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Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens protokoll
Plats och tid

Digitalt möte via Teams, måndagen den 14 juni 2021 kl 13:00 – 16:20
Mötet ajourneras mellan § 53 och § 54 klockan 14:35 – 14:45

Paragrafer

§§ 46–63

Beslutande

Frida Christensen (S), Ordförande
Phlogy Ludiongo (S) ersätter Sofie Årdh (S)
Linda Gustavsson (S)
Jörgen Skantz (S)
Nina Rydström (C), 1:e vice ordförande
Golnoush Lundén Keshavarzi (C)

Övriga närvarande

Marit Persson, förvaltningschef
Therese Dahl, sekreterare
Fredrik Wärn, verksamhetschef §§ 46–50
Maria Kanstedt Rylander, rektor §§ 46–47
Robin Brevestedt, rektor §§ 46–47
Michael Karlsmo, biträdande rektor §§ 46–47
Sofia Grensjö, psykolog § 50
Hanna Henriksson, psykologstudent § 50
Julia Jacobsson, psykologstudent § 50
Helena Odelgård, kvalitetsutvecklare §§ 51–55
Ulrika Källström, ekonom §§ 56 – 57

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

Justeringens tid och plats
Tid och plats för justering: Förvaltningskontoret, Storgatan 15 A, Alvesta, torsdagen den 17 juni klockan 08:30
Utsedd att justera: Björn Tisjö (M)
Underskrifter
Sekreterare
Therese Dahl
Ordförande
Frida Christensen (S)
Justerare
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

2021-06-14

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-17

Tid för överklagande

2021-06-18 –2021-07-02

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Närarkiv, utbildningsförvaltningen
Underskrift
Therese Dahl
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§ 46

2021-06-14

Dnr 13936

Godkännande av dagordningen
Utbildningsnämndens beslut
Utsänd dagordning godkänns.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

4(21)

Sida

Protokoll
Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden
§ 47

2021-06-14

Dnr 16834

Information om lovskola i Alvesta kommun
Utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Alvesta kommuns högstadierektorer redovisar kommunens rutiner för lovskola.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 48

2021-06-14

Dnr 2021-00179 009

Statistik skolfrånvaro
Utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Verksamhetschef Fredrik Wärn redovisar statistik av skolfrånvaro i Alvesta
kommuns grundskolor läsåret 2020/2021.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 49

2021-06-14

Dnr 2021-00121 607

Anmälan till utbildningsnämnden om uppstart av utredning av
hög skolfrånvaro
Utbildningsnämndens beslut
Godkänna anmälan om uppstart av utredning av hög skolfrånvaro.

Sammanfattning
Verksamhetschef Fredrik Wärn presenterade antalet anmälningar om uppstart av
utredning av hög skolfrånvaro.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 50

2021-06-14

Dnr 16835

Närvaroteamets djupintervjuer
Utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Psykologstudenterna Julia Jacobsson och Hanna Henriksson presenterade utfallet
av djupintervjuer som Närvaroteamet genomfört.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 51

2021-06-14

Dnr 2021-00160 009

Uppföljning av distansundervisning
Utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Kvalitetsutvecklare Helena Odelgård redovisar den uppföljning som gjorts av Alvesta
kommuns grundskolor kring den distansundervisning som genomförts under delar
av våren 2021.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 52

Dnr 2021-00004 009

Elevtalssammanställning
Utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Barn- och elevtalssammanställning för maj presenteras.

Bilagor
Sammanställning barn- och elevtal maj 2021

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 53

2021-06-14

Dnr 2021-00137 009

Redovisning av statsbidrag 2021
Utbildningsnämndens beslut
Godkänna redovisning av statsbidrag 2021.

Sammanfattning
Redovisning av sökta och erhållna statsbidrag 2021.

Bilagor
Redovisning av statsbidrag 2021

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 54

2021-06-14

Dnr 2021-00007 012

Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete - del C, Normer och
värden/Inflytande och ansvar
Utbildningsnämndens beslut
Godkänna redovisning av systematiskt kvalitetsarbete – del C, normer och
värden/Inflytande och ansvar.

Sammanfattning
Kvalitetsutvecklare Helena Odelgård redovisar systematiskt kvalitetsarbete del C
med fokus på området normer och värden/inflytande och ansvar läsåret 2020 –
2021.

Bilagor
SKA del C normer och värden/inflytande och ansvar läsåret 2020 – 2021

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 55

2021-06-14

Dnr 2020-00345 009

Handlingsplan för särskilt begåvade barn och elever vid
förskolor och skolor i Alvesta kommun
Utbildningsnämndens beslut
Godkänna handlingsplan för särskilt begåvade barn och elever vid förskolor och
skolor i Alvesta kommun.

Sammanfattning
Handlingsplanen syftar till att utveckla förskolan och skolans arbete med hållbara
lösningar i sitt arbete med särskilt begåvade barn och elever. Handlingsplanen
syftar även till att synliggöra och uppmärksamma särskilt begåvade barn och elever
samt aktivt arbeta för att öka kompetensen hos samtliga inom förskolan och
skolans organisationer. Målen med handlingsplanen är att kunna:
-vägleda hur förskola och skola kan identifiera, uppmärksamma och arbeta med
särskilt begåvade barn och elever
-upprätta metoder, rutiner och ansvarsfördelning för att stödja verksamma inom
utbildningsförvaltningen i Alvesta kommun i arbetet med särskilt begåvade barn
och elever
-öka kunskapen och kompetensen hos rektorer och alla personal inom förskola och
skola för att ta vara på särskilt begåvade barn och elevers intresse och behov samt
kunna höja undervisningens kvalité.

Bilagor
Handlingsplan för särskilt begåvade barn och elever vid förskolor och skolor i
Alvesta kommun

Beslutet skickas till
Samtliga enheter inom utbildningsförvaltningen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 56

Dnr 2021-00148 049

Fördelning av coronamedel
Utbildningsnämndens beslut
Godkänna förslag till fördelning av skolmiljarden 2021.

Sammanfattning
För att möta den utmaning som pandemin medfört beslutade regeringen i januari
2021 att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 2021.
Syftet med tillskottet var att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att
kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots
pandemin. Totalt fördelades 1 miljard kronor. Pengarna fördelades proportionellt
utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Kommunen bestämmer
själv utifrån sina aktuella behov hur medlen ska fördelas. Medlen kan användas för
insatser i hela skolväsendet, exempelvis inom förskolan, grund- och gymnasieskolan
samt vuxenutbildningen. Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas
efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den
egna verksamheten av motsvarande slag. Alvesta kommun har fått 2 177 414
kronor varav 461 000 kronor avser gymnasieskola och fördelas till FAL,
förvaltningen för arbete och lärande.
För resterande belopp föreslås följande fördelning:
Fortbildning årskurs F-9
kommunala skolor
fristående skolor
Fortbildning - förskola
kommunala förskolor
fristående förskolor
Arbetsmiljö årskurs F-9
kommunala skolor
fristående skolor
F-klass fem dagar/vecka
kommunala skolor
fristående skolor
Generell fördelning 6-15 år:

Kommunala skolor:
Fristående skolor:
Totalsumma:

Justerares signaturer

Belopp kr
250 000
25 000
100 000
15 000
250 000
25 000
350 000
75 000
626 414
Antal elever Belopp kr
2 505 578 815
206
47 599
1 716 414

Utdragsbestyrkande
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§ 57

2021-06-14

Dnr 2021-00005 042

Månadsrapport per maj
Utbildningsnämndens beslut
Godkänna månadsrapport per maj.

Sammanfattning
Enligt den uppföljning med helårsprognos som är gjord för perioden januari till maj
2021 så förväntas Utbildningsnämnden vid årets slut hamna på en negativ avvikelse
på ca -3,9 mnkr vilket motsvarar 0,8 % av budget.
Avvikelsen består huvudsakligen av ökade LSS-kostnader. Det saknas ca 2 mnkr för
köpt LSS-plats och under mars månad har också ett stort ärende inom personlig
assistens beslutats, vilket kommer att ge en helårsavvikelse på ca 1 mnkr. En ökning
av förskolebarn i annan kommun och enskild regi har skett vilket ger en avvikelse på
ca 1 mnkr. Mindre avvikelser ses inom förskolan och på fritidshemmen och de har
sin grund i att vårdnadshavare minskat sin barnomsorgstid under pandemin.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 58

2021-06-14

Dnr 2021-00149 049

Återbetalning av förskoleavgifter våren 2021
Utbildningsnämndens beslut
1. Återbetala fakturor gällande de 15-timmars vistelse barn som under våren följt
eventuell tillfällig vädjan om att 15-timmars vistelse barn inte ska vara på förskolan.
2. Återbetala de fakturor som gäller vistelse på avdelningen Tornet på Aringsås
förskola den 10–18 maj 2021 då avdelningen stängdes på grund av pandemin.
3. Vårdnadshavare ansöker om återbetalning via e-tjänst på Alvesta kommuns
hemsida senast den 15 augusti 2021.

Sammanfattning
Rektorerna i förskolan har under vårterminen 2021 haft delegation på att besluta
om att tidsbegränsat vädja om att behålla 15 timmars vistelse barn hemma vid akut
personalbrist pga rådande pandemi. De barn som berörs har vårdnadshavare som
antingen är föräldralediga för ett annat barn eller är arbetssökande. Det har under
vårterminen 2021 inte funnits någon generell vädjan utan det är en åtgärd som
använts sparsamt och inte heller på samtliga enheter.
Vid Aringsås förskola fattades det även ett beslut att tillfälligt stänga hela
avdelningen Tornet utifrån smittskyddssynpunkt samt utifrån akut personalbrist
under perioden 10–18 maj 2021. I detta fall gällde det samtliga placerade barn på
avdelningen.

Beslutet skickas till
Handläggare för förskola och fritidshem
Samtliga förskolor i Alvesta kommun

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 59

2021-06-14

Dnr 13939

Ordförande informerar
Sammanfattning
Utbildningsnämndens ordförande redogör för utbildningsnämnden om följande:
Den 1 september ordnas en utbildningsdag för utbildningsnämndens ledamöter.
En elev i årskurs 9 hade högsta meritvärde.
Skolavslutningen avlöpte bra.
Lokala rädda barnen kommer under september månad kontakta lågstadieskolorna
för att informera om värdet av sin egen kropp.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 60

2021-06-14

Dnr 13940

Förvaltningschef informerar
Sammanfattning
Förvaltningschef redogör för utbildningsnämnden om följande:
Friskolan Kronobergshed har inkommit med ett klagomål på sin elevpeng som gått
till Förvaltningsrätten.
En intervjuundersökning kommer att genomföras av Previa angående chefernas
erfarenhet av att vara ledare i en pandemi. Senare i höst kommer förvaltningen att
delta i en försöksomgång som dras i gång av HR-avdelningen med firman Happy at
work som delvis blir en uppföljning av intervjuerna.
Just nu är budgetprocessen högaktuell i kommunen. Det finns en ny styrmodell och
en ny budgetmodell. Man utgår från en modell som SKR har tagit fram tillsammans
med ett antal kommuner och utgångspunkten är en s.k. teknisk ram som bygger på
prislappar satta utifrån det vi rapporterat i räkenskapssammadragningen.
Tillsammans med regionen och FAL har ett arbete inletts med att ta fram hur
utbildningsförvaltningen kan delta i arbetet på Familjecentrum inom ramen för
processen Barnens bästa gäller.
Förvaltningskontoret har även tillsammans med FAL, KLF och KFF utannonserat en
tjänst som samordnare för Barnens Bästa gäller i Alvesta. Intervjuer har hållits och
vi beräknar att ha en person på tjänsten i höst.
LSS -utredningen är klar. All LSS föreslås gå över till omsorgsförvaltningen,
Det pågår en intern utredning av kommunens organisering av kostenheterna.
IST har införts och det har varit en hel del tekniska problem. Styrgruppen för
projektet har haft möte med IST.
Simkunnigheten hos våra elever 93 % av eleverna i årskurs 6 kan simma. Bäst var
Vislanda och Skatelöv på 97 % medan Grönkullaskolan hade lägst med 88 %.
En ny rektor, Cecilia Werner Hollström, har rekryterats till Skatelövsskolan. En ny
biträdande rektor har rekryterats till Grönkullaskolan, Gabriella Baricevic Ljungqvist.
En sommarordning till förvaltningskontoret är upprättad.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 61

2021-06-14

Dnr 2021-00006 002

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 7 maj
till den 3 juni 2021.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 62

2021-06-14

Dnr 13941

Meddelanden
Utbildningsnämndens beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Meddelanden inkomna till och med den 3 juni 2021.
Barnkonsekvensanalys, Handlingsplan för särskilt begåvade barn och elever vid
förskolor och skolor i Alvesta kommun, NUT 2020/345.049, 2021-05-24
Incident felutskick i Schoolsoft, NUT 2021/158.009, 2021-05-24
Tillsynsmeddelande - Covid -19 och det förebyggande arbetsmiljöarbetet,
Arbetsmiljöverket, NUT 2021/139.009, 2021-05-12

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 63

2021-06-14

Dnr 14832

Övriga frågor
Sammanfattning
Inga övriga frågor.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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