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Utbildningsnämndens protokoll

Plats och tid Microsoft Teams, måndagen den 14 december 2020 kl 13:00 -15:35
Ajournering mellan§ 86 och § 87 klockan 13:55- 14:00
Ajournering mellan§ 92 och § 93 klockan 14:25- 14:45

Paragrafer

Beslutande

§§82-100

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

Björn Tisjö (M), 2:e vice ordförande
Roxana Sepulveda (KD)
Elisabeth Berggreen Clausen Flink (AA)
Jens Arnebert (SD) ersätter Nellie Nieminen
(SD)
Annette Lindström (-)

Övriga närvarande Marit Persson. Förvaltningschef
Therese Dahl, sekreterare
Helena Odelgård, kvalitetsutvecklare §§ 83-86
Ulrika Källström, ekonom §§ 86-89
Linda Bjälkenborn, verksamhetschef §§ 93-94
Kennert Svensson, verksamhetschef § 95

Justeringens tid och plats
Tid och plats för justering: Förvaltningskontoret, Storgatan 15 A, Alvesta, måndagen den 21 december klockan 13:00
Utsedd att justera: Björn Tisjö (M)

er@seof
Ordforande - uf---++----------

Frida Christensen (S)

Sekreterare

Underskrifter

Justera re

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande
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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

2021-01-13Datum då anslaget tas ned

2020-12-14

2020-12-21

2020-12-22-2021-01-12

Närarkiv, utbildningsförvaltningen

9Therese Dahl
Underskrift

Datum då anslaget sätts upp

Tid för överklagande

Förvaringsplats för protokollet

Sammanträdesdatum

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande
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Ärendelista
Utbildningsnämndens protokoll 1
Ärendelista 3

§ 82 Dnr 13936
Godkännande av dagordningen 4

§ 83 Dnr 2020-00003 009
Elevtalssammanställning 5

§ 84 Dnr 2020-00006 012
Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete - del A, kunskap och
lärande 6

§ 85 Dnr 2020-00176 009
Redovisning av statsbidrag 7

§ 86 Dnr 2020-00354 600
Förskoleklass alla skoldagar 8

§ 87 Dnr 2020-00004 042
Månadsrapport per novem ber 9

§ 88 Dnr 2020-00369 040
Utbildningsnämndens beslutattestantförteckning 2021 1 O

§ 89 Dnr 2020-00370 049
Direktiv för ekonomisk rapportering 2021 11

§ 90 Dnr 2019-00182 007
Aterrapportering av utbildningsnämndens intern kontroll 2020 12

§ 91 Dnr 2020-00211 007
Utbildningsnämndens internkontrollplan 2021 13

§ 92 Dnr 2020-00212 007
Granskning av intern kontroll 14

§ 93 Dnr 2020-00280 644
Tillsyn av friförskolor i Alvesta kommun 2020 15

§ 94 Dnr 2020-00209 003
Riktlinjer för förskola och fritidshem 16

§ 95 Dnr 2020-00355 600
Riktlinjer för modersmålsundervisning 18

§ 96 Dnr 13939
Ordförande informerar 19

§ 97 Dnr 13940
Förvaltningschef informerar 20

§ 98 Dnr 2020-00005 002
Redovisning av delegationsbeslut till nämnden 21

§ 99 Dnr 13941
Meddelanden 22

§ 100 Dnr 14832
övrigt 23

Justerares signaturer Utdrasbestvrkande
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Utbildningsnämndens beslut
Utskickad dagordning godkänns av utbildningsnämnden.

Justerares signaturer % Utdragsbestvrkande
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Elevtalssammanställning

Utbildningsnämndens beslut
Notera informationen till protokollet.

Sammanfattning
Barn- och elevtalssammanställning för november 2020 presenteras.

Justerares signaturer 3 Utdrasbestvrkande
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Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete - del A, kunskap
och lärande

Utbildningsnämndens beslut
Notera informationen till protokollet.

Sammanfattning
Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete del A med fokus på kunskap och
lärande kopplat till utbildningsnämndens mål för utbildningsförvaltningen.

Pandemin har påverkat vissa delar av kvalitetsarbetet bland annat har inte de
nationella proven genomförts som brukligt.

Förskolan har en god måluppfyllelse och ett fungerade systematiskt kvalitetsarbete
som utvecklar undervisningen. En högre andel barn är i behov av särskilt stöd.

I förskoleklass är ca 20 % av elever i behov av extra anpassningar i svenska och
matematik. Fritidshemmet är betydelsefullt för samverkan mellan förskoleklass,
skola och fritidshem.

Resultatnyckeltal presenteras för årskurs 9 och årskurs 6. Resultateten har
förbättrats sedan 2018.

Redovisning av åtgärder för högre måluppfyllelse.

Från och med höstterminen 2021 har grundskolan reviderade kursplaner.

Bilagor
Systematiskt kvalitetsarbete del A 2020

Justerares signaturer

% -~Utdragsbestvrkande
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Redovisning av statsbidrag

Utbildningsnämndens beslut
Notera informationen till protokollet.

Sammanfattning
Redovisning av utbildningsnämndens statsbidrag presenteras.

Justerares signaturer

# -~ Utdragsbestvrkande



REG Aves»
,kommun

Utbildningsnämnden

§ 86

Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-12-14

Dnr 2020-00354 600

Sida
8(23)

Förskoleklass alla skoldagar

Utbildningsnämndens beslut
Uppdra till utbildningsförvaltningen att uppdra kommunens skolor att organisera
för förskoleklass alla skoldagar från och med läsåret 2021/2022.

Sammanfattning
För att öka elevernas möjligheter till god måluppfyllelse samt att få en likvärdig
skola ser utbildningsförvaltningen att förskoleklass alla skoldagar är en
framgångsfaktor. Det finns också ett syfte i och med en likvärdig utbildning att
säkerställa att alla förskoleklasselever i kommunen får samma undervisningstid.

Bilagor
Utredning förskoleklass alla skoldagar.

Beslutet skickas till
Verksamhetschef grundskola

Samtliga enheter inom utbildningsförvaltningen

Justerares signaturer Utdrasbestvrkande
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Månadsrapport per november

Utbildningsnämndens beslut
Uppdra åt förvaltningsledningen att fortsatt arbeta för att få en budget i balans
utan att det påtagligt påverkar kärnverksamheten.

Sammanfattning
I rapporten som baseras på utfallet till och med sista november framgår att
utbildningsnämnden prognostiserar en avvikelse gentemot budgeterat anslag på ca
-6,2 miljoner kronor. Avvikelsen är -1,3 % av totalt budgeterat anslag.

Bilagor
Uppföljning med helårsprognos 2020 - utbildningsnämnden

Justerares signaturer t Utdragsbestvrkande
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Utbildningsnämndens beslutattestantförteckning 2021

Utbildningsnämndens beslut
Godkänna attestförteckning för utbildningsförvaltningen 2021.

Sammanfattning
Utbildningsnämnden ska fatta beslut om beslutattestantförteckning och
beloppsgränser på sammanträdet den 14 december 2020.

Bilagor
Förteckning över beslutattestanter och ersättare 2021

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerares signaturer

2
Utdrasbestvrkand e
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Direktiv för ekonomisk rapportering 2021

Utbildningsnämndens beslut
l. Ekonomisk månadsrapport för 2021 ska ske för januari, februari, september och
november utöver de uppföljningar som upprättas till kommunstyrelse och
kommunfullmäktige.

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

3. Ekonomisk månadsrapport ska ske på enhetsnivå.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har fattat 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 2021 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.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerares signaturer 1 Utdrasbestvrkande
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Återrapportering av utbildningsnämndens intern kontroll 2020

Utbildningsnämndens beslut
l. Godkänna återrapporteringen av utbildningsnämndens internkontroll 2020.

2. Uppdra åt utbildningsförvaltningen att vidta förslag till åtgärder som presenteras
i återrapporteringen samt att följa upp att detta skett vid nästa återrapportering av
intern kontroll.

Sammanfattning
I utbildningsnämndens interna kontrollplan för 2020, antagen av
utbildningsnämnden den 11 november 2019, $ 99, finns kontrollpunkter vilka har
följts upp under året enligt framtagen checklista. För tre kontrollområden, i
utbildningsnämndens internkontrollplan för 2020, har konstaterats att det finns
rutiner, dock finns det förslag till förbättringsåtgärder. För ett av 2020 års
kontrollmoment, kontroll att Skolinspektionens identifierade brister åtgärdas,
bedöms resultatet vara bristfälligt och som har funnits anledning att åtgärda.
Åtgärderna för att minska/eliminera riskerna inom detta kontrollområde ska därför
vara att kontrollpunkten ska finnas med även i 2021 års internkontrollplan och
följas upp vid återrapporteringen av 2021 års uppföljning. Ett kontrollområde
bedöms vara utan anmärkning.

Kontrollpunkterna i 2020 års kommunövergripande interna kontrollplan,
attestförteckning/systembehörighet, representation och verkställighet av KF beslut,
är utan anmärkning. För två kontrollområden har konstaterats att det finns rutiner,
dock finns det förslag till förbättringsåtgärder. En kontrollpunkt besvaras direkt till
kommunstyrelsen från kommunledningsförvaltningen.

Bilagor
Återrapportering av utbildningsnämndens intern kontroll 2020

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerares signaturer % Utdragsbestvrkande
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Utbildningsnämndens internkontrollplan 2021

Utbildningsnämndens beslut
Godkänna internkontrollplan för 2021.

Sammanfattning
Enligt de förvaltningsövergripande anvisningarna för intern kontroll från
kommunens ekonomi- och upphandlingsavdelning ska nämnden varje år i samband
med fastställande av internbudget, anta en särskild plan för den interna kontrollen.

Förslag till internkontrollplan 2021 bygger på en analys av väsentliga områden, där
en risk att inte nå målen kan finnas.

Bilagor
Förslag till internkontrollplan 2021

Beslutet skickas till
Samtliga enheter inom utbildningsförvaltningen

Justerares signaturer Utdrasbestvrkande
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Granskning av intern kontroll

Utbildningsnämndens beslut
Anta förvaltningens tjänsteskrivelse som svar till revisionen.

Sammanfattning
Revisorerna i Alvesta kommun har genom sitt sakkunnige biträde genomfört en
granskning av internkontrollen hos utbildningsnämnden utifrån fem olika områden:

Gemensamt ramverk och mallar avseende internkontroll, riskanalyser, beslutad
internkontrollplan baserad på genomförd riskana lys, uppföljning samt om det vidtas
åtgärder till följs av bristerna. För utbildningsnämnden har fyra av de fem
revisionsfrågor bedömts vara uppfyllda.

Revisorerna rekommenderade utbildningsförvaltningen att kontrollmomenten ska
vara adekvata utifrån riskanalysen samt i syfte att säkerställa att kontrollmomenten
inom ramen för den interna kontrollen är kontroller som inte redan bör ingå i den
löpande redovisningen.

Utbildningsnämndens arbete med den interna kontrollen har förbättrats, och under
året har implementering av rutin för intern kontroll gjorts för utbildningsnämnden
och för samtliga chefer inom organisationen samt vilka kontrollpunkter som
kontrolleras. De kontrollpunkter som ingår i förslaget på internkontrollplan för 2021
är inte av sådan karaktär att de ingår i den löpande redovisningen.

Revisorerna rekommenderade även att tillse att den interna kontrollen följs upp
löpande i syfte att kunna vidta adekvata åtgärder i rätt tid.

Generellt kan sägas att uppföljningen av återrapporteringen av kontrollpunkterna
behöver följas upp på ett bättre sätt, både kommunövergripande, men även på
forvaltningsnivå. Utbildningsförvaltningen ser ett förbättringsområde där
utbildningsnämnden framöver i större utsträckning kan ge förvaltningen i uppdrag
att genomföra nödvändiga åtgärder när brister upptäcks i samband med att ett
internkontrollmoment genomförts. Även återkoppling av dessa uppdrag behöver
implementeras på ett mer adekvat sätt i internkontroll processen. Detta har
påbörjats i återrapporteringen av utbildningsnämndens intern kontroll för 2020.

Bilagor
Revisionsrapport, 2020-09-18

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerares signaturer Utdragsbestvrkande
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Tillsyn av friförskolor i Alvesta kommun 2020

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden har tagit del av underlag för tillsyn av fristående förskolor
2020.

Sammanfattning
Regelbunden tillsyn av fristående förskoleverksamhet utifrån skollagen 2kap $7
har genomförts. Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning som har till
syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer
av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som
kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som
upptäckts vid granskningen, 26 kap. 2 § skollagen.

2020 genomfördes tillsyn på Förskolan Lyktan, Änglagårds förskola samt Bullerbyns
förskola. Granskningen visar att förskolan Lyktan och Änglagårds förskola uppfyller
de krav som följer av lagar och föreskrifter.

Bullerbyns förskola åläggs att åtgärda anmärkta brister enligt nedan: Anmärkning
enligt skollagen gällande bristfällig dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete
på huvudmannanivå. Avstår anmärkning enligt skollagen angående avsaknad av
rektor och skolchef. Brist åtgärdad av huvudman, rektor och tillika skolchef anställd
frän 2021-01-04. Anställningsbevis är uppvisat. Bullerbyn åläggs att åtgärda
bristerna under 2021, nytt besök planeras till höstterminen 2021 för uppföljning.

Bilagor
Bilaga l Inför beslut Bullerbyn

Bilaga 2 Inför beslut Lyktan

Bilaga 3 Inför beslut Änglagård

Beslutet skickas till
Verksamhetschef förskola

Justerares signaturer 2 Utdragsbestvrkande
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Riktlinjer för förskola och fritidshem

Utbildningsnämndens beslut
l. Föreslå utbildningsnämnden anta föreslagna riktlinjer för förskola och fritidshem.

2. Upphäv tidigare beslut om riktlinjer och regler kring förskola och fritidshem, samt
beslutet om fridagar, NUT 2015/540.630.

Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har på uppdrag av nämnden tagit fram ett förslag på
riktlinjer för förskola och fritidshem. Tidigare riktlinjer har ej varit fastslagna av
utbildningsnämnden. De föreslagna riktlinjerna innebär bland annat förtydliganden
på nedanstående områden:

• Tydliggör placeringsregler och köhantering

• Intyg med vårdnadshavares arbetstider från arbetsgivare eller
studieanordnade

• Sjukintyg

• Inga fridagar

• Tider inlagda annars ej grund för placering

• Tider inlagda annars kan vi neka ta emot barnen

• Oanmäld frånvaro i mer än 2 mån betraktas som uppsägning av plats

• Erbjuder tillfällig placering i fritidshem vid exempelvis lov, avgiftsbelagt

• Betonar barns rätt till sammanhängande ledighet

• Viktad faktura vid ej sammanboende vårdnadshavare

• Tydliggör att vi ej godkänner dubbelplacering

• Tydliggör att vi kan godkänna placering utifrån en vårdnadshavares behov
utan underskrift från båda

• Förtydligande kring skulder och obetalda fakturor

Barnkonsekvensanalys
Riktlinjerna innebär en skärpning av reglerna kring barns vistelsetider i förskola och
fritidshem. Undantag från regelverket beviljas om barnet av fysiska, psykiska eller
andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola eller fritidshem
eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Ti Iläggsyrkanden
Frida Christensen (S): Upphäv tidigare beslut om riktlinjer och regler kring förskola
och fritidshem, samt beslutet om fridagar, NUT 2015/540.630.

Justerares signaturer % ~ Utdragsbestvrkande
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Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förslag till beslut samt tilläggsyrkandet och finner
att utbildningsnämnden fattar beslutar enligt dessa.

Bilagor
Riktlinjer för förskola och fritidshem Alvesta kommun

Beslutet skickas till
Verksamhetschef förskola

Verksamhetschef grundskola

Samtliga rektorer i förskola och grundskola

Handläggare förskola/fritidshem

Staben utbildningsförvaltningen

Justerares signaturer 4 Utdrasbestvrkande
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Riktlinjer för modersmålsundervisning

Utbildningsnämndens beslut
Anta riktlinjer och rutiner för ansökan om modersmålsundervisning.

Sammanfattning
Elever i grundskolan och grundsärskolan ska erbjudas modersmålsundervisning
enligt 10 kap 7 § och 11 kap 10 §iskollagen.

Rutiner för ansökan och hur ansökan hanteras har tagits fram så vårdnadshavare
ska veta vilka som har rätt till modersmålsundervisning samt hur
ansökningsförfarandet går till.

Rutiner har tagits fram för hanteringen av ansökan och hur ansökan behandlas och
registreras i våra elevadministrativa system.

Barnkonsekvensanalys
Beslutet att eleverna inte kontinuerligt kan bliva antagna i modersmålsgrupperna
kan påverka den enskilde elevens möjlighet till utveckling då den kan komma att få
vänta någon månad innan hen får deltaga. Däremot gynnas gruppen och elever i
gruppen som har modersmål då det inte hela tiden blir förändringar i
gruppsammansättningen och en kontinuerlig undervisning kan genomföras.

Bilagor
Riktlinjer och rutiner för ansökan om modersmålsundervisning

Beslutet skickas till
Samtliga grund- och grundsärskoleenheter i Alvesta kommun

Justerares signaturer

$
~ Utdragsbestvrkande
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Sammanfattning
Utbildningsnämndens ordförande redogör för utbildningsnämnden om följande:

• Utbildningsnämndens presidium har haft ett första möte i styrgruppen för
skola.

• Ordförande har medverkat vid kommunalt forum, där diskuterades bland
annat framtidens kompetensförsörjning inom skolan. Ordförande lyssnade
också på ett föredragande om Barnens bästa gäller!

• MUCF har haft en digital konferens förra veckan, där diskuterades bland
annat unga utanför arbetsmarknaden och ungas utsatthet digitalt.

• Ordförande har fattat två ordförandebeslut, tillfällig stängning av Alvesta
särskola samt möjlighet för hemundervisning för årskurs 7 och 8 under en
kortare period för att möjliggöra för årskurs 9 att genomföra nationella
prov.

Justerares signaturer ft Utdragsbestvrkande
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Sammanfattning
Förvaltningschef redogör följande för utbildningsnämnden om följande:

• Covid-arbete pågår kontinuerligt i organisationen.

• Digital uppstart av värdegrundsarbete har genomförts.

• Budgetarbete fortgår i väntan på budgetbeslut under februari 2021.

• Solceller är uppsatta på Prästängsskolans tak.

Justerares signaturer t Utdragsbestvrkande
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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 2020-11-09. Delegationsbeslut ska redovisas på nämndens
sammanträde.

Bilagor
Delegationsbeslut registrerades i utbildningsförvaltningens diarium från den 1
november till den 4 december 2020.

Justerares signaturer Utdrasbestvrkande



RE] Asto
,kommun

Utbildningsnämnden

§ 99

Meddelanden

Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-12-14

Dnr 13941

Sida
22(23)

Utbildningsnämndens beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Meddelanden inkomna till och med den 4 december 2020.

l. Beslut om mål och budget 2021 med plan 2022-2023, Kommunfullmäktige
2020-11-24, § 126

2. Beslut om tillgänglighetsplan för 2020-2023, Kommunfullmäktige 2020-11
24, § 129

3. Beslut om extra tilldelning av budgetmedel för år 2020 till nämnden för
arbete och lärande, omsorgsnämnden och utbildningsnämnden,
Kommunfullmäktige 2020-11-24, § 130

Justerares signaturer ~ Utdragsbestvrkande
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§ 100

Övrigt
Inga övriga ärenden.

Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-12-14

Dnr14832

Sida

23(23)

Justerares signaturer

+
Utdragsbestvrkande


