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Närvarande ersättare

Övriga närvarande

Frida Christensen (S), Ordförande
Tobias Johansson (S)
Sofie Årdh (S)
Linda Gustavsson (S)
Jörgen Skantz (S)
Eva Nilsson (C), 1:e vice ordförande
Nina Rydström (C)

Björn Nilsson (V)

Marit Persson, forvaltningschef
Therese Dahl, sekreterare
Rebecca Borg Söderkvist, bitr. rektor§ 52
Kenneth Svensson, bitr. rektor§ 52
Ulrika Källström, ekonom §§ 55-56
Helena Odelgård, kvalitetsutvecklare § 57
Linda Bjälken born, verksamhetschef § 57
Fredrik Wärn, verksamhetschef § 58

Björn Tisjö (M), 2:e vice ordförande
Gunilla Gustafson (M) ersätter Katarina
Tuneskog (M)
Roxana Sepulveda (KD)
Elisabeth Berggreen Clausen Flink (AA)
Nellie Nieminen {SD)
Jens Arnebert {SD) ersätter Annette Lindström
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Lokomotivet, Storgatan 15 A, Alvesta, måndagen den 28 september 2020 kl 13.00- 15:48
Ajournering mellan § 56 och§ 57 klockan 14:18- 14:43

55 51-63

Justeringens tid och plats
Tid och plats för justering: Förvaltningskontoret, Storgatan 15 A, Alvesta, tisdagen den 29 september klockan 08:30
Utsedd att justera: Björn Tisjö (M)
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Anslagsbevis för Utbildningsnämnden

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla i enlighet med detta
anslagsbevis.

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2020-09-28

Datum då anslaget sätts upp 2020-09-29 Datum då anslaget tas ned 2020-10-22

Tid för överklagande 2020-09-30- 2020-10-21

Förvaringsplats för protokollet Närarkiv, utbildningsförvaltningen
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§ 51

Godkännande av dagordningen

Utbildningsnämndens beslut
Utskickad dagordning godkänns.

Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-09-28

Dnr 13936

Utdragsbestvrkande
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Information om fritidsverksamheten i Alvesta kommun

Sammanfattning
Biträdande rektorerna Rebecca Borg Söderkvist och Kenneth Svensson informerar
om fritidsverksamheten i Alvesta kommun och fritidshemmets uppdrag.

J"sterarn~l Utdragsbestvrkande
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Information om utbildningsnämndens internkontrollprocess

Sammanfattning
Nämndsekreterare Therese Dahl informerar om utbildningsnämndens
interkontrollprocess.

Utdragsbestvrkande
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Elevtalssammanställning
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Utbildningsnämndens beslut
Notera informationen till protokollet.

Sammanfattning
Barn- och elevtalssammanställning för augusti 2020 presenteras.

Utdrasbestvrkande



El Ave»tea kommun

Utbildningsnämnden

§ 55

Delårsrapport per augusti 2020

Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-09-28

Dnr 2020-00277 042

Sida
8(16)

Utbildningsnämndens beslut
l. Godkänna delårsrapport per augusti 2020.

2. Uppdra åt förvaltningen att fortsätta arbetet med att genomföra beslutad
åtgärdsplan. I första hand fokusera på hur LSS-verksamheten kan reducera sina
kostnader och i andra hand genom andra åtgärder.

Sammanfattning
Enligt den uppföljning med helårsprognos som är gjord för perioden januari till
augusti 2020 så förväntas utbildningsnämnden vid årets slut hamna med en negativ
avvikelse på ca-7,1 mnkr vilket motsvarar 1,5% av budget.

Avvikelsen ligger inom LSS där orsaken är den stora kostnadsökningen på köp av
plats som skett från december 2019 och framåt. Ett nytt LSS-beslut har under
sommaren fattats på omsorgsförvaltningen till en kostnad av 5 m nkr per år, vilket
får halvårseffekt 2020. Avvikelsen inom LSS står för totalt för 9,5 m nkr av
underskottet.

Utbildningsnämndens budget för lokalkostnader minskades i maj månad med 1,1
miljon, men utan förändrade hyreskostnader, vilket ger ett underskott på samma
belopp. Statens utbetalning för kompensation av sjuklönekostnader från april till
september beräknas till ca 3,6 mnkr vilket mildrar underskottet.

Effekter av fastställd åtgärdsplan har i augusti månads prognos ett utfall på ca 1,5
miljon.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Jostera,~~l Utdrasbestvrkande
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Översyn av resursfördelningsmodell för
förskola/grundskola/särskola

Utbildningsnämndens beslut
l. Att utbildningsförvaltningen övergår från fasta belopp till andel i procent, 5% för
förskola och 10 % för grundskola samt att parametern "utländsk bakgrund" byts ut
till "nyanländ de senaste 4 åren" i den socioekonomiska resursfördelningen

2. Inhämtandet av uppgifter rörande förskola ska göras två gånger årligen. Utfallet
ska följas upp.

Sammanfattning
Den socioekonomiska resursfördelningen har tidigare bestått av fasta budgetbelopp
inom förskola och grundskola. Beloppen har sedan viktats baserat på utländsk
bakgrund samt föräldrarnas utbildningsnivå. För att få en transparent och
rättvisande resursfördelning föreslås att förvaltningen övergår från fasta belopp till
andel i%, 5% för förskola och 10 % för grundskola. I viktningen forslås att
parametern "utländsk bakgrund" byts ut till "nyanländ de senaste 4 ären".

Barnkonsekvensanalys

Likvärdigheten ökar och leder till att möjligheten för rektor att fördela resurser
utifrån barn och elevers behov ökar. Hänsyn har tagits till barnens bästa genom att
öka andelen som viktas socioekonomiskt samt genom att hämta så färska siffror
från SCB som möjligt.

Yrkanden
Gunilla Gustafson (M) yrkar att inhämtandet av uppgifter rörande förskola görs två
gånger per år samt att utfallet följs upp.

Beslutsgång
Ordförande finner att utbildningsnämnden beslutar enligt förslag till beslut samt
enligt Gustafsans (M) yrkande.

Utdragsbestvrkande
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Utbildningsnämndens skolstrategi 2020-2022 för Alvesta
kommun

Utbildningsnämndens beslut
Anta skolstrategi 2020- 2022 för Alvesta kommun.

Sammanfattning
Utbildningsnämnden har beslutat att en skolstrategi ska utarbetas. Det förslag som
föreligger omfattar samtlig verksamhet som nämnden har ansvar för. Dessa är
förskola, grundskola ärskurs 1-9, förskoleklass, fritidshem, särskola - omfattande
grundsärskola 1-9 och gymnasium samt verkställighet av insatser enligt LSS för
personer t o m 1 juli det år de fyller 20 år. Dessutom är man ansvarig vårdgivare för
insatser inom den obligatoriska elevhälsan. Verksamheterna styrs bland annat av
skollagen, hälso- och sjukvårdslagen, förordningar, läroplaner och kursplaner.

Strategin synliggör en tydlig målbild om ett önskvärt kvalitativt tillstånd i
utbildningsnämndens verksamheter år 2022. Kvaliteten ska utvecklas inom flera
strategiskt centrala områden exempelvis att det skapas en likvärdig och utvecklande
utbildning i Alvestas skolor, att skolnärvaron ökar liksom trygghet och studieron, att
omsorgen som ges är god och att jämställdhetsarbetet beaktas. Vidare är det viktigt
att vi har ändamålsenliga lokaler, bra skolmåltider, en effektiv digitaliseringsplan
och en välfungerande personalförsörjning. För att uppnå målbilden förutsätts att
strategiska beslut om resurser till nämnd och förvaltning fattas.

Barnkonsekvensanalys

En barn konsekvensanalys är gjord. Den visar att strategin särskilt lyfter fram att
barn och ungdomar har rätt att komma till tals i frågor som rör deras liv. Detta
innebär att beslut som kommer att fattas med anledning av innehållet i strategin
kommer att fattas med inspel från barn och unga i Alvesta kommun. Strategin är
formulerad och framtagen för att ge en god kvalitet i all verksamhet och med syftet
att vara likvärdig och utvecklande för alla barn och elever. Utbildningsnämnden ska
ge förutsättningar för alla barn och elever att nå sin fulla potential och i det ingår
att ta hänsyn till deras tankar och åsikter vid beslut som rör dem.

Bilagor
Utbildningsnämndens skolstrategi 2020-2022, Avesta kommun

Utdragsbestvrkande
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Lokal handlingsplan för barnens bästa gäller! i Alvesta

Utbildningsnämndens beslut
l. Anta handlingsplanen för barnens bästa gäller! i Alvesta i sin helhet.

2. Ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att två gånger per år, april och december,
återrapportera till utbildningsnämnden om de pågående insatserna och åtgärderna
som finns specificerade i handlingsplanen; vilka insatser som gjorts för att uppfylla
syftet med handlingsplanen och hur utfallet har varit.

Sammanfattning
I det länsgemensamma projektet "Barnens bästa gäller- i Kronoberg!" togs 2019
beslut att alla kommuner ska ha en lokal organisering för Barnens
Bästa. Beslut fattades att våra gemensamma processer skulle underordnas "Barnets
bästa gäller! - i Alvesta kommun". En förvaltningsövergripande handlingsplan har
tagits fram som ett stöd i arbetet med det övergripande målet: att utveckla
samarbete med varandra för barnens bästa. Arbetet drivs av en styrgrupp med
representanter från tre förvaltningarna: UF, FAL och KFF. I styrgruppen finns
även representanter för polis och Regionen. Målsättningen är att även få med
civilsamhället.

Handlingsplanen innehåller övergripande inriktning för arbetet och konkreta
aktiviteter. Denna plan går upp till beslut i UN, NAL och KFN.

Barnkonsekvensanalys

Med denna plan tas en inriktningsförskjutning till att med gemensamma tidiga
krafter hjälpa och stödja våra barn och unga. Vi yrkesverksamma ska arbeta för att
tillsammans hitta lösningar, i samråd, där vi utgår ifrån barnets bästa.

Att arbeta tillsammans med våra barn och ungdomar på deras arena utifrån ett
sa I utogent synsätt.

Yrkanden
Frida Christensen (S) yrkar att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att två gånger
per år, april och december, återrapportera till utbildningsnämnden om de
pågående insatserna och åtgärderna som finns specificerade i handlingsplanen;
vilka insatser som gjorts för att uppfylla syftet med handlingsplanen och hur utfallet
har varit.

Beslutsgång
Ordförande finner att utbildningsnämnden beslutar enligt förslag till beslut samt
enligt Christensens (S) yrkande.

o Utdragsbestvrkande
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Sammanfattning
Utbildningsnämndens ordförande redogör för utbildningsnämnden om följande:

• Presidiet sitter som representanter i lokalgruppen kopplad till
skolutredningen.

• Den 23 september genomfördes en invånardialog i Grimslöv där ordförande
och forvaltningschef deltog.

• På nämndens sammanträdesplan 2021 kommer en heldag planeras in för
utbildningsnämnden utöver ordinarie nämndssammanträden.

Utdrasbestvrkande
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Förvaltningschef informerar

Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-09-28

Dnr 13940

Sida
13(16)

Sammanfattning
Förvaltningschef redogör följande för utbildningsnämnden:

• Viss personal inom förskolan har testat positivt för Covid-19.

• Kennert Svensson har utsetts till chef för kommunens modersmålslärare.

• En ny rutin för byte mellan förstelärartjänst och lärarlönelyft har upprättats.

• Ulrika Nord har utsetts till lokalsamordnare på utbildningsförvaltningen.

• Ljudanpassning på Skatelövsskolan är gjord.

• Implementering av nytt elevadministrativt system fr om 1 januari 2021.

• Mögel har hittats på Lekbacken, lokalen kommer att renoveras.

• Ärenden för förhandling enligt MBL presenterades.

• Ett personalärende har överklagats till Kammarrätten.

• En IVO-anmälan har inkommit till utbildningsförvaltningen.

Justerares signaturer # Utdrasbestvrkande
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Redovisning av delegationsbeslut till nämnden

Utbildningsnämndens beslut
Redovisning av delegationsbeslut godkänns.

Sammanfattning
Utbildningsnämnden har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till
arbetsutskott och tjänstemän enligt antagen delegationsordning, senast
uppdaterad 2020-04-20. Delegationsbeslut ska redovisas på nämndens
sammanträde.

Bilagor
Delegationsbeslut registrerade i utbildningsförvaltningens diarium från den 15 juni
till den 18 september 2020.

Justerares signaturer Utdrasbestvrkande



El aie»te
kommun

Utbildningsnämnden

§ 62

Meddelanden

Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-09-28

Dnr 13941

Sida
15(16)

Utbildningsnämndens beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Meddelanden inkomna till och med 18 september 2020.

1. Beslut om ärsredovisning 2019 för Alvesta kommun, Kommunfullmäktige
2020-06-15, § 46

2. Revisionsberättelse för år 2019 för Alvesta kommun och fråga om
ansvarsfrihet för styrelse och nämnder, Kommunfullmäktige 2020-06-15,
$47

3. Beslut om ny styrmodell för Alvesta kommun, Kommunfullmäktige 2020
06-15, § 49

4. Beslut om ny policy för kommunala styrdokument, Kommunfullmäktige
2020-06-15, § 50

5. Meddelande om överskridande av budget, utbildningsnämnden, 2020-08-
17

6. Barnkonsekvensanalys, översyn av resursfördelningssystem, NUT
2020/291.049

7. Barnkonsekvensanalys, utbildningsnämndens skolstrategi, NUT
2020/140.012

8. Barn konsekvensanalys, handlingsplan för barnens bästa gäller i Alvesta,
NUT 2020/292.808

# Utdragsbestvrkande
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Övrigt

Inga övriga ärenden.
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