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UN § 50 Dnr 2016/75.006 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 

Dagordningen godkänns med följande ändringar: 

Ärende 18, Handlingsplan för kommunalt aktivitetsansvar KAA, tas 

upp som ärende 12.  

Ärende 12, Måltidsavgifter vid korttidsvistelse och korttidstillsyn 

enligt LSS, tas upp som ärende 13. 

Ärende 17, Systematiskt kvalitetsarbete – Normer och värden, 

Inflytande och ansvar, samt arbete med Likabehandling tas upp som 

ärende 14.  

Ärende 14, Nya utbildningar på Allbo lärcenter, tas upp som ärende 

15. 

Ärende 15, Yrkeskurser för nyanlända, tas upp som ärende 16. 

Ärende 13, Plan för temporära lokallösningar, tas upp som ärende 17. 

Ärende 19-22 tas upp som ärende 18-21. 

Följande ärende utgår 

Ärende 16 Strategisk förstudie – Långsiktig inriktning för utbildnings-

nämndens verksamheter i Alvesta tätort 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 51 Dnr 2016/103.009 

Informations-och diskussionsärenden 

Redogörelse 

Ordförande Lars-Olof Petersson (S) lämnar följande information till 

nämnden: 

1. Ordförande och förvaltningschef Carsten Wulf har varit på 

kommunstyrelsens arbetsutskotts och kommunstyrelsens 

sammanträden (24 maj resp. 8 juni) för att informera om 

utbildningsnämndens ekonomiska läge samt vilka åtgärder som 

planeras för att nå en budget i balans. 

2. I media har gått att läsa att 45 tjänster inom utbildnings-

förvaltningen kommer att dras in som en effektiviseringsåtgärd. 

Underlaget är konsekvensanalyser som enheterna själva gjort där 

en sammanräkning av tjänsteunderlag, som rektor/förskolechef 

befarade skulle påverkas, gav antalet tjänster ovan. Det finns inget 

beslut i nämnden om att minska organisationen med detta. Ord-

förande kommer att ta kontakt med förträdare för den Facebook-

grupp som bildats med anledningen av detta och boka in ett möte 

med dem och några politiker ur nämnden för en dialog i frågan. 

3. Kommunens vänort Lengede i Tyskland kommer att besöka 

kommunen framöver och planerar då ett besök på Vislandaskolan. 
 

Förvaltningschef Carsten Wulf lämnade följande information till 

nämnden: 

1. Förvaltningschefen informerade nämnden om sjukfrånvaron på 

förvaltningen. Underlag gällande sjukfrånvarostatistiken delades 

ut till ledamöterna. På sammanträdet diskuterades kring sjuk-

frånvaron och nämnden efterfrågade mer information kring 

statistiken. Förvaltningen kommer att analysera statistiken och 

återkomma med ytterligare information till nämnden. 

2. Förvaltningschefen informerade om den elevtalsuppföljning som 

görs månadsvis. F-6 elevtalsökning inkl. asylsökande sedan läs-

årets start samt en liten ökning för förskolan uppmärksammades. 

Kompletteringar av statistiken med fler enheter efterfrågades. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 52 Dnr 2016/279.001 

Organisationsförändringar inom utbildningsförvaltningen 

Beslutsunderlag 

1. Förvaltningschefens förslag på organisationsförändringar, 23 maj 

2016 

Redogörelse 

Förvaltningschefen presenterade på sammanträdet förslag till för-

ändring av organisation på utbildningsförvaltningen. Förändringen 

innebär att antalet verksamhetschefer utökas från två till tre tjänster, 

med en utökning av tjänstgöringsgrad på cirka 50 procent.  

Idag ligger förskolecheferna direkt under förvaltningschefen, vilket 

gör att denna verksamhet inte får samma stöd i sitt arbete och sin 

utveckling som grundskolan. Inom förvaltningen finns också växande 

viktiga uppdrag inom till exempel IT och administrativa processer, 

även dessa behöver få ett verksamhetsstöd.  

De tre verksamhetscheferna (VC) föreslås uppdrag enligt 

nedanstående fördelning: 

 VC 1: Förskola 40-50 % + Elevhälsa 40-50 % 

 VC 2: F-6-skolor, samt ytterligare område/n exempelvis IT, 

elevhälsa/förskola, administration 100 % 

 VC 3: två F-9-skolor, en 7-9-skola, samt ytterligare område/n 

exempelvis IT, elevhälsa/förskola, administration 100 % 

Målet är att en ny förvaltningsorganisation kan träda i kraft 1 augusti 

2016. För att uppnå det finns följande tidsplan: 

1. MBL § 19 den 23/5 

2. AU 25/5 

3. Annonsering VC 3 26/5-12/6, tillsätts under förutsättning att 

erforderliga beslut har fattats 

4. Riskbedömning med skyddsombud 27/5 kl. 11.00 

5. MBL § 11 den 7/6 kl. 13.00 

6. Nämnden 8/6, för delegation 

7. Intervjuer 20/6 

8. MBL 23 eller 24/6 

9. Tillträde 1/8 

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2016-05-25 (UN AU § 

49) att ge förvaltningschefen i uppdrag att fortsätta med den tidsplan 

för organisationsförändringar som är framtagen.  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-06-08 6(27) 

Utbildningsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Beredning 

UN AU § 49/2016 

Avstår från att delta i beslut 

Anette Lindström (SD) avstår från att delta i beslutet. 

Beslut 

Utbildningsnämnden ställer sig positiv till föreslagen organisation och 

ger ordförande delegation att fastställa organisationsförändring enligt 

förvaltningschefens förslag efter MBL med de fackliga 

organisationerna. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 53 Dnr 2015/565.007 

Revision av dokumenthantering och arkivvård  

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport, 14 mars 2016 

2. Svarsskrivelse: Besvarande av granskning av hantering av allmänna  

    handlingar och arkivvård, 27 april 2016 

3. Delegationsbeslut, 27 april 2016 

Redogörelse 

På uppdrag av revisorerna i Alvesta kommun har PwC genomfört en 

granskning av hanteringen av allmänna handlingar och arkivvård i 

kommunen. 

Revisorerna önskar svar från utbildningsnämnden senast 1 juni 2016 

avseende påpekade brister och en redogörelse för vilka åtgärder som 

vidtagits eller kommer att vidtas för att uppnå en ändamålsenlig 

hantering av allmänna handlingar och en ändamålsenlig arkivvård. 

Ett svar har sammanställts. Då ett svar skulle sändas till kommun-

ledningskontoret för sammanställning till Kommunstyrelsen före 

nämndens sammanträde i juni, har ordförande i utbildningsnämnden 

fattat ett delegationsbeslut 2016-04-27, som godkände förslaget till 

svarsskrivelse. 

Beredning 

UN AU § 38/2016 

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslutet 

per den 27 april 2016. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 54 Dnr 2016/252.004 

Gallring av handlingar 

Beslutsunderlag 

1. Utdrag ur sammanträdesprotokoll; förbundsstyrelsen SydArkivera, 

4 mars 2016 

2. Förslag: Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig 

betydelse, 23 februari 2016 

Redogörelse 

Förvaltningen för SydArkivera har utarbetat ett förslag till 

gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse, som 

förbundsstyrelsen har antagit 2016-03-04.  

Förbundsstyrelsen rekommenderar nu förbundsmedlemmarna att 

använda denna gallringsplan.  

Kommunledningskontoret har begärt att ärendet skall behandlas i 

respektive nämnd. 

Beredning 

UN AU § 39/2016 

Beslut 

Utbildningsnämnden antar Gallringsplan för handlingar av liten och 

kortvarig betydelse. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 55 Dnr 2015/748.007 

Revision av nämndens interna kontroll 2014-2015 

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport: Övergripande granskning av intern kontroll, 21 

april 2016 

2. Förslag till svarsskrivelse, 18 maj 2016 

Redogörelse 

Nämnderna skall inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i 

enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt 

de föreskrifter som gäller för verksamheten.  

På uppdrag av revisorerna i Alvesta kommun har PwC genomfört en 

granskning av den interna kontrollen i kommunen. PwC har arbetat 

med underlag för åren 2014/2015.  

Rapporten har överlämnats och svar önskas avseende påpekade brister 

med en redogörelse för vilka åtgärder som kommer att vidtas med 

anledning av rapporten. 

Beredning 

UN AU § 40/2016 

Yrkande 

Mats Nilsson (C) yrkar bifall till förslaget. 

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner förslaget på svarsskrivelse angående 

granskning av nämndens interna kontroll. 

Protokollet ska skickas till 

Revisionen 

Akten 
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UN § 56 Dnr 2015/747.007 

Revision av samverkan kring barn i behov av stöd 

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport Granskning av samverkan kring barn i behov av 

stöd, 14 mars 2016 

2. Förslag till svarsskrivelse, 18 maj 2016 

Redogörelse 

På uppdrag av revisorerna i Alvesta kommun har PwC genomfört en 

granskning av samverkan kring barn i behov av stöd. Syftet är att 

granska om utbildningsnämnden och nämnden för individ- och 

familjeomsorg har en ändamålsenlig samverkan för att arbeta 

förebyggande, främjande och åtgärdande vad gäller barn i behov av 

stöd.  

Rapporten har överlämnats till nämnden och svar önskas avseende 

påpekade brister med en redogörelse för vilka åtgärder som kommer 

att vidtas med anledning av rapporten. Förvaltningen har tagit fram ett 

förslag på svar till revisionen. 

Verksamhetschef redogjorde på sammanträdet för de brister gällande 

samverkan som uppmärksammats i revisionsrapporten och gick 

igenom förslag på åtgärder för att komma tillrätta med dessa. 

Beredning 

UN AU § 41/2016 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att: 

1. Godkänna förslaget på svarskrivelse angående granskning av 

samverkan kring barn i behov av stöd. 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att utveckla verksamheten utifrån de 

behov som redovisas i granskningsrapporten. 

Protokollet ska skickas till 

Revisionen 

Akten 
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UN § 57 Dnr 2014/60.609 

SKL:s matematiksatsning PISA 2015 i Alvesta kommun  

Beslutsunderlag 

1. Slutrapport för Alvesta kommun (delades ut vid sammanträdet) 

Sveriges kommuner och landsting(SKL) har genomfört en satsning 

mellan åren 2012 – 2015, i syfte att förbättra elevernas skolresultat i 

matematik.  Orsaken till satsningen var svenska elevers försämrade 

provresultat i den internationella undersökningen, PISA. 

Alvesta kommun har deltagit tillsammans med en tredjedel av landets 

kommuner. Kommunerna skall nu redogöra för sina slutsatser och 

resultat i en slutrapport till SKL. 

I utvecklingsarbetet har fyra nivåer ingått: Politiker, förvaltning, 

rektorer och lärare. Nätverk med andra kommuner har använts. 

Målen för utvecklingsarbetet har varit att: 

 Halvera andelen elever som ej når kunskapskraven i matematik 

(Nationella prov åk 3, 6 och 9) 

 Minska andelen elever med betyget F (betyg åk 6 och 9) 

 Minska andelen elever med betyget E och att dessa elever når 

ett högre betyg (betyg åk 6 och 9) 

 Öka andelen elever med högsta betygen (betyg A och B) med 

5 % 

Målen har ej uppnåtts, förutom för åk 9 gällande de två sista målen. 

Under läsåret 2016/17 kommer resultatuppföljning att göras regel-

bundet med fördjupad analys av orsaker till bristande måluppfyllelse. 

Slutsatser behöver dras för att identifiera vilka områden som måste 

förbättras i matematikundervisningen. Detta kommer att läggas 

samman med övrigt arbete i ”det systematiska kvalitetsarbetet”. 

Beslut 

Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta påbörjat 

utvecklingsarbete inom strukturen för det systematiska kvalitets-

arbetet, med målet att betygsresultat i matematik höjs.  

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 58 Dnr 2016/135.042 

Budgetuppföljning per april 2016 (samt maj 2016) 

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning per maj 2016 – Stoppljus inkl. förklaringar 

2. Budgetuppföljning per april 2016 - Stoppljus 

Redogörelse 

Utbildningsförvaltningen har sammanställt delårsrapport och 

uppföljning med helårsprognos per april månad. Till sammanträdet 

var även uppföljningen per maj klar vilken därför presenterades för 

nämnden. Underlag för uppföljningen per maj delades ut vid 

sammanträdet. 

Uppföljningen per maj visar en förväntad negativ avvikelse mot 

budget vid årets slut på 22 mnkr (per april visade prognosen en 

negativ avvikelse på 23,3 mnkr). Prognosen gäller utifrån de 

förutsättningar som är kända i dagsläget och sannolikheten är stor att 

den kommer att justeras.  

De största förväntade negativa avvikelserna återfinns inom 

verksamhet för förskola (5 mnkr), grundskola (8 mnkr) och gymnasie-

utbildning (7 mnkr). Anledningen till avvikelserna inom dessa 

verksamheter är bland annat att köp av utbildning och lokaler under-

budgeterats samt att några avdelningar inom förskolan öppnats utan 

att budget reglerats. 

Beredning 

UN AU § 42/2016 

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner uppföljningen per maj 2016. 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomi 

Akten 
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UN § 59 Dnr 2016/135.042 

Åtgärder för en budget i balans 2016 

Beslutsunderlag 

1. Förvaltningschefens skrivelse, 1 juni 2016 

Redogörelse 

Utbildningsförvaltningens delårsrapport med helårsprognos per mars 

månad visade på en förväntad negativ avvikelse gentemot budgeterat 

anslag på ca 25,9 mnkr. Prognosen medförde att nämnden 2016-04-27 

(UN § 38) beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att till 

sammanträdet i juni lämna förslag på åtgärder för en budget i balans. 

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2016-05-25 (UN AU § 

43) att lämna ärendet utan beredning till nämndens sammanträde samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta med långsiktiga effektiviser-

ingar av verksamheten. 

Förvaltningschefen har tagit fram en skrivelse med åtgärder som 

genomförs och behöver genomföras för att nå en budget i balans. 

Beslut 

Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i samband med 

internbudgetarbetet utarbeta en tidsplan och en arbetsmodell för att 

under 2017 uppnå en budget i balans. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 60 Dnr 2016/129.618 

Handlingsplan för kommunalt aktivitetsansvar KAA 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till handlingsplan för Alvesta kommuns aktivitetsansvar, 

18 maj 2016 

Redogörelse 

Ändringarna i skollagen (kap 29 § 9) 1 januari 2015 innebär att det 

blir tydligare att en kommun löpande under året ska hålla sig 

informerad om hur vissa ungdomar i kommunen är sysselsatta. 

Enligt skollagen ska hemkommunens aktivitetsansvar (KAA) gälla för 

de ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år 

och som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella 

program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande 

utbildning. 

I Skolverkets Allmänna Råd för KAA anges att hemkommunen bör se 

till att det finns en ändamålsenlig organisation med en tydlig ansvars-

fördelning och en strukturerad handlingsplan för arbetet med 

aktivitetsansvaret. 

Beredning 

UN AU § 48/2016 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att: 

1. Anta handlingsplan för Alvesta kommuns aktivitetsansvar. 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till att 

ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret  

kan ingå i kommunens arbetsmarknadsavdelnings (AMA) 

målgrupp och uppdrag. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 61 Dnr 2016/262.806 

Måltidsavgifter vid korttidsvistelse och korttidstillsyn  
enligt LSS 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till höjning av måltidsavgifter, 1 juni 2016 

Redogörelse 

Utbildningsnämnden svarar för insatser enligt lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS, för barn och ungdomar upp 

till 20 år. Alla insatser enligt LSS skall i princip vara avgiftsfria. 

Undantag är den enskildes egna personliga utgifter i samband med 

insatsen. Det kan t ex vara egna kostnader för mat, fritidsaktiviteter, 

resor och andra utflykter. Nuvarande avgifter för måltider beslutades i 

nämnden för Barn och ungdom och har gällt från 2010-10-01 (NBU § 

35/2010). Ökande råvarukostnader motiverar en mindre höjning av 

avgifterna. 

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2016-05-25 (UN AU § 

44) att ge förvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde 

komplettera ärendet med en jämförelse av prisbilden i andra 

kommuner samt undersöka möjligheten att indexreglera måltids-

avgifterna vid korttidsvistelse och korttidstillsyn. 

Förvaltningens förslag på nya måltidsavgifter från och med den 1 

augusti 2016 är följande: 

Frukost: 18 kr 

Middag 45 kr 

Mellanmål för barn/ungdom över 12 år: 10 kr 

Kvällsmat: 20 kr 

För barn under 12 år: Dagspris för alla måltider 83 kr 

För barn över 12 år: Dagspris för alla måltider 93 kr 

Beredning 

UN AU § 44/2016 

Yrkanden 

Thomas Hedevik (S) yrkar att nämnden avvaktar med att behandla 

frågan gällande nya måltidsavgifter för funktionsnedsatta med LSS-

insatserna korttidsvistelse/korttidstillsyn inom nämndens 

ansvarsområde, till dess att förvaltningen har en ny kostchef på plats. 

Anette Lindström (SD) yrkar bifall till Thomas Hedeviks (S) yrkande. 
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Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att avvakta med att behandla frågan 

gällande nya måltidsavgifter för funktionsnedsatta med LSS-

insatserna korttidsvistelse/korttidstillsyn inom nämndens ansvars-

område, till dess att förvaltningen har en ny kostchef på plats. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 62 Dnr 2016/263.012 

Systematiskt kvalitetsarbete: Normer och värden, 
Inflytande och ansvar, samt arbete med Likabehandling 

Beslutsunderlag 

1. Systematiskt kvalitetsarbete del C: Normer och värden, Inflytande 

och ansvar 

2. Utvärdering: Årlig plan för att främja likabehandling och 

förebygga diskriminering och kränkande behandling, 18 maj 2016 

Redogörelse 

Skolinspektionen påtalade 2015 i sin regelbundna tillsyn av landets 

kommuner brister i Alvesta kommuns systematiska kvalitetsarbete. 

Huvudmannen behöver säkerställa att analyser av det som fram-

kommer i samtliga verksamheters uppföljningsarbete genomförs, samt 

att huvudmannen utifrån analyserna beslutar om nödvändiga 

utvecklingsåtgärder och dokumenterar dessa.  

Från läsåret 2015/2016 arbetar Alvesta kommun utifrån en ny modell 

för det systematiska kvalitetsarbetet.  

- Alla enheter följer upp samma målområde i läroplanen samtidigt.  

- Sammanställning och analys görs på Utbildningsförvaltningen.  

- Rapport för aktuellt målområde redovisas för Utbildningsnämnden.  

- Nämnden fattar beslut om eventuella utvecklingsåtgärder. 

I december 2015 redovisades målområdet Samverkan. 

Kvalitetsutvecklare på förvaltningen redovisade vid dagens 

sammanträde målområdena Normer och värden samt Inflytande och 

ansvar. Vidare redovisades arbetet med likabehandling. 

Beredning 

UN AU § 47/2016 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att: 

1. Godkänna rapporten för det Systematiskt kvalitetsarbetet angående 

Normer och värden och Inflytande och ansvar. 

2. Godkänna utvärderingen av Årlig plan för att främja likabehand-

ling och förebygga diskriminering och kränkande behandling. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 63 Dnr 2015/370.615 

Nya utbildningar på Allbo lärcenter 2016 

Beslutsunderlag 

1. AVO på arabiska, 26 januari 2016 - Ursprunglig finansieringsplan 

2. UN § 18, 17 februari 2016 

Redogörelse 

AVO (alternativ vård- och omsorgsutbildning) på arabiska. 

Ett utbildningsupplägg som omfattar tre års heltidsstudier, togs fram i 

februari 2016 för att korta studietiden för arabisktalande nyanlända 

med intresse av att jobba inom omsorgen. Den alternativa 

utbildningen bygger på Vård-och omsorgsutbildningen i kombination 

med SFI. De första två åren sker undervisningen på arabiska. 

Denna variant skall i likhet med övrig Vård- och omsorgsutbildning i 

regionen uppfylla de höga kvalitetskrav som ställs av ”Vård- och 

omsorgscollege” i Region Kronoberg. 

Utbildningsnämnden beslutade 2016-02-17 att ge Allbo lärcenter i 

uppdrag att starta AVO i augusti 2016, under förutsättning att 

redovisade finansieringsmodell fastställs. 

Den redovisade finansieringsmodellen innebar att utbildningens 

kostnader skulle täckas av Regionförbundet och kommunerna i länet, 

som då förutsattes vilja delta. Alvesta kommuns enda kostnad var då 

priset för en grundkostnad samt tre egna utbildningsplatser, dvs cirka 

350 tkr år 1 respektive år 2 och cirka 250 tkr sista året. 

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2016-05-25 (UN AU § 

46) att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa ekonomiska 

konsekvenser av att starta utbildningen i augusti 2016 samt utreda 

alternativ finansiering av utbildningen till nämndens sammanträde. 

Ekonomiska konsekvenser 

Regionförbundet har nu beslutat om att bidra med 500 tkr per år. 

Endast Ljungby kommun har beslutat att delta och bidra med en 

grundkostnad samt köpa fem utbildningsplatser, totalt cirka 570 tkr år 

1 resp. 2 samt ca 400 tkr år 3. Det ger totalt en intäkt på cirka 1 mnkr 

per år.  

Kostnaden för utbildningens första år bedöms av Allbo lärcenter 

uppgå till cirka 2,4 mnkr. 

Statsbidrag ges för nyanlända i SFI-undervisning de första två åren 

efter uppehållstillstånd. Deltagarna i AVO kan ge underlag för viss 

finansiering av utbildningen via dessa statsbidrag. Hur stor del det i 
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praktiken kan röra sig om, blir beroende av hur många ”stats-

berättigade kvartal/deltagare ” som faller inom utbildningens ram. 

Rektor på Allbo lärcenter bedömer i nuläget att nettokostnaden för 

utbildningen minst blir cirka 700 tkr per år.  

Alternativ finansiering 

Förslag till Mål och budget 2017 – 2019 för nämnderna finns 

framtaget inför Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-20.  

I förslaget är 2,0 mnkr särskilt avsatta för utbildningsnämndens 

vuxenutbildning.  Detta anslag skulle kunna finansiera del av 

utbildningen AVO under år 2017, som inte kan täckas på annat sätt.  

Samverkan 

Skriftlig överenskommelse mellan förvaltningscheferna på respektive 

förvaltning behöver göras kring ansvars- och arbetsfördelning samt 

ekonomiska mellanhavanden inför start av utbildningen. 

Beredning 

UN AU § 46/2016 

Yrkanden 

Rolf Marklund (S) yrkar på att utbildningen AVO, Alternativ vård- 

och omsorgsutbildning på arabiska, på Allbo lärcenter ska starta i 

oktober 2016. 

Anette Lindström (SD) yrkar avslag till förslaget. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Rolf Marklunds (S) yrkande mot Anette 

Lindströms (SD) avslagsyrkande och finner att nämnden beslutat 

enligt Rolf Marklunds (S) yrkande. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att utbildningen AVO, Alternativ vård- 

och omsorgsutbildning på arabiska, på Allbo lärcenter ska starta i 

oktober 2016. 

Reservation 

Anette Lindström (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollet ska skickas till 

Allbo lärcenter 

Akten 
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UN § 64  Dnr 2016/274.615 

Yrkeskurser för nyanlända  

Beslutsunderlag 

1. Statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på 

gymnasial nivå – i kombination med SFI och Svenska som 

andraspråk på grundläggande nivå, 18 mars 2016 

2. Redovisning Orienteringskurser samt enkätunderlag. 

Redogörelse 

Nyanlända i Sverige har oftast en lång väg till egen försörjning. Under 

de första åren studerar man på SFI och kombinerar ibland detta med 

praktik. Nyanländas kompetens tas tillvara bättre genom att 

kombinera undervisning i svenska med yrkeskurser. Statsbidrag kan 

sökas av kommuner i syfte att korta vägen till egen försörjning. Allbo 

lärcenter har beviljats 895 000 kronor för höstterminen 2016.  

Allbo lärcenter har tillfrågat studerande om önskemål (bilaga 4) och 

vill nu använda beviljade medel för följande kurser: 

 Yrkessvenska-vård - 100p, orienteringskurs 

 Yrkessvenska-mat/livsmedel, 100p, orienteringskurs 

 Yrkessvenska-fordon, 100p, orienteringskurs 

Beredning 

UN AU § 52/2016 

Yrkanden 

Anne Grotmaak (V) yrkar bifall till förslaget. 

Anette Lindström (SD) yrkar avslag till förslaget. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Anette 

Lindströms (SD) avslagsyrkande och finner att nämnden beslutat 

enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att: 

1. Ge Allbo lärcenter i uppdrag att genomföra följande orienterings-

kurser för SFI- och Gruv-elever under höstterminen 2016: 

Orienteringskurs 1 Vård, Orienteringskurs 1 Mat/livsmedel samt 

Orienteringskurs 1 Fordon. 
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2. Ge Allbo lärcenter i uppdrag att genomföra kurserna inom 

budgetram motsvarande beviljat statsbidrag. 

Protokollet ska skickas till 

Allbo lärcenter 

Akten 
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UN § 65 Dnr 2016/092.291 

Plan för temporära lokallösningar 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan gällande hyra av lokaler 30 maj 2016 

2. UN AU § 45, 25 maj 2016 

Redogörelse 

I väntan på långsiktiga lösningar för skolorganisation i Alvesta tätort, 

behövs inför läsåret 2016/17 en temporär utökning av lokaler i Alvesta 

tätort. 

Utbildningsnämndens ordförande beslutade 2016-02-03 enligt 

delegation att ansöka till Kommunledningskontorets lokalsamordnare 

om ett utökat lokalbehov för vuxenutbildningen. Det gällde då främst 

lärlingsutbildningen på Allbo lärcenter, som kommer att starta en ny 

utbildningsomgång hösten 2016. Nämnden ansökte om att lösa 

lokalbehovet med hjälp av paviljonger i anslutning till redan befintliga 

paviljonger på Hjärtenholmsvägen i Alvesta. Ansökan godkändes. 

Beställning av paviljonger för vuxenutbildningen har därefter inte 

genomförts på grund av att lokalbehovet förändrats under våren 2016 

En alternativ lokallösning istället för paviljonglösningen har 

aktualiserats.  

En utökning av antalet elever på gymnasieskolans Introduktions-

program (IM) har skett under våren 2016. Elevgrupperna ryms inte 

längre i nuvarande externt hyrda lokal, Bulten. I närheten av Bulten 

finns fastigheten Scapa. Om möjligt, kan hyreslediga lokaler här 

komplettera lokalerna på Bulten, och svara mot lokalbehov för IMs 

elevtalsökning samt även Lärlingsutbildningen. 

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2016-05-25 (UN AU § 

45) att ge förvaltningen i uppdrag att säkerställa att det finns lokaler 

för gymnasieskolans Introduktionsprogram i Alvesta inför höst-

terminen 2016. Förvaltningschefen har därför skickat en ansökan till 

kommunens lokalsamordnare gällande lokalbehovet för introduktions-

programmet.  

Beredning 

UN AU § 45/2016 

Yrkanden 

Mats Nilsson (C) yrkar bifall till förslaget. 
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Avstår från att delta i beslut 

Anette Lindström (SD) avstår från att delta i beslutet. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att:  

1. Ge förvaltningen i uppdrag att löpande planera för temporära 

lokallösningar, i syfte att möta eventuella verksamhetsförändringar 

och volymökningar av barn/elever till dess långsiktiga och 

permanenta lokallösningar finns att tillgå samt att redovisning ska 

göras till nämnden varje kvartal. 

2. Godkänna redovisningen av arbetsutskottets beslut att ge 

förvaltningen i uppdrag att säkerställa att det finns lokaler för 

gymnasieskolans Introduktionsprogram i Alvesta inför 

höstterminen 2016. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 66 Dnr 2015/5.113 

Ersättare i Antagningsutskottet 

Redogörelse 

Utbildningsnämnden har tidigare valt tre ledamöter (en ordförande, en 

vice ordförande och en ledamot)till arbetsutskott för beredning av 

nämndärenden samt till ett antagningsutskott.  Ersättare är också valda 

till arbetsutskottet. 

Utbildningsnämnden beslutade 2015-02-04 att utse Mats Nilsson (C), 

Rolf Marklund (S) och Gunilla Gustafsson (M) till ledamöter i 

Antagningsutskottet för mandatperioden 2015-2018, varav Mats 

Nilsson (C) utses till utskottets ordförande. 

Antagningsutskottet har inga ersättare, vilket har medfört att 

sammanträden behövt ställas in. Då Antagningsutskottet behandlar 

individärenden, kan en längre beslutsprocess än nödvändigt inverka 

menligt på individens egen situation. 

Ersättare behövs därför också till Antagningsutskottet. 

Beredning 

UN AU § 50/2016 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att inrätta ersättare i antagningsutskottet. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 67 Dnr 2015/5.113 

Val av ledamot som ersättare i Antagningsutskottet 

Redogörelse 

Under förutsättning att utbildningsnämnden beslutar att inrätta 

ersättare till Antagningsutskottet behöver val genomföras för att 

besätta posten/posterna. 

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2016-05-25 (UN AU § 

51) att lämna ärendet utan beredning till nämndens sammanträde. 

Beslut 

Utbildningsnämnden väljer följande ersättare till antagningsutskottet: 

Lars-Olof Petersson (S) väljs som ersättare för Rolf Marklund (S) 

Jonas Engkvist (C) väljs som ersättare för Mats Nilsson (C) 

Björn Tisjö (M) väljs som ersättare för Gunilla Gustafsson (M) 

Protokollet ska skickas till 

Lars-Olof Petersson (S) 

Jonas Engkvist (C) 

Björn Tisjö (M) 

Akten 
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UN § 68 Dnr 2016/102.002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 

1. Lista över delegationsbeslut för perioden 17 februari 2016 till 31 

maj 2016  

Redogörelse 

Utbildningsnämnden har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till 

arbetsutskott och tjänstemän enligt antagen delegationsordning, senast 

uppdaterad 2015-04-22 UN § 47. Delegationsbeslut ska redovisas på 

nämndens sammanträde. 

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegations-

besluten. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 69 Dnr 2016/103.009 

Meddelanden 

1. Avtal mellan Alvesta kommun och Växjö kommun gällande 

utförande av antagning till gymnasieskolan för elever folkbokförda 

i Alvesta kommun inför läsåret 2016/2017,NUT2016/166.612 

2. Tillgänglighetsplan för Alvesta kommun from 2016-03-01 

3. Skrivelse från Mohedaskolans elevråd, Mohedaskolans 

Ungdomsråd samt Moheda Skol IF angående duschar i 

gymnastiksalen på Mohedaskolan och Vegby sporthall, 

NUT2016/180.609 

4. Statsbidrag för undervisning under skollov år 2016. Beslut om 

beviljad ansökan, NUT2016/162.047 

5. Skolinspektionen: Enkät om mottagande av nyanlända elever i 

grundskolan 

6. Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för läsåret 2016/17. 

Beslut om beviljad ansökan, NUT2016/159.047 

Beslut 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

 


