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UN § 16  

Godkännande av dagordningen 

Redogörelse 

Ordförande Lars-Olof Petersson (S) föreslår att punkt 5: Utvärdering 

av stegvis resursfördelning, 8: Översyn av delegationsordningen och 

9: Riktlinjer för antagningsutskottet tas som informationspunkter vid 

dagens sammanträde och tas upp för beslut istället på nämndens 

sammanträde den 2 maj. 

Beslut 

Punkt 5, 8 och 9 på dagordningen tas som informationspunkter vid 

dagens sammanträde och tas upp för beslut istället på nämndens 

sammanträde den 2 maj. 

Beslutet ska skickas till 

Utbildningsförvaltningen 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-03-28 3(15) 

Utbildningsnämnden 

 

Justerarnas signaturer 

 

  

 

UN § 17 Dnr NUT 2017/4.009 

Informations- och diskussionsärende 

Informationsunderlag 

1. Elevtalssammanställning mars 2017 

2. Sjukfrånvarostatistik tom januari 2017 

3. Redovisning av statsbidrag, 2017-03-20 

4. Förskolestatistik för mars 2017  

Regional träff med utbildningsministern 

Lars-Olof Petersson (S), Björn Tisjö (M) och förvaltningschef Carsten 

Wulf medverkade vid den regionala träff utbildningsminister Gustav 

Fridolin bjudit in till 2017-03-10 på Hagaskolan.  

Budgetinternat 2017 

Lars-Olof Petersson (S), Björn Tisjö (M) och förvaltningschef Carsten 

Wulf har i mitten av mars deltagit på kommunens budgetinternat inför 

kommande års budget. 

Resa mot nya höjder 

Mats Nilsson (C) informerar om sitt deltagande i Region Kronobergs 

arrangemang ”resa med Mot nya höjder” 2017-03-13.  

Redovisning av statsbidrag NUT 2017/156.047 

Sammanställningen av statsbidrag är en ny informationsbilaga till 

utbildningsnämnden för att ge översikt över vilka statsbidrag som söks 

och vilka som beviljas. 

Medborgardialog 

Förvaltningschefen har medverkat på en medborgardialog i 

kommunhuset den 21 mars på temat bostäder och skola.  

Samverkan kring regional yrkesutbildning NUT 2017/54.047 

I det regionala samsöket om statsbidrag vad gäller lärlingsutbildning 

och yrkesförare beviljades ca 11 % av den sökta summan. Det finns 

ytterligare en sökomgång i maj.  

Utredning om familjecentral NUT 2017/147.808 

En styrgrupp har utsetts där förvaltningschef Carsten Wulf ingår 

tillsammans med förvaltningschefen för IFO och verksamhetschefen 

för vårdcentralen.  

Paragrafen ska skickas till 

Utbildningsförvaltningen  
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UN § 18 Dnr NUT 2016/602.049 

Bidragbelopp till fristående gymnasieskolor 2017 

Beslutsunderlag 

1. Bidragsbelopp 2017, 2017-03-28 

2. Tilläggsbeslut Växjö kommun, 2017-03-23 

3. UN AU § 13/2017-03-14 

Redogörelse 

Riksdagen har beslutat om riktlinjer för offentliga bidrag på lika 

villkor till fristående skolor. Beslutet innebär att bidrag ska tilldelas de 

fristående skolorna på samma villkor som medel fördelas till 

motsvarande verksamhet i den egna kommunen. 

Förvaltningens förslag, enligt beslutsunderlag 1, är att avseende 

bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor bör Alvesta kommun ha 

samma belopp som Växjö kommun. I de fall Växjö kommun inte 

anordnar utbildningen bör Skolverkets riksprislista tillämpas, med 

undantag för introduktionsprogrammen språkintroduktion och 

individuellt alternativ, som bedrivs i Alvesta kommuns regi. 

För Naturbruksprogrammet samt Fordons- och transportprogrammet 

med inriktning Transport och Bygg och anläggningsprogrammet 

inriktning Anläggning samt Teknikprogrammet inriktning 

Samhällsbyggnad bör Skolverkets riksprislista tillämpas. 

Beslutsunderlaget Bidragsbelopp 2017 har justerats sedan 

arbetsutskottets sammanträde på grund av att Växjö kommun tagit ett 

tilläggsbeslut om att justera upp sina siffror.  

Beslut 

Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 2017 beslutas enligt 

beslutsunderlag 1 (Bidragsbelopp 2017). 

Beslutet ska skickas till 

Utbildningsförvaltningen 

Relevanta utbildningsanordnare 
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UN § 19 Dnr NUT 2015/331.041 

Utvärdering av stegvis resursfördelning 

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av avstämningsmodellen, 2017-03-07 

2. UN AU § 16/2017-03-14 

Redogörelse 

I UN §40/2016-04-27 beslutade utbildningsnämnden att anta ett 

stegvis resursfördelningssystem med en ny avstämningsmodell i flera 

nivåer för elevtal. Förvaltningen fick samtidigt i uppdrag att utvärdera 

det nya systemet. 

När utvärdering gjordes i oktober fanns det svårigheter gällande 

avstämningar för förskolan som berodde på att antalet volymtimmar 

kraftigt sjunker under hösten när barnen börjar i förskoleklass. 

Förvaltningen föreslog därför att en ny uppföljning skulle göras i 

samband med bokslutet och nämnden beslutade (i UN § 84) att 

avvakta med reglering gällande förskolan till dess att ytterligare 

avstämningar gjorts. 

I UN AU § 16/2017-03-14 fick förvaltningen i uppdrag att göra en ny 

avstämningsredovisning samt en konsekvensrapport från enheterna till 

arbetsutskottssammanträdet den 18 april. Arbetsutskottet beslutade 

också att föreslå nämnden besluta att regleringar för grundskola, 

förskola, IM och vuxenutbildning framöver görs enligt det stegvisa 

resursfördelningssystemet. 

Det har sedan dess framkommit att underlagen för regleringarna måste 

ses över vad gäller hanteringen av elevpengen för elever som fått 

uppehållstillstånd, men som inte kommunplacerats och bor kvar i 

anläggningsboende.  

I UN § 16/2017 Godkännande av dagordning beslutades att detta 

ärende vid dagens sammanträde behandlas som ett informationsärende 

och tas upp för beslut på nämndens sammanträde den 2 maj. 

Paragrafen ska skickas till 

Utbildningsförvaltningen 
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UN § 20 Dnr NUT 2017/86.607 

Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder 
vid olovlig frånvaro 

Beslutsunderlag 

1. Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och  

åtgärder vid olovlig frånvaro 2017-03-07 

2. UN AU § 14/2017-03-14 

Redogörelse 

Utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer 

rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid olovlig frånvaro. 

Riktlinjer för arbetet med närvarokontroll i skolan och åtgärder vid 

olovlig frånvaro ska vara ett stöd i arbetet med att uppmärksamma och 

från skolans sida alltid stötta och hjälpa en elev att komma tillrätta 

med dess skolgång. 

Beslut 

Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid olovlig 

frånvaro (beslutsunderlag 1) antas. 

Beslutet ska skickas till 

Utbildningsförvaltningen 
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UN § 21 Dnr NUT 2017/139.612 

Utredning av nationella gymnasieprogram 

Beslutsunderlag 

1. Utredning, 2017-03-07 

2. UN AU § 19/2017-03-14 

Redogörelse 

I KF § 105/2016 tog kommunfullmäktige beslut om att anta 

Moderaternas budgetförslag. I detta ges uppdraget att utreda frågan 

om det finns underlag att starta praktiska gymnasieutbildningar i 

Alvesta kommun. 

Utbildningsnämndens ordförande ger vidare i utbildningsnämndens 

verksamhetsplan för 2017 utbildningsförvaltningen i uppdrag att 

undersöka möjligheten till att utöka ungdomsgymnasiet i Alvesta 

kommun med ett eller flera program och vad konsekvenserna av ett 

sådant beslut kan bli.  

En utredning är nu gjord, delvis genom en enkätundersökning på 

Alvesta kommuns högstadieskolor. Sammanfattningsvis visar 

utredningen att Alvesta kommun uppfyller sina skyldigheter enligt 

lagar och förordningar vad gäller elevers rätt och möjligheter till 

gymnasieutbildning. Elevens möjligheter till ett brett utbud som täcker 

samtliga gymnasieprogram finns inom länet där en absolut huvuddel 

av programmen erbjuds i Växjö.  

Alvestas gymnasieungdomar fullföljer sin gymnasieutbildning bättre 

an vad både kommungruppen och riket gör. 

Kostnaden idag för Alvesta kommun är jämförelsevis med kommun-

gruppen och riket lägre när det gäller ersättning till andra kommuner 

och högre när det gäller den utbildning som finns på hemmaplan (IM). 

Att styra ungdomars gymnasieval har också visat sig svårt då flera 

faktorer utanför den kommunala påverkanssfären styr gymnasievalen. 

Beslutsgång 

Mats Nilsson (C) och Tomas Hedevik (S) yrkar bifall. 

Beslut 

Inga nationella program bör i nuläget startas upp i Alvesta kommun. 
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Beslutet ska skickas till 

Utbildningsförvaltningen 

Kommunfullmäktige  
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UN § 22 Dnr NUT 2017/88.002 

Översyn av delegationsordningen 

Beslutsunderlag 

1. Delegationsordning, arbetsmaterial, vers. nr 4, 2017-02-16 

2. UN AU § 17/2017-03-14 

Redogörelse 

Till den årliga översynen av utbildningsnämndens delegationsordning 

har förvaltningen tagit fram ett förslag med ganska omfattande 

förändringar. Målsättningen har varit att försök skapa en enhetlighet i 

på så vis att samma typ av beslut ligger på samma tjänstemannanivå 

samt så nära verksamheten som möjligt. 

På arbetsutskottets sammanträde den 14 mars beslutades att lämna 

ärendet utan beredning. 

I UN § 16/2017 Godkännande av dagordning beslutades att detta 

ärende vid dagens sammanträde behandlas som ett informationsärende 

och tas upp för beslut på nämndens sammanträde den 2 maj. 

Förvaltningschef Carsten Wulf går igenom ett antal förslag till 

förändringar i underlaget och nämndens ledamöter diskuterar vilka 

principiella ställningstagande det finns att ta hänsyn till i delegationen 

samt att det är lämpligt att diskutera hur delegationsbeslut ska 

redovisas till nämnden. 

Paragrafen ska skickas till 

Utbildningsförvaltningen 
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UN § 23 Dnr NUT 2017/87.002 

Riktlinjer för antagningsutskottet 

Beslutsunderlag 

1. Antagningsutskottets arbetsområden och uppgifter samt  

förslag angående ungdomsgymnasiet, 2017-03-07 

2. UN AU § 18/2017-03-14 

Redogörelse 

Nämndens ledamöter har efterfrågat ett förtydligande av 

antagningsutskottets uppdrag. Samtidigt pågår en revidering av 

utbildningsnämndens delegationsordning. Tillsammans har detta 

resulterat i ett antal förslag på förändringar från förvaltningens sida.  

Till antagningsutskottet delegeras idag huvudsakligen frågor som rör 

antagning och mottagning till utbildningar inom gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen, avstängning från utbildning och vissa yttranden 

till annan kommun/utbildningsanordnare  

Utifrån bl.a. lagändringar föreslås att större delen av antagnings-

utskottets uppgifter delegeras till rektor och handläggare, att 

antagningsutskottet avskaffas samt att dess få resterande uppgifter 

delegeras till arbetsutskottet.  

Avseende antagning till ungdomsskolan (gymnasiet) föreslås att beslut 

fattas som innebär att Alvestas ungdomar, med vissa undantag, har rätt 

till fritt sök och skall betraktas som förstahandssökanden i hela riket.  

Vidare föreslås att beslut fattas som innebär att de ungdomselever som 

efter vägledningssamtalet föreslås folkhögskola som alternativ 

gymnasieutbildning erbjuds få resor, studieresor, anmälningsavgift 

samt kost- och litteraturkostnader täckta, vilket skulle innebära 

tydligare och mer likvärdiga förutsättningar för dessa elever.  

På arbetsutskottets sammanträde den 14 mars beslutades att lämna 

ärendet utan beredning. 

I UN § 16/2017 Godkännande av dagordning beslutades att detta 

ärende vid dagens sammanträde behandlas som ett informationsärende 

och tas upp för beslut på nämndens sammanträde den 2 maj. 

Paragrafen ska skickas till 

Utbildningsförvaltningen 
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UN § 24 Dnr NUT 2017/109.600 

Lokaleffektivisering 

Beslutsunderlag 

1. UN AU § 20/2017-03-14 

Redogörelse 

Förvaltningen har fått uppdraget att utreda kostnaden för att köpa in 

paviljonger för att lösa lokalfrågan för IM. 

Förvaltningschef Carsten Wulf redogör för förvaltningens utredning i 

frågan, som visar att det är dubbelt så dyrt att hyra paviljonger mot 

den nuvarande lösningen. Att köpa paviljonger är inget alternativ, då 

det inte verkar finnas några företag som säljer paviljonger innan de 

hyrt ut dem åtminstone några år först. Förvaltningschefen påpekar 

också att med tanke på att befolkningsprognosen visar en stor ökning 

av elevtalen framöver finns det också ett behov av en mer permanent 

lösning lokalmässigt. 

Tomas Hedevik (S) lyfter alternativet att, om dagens tillfälliga lösning 

fungerar bra, förlänga kontraktet på Bulten tills nämnden kommer 

fram till en helhetslösning på lokalfrågan. Beslut om lokalavtal ligger 

enligt delegationsordningen på förvaltningschefen. 

Helen Gustavsson (M) yrkar på ajournering i 10 minuter. 

Utbildningsnämnden ajournerar sig för överläggning och fika kl. 

14:25-14:45. 

Beslut 

Ärendet avslutas vad gäller inköp av paviljonger, men det 

övergripande lokaluppdraget ligger kvar på förvaltningen. 

Beslutet ska skickas till 

Utbildningsförvaltningen 
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UN § 25 Dnr NUT 2017/225.041 

Information inför budgetplanering 2018  

Informationsunderlag 

1. Presentation från budgetinternat mars 2017 

Redogörelse 

Förvaltningschef Carsten Wulf presenterar det bildspel som för 

utbildningsnämndens del tagits fram till kommunens budgetinternat 

2017, inför planeringen av budget 2018. Presentationen visar bland 

annat det ekonomiska läget och måluppfyllelse för året som gått, 

budgetanpassningar som gjorts innevarande år samt prognostiserade 

volym- och kostnadsförändringar och fokusområden för de 

nästkommande tre åren.  

Paragrafen ska skickas till 

Utbildningsförvaltningen  
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UN § 26 Dnr NUT 2017/171.006 

Digitala handlingar till nämnden 

Beslutsunderlag 

1. UN AU § 15/2017-03-14 

Redogörelse 

Med anledning av kommunstyrelsen erbjudande till nämnderna att betala 

licenser för det första året av programmet Netpublicator för hantering av 

kallelser och protokoll har en intresseinventering genomförts bland 

utbildningsnämndens ledamöter inför dagens sammanträde. 

En enkät skickades ut med möteskallelsen där alla ledamöter ombads 

ange om man vill ha tillgång till programmet Netpublicator och om man i 

så fall behöver låna en läsplatta, eller om man vill ha kvar sin kallelse i 

pappersform. 

13 ledamöter har svarat och av dessa är 11 intresserade av att få 

handlingarna digitalt och 4 skulle behöva låna en enhet. 

Ordförande Lars-Olof Petersson (S) föreslår att utbildningsnämnden 

övergår till digitala utskick av handlingar och, om det finns möjlighet, att 

en utbildning genomförs på nästkommande sammanträde. 

Beslut 

Utbildningsnämnden ansluter sig till kommunstyrelsens erbjudande att 

utnyttja appen Netpublicator för utskick av nämndens handlingar 

digitalt.  

Beslutet ska skickas till 

Utbildningsförvaltningen 

Kommunstyrelsen 
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UN § 27 Dnr NUT 2017/44.002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut registrerade i utbildningsförvaltningens  

diarium från 2017-02-22 till 2017-03-19. 

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. 

Beslutet ska skickas till 

Utbildningsförvaltningen 
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UN § 28  

Meddelanden 

Inkomna till och med 2017-02-21. Handlingarna finns tillgängliga i en 

pärm vid sammanträdet. 

1. Uppföljningsbeslut från Skolinspektionen efter tillsyn på  

Grönkullaskolan, 2017-03-01, NUT 2015/91.609 

2. Uppföljning av skolinspektionens beslut om att lämna anmälan  

till Alvesta kommuns klagomålshantering, 2017-03-03,  

NUT 2017/58.606 

3. KF § 195/2017-12-13 Entledigande och val av ersättare i  

utbildningsnämnden, 2016-03-02, NUT 2015/560.113 

4. KS § 9/2017-02-28 Beslut om kommunövergripande anvisningar  

för intern kontroll, 2017-03-08, NUT 2017/154.007 

5. KS § 8/2017-02-28 Beslut om kommunövergripande  

internkontrollplan för 2017, 2017-03-08, NUT 2016/361.007 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att lägga meddelandena till 

handlingarna. 

Beslutet ska skickas till 

Utbildningsförvaltningen 
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