslut

Godkänna  årsrapport  2019.

Sammanfattning

Årsredovisning med verksamhetsberättelse  för  2019  redogör  för  årets  resultat,

verksamhetsrnässigt  och ekonomiskt.  Förbättrade  elevresultat  och tuffare

ekonomiskt  föge är årets  rubrik  och fångar  väl viktiga  delar  av verksamheten.  Efter

flera  år av nedåtgående  kunskapsresultat  ser vi 2019  ett  trendbrott  vad gäller

slutbetyg  för  årskurs  9, behörighet,  meritvärden  och andel  elever  som uppnår

kunskapskraven  i alla ämnen.

Ekonomiskt  ger  2019  ett  marginellt  underskott,  -0,8 % av den totala  budgeten,

vilket  motsvarar  -3,5 mnkr.  Framförallt  är det  svårt  för  verksamheterna  att  nå

balans  då statliga  ersättningar  från  Migrationsverket  och Skolverket  minskat  eller

uteblivit.

Bilagor

Årsrapport  2019

Beslutet  skickas  till

Kommunstyrelsen

lJusterares signaturer Utdragsbestyrkande



m  Alvesta
Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-02-24

Sida
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Utbildningsnämnden

57 Dnr 2019-00360  041

Verksamhetsplan  med  internbudget  för  2020

Utbildningsnämndens  beslut

Notera  informationen  till  protokollet

Sammanfattning

Utbildningsnämnden  beslutade på sitt  sammanträde  den 1l  november  2019,  Ei 98,

om verksamhetsplan  med internbudget  för  2020.  Verksamhetsplan  med

internbudget  för  2020  har  arbetats  vidare  med på enhetsnivå  och kompletterats

med riskbedömning ur barn/elev-, personal-  och chefsperspektiv.  Dessa är

sammanställda  och bifogas  ärendet.  Verksamhetsplan  med internbudget  för  2020

har  även kompletterats  med statsbidrag  som utfördelade  enligt  beslut.

Bilagor

Riskbedömning  av budget,  förskoleverksamhet  - chefperspektiv  2020

Riskbedömning  av budget,  förskoleverksamhet  - personalperspektiv  2020

Riskbedömning  av budget,  förskoleverksamhet  - barnperspektiv  2020

Riskbedömning  av budget,  grundskoleverksamhet  - chefperspektiv  2020

Riskbedömning  av budget,  grundskoleverksamhet  - personalperspektiv  2020

Riskbedömning  av budget,  grundskoIeverksamhet  - elevperspektiv  2020

Budget  2020  -  Steg 2

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Utbildningsnämnden

ä8 Dnr 2020-00055  007

Begäran  om yttrande  - Granskning  av målstyrning

avseende  god  ekonomisk  hushållning

Utbildningsnämndens  beslut

Anta förvaltningens  tjänsteskrivelse  som svar till revisorerna.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden  har mottagit  revisionsrapport  från revisorerna  gällande

Granskning av målstyrningen  avseende god ekonomisk  hushållning  och ombetts  att
avge yttrande  avseende innehåll.

Utbildningsnämnden  har tagit del av rapporten  och noterar  bedömningar  och

synpunkteri  vidare arbete med fullrnäktiges  mål och fokusområden.  Då dessa  'år i

en förändringsprocess  är innehållet  i rapporten  delvis inaktuellt  och nämnden  delar

rapportens  Slutsats om att det i förhållande  till det utvecklingsarbete  som  skett i

budgetarbetet  inför  år 2020 görs bedömningen  att det finns förutsättningar  att

styreffekten  på verksamhetens  planering  förbättras  och förtydligas.  Liksom

rapporten  ser nämnden ett behov av att tydliggöra  struktur  och arbete  med

gemensamma  instruktioner  och riktlinjer.

Bilagor

Granskning av målstyrningen  avseende god ekonomisk  hushållning

Beslutet  skickas  till

Kommunstyrelsen

Justerares  signaturer

I --  ../7
utdragsbestvrkande



9  Alvesta
Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-02-24

Utbildningsnämnden

9 Dnr  2020-00005  002

Redovisning  av delegationsbeslut

Utbildningsnämndens  beslut

Redovisning  av delegationsbeslut  godkänns.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden  hari  vissa ärenden  överlåtit  sin beslutanderätt  till

arbetsutskott  och tjänstemän  enligt  antagen  delegationsordning,  senast

uppdaterad  2019-09-30.  Delegationsbeslut  ska redovisas  på nämndens

sammanträde.

Bilagor

Delegationsbeslut  registrerade  i utbildningsförvaltningens  diarium  från  den 7

december  2019  till den 12  februari  2020.

iJusterares signaturer

I !/"  I

Utdragsbestyrkande

Sida
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Alvesta
kommun

Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-02-24

Utbildningsnämnden

10 Dnr 13941

Meddelanden

Utbildningsnämndens  beslut

Meddelandena  läggs  till  handlingarna.

Sammanfattning

Meddelanden  inkomna  till  och med  12  februari  2020.

1.  lnriktningsbeslut  om förstahandshyresgäst  för idrottshallar,  KF E3 179,
daterad  den  17  december  2019.

Justetares  signaturer utdragsbestvrkande

Sida
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