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Plats och tid

Paragrafer

Beslutande

Övriga  närvarande

K1, Parkgatan  6, Alvesta,  måndagen  den  22 juni  2020  kl 13:00  -  16:30

Ajournering  mellan  E) 37 och E) 38 klockan  14:55-15:10

fig 30-50

Frida Christensen  (S), Ordförande

Björn Nilsson (V) ersätter  Tobias  Johansson (S) fi!i

30-47

Softe Årdh (S)

Linda Gustavsson  (S)

Jörgen Skantz (S)

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

Marit  Persson, förvaltningschef

Therese  Dahl, nämndsekreterare

Fredrik  Wärn,  verksamhetschef  % 31-32

Jane Haugaard  Henriksson,  studie-  och

yrkesv%ledare  E) 32

Linda Widetoft,  studie-  och yrkesvägledare  Ei 32

Helena Odelgård,  kvalitetsutvecklare  Gä 34-37

Ulrika Källström,  ekonom  E3 38

Linda Bjälkenborn,  verksamhetschef  % 40-43

Ewa Ringius, personalrepresentant

Björn Tisjö (M), 2:e vice ordförande

Katarina  Tuneskog  (M)

justeringens  tid  och  plats

FörvaItningskontoret,  Storgatan  15  A, Alvesta,  onsdagen  den  24 juni  klockan  08:45

Utsedd  att  justera:  Björn  Tisjö  (M)

Underskrifter

Fri;i'  :i  ensen  (S)

Justerare

Björn  Tisj=

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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lagsbevis  för  Utbfffdningsnämnden

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala  anslagstavla.

Utbildningsnämnden

5ammanträdesdatum 2020-06-22

Datum då anslaget  sätts  upp  2020-06-24 Datum  då anslaget  tas ned

Förvaringsplats  för  protokollet  Närarkiv,  utbildningsförvaItningen

Thärese  Dahl

2020-07-16

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande



m  Alvesta
!5  kommun

Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-06-22
Utbildningsnämnden

31 Dnr 15033

Information  om  barnens  bästa  gäller  i Kronoberg

Sammanfattning

Fredrik  Wärn,  verksamhetschef,  presenterar  arbetet  med  Barnens  bästa  gäller!

lokalt  i Alvesta  samt  arbetet  regionalt.

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande

Sida

6(25)
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Utbildningsnämnden

Ärendelista

Ärendelista 3

E) 30  Dnr  13936

Godkännande  av dagordningen 5

E3 31 Dnr 15033
Information  om barnens  bästa  gäller  i Kronoberg 6

32  Dnr  15048

Information  om studie-  och yrkesvägledare 7

E3 33 Dnr 2020-00058 009
Redovisning  av sjukfrånvarostatistik 8

E3 34 Dnr 2020-00003 009
EIevtaIssammanstälIning 9

E) 35  Dnr  2020-00176  009

Redovisning  av statsbidrag 10

Ei 36 Dnr 2020-00177 009
Återrapportering  skador  och  tillbud  personal  2019 Il

E) 37  Dnr  2020-00006  012

Redovisning  av systematiskt  kvalitetsarbete:  Normer  och

värden/lnflytande  och ansvar........................................... 12

F3 38 Dnr 2020-00004 042
Månadsrapport  per  april  och 13

E) 39  Dnr  2020-00191  607

Redovisning  av skolpliktsbevakning  vårterminen  2020....................  14

E) 40  Dnr  15049

Information  om placeringsläget  på förskolornai  Alvesta  kommun....  15

E) 41  Dnr  2020-00209  003

Regelverk  för  förskola  och  fritidshem 16

E) 42  Dnr  2020-00210  003

Riktlinjer  för  godkännande  och  tillsyn  av fristående  förskola  och

pedagogisk  omsorg  i Alvesta  kommun.............................................  17

E3 43 Dnr 2020-00134 009
Återbetalning  av fakturerad  vistelse  i förskoleverksamheten  för  barn

med  allmän  förskola  samt  så kallad  "15  timmars  vistelse"  under

Covid-19..........................................................................................  18

g 44  Dnr  2020-00146  600

Svar  på motion  (M) om "trygg  väg  till skola  och  Tritidsaktiviteter"......  19

E) 45  Dnr  2020-00172  007

Granskning  av nämndernas  hantering  av budgetunderskotten  samt

hur  kommunstyrelsen  hanterat  sin uppsiktspIikt...............................20

E) 46  Dnr 13939

Ordförande  in'formerar.....................................................................21

E)47  Dnr 13940

Förvaltningschef  informerar 22

E) 48  Dnr  2020-00005  002

Redovisning  av delegationsbeslut  till nämnden 23

iJusterares signaturer Utdragsbestyrkande



g  Alvesta

Utbildningsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-06-22

E) 49  Dnr 13941

Meddelanden

E) 50  Dnr 14832

Övrigt

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande

Sida

4(25)

24

25
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Sammanträdesdatum

2020-06-22

j30 Dnr 13936

Godkännande  av  dagordningen

Utbildningsnämndens  beslut

Utskickad  dagordning  godkänns.

Utdragsbestyrkande

Sida

5(25)
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Sammanträdesdatum

2020-06-22

Sida
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Utbildningsnämnden

j32 Dnr 15048

Information  om  studie-  och  yrkesvägledare

Sammanfattning

Studie-  och yrkesvägledare  Jane Haugaard  Henriksson  och Linda Widetoft  samt

verksamhetschef  Fredrik  Wärn  presenterar  studie-  och yrkesvägledarens  roll.

IJusteraressignaturer ,,)
Utdragsbestyrkande



I
Alvesta
kommun

Utbildningsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-06-22

33 Dnr  2020-00058  009

Redovisning  av sjukfrånvarostatistik

Utbildningsnämndens  beslut

Notera  informationen  till protokollet.

Sammanfattning

UtbiIdningsförvaItningens  sjukfrånvarostatistik  presenteras.

Justerares signaturer

.+;Z; -

Utdragsbestyrkande

Sida
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kommun

Utbildningsnämnden

Protokoll

5ammanträdesdatum

2020-06-22

34 Dnr  2020-00003  009

Elevtalssammanställning

Utbildningsnämndens  beslut

Notera  informationen  till protokollet.

Sammanfattning

Barn-  och eIevtaIssammanstäIIning  för  maj 2020  presenteras.

IJusteraressignaturer (-2,g,,,
Utdragsbestyrkande

Sida

9(25)
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Alvesta
kommun

Utbildningsnämnden

j35

Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-06-22

Dnr  2020-00176  009

Redovisning  av  statsbidrag

Utbildningsnämndens  beslut

Notera  informationen  till protokollet.

Sammanfattning

Redovisning  av utbildningsnämndens  statsbidrag  presenteras.

Justerares  signaturer

':7;-

Utdragsbestyrkande

Sida

10(25)
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Sida
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Utbildningsnämnden

ä 36 Dnr  2020-00177  009

Återrapportering  skador  och  tillbud  personal  2019

Utbildningsnämndens  beslut

Notera  informationen  till  protokollet.

Sammanfattning

Under  2019  har  det  rapporterats  totalt  196  händelseri  LISA avseende  skador  och

tillbud  för  personal  inom  utbildningsförvaltningens  verksamheter.  Av dessa avsåg

19  stycken  skada med frånvaro

78 stycken  skada utan  frånvaro

99 stycken  tillbud

Av dessa händelser  fanns  det  ingen  angiven  orsak  för  50 procent  (98 st). Sju procent

(13 st) avsåg färdolycksfall  där  3 ledde  till  frånvaro.  41 procent  (80 st) avsåg

olycksfall  i arbetet  varav  65 med skada utan  frånvaro,  14  skada med  frånvaro  samt

ett  fall  som avsåg ett  tillbud.

Två procent  (5 st) av händelserna  handlade  om sjukdom  eller  annan  ohälsa  i arbetet

varav  två ledde  till skada med  frånvaro.

Av statistiken  framgår  också att  det  är yrkesgruppen  elevassistenter  som står  för

högst  andel  av de rapporterade  händelserna,  18  procent.  Därefter  följer

barnskötare  som står  för  ca 1l  procent,  lärare  ca 9 procent  samt  förskollärare  och

vårdare  som båda står  för  ca 8 procent  av händelserna.

Ijämförelse  med  föregående år så anrnäldes 50 tillbud/skador under  2018,

motsvarande  siffra  för  2017  var  60. Detta  ger  en mycket  stor  ökning  av anrnälningar

om skador  och tillbud  för  utbildningsförvaItningens  verksamheter  för  2019.

En orsak  till att  antalet  anmälningar  har  ökat  så mycket  skulle  kunna  vara att  det  är

enklare för va2e enskild medarbetare att göra sin anmälan i det system som finns
tillgängligt  (LISA), till skillnad  mot  tidigare  då det  användes  en pappersblankett.

Justerares  signaturer Utdragsbestvrkande
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Utbiidningsnämnden

4 37 Dnr  2020-00006  0J2

Redovisning  av systematiskt  kvalitetsarbete:  Normer  och

värden/lnflytande  och ansvar

Utbildningsnämndens  beslut

Notera  informationen  till protokollet.

Sammanfattning

Redovisning  av systematiskt  kvalitetsarbete  del C med fokus  på områdena  normer

och värden  samt  inflytande  och ansvar.

Bilagor

Systematiskt  kvalitetsarbete  del C läsåret  2019-2020

IJusterares signaturer ./I!/l,,
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-06-22

Sida
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Utbildningsnämnden

j38 Dnr 2020-00004  042

Månadsrapport  per  april  och  maj

Utbildningsnämndens  beslut

Uppdra  åt förvaItningsiedningen  att  fortsatt  arbeta  för  att  få en budget  i balans

utan  att det  påtagligt  påverkar  kärnverksamheten.

Sammanfattning

Enligt  den uppföljning  med helårsprognos  som är gjord  för  perioden  januari  till maj

2020  så förväntas  Utbildningsnämnden  vid årets  slut  hamna  med  en negativ

awikelse  på ca -7,4 mnkr  vilket  motsvarar  1,7  % av budget.

Awikelsen  ligger  inom  LSS där  orsaken  är den stora  kostnadsökningen  av köp av

plats  som skett  från  december  2019  och framåt.  Den står  för  7,0 miljoner  av

underskottet.  På de grundskolor  som gick  med underskott  2019  pågår  ett

omfattande  arbete  att  lägga en anpassad  organisation  inför  läsårstart  i augusti,

vilket  gör  att  de förväntas  komma  i balans  2020  och framåt.

Bilagor

Ekonomisk  månadsrapport  2020-05-31

Uppföljning  med helårsprognos  2020  - utbildningsnämnden

Beslutet  skickas  till

Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-06-22

j39 Dnr 2020-00191  607

Redovisning  av skolpliktsbevakning  vårterminen  2020

Utbildningsnämndens  beslut

Notera  informationen  till  protokollet.

Sammanfattning

Redovisning  av skolpliktsbevakning  vårterminen  2020.

Bilagor

Skolpliktsbevakning  VT-2020-information  till  UN, 2020-05-20

Justerares  signaturer Utdragsbestvrkande

Sida

14(25)
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2020-06-22

Sida
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Utbildningsnämnden

40 Dnr 15049

Information  om  placeringsläget  på förskolorna  i Alvesta

kommun

Sammanfattning

Många förskolor  har fyllt  förskoleplatser  utifrån statsbidragsramarna  redan  i

augusti. I Vislanda och Moheda finns dock fortfarande  förskoleplatser  kvari  augusti.

Återkoppling  kommer  ske under  hösten  2020.

Justerares  signaturer

:'7h-

Utdragsbestyrkande
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2020-06-22

Utbildningsnämnden

j41 Dnr 2020-00209  003

Regelverk  för  förskola  och fritidshem

Utbildningsnämndens  beslut

Uppdra  åt utbiIdningsförvaItningen  att  arbeta  fram  ett  regelverk  för  förskola  och

fritidshem  som fastställS  av utbildningsnämnden.

Sammanfattning

Utbildningsförvaltningen  saknar  ett  fastställt  regelverk  för  förskola  och fritidshem.

Det  regelverk  som utbiIdningsförvaItningen  arbetar  utefter  idag är inte  tidigare

fastställt  av utbildningsnämnden.

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

5 42 Dnr  2020-00210  003

Riktlinjer  för  godkännande  och tillsyn  av fristående  förskola  och

pedagogisk  omsorg  i Alvesta  kommun

Utbildningsnämndens  beslut

Fastställa riktlinjer  för  godkännande  och tillsyn  av fristående  förskola  och

pedagogisk  omsorg  i Alvesta kommun.

Sammanfattning

UtbiIdningsförvaItningen  saknar  fastställda  riktlinjer  för  ansökan  och godkännande

av fristående förskola och pedagogisk omsor@. De riktlinjer  och mallar  som finns  för
tillsyn  av fristående  förskola  och pedagogisk  omsorg  var även i behov  av revidering

då förskolan  fått  en ny läroplan.

Skolverket  har publicerat  ett  nytt  vägledningsmaterial  med nya mallar,  vilka den nya

tillsynen  utgår  från.

Bilagor

Riktlinjer  för  godkännande  och tillsyn  av fristående  förskola  och pedagogisk  omsorg

i Alvesta  kommun.

Brev inför  tillsyn  till huvudman  och rektor

.,r

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

j43 Dnr  2020-00134  009

Återbetalning  av fakturerad  vistelse  i förskoleverksamheten  för

barn  med  allmän  förskola  samt  så kallad  1'15 timmars  vistelse"

under  Covid-19

Utbildningsnämndens  beslut

1. Återbetala  fakturor  mellan  perioden  2020-04-01-  2020-06-18  för  de

vårdnadshavare  som följt  vädjan  om att  barn med allmän förskola  samt 15-timmars

vistelse  inte ska vara  på förskolan.

2. Vädjan  om att inte lämna barn på förskolan  utifrån  den rådande  pandemin  ska

upphöra  isamband  med detta  beslut.

3. Vårdnadshavare  ansöker  om återbetalning  via e-tjänst  senast den 15 augusti

2020.

Sammanfattning

Utbildningsnämndens  ordförande  publicerade  den 18 mars 2020 en vädjan  till

vårdnadshavare  till "15  timmars  barn"  om att behålla  dessa hemma  på grund  av

den rådande  pandemin.  De barn som berörs  har vårdnadshavare  som antingen  är

föräldralediga  för  ett  annat  barn eller  är arbetssökande.  Ett stort  antal

vårdnadshavare  har följt  denna  vädjan  och inte lämnat  sina barn på förskolan  under

ovanstående  period.

Det gäller  som mest  totalt  95 barn under  april månad,  därefter  har ett  antal barn

återgått  till verksamheterna.  Kostnaden  beräknas  bli ca 150  tusen kronor.

Beslutet  skickas  till

Förskoleenheter  i Alvesta kommun

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

5 44 Dnr  2020-00146  600

Svar  på motion  (M)  om  l'trygg  väg  till  skola  och

fritidsaktiviteter"

Utbildningsnämndens  beslut

1. Uppdra  åt förvaltningen  att  upprätta  en temadag  eller  liknande  ute på

skolenheterna  för  att  utbilda  i trafikkunskap.

2. I övriga  frågor  föreslå  kommunstyrelsen  att  inhämta  yttrande  från

samhälIsbyggnadsnämnden.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige  beslutade  den 17 mars  2020,  E) 24, att  överlämna  en motion

om trygg  väg till skola och fritidsaktiviteter  till kommunstyrelsen  för  beredning  inom

6 månader.  Utbildningsnämnden  har  getts  möjlighet  att  yttra  sig ifrågan  och

återkomma  med  svaret  till kommunstyrelsen  senast  den 10  augusti  2020.

I motionen  föreslås  att  en projektplan  ska upprättas  för  att  barnen  ska få en

tryggare  väg till och från  skolan  och fritidsaktiviteter,  och att skolbarnen  inte  utsätts

för  brott  och mobbing  till  och från  skolan.

I motionen  föreslås  även att  det  är önskvärt  att  cykling  och trafikkunskap  kan ingå i

ämnet  för  "idrott  och hälsa".

Utbildningsförvaltningen  ställer  sig positiv  till att  inrätta  en temadag  eller  liknande

ute på skolenheterna  för  att  utbilda  eleverna  i trafikkunskap.

Då utbildningsnämnden  inte  handhar  frågor  kring  trafiksäkerhet  föreslås  yttrande

kring  dessa frågor  istället  behandlas  av samhäIlsbyggnadsnämnden.

UtbiIdningsförvaItningen  ser positivt  på ett  ökat  samarbete  mellan

utbiIdningsförvaItningens  skoIskjutshandläggare  och tjänstemän  på

samhäIIsbyggnadsförvaItningen  i dessa frågor.

Beslutet  skickas  till

Kommunstyrelsen

Utdrazsbestvrkande
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Utbildningsnämnden

5 45 Dnr  2020-00172  007

Granskning  av nämndernas  hantering  av budgetunderskotten

samt  hur  kommunstyrelsen  hanterat  sin uppsiktsplikt

Utbildningsnämndens  beslut

Anta  förvaltningens  skrivelse  som svar  till  revisionen.

Sammanfattning

Revisorerna  i Alvesta  har  genom  sitt  sakkunniga  biträde  genomfört  en granskning  av

nämndernas  hantering  av budgetunderskotten  och beslutade  på sitt  sammanträde

den 24 april  2020  att  överlämna  rapporten  till utbildningsnämnden.

Revisorerna  önskar  svar  från  nämnderna  senast  den 28 augusti  2020  med vad

nämnden  avser  att  göra  för  att  åtgärda  de påpekanden  som görs i den revisionella

bedömningen.

I granskningen  görs bedömningen  att  utbildningsnämnden  inte  har bedrivit

verksamheten  ändamålsenligt.  Bedömningen  grundas  bland  annat  på att  nämnden

har  fått  tillräcklig  redovisning  av ekonomin  under  året  men att  det  genomförts  få

analyser  med anledning  av den ekonomiska  utvecklingen  och att  beslut  om

åtgärdsplaner  och effekterna  av dessa inte  har  följts  upp och inte  heller  har  en

tillräcklig  spårbarhet.  I granskningen  påpekas  att  det  pågår  ett  aktivt  arbete  på

förvaltningen  för  att  få ekonomin  i balans  men  att  detta  inte  återspeglas  i

protokollen.

Förvaltningen  kommer  därav  säkerställa  att  det  arbete  som pågår  på förvaltningen

tydligt  redovisas  löpande  till nämnden  genom  att  underlag  gällande  åtgärder  ska

innehålla  förväntad  ekonomisk  effekt,  när  åtgärden  ska genomföras,  konsekvens  av

åtgärden  samt  när i tid och på vilket  sätt  åtgärdens  effekt  ska följas  upp samt

redovisas  till nämnden.

Bilagor

Revisionsrapport:  Nämndernas  hantering  av budgetunderskotten  samt  hur

kommunstyrelsen  hanterat  sin uppsiktsplikt,  2020-04-24

Beslutet  skickas  till

Revisorerna

iJusterares signaturer  > I Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

4 46 Dnr  13939

Ordförande  informerar

Sammanfattning

Utbildningsnämndens ordförande redogör för utbildningsnämnden om föJande:

*  Ordförande  och förvaltningschef  har deltagit  på kommunstyrelsen  för  att

presentera  åtgärdsplan  för  utbildningsförvaItningen.

*  Kommunfullmäk.tige  har fattat  beslut  om en ny tillitsbaserad  styrning.

*  En granskning  av internkontroll  har påbörjats.

*  OrdförandehardeItagitpåkommunaItforumförBarnensbästagäIlerl

*  Ett möte  har  genomförts  för  att  diskutera  den öveförda  budgeten  för  köp

av utbildning.  En korrekt  budget  är överförd

*  Styrgruppen  för  byggande  av ny skola  i Alvesta  har  haft  möte  med

lokalstrategen och Mats Hoppe som gjort en lokalutredning. UppföJning
kommer  att  ske under  hösten.

*  Prästängsskolan  har  fått  pris för  bästa  skolbibliotek.

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-06-22

Sida

22(25)

Utbildningsnämnden

5 47 Dnr 13940

Förvaltningschef  informerar

Sammanfattning

Förvaltningschef  redogör för utbildningsnämnden  om föJande:

*  Ett centraliseringsuppdrag  har  upprättats  på kommunledningsnivå.  En

delrapport  kommer  att  presenteras  under  hösten  2020.

*  FörvaItningschefsbesIut  har inrättats.

*  Förvaltningschefen  planerar  att  ha samtal  med samtliga  chefer  inom

organisationen.

@ Åtgärdsplan  för  utbildningsnämnden  presenterades.

*  Kommunfullrnäktige  har  gett  utbildningsnämnden  ett  budgettillskott  för  att

öka måluppfyllelse  i förskola  och skola.

*  IM-eleverna  kommer  att  äta sina luncher  på Hagaskolan  från  och med

hösten  2020.

*  Två skolsköterskor  från  utbiIdningsförvaItningen  harlånats  ut till

omsorgsförvaItningen.

*  Två föreläggande  harinkommit  från  Skolinspektionen.

*  Skolavslutningarna  avlöpte  positivt  trots  det  rådande  läget.

Björn  Nilsson  (V) lämnar  sammanträdet  klockan  16:20.

IJusterares signaturer a/*,
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-06-22

Sida
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Utbildningsnämnden

4 48 Dnr  2020-00005  002

Redovisning  av delegationsbeslut  till  nämnden

Utbildningsnämndens  beslut

Redovisning  av delegationsbeslut  godkänns.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden  hari  vissa ärenden  överlåtit  sin beslutanderätt  till

arbetsutskott  och tjänsternän  enligt  antagen  delegationsordning,  senast

uppdaterad  2020-04-20.  Delegationsbeslut  ska redovisas  på nämndens

sammanträde.

Bilagor

Delegationsbeslut  registrerade  i utbiIdningsförvaItningens  diarium  från den 7 april

till den 1l  juni  2020.

IJusterares signaturer ,>',
Utdragsbestyrkande



I
Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-06-22

Sida

24(25)

Utbildningsnämnden

j49 Dnr  13941

Meddelanden

Utbildningsnämndens  beslut

Meddelandena  läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Meddelanden  inkomna  till  och med 1l  juni  2020.

1,  Belut  om deltagande  på distans  isammanträden  med kommunfullmäktige

och nämnderna,  Kommunfullmäktige,  2020-05-19,  g 38

2. Beslut  om riktlinjer  för  fritidsgårdsverksamheten  i Alvesta  kommun  2020-

2024,  Kultur-  och fritidsnämnden,  2020-04-20,  'Sr 25

Justerares  signaturer  .

-7:7  '

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-06-22

E) 50 Dnr  14832

Övrigt

Sammanfattning

Arbetet  med utbildningsnämndens  åtgärdsplan  fortlöper.

Justerares  signaturer

"  I --""7

Utdragsbestyrkande

5ida

25(25)


