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Utbildningsnämndens  protokoll

Plats och tid

Paragrafer

Beslutande

K1, Parkgatan  6, Alvesta,  måndagen  den  9 november  2020  kl 13:00  -  16:30

Ajournering  mellan  E) 69 och E) 70 klockan  14:35-14:50

Helöne  Andersson  (C) lämnar  sammanträdet  klockan  14:50-15:15

äj  64-81

Frida  Christensen  (S), Ordförande

Tobias  Johansson  (S)

Björn  Nilsson  (V) ersätter  Sofie  Årdh  (S)

Linda Gustavsson  (S)

Jörgen  Skantz  (S)

Eva Nilsson  (C), 1:e  vice  ordförande

Nina Rydström  (C)

Björn  Tisjö  (M),  2:e vice  ordförande

Gunilla.Gustafson  (M)  ersätter  Katarina

Tuneskog  (M)

Roxana  Sepulveda  (KD)

Elisabeth  Berggreen  Clausen  Flink  (AA)

Helåne  Andersson  (C) ersätter  Nellie  Nieminen

(SD) j9  64-69,  gj 71-81

Annette  Lindström  (-)

Övriga  närvarande Marit  Persson,  förvaltningschef

Therese  Dahl,  sekreterare

Annika  Ericsson,  extern  föreläsare  E) 65

Helena  Odelgård,  kvalitetsutvecklare  E3 66

Linda Bjälkenborn,  verksamhetschef  Er 66

Ulrika  Nord,  lokalsamordnare  E) 67

Ulrika  Källström,  ek,onom  E170

Fredrik  Wärn,  verksamhetschef  E) 74

Kerstin  Sandin,  skolsköterska  E)74

Justeringens  tid  och plats

Tid och plats  för  justering:  FörvaItningskontoret,  Storgatan  15  A, Alvesta,  torsdagen  den 12  november  klockan  08:30

Utsedd  att  justera:  Björn  Tisjö  (M)

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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Anslagsbevis  för  Utbildningsnämnden

Protokollet  är justerat.Justeringen  har tillkännagivits  genom anslag på kommunens  digitala anslagstavlai  enlighet  med detta

anslagsbevis.

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2020-11-09

Datum då anslaget  sätts upp 2020-11-12 Datum  då anslaget  tas  ned 2020-12-07

id för överklagande 2020-11-13-2020-12-04

Förvaringsplats  för protokollet  Närarkiv,  utbildningsförvaltningen

Therese Dah

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Ärendelista

Utbildningsnämndens  protokoll

ÄrendeIista......................,,,,,,,,

E3 64  Dnr 13936

Godkännande  av  dagordningen...

E3 65 Dnr 15451

Information  om  barnkonventionen

E3 66 Dnr 2019-00400  611

Samverkan  med Skolverket  inom uppdraget  om Samverkan  för  bästa

skoIa..................................................................................................  6
g 67  Dnr 15668

Information  om lokaler  inom utbiIdningsförvaItningen.........................7

E) 68 Dnr 2020-00058  009

Sjukfrånvarostatistik  2020..................................................................8
E) 69 Dnr 2020-00335  607

Skolpliktsbevakning  HT 2020........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  9

E) 70  Dnr 2020-00004  042

Månadsrapport  för september  och oktober......................................  10

E3 71 Dnr 2019-00302  600

Översyn  av resursskolans  verksamhet.............................................  !  1

E3 72 Dnr 2020-00336  002

Delegationsordning  för utbildningsnämnden....................................  13

E) 73 Dnr 2020-00337  608

Arbetsår  för elever  och personal  läsåret  2021/2022.........................  14

Ei 74  Dnr 2020-00343  009

PatientsäkerhetsberätteIse  2020......................................................  15

E) 75 Dnr 2020-00344  006

Sammanträdesplan  för Utbildningsnämnden  2021...........................  "17

E3 76 Dnr 2020-00345  009

Handlingsplan  särskilt  begåvade  barn (särbegåvade  elever)...........  18

E)77 Dnr 13939

Ordförande  informerar.....................................................................  19

E) 78 Dnr 13940

Förvaltningschef  informerar.............................

E) 79 Dnr 2020-00005  002

Redovisning  av delegationsbeslut  till nämnden

E3 80 Dnr 13941

MeddeIanden....................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

20

E) 81 Dnr 14832

Övrigt ..23

Justerares  signaturer  (, Utdragsbestyrkande
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j64 Dnr  13936

Godkännande  av  dagordningen

Utbildningsnämndens  beslut

Utskickad  dagordning  godkänns  av utbildningsnämnden.

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande

Sida

4(23)
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Utbildningsnämnden

9 65 Dnr  15451

Information  om  barnkonventionen

Beslut

Utbildningsnämnden  noterar  informationen.

Sammanfattning

Annika  Ericsson  informerar  om barnkonventionen  som blev  lag den 1 januari  2020.

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

j66 Dnr  2019-00400  611

Samverkan  med  Skolverket  inom  uppdraget  om  Samverkan  för

bästa  skola

Beslut

Utbildningsnämnden  noterar  informationen.

Sammanfattning

Helena  Odelgård,  kvalitetsutvecklare  och Linda Bjälkenborn,  verksamhetschef

presenterar  uppdraget  om samverkan  för  bästa  skola.

IJu./ste,rares signa.turer , ,,
Utdragsbestyrkande
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2020-11-09
Utbildningsnämnden

5 67 Dnr  15668

Information  om  lokaler  inom  utbildningsförvaItningen

Beslut

Utbildningsnämnden  noterar  informationen.

Sammanfattning

Ulrika  Nord,  lokalsamordnare  på utbildningsförvaltningen  presenterar  pågående

lokalprojekt  inom  utbiIdningsförvaItningen.

IJusDterare,,ssignaturer*..
Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

j68 Dnr 2020-00058  009

Sjukfrånvarostatistik  2020

Utbildnfngsnämndens  besiut

Utbildningsnämnden  noterar  informationen.

Sammanfattning

Sjukfrånvarostatistik  till och med augusti  2020 uppdelat  på förskoleområden,

grundskolor  och övrigt  inom utbiIdningsförvaltningen  presenteras.  Läget är fortsatt

ansträngt  ute på enheterna.

IJus+t,öralres s/ignaturer d'
Utdragsbestyrkande
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2020-11-09

Utbildningsnämnden

j69 Dnr  2020-00335  607

Skolpliktsbevakning  HT 2020

Utbildningsnämndens  beslut

Utbildningsnämnden  noterar  informationen.

Sammanfattning

Skolpliktskontroll  är genomförd  för  höstterminen  2020.

22 barn  som är skrivna  i Alvesta  kommun  saknar  skolplacering.

5 av dessa barn har enligt  vårdnadshavaren  ej kunnat  ta sig tillbaka  till  Sverige  efter

en utlandsvistelse  (på grund  av Covid-19).  8 elever  har meddelat  att  de flyttat

utomlands  (och att  skolplikt  upphört).  3 elever  går enligt  vårdnadshavares  uppgift

på en skola i ett  annat  land.  Övriga  6 elever  finns  det  ingen  uppgift  om.

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

5 70 Dnr 2020-00004  042

Månadsrapport  för  september  och  oktober

Utbildningsnämndens  beslut

1. Godkänna  månadsrapport  för  september  och oktober.

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

oktober  2020  så förväntas  utbildningsnämnden  vid årets  slut  hamna  med en

negativ  awikelse  på ca -8,7  mnkr  vilket  motsvarar  1,9  % av budget.

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

plats  som skett  från  december  2019  och framåt.  Ett nytt  LSS-beslut  har  under

sommaren  fattats  till  en kostnad  av 5 mnkr  per  år, vilket  får  halvårseffekt  2020.

Awikelsen inom LSS står för 9,1 miJoner av underskottet.  Nämndens  budget  för

lokalkostnader  minskades  i maj månad  med 1,1  miljon,  men eftersom

hyreskostnaderna  är oförändrade  ger  det  ett  underskott  på samma  belopp.

Region  Kronoberg  har i höst  efterdebiterat  kommunen  på 3,1 mnkr  för

skolskjutskostnader  som avser  2019,  vilket  gör  att  skolskjutsbudgeten  i år får  en

awikelse.

Statens  utbetalning  för  kompensation  av sjuklönekostnader  från  april  till september

är på ca 4,0 mnkrvilket  mildrar  underskottet.

Beslutet  skickas  till

Kommunstyrefsen

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

j71 Dnr  2019-00302  600

Översyn  av resursskolans  verksamhet

Utbildningsnämndens  beslut

1. Kompetensen  på Alvesta  Resursskola  görs tillgänglig  för  kommunens  grundskolor

som en resursenhet  genom  en centralt  finansierad  tjänst.

2. En rutin  för  hur  kommunens  skolor  ansöker  och hur  placering  går till  arbetas  fram

i samverkan  mellan  centrala  elevhälsan  och rektor  på Resursskolan.

3. Verksamhetscheferna  samordnar  tillsammans  med berörda  rektorer  hur  lärarna

på resursskolan  kan användas  ilov  -  och sommarskola.

4. Resursskolans  verksamhet  och ekonomi  fortsätter  att  följas  och utredas  under

2021  och att  en utvärdering  av verksamheten  ska presenteras  för  nämnden  under

HT 2021.

s. Förvaltningschefen  geS i uppdrag  att  utreda  i vilken  omfattning

samverkan/resursutnyttjande  kan ske inom  ramen  för  den befintliga  verksamheten

Barnens  bästa  gäller.  Resultatet  redovisas  för  nämnden  under  HT 2021.

Sammanfattning

Alvesta  resursskola  är en specialanpassad  undervisningsenhet  helt  riktad  mot  elever

placerade  i den verksamhet  som Vård och behandling  Syd AB (VoB AB) bedriver  i

kommunen.  VoB Ab driver  ett  boende  för  unga med psykosocial  problematik

(Högelid)  och en akut  utrednings-  och behandlingsenhet  för  barn och familjer

(Familjehuset  i Alvesta).  Antalet  placerade  elever  i Resursskolan  har  stadigt  minskat

de senaste  två åren och verksamheten  går inte  längre  runt.  Även  VoB AB ser att

företaget  har  en sjunkande  efterfrågan  på sina tjänster.  Ekonomiskt  redovisade

bolaget  för  år 2019  ett  underskott  på 5 436  tkr.  Orsaken  bedöms  vara den

ekonomiskt  ansträngda  situationen  i kommunerna  vilket  leder  till  färre  placeringar.

Man  känner  också av en ökande  konkurrens  från  andra  företag.

För att  klara  ekonomin  på kommunens  Resursskola  behövs  8 elever  i genomsnitt  för

vilka  de placerande  kommunerna  betalar  det  begärda  priset.  Den dåliga  ekonomin,

orsakad  av färre  placeringar,  har  lett  till neddragningar  i antalet  tjänster  på

resursskolan  under  2020.  För budgetåret  2021  behövs  ytterligare  åtgärder  för  att

inte  verksamheten  ska fortsätta  dras med ett  underskott.

På Resursskolan  arbetar  nu tre  lärare  med god kompetens  att  undervisa  barn  i

behov  av särskilt  stöd  och med olika  bakgrundsprobIematiker.  Grundidån  är att

denna  kompetens  kan nyttjas  även av de kommunala  eleverna.  Lärarna  är en resurs

som kan göra goda insatser  för  elever  i Alvestas  grundskolor  som har ett  varaktigt

eller  tillfälligt  behov  av en speciell  undervisning  eller  ett  miljöbyte.

UtbiIdningsförvaItningen  finansierar  därför  1.O tjänst  på skolan.  En rutin  för  hur

kommunens  skolor  ansöker  och hur  placering  går till  arbetas  fram  i samverkan

mellan  centrala  elevhälsan  och rektor  på Resursskolan.

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Då lärarna  på resursskolan  har  semestertjänster  kan de användas  ilov  -  och

sommarskola.  Verksamhetscheferna  bör  samordna  denna  insats  tillsammans  med

berörda  rektorer.

Resursskolans  verksamhet  och ekonomi  fortsätter  att  följas  och utredas  under

2021.

Yrkanden

Jörgen  Skantz  (S): Yrkar  attförvaItningschefen  ska gesi  uppdrag  att  utredaivilken

omfattning  samverkan/resursutnyttjande  kan ske inom  ramen  för  den befintliga

verksamheten  Barnens  bästa gäller.  Resultatet  redovisas  för  nämnden  under  HT

2021.

Beslutsgång

Ordförande  frågar  om det  är rätt  uppfattat  att  utbildningsnämnden  har  fyra  förslag

till beslut  och ett  yrkande  att  ta ställning  till.

Ordföranden  ställer  proposition  på de fem  förslagen  och finner  via acklamation  att

utbildningsnämnden  beslutar  att  bifalla  alla fem  förslag.

Bilagor

Resursskolan  - 2021

Beslutet  skickas  till

UtbildningsförvaItningen

Resursskolan

1Jus'2erar/es syignaturer ,!h.ls),

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

5 72 Dnr 2020-00336  002

Delegationsordning  för  utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens  beslut

1. Upphäva  tidigare  fastställd  delegationsordning  för  utbildningsnämnden.

2. Anta  ny delegationsordning  för  utbildningsnämnden.

Sammanfattning

DeIegationsordningen  är en förteckning  över  de ärendetyperi  vilka nämnden

delegerat  sin beslutanderätt  till arbetsutskott,  ordförande  eller  tjänsteperson  på

förvaltningen.  Bestämmelser  om delegering  av ärenden  finns  i6  kap. 37-41  j5  och

7 kap. 5-8 55 kommunallagen,  KL, samti  de lagar  som styr  verksamheten.

Om ärendetypen  inte  finns  med i deIegationsordningen,  är ärendet  inte  delegerat

och det  betyder  att  endast  nämnden  får  fatta  beslut.  Delegering  av beslut  sker  för

att  möjiggöra  en enkel  och snabb  handläggning  av ärenden  genom  att  delegat

fattar  beslut  på nämndens  uppdrag.

En översyn  har  gjorts  av hela innehållet  i utbildningsnämndens  delegationsordning,

varför  en omarbetad  delegationsordning  skapats.

Bilagor

Delegationsordning  för  utbildningsnämnden

Beslutet  skickas  till

Samtliga  enheter  inom  utbiIdningsförvaItningen

Justerates  signaturer  , Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

j73 Dnr 2020-00337  608

Arbetsår  för elever och personal läsåret 2021/2022

Utbildningsnämndens  beslut

Anta förslag till arbetsår för elever och personal läsåret 2021/2022.

Sammanfattning

Förslag till arbetsår för elever och personal läsåret 2021/2022 ska beslutas på
utbildningsnämndens  sammanträde  den 9 november  2020.

För elever  i årskurs  8 och 9 ges möjlighet  att  förkorta  läsåret  med en dag för  att

kunna  möjiggöra  en egen skolstart  för  årskurs  7.

Bilagor

Förslag på arbetsår för elever och personal läsåret 2021/2022

Beslutet  skickas  till

Samtliga  enheter  inom  utbiIdningsförvaItningen

IJust /e,ralressig/na.tureirri

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

74 Dnr 2020-00343  009

PatientsäkerhetsberätteIse  2020

Utbildningsnämndens  beslut

Lägga  patientsäkerhetsberätteIsen  till  handlingarna.

Sammanfattning

Enligt  patientsäkerhetsIagen  (PSL, 2010:659)  ska vårdgivare  dokumentera  sitt

patientsäkerhetsarbete  i en så kallad  patientsäkerhetsberätteIse.

Berättelsen  beskriver  verksamhetens  patientsäkerhetsarbete  under  det  senaste

läsåret,  Berättelsen  beskriver  vad  verksamheten  har  gjort  för  att  identifiera,

analysera  och  så långt  som  möjigt  reducerat  riskeri  vården,  minska  antalet  tillbud

och negativa  händelser.

Idån  med  patientsäkerhetsberätteIsen  är att  öppet  och  tydligt  för  alla redovisa

strategier,  mål  och resultat  av arbetet  med  att  förbättra  patientsäkerheten.

De övergripande  målen  för  patientsäkerhetsarbetet  inom  elevhälsans  medicinska

insats  (EMI)  är:

att  ha rutiner  för  medicinska  bedömningar  och handlingar  så att  de utförs  på ett

kvalitetssäkert  sätt  i enlighet  med  lagar  och  föreskrifter

att  ha möjighet  att  erbjuda  alla elever  lika rätt  till  EMI

att  ha rutiner  och en organisation  som  möjliggör  fullgörandet  enligt  Socialstyrelsens

riktlinjer  för  EMI och skollagen.

att  ha en organisation  där  man  tillvaratar  tillbud,  risker  och awikelser  samt  ser  dem

som  en tillgång  för  utveckling  av patientsäkerhetsarbetet

att  ha tydliga  rutiner  och en organisation  där  EMI kan planera,  utföra  och utvärdera

sitt  arbete  löpande  under  läsåret

Resultat  utifrån  uppsatta  mål  läsåret  2019-2020

Juni  2020  med  ett  färdigutvecklad  ett  fullständigt  ledningssystem  enligt  SOSFS

2011:9.

Nämnden  biföll  förslaget  att  patientsäkerhetsberätteIse  skrivs  utifrån  läsår  och kan

lämnas  in i mitten  av september  för  att  möjliggöra  jämförelser  mellan  läsår.

Under  läsåret  har  det  gjorts  verksamhetsbesök  på alla  skoIsköterskemottagningar

av samordnande  skolsköterska  utifrån  checklista.

Det  har  införskaffats  medicinskt  kylskåp  till  alla skoIsköterskemottagningar.

Ett Exceldokument  finns  för  att  lättare  göra  uppföljningar  utifrån  skolsköterskornas

årshjul  som  utgör  ett  underlag  för  att  planera  upp  fördelningen  av

skoIsköterskeinsatser  vid sjukskrivning.

Mål  inför  läsåret  2020-2021

IJust/e,raTlsigJ/aturer ,1
Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Utveckla  Ledningssystemet  och synliggöra  alla professionertydligare.

Digitalisera  awikeIsehanteringen.

Utveckla  en likvärdighet  i hur  hälsosamtal  genomförs  av skolsköterskorna  i Alvesta.

Utöka  samarbetet  av den medicinska  vägledningen  inför  gymnasievalet.

Utveckla  samverkan  med kuratorerna  och studie-och  yrkesvägledare  vad det  gäller

det  hälsofrämjande  - och förebyggande  hälsoarbetet.

Bilagor

Patientsäkerhetsberättelse  för  elevhälsans  medicinska  del, Alvesta  kommun  läsåret

2019/2020, 2020-09-15

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

75 Dnr 2020-00344  006

Sammanträdesplan  för  Utbildningsnämnden  2021

Utbildningsnämndens  beslut

Anta  förslag  till  utbildningsnämndens  sammanträdesplan  för  2021.

Sammanfattning

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

UtbiIdningsförvaItningen  har  tagit  fram  ett  förslag  till  sammanträdesplan  för  2021

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 bö2ar klockan 13.00.

Bilagor

Sammanträdesplan  2021-  utbildningsnämnden,  2020-10-18

Beslutet  skickas  till

Samtliga  enheter  inom  utbiIdningsförvaItningen

lJ'ycteraressignaturer aa i.-,
Utdragsbestyrkande



m  Alvesta
8  kommun

Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-11-09

Sida

18(23)

Utbildningsnämnden

j76 Dnr  2020-00345  009

Handlingsplan  särskilt  begåvade  barn  (särbegåvade  elever)

Utbildningsnämndens  bes(ut

Ge utbiIdningsförvaItningen  i uppdrag  att  upprätta  en handlingsplan  för

särbegåvade  elever  som ska presenteras  på utbildningsnämndens  sammanträde

inför  läsåret  2021/2022.

Sammanfattning

Alvesta  kommun  saknar  en särskilt  upprättad  handlingsplan  för  hur  kommunen  ska

arbeta  med elever  med  särskild  begåvning.

Ett stödmaterial  bör  tas fram  för  att  öka kunskapen  i hur  särbegåvade  elever  ska

fångas  upp och vilken  hjälp  de kan få. Det är viktigt  att  Alvesta  kommun  har

strategier  för  att  möta  alla elevers  behov  i undervisningen.

Beslutet  skickas  till

Utbi(dningsförvaItningen

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande



Protokoll

Sammanträdesdatum

Sida

19(23)

2020-11-09
Utbildningsnämnden

j 77 Dnr 13939

Ordförande  informerar

Sammanfattning

Utbildningsnämndens  ordförande  redogör  för  utbildningsnämnden  om  följande:

*  UtbiIdningombarnkonventionenskeridecembermånad,därdetfinns

möjlighet  att  delta.

*  Ordförande  har  deltagit  i ett  forum  initierats  av Region  Kronoberg  om

studie-  och  yrkesvägledarens  roll.

*  13  oktober  deltog  ordförande  i spridningskonferens  Barnens  bästa  gäller.

Utdragsbestyrkande



!!!l
Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-11-09

Sida

20(23)

Utbildningsnämnden

5 78 Dnr  13940

Förvaltningschef  informerar

Sammanfattning

Förvaltningschef redogör fö5ande för utbildningsnämnden:

*  Två förvaItningschefsbesIut  har  fattats;  inrättandet  av en arbetsgrupp  för

hur  utbiIdningsförvaItningen  ska hantera  barn  som stannar  kvariförskolan

istället för att bö2a förskoleklass samt en arbetsgrupp som ska ta fram
rutiner  för  introduktion  av nya chefer.

*  Perioden  har  dominerats  av budgetarbete.  Förvaltningschef  och ekonom

har  genomfört  budgetdiskussioneri  rektorsgruppen.  Förvaltningschef  och

ordförande  har haft  en budgetdialog  med kommunalråden  och

kommunchefen  om förvaltningens  styrkor  och utmaningar  inför  2021.

*  Allmän  trötthet  i organisationen,  både  hos ledare  och personal,  som till stor

del är covidrelaterat.

*  Med anledning  av de nya skärpta  ällmänna  råden  för  Covid-19  har

förvaltningen  förberett  en e-tjänst  för  ansökan  om omsorg  för

vårdnadshavare  med  samhällsviktiga  arbeten  vid en eventuell

skolstängning.  En vädjan  om att hålla barn och elever  hemma  i största  mån

under  jullovet  kommer  att  skickas  ut. Förvaltaningen undviker  att  ha

personal  på olika enheter  samma  dag. Vislandaskolan  planerar  att ha

distansundervisning  två dagar  för  att  kunna  hålla smittsäkrade  nationella

prov. Viss verksamhet  är mer  problematisk  såsom  modersmål  och den

centrala  elevhälsan  där personalen  vistas  på fler  enheter.

*  Delar  av förvaltningen  har  gjort  ett  besök  på Kronobergheds  skola.  Delvis

inför  ramen  för  insyn,  delvis  för  att  etablera  goda kontakter  och främja

samverkan  för  elever  i Alvesta  kommun.

*  Möten  om LSS-placeringar  har hållits  både  med  FAL o OF

samt  Denbro.  Några  omförhandlingar  pågår.

*  MBL-förhandIingarharslutförtskringändringavförskoleområden.

Grönkullens  förskola  hör  från  och med årsskiftet  till  området  Grönkulla.

En avdelning  i paviljongerna  på Vegbybacken  i Moheda  stänger  from  1

januari  2021.  Prästängskolan  har  sagt  upp en administratör  på grund

av arbetsbrist.

Justerares  signaturer

I /A".'  . =!4,

Utdragsbestyrkande



m  Alvesta
Protokoll

Sammanträdesdatum

Sida

21(23)

2020-11-09

Utbildningsnämnden

79 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 tjänstemän  enligt  antagen  delegationsordning,  senast

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

sammanträde.

Bilagor

Delegationsbeslut  registrerade  i utbiIdningsförvaltningens  diarium  från  den 19

september  till den 30 oktober  2020.

iJusterares signaturer

I A  iio

Utdragsbestyrkande



g  Alvesta
Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-11-09

Sida

22(23)

Utbildningsnämnden

!j80 Dnr  1394L

Meddelgnden

Utbildningsnämndens  beslut

Meddelandena  läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Meddelanden  inkomna  till och med den 30 oktober  2020.

1.  Beslut  om delårsrapport  för  Alvesta  kommun  per augusti  2020,

Kommunfullmäktige  2020-10-20,  E» 106

2, Beslut  om ramjustering  mellan  kultur-  och fritidsnämnden  och

utbildningsnämnden  avseende  omorganisation  av skolfritidsledare,

Kommunfullrnäktige  202040-20,  EI 108

3. Långsiktig Iokalförsö2ningsstrategi  för förskolor och skolor  i Alvesta

kommun,  Kommunfullrnäktige  2020-10-20,  Ei 1ll

4. Uppföljning  av kommunfullmäktiges  beslut,  Kommunfullmäktige  2020-10-

20, g 122

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande



I
Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

Sida

23(23)

2020-11-09
Utbildningsnämnden

5 81 Dnr  14832

Övrigt/Covid-19

Utbildningsnämndens  beslut

1. Utbildningsnämnden beslutar att vid en förskoIe-/skoIstängninB  delegera beslut
om erbjudande  av omsorg  på grund  av vårdnadshavares  samhällsviktiga  arbete  eller

barnets  fysiska,  psykiska  eller  andra  särskilda  behov  till förvaltningschef.

2. Beslutanderätten  kan vidaredelegeras.

Sammanfattning

Med  anledning  av att  smittspridningen  av Covid-19  ökar  snabbt  i Kronoberg  har

skärpta  allmänna  råd införts  i länet.  Det kan i förlängningen  leda till att  förskolor

och/eller  skolor  kan komma behöva stängas helt eller delvis efter ett beslut från
utbildningsnämnden  eller  utbildningsnämndens  ordförande.  Vårdnadshavare  med

samhällsviktiga  arbeten  kan komma  att  behöva  omsorg  för  sina barn trots

nedstängning.

Beslutet  skickas  till

UtbiIdningsförvaItningen

Utdragsbestyrkande


