
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2017-01-31 

Utbildningsnämnden 

Plats och tid Utbildningsforvaltningen, Storgatan 15 A, Alvesta 
den 31 januari kl. 13:00 -15:00 

Justerade paragrafer 1-8 Dnr: NUT 2017/003.006 

Beslutande 

Övriga deltagare 

Lars-OlofPetersson (S) ordf 
Ian Alberfeldt (S) 
Tomas Hedevik (S) Ersätter Adelisa Barakovic (S) 
RolfMarklund (S) 
Mats Nillson (C) l :e vice ordf 
Jonas Engkvist (C) 
Gunilla Gustafson (M) 
Björn Tisjö (M) 2:e vice ordf 
Hans Svensson (V) 
Magnus Svensson (AA) 
Benny Lundh Johansson (SD) 

Carsten Wulf, forvattningschef 
Eva J ullia, nämndsekreterare 
Fredrik Wäm, verksamhetschef 
§2 
Lena Cederlund, ekonom § 3 
Marita Vik, ekonom§ 3 
Ewa Ringius, facklig 
representant fOr lärarforbundet 
§ 2-8 
Daniel Söderberg, rektor på 
Allbo lärcenter § 5-6 
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Alvest a 
l~roon 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2017-01-31 

Utbildningsnämnden 

Justering tid och plats Alvesta 2017-02-07 kl. 16:30 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Sammanträdesdatum 
Anslaget under tiden 
Förvaringsplats 

Underskrift 

]~männens sign 

Eva !ull'a . --·; 

~--·· --~-~
...-:--~,P:/ 

Lars- · of Petersson (S) 

-~----~-'----1~--~---··-··---· ·-· 
Benny Lundh Johantn (SD) 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Utbildningsnämnden 

2017-01-31 
2017-02-08-2017-03-01 
Storgatan 15 A, Alvesta - .,.....--........ 

l ........................ ( ............................................................................................... .. 
Eva Julli 

Utdragsbestyrkande 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

Sida 

2(2} 



Alvest a 
l~ mun 

Utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2017-01-31 

UN § 1 Dnr 2017/003.006 

Godkännande av dagordningen 

Ett nytt ärende har tillkommit: Regional yrkesinriktad 
vuxenutbildning. Detta läggs in som nummer 6 i dagordningen, enligt 
följande: 

l. Närvaro 

2. Godkännande av dagordningen 

3. Informations- och diskussionsärende 

4. Mål och budget 2017 samt flerårsplan 2018-2019 

5. Verksamhetsplan för Allbo lärcenter 2017 

6. Regional yrkesinriktad vuxenutbildning 

7. Yttrande över medborgarförslag angående biblioteket i Grimslöv 

8. Redovisning av delegationsbeslut 

9. Meddelanden 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

J~ännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

Sida 
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Alvest a 
l~ mun 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2017-01-31 

Utbildningsnämnden 

UN §2 Dnr 2017/004.009 

Informations- och diskussionsärenden 

Informationsunderlag 
l. Elevtal ALC, 2017-01-11 
2. Elevtal, 2017-01-11 
3. sjukfrånvarostatistik fOr UN tom dec 2016 
4. Delårsrapport for Plug In 2.0, 2016-12-09 
5. Presentation om centrala barn- och elevhäl san, 2017-01-31 

Redogörelse 
Ordforande Lars-OlofPetersson informerar ... 

. . . om att han foregående vecka deltagit på Växjökonferensen samt 
om vad som avhandlats där. 

Förvaltningschef Carsten Wulf informerar ... 

. . . om de aktuella elevtalen . 

. . . om förvaltningens sjukfrånvarostatistik 

... om attIM-språkintroduktion nu är igång i nya lokaler . 

. . . om delårsrapporten från Plug-in 2.0. 

Verksamhetschef Fredrik Wäm informerar ... 

. . . om den centrala barn- och elevhälsans verksamhet. 

Beslut 
Informationen godkänns och läggs till handlingama 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

~gsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

15) 

Sida 
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Alvest a 
l~ mun 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2017-01-31 

Utbildningsnämnden 

UN§3 Dnr 2016/360.041 

Mål och budget 2017 samt flerårsplan 2018-2019 

Beslutsunderlag 
l. Verksamhetsplan 2017, 2017-01-23 
2. Rapp till internbudget 2017, 2017-01-23 
3. Riskbedömning internbudget 2017, 2017-01-13 

Redogörelse 
Ekonomerna Lena Cederlund och Marita Vik redogör for ärendet. 

Utbildningsnämnden beslutade 2016-11-14 att godkänna steg l 
gällande "V erksamhetsplan 2017 och internbudget 20 l 7 samt plan 
2018-2019". 

Förvaltningschefen fick samtidigt i uppdrag att, efter enheternas 
komplettering av internbudgetram med enhetsspecifika intäkter och 
kostnader, foreslå nämnden fastställa steg 2 gällande plan och budget 
vid utbildningsnämndens sammanträde 2017-01-31. 

FörvaltningschefCarsten Wulfkompletterar med en beskrivning av 
riskbedömningen utifrån internbudget 2017. 

Enheterna inom utbildningsfOrvaltningen har erhållit budget till sina 
verksamheter utifrån utbildningsnämndens beslutade resursfordelning. 
Grundbudgeten är lägre än fOregående år och elev- och barntalen 
högre. Det innebär att fOrdelningen ut i verksamheten, t ex i 
fOrhållande till barn- och elevpeng, ger upphov till behov av 
effektiviseringar på enheterna. Den organisation och de ändringar som 
blir foljden av tilldelad budget har forhandlats och riskbedömts med 
fackliga organisationer i enlighet med Medbestämmandelagen (MBL). 

Beredning 
UN AU§ 2/2017 

Beslut 
l. Utbildningsnämnden godkänner verksamhetsplan 2017 och 

internbudget 2017 samt plan 2018-2019 "steg 2". 
2. Utbildningsnämnden godkänner redovisningen avseende 

riskbedömning internbudget 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

J1u~~smännens sign 

w oJ 
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

Sida 
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Alvest a 
l~ mun 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2017-01-31 

Utbildningsnämnden 

UN §4 Dnr 2017/023.615 

Verksamhetsplan för Allbo lärcenter 2017 

Beslutsunderlag 
l. Verksamhetsplan för ALC 2017, vers 2, 20 l 7-01-23 

Redogörelse 
Rektor Daniel Söderberg presenterar en verksamhetsplan för Allbo 
lärcenter 20 l 7. 

Verksamhetsplanen beskriver kortfattat vilka vuxenutbildningar som 
erbjuds samt anger verksamhetens målsättningsarbete i relation till 
uppdraget, förväntningar och motivation, resultat och betyg, 
kommunikation, utveckling, IKT samt värdegrund och likabehandling. 

Beredning 
UN AU§ 3/2017 

Förslag till beslut 
Verksamhetsplan för Allbo lärcenter 2017 godkänns. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Justerinits}·~ens sip. 
.~1' 
~v. 

\[) 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

Sida 
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Alvest a 
l~ mun 

Utbildningsnämnden 

UN § 5 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2017-01-31 

Dnr 2017/054.047 

Regional yrkesinriktad vuxenutbildning 

Beslutsunderlag 
l. Konsekvensbeskrivning, 2017-01-24 

Redogörelse 
För att kunna beviljas statsbidrag for yrkesinriktade vuxenutbildningar 
från årsskiftet 16/17 krävs, enligt forordning 2016:937, att minst tre 
kommuner går ihop får en gemensam ansökan senast 20 l 7-02-15. 

Enligt ett regionalt möte 2017-01-16 delades region Kronoberg in i ett 
västligt och ett östligt sökområde där Ljungby söker for väst och 
Växjö for öst, där Alvesta ingår i det östra sökområdet 

Daniel Söderberg har på ordfårandes uppdrag undersökt de olika 
ansökningsalternativ som finns. 

Vad gäller utbildningsformen regional yrkesvux samt 
utbildningsformen yrkesförare rekommenderar Daniel att Al vestas 
ansökan görs med det östra sökområdet, medan vad gäller ansökan får 
utbildningsformen lärlingisärskild lärling är rekommendationen att 
ansökan istället görs tillsammans med kommunerna Emmaboda, 
Ljungby, Älmhult och Markaryd. 

Beredning 
UN AU§ 5/2017 

Beslut 
l. Vad gäller utbildningsformen regional yrkesvux samt utbildningsformen 

yrkesförare f'ar utbildningsforvaltningen i uppdrag att arbeta for att Al vestas 
ansökan görs med det östra sökområdet enligt det regionala mötet 2017-01-16. 

2. Vad gäller ansökan får utbildningsformen lärlingisärskild lärling/lärling i 
kombination med SFI får utbildningsforvaltningen i uppdrag att arbeta for att 
ansökan istället ska göras tillsammans med kommunerna Emmaboda, Ljungby, 
Älmhult och Markaryd. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

Sida 
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Alvest a 
ldllmun 

Utbildningsnämnden 

UN§6 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2017-01-31 

Dnr 2017/025.809 

Yttrande över medborgarförslag angående bibliotek i 
G rimslöv 

Beslutsunderlag 
l. Medborgarförslag ang biblioteket i Grimslöv, 2017-10-18 
2. Förslag till yttrande, 2017-01-18 

Redogörelse 
I ett medborgarförslag daterat den 18 oktober 2016 föreslås att 
biblioteket i Grimslöv flyttas till en lokal som är mer tillgänglig för 
personer med rörelseförhinder. 

Kommunstyrelsen har översänt medborgarförslaget till 
utbildningsnämnden för yttrande. 

Beredning 
UN AU§ 4/2017 

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner tjänsteskrivelsen som eget yttrande. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Kommunstyrelsen 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering 

f:D W 
Utdragsbestyrkande 

Sida 
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Alvest a 
l~ mun 

Utbildningsnämnden 

UN § 7 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2017-01-31 

Dnr 2017/44.002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 
l. Delegationsbeslut registrerade i utbildningsförvaltningens diarium från 

2016-12-02 ti112017-0l-01 

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 delegationsbeslut 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering 

hr 
Utdragsbestyrkande 

Sida 
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Alvest a 
l~ mun 

Utbild ni ngsnäm n den 

UN § 8 

Meddelanden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2017-01-31 

Dnr 2017/4.009 

Inkomna till och med 2017-01-23 

l. Utbetalning av skolmjölksstöd, NUT 2017/34.047 

2. Beslut om utbetalning till kommuner som tagit emot en stor andel 
asylsökande och kommunplacerade barn och ungdomar, 
NUT/643.047, 2016-11-23 

3. Beslutsmeddelande om statsbidrag för kommunal vuxenutbildning 
på gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå 
förbidragsår 2016, NUT 2016/573.047,2017-01-02 

4. Beslut om statsbidrag för Lärarlyftet för 2016-07-01 til12016-12-
31, NUT 2016/253.047, 2016-12-12 

5. Dom i förvaltningsrätten, NUT 2016/496.607, 2016-12-14 

Beslut 
Meddelanden läggs till handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

Slda 
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