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Utbildningsnämnden 

Plats och t1d 

Justerade paragrafer 

Beslutande 

Ersattare 

övnga deltagare 

Grönkullaskolan, Gröna gatan 36, Alvesta 17 februari 2016 kl. 13:00- 16:30 
Ajournering mellan§ 12 och§ 13 kl. 14:29-14:56 

1-23 Dnr: NUT 2016/75.006 

Lars-OlofPetersson (S) ordf 
Tomas Hedevik (S) 
Phlogi Ludiongo (S) 
Rolf Marklund (S) 
Mats Nilsson (C) l :e vice ordf 
Jonas Engkvist (C) 
Helen Gustavsson 
Björn Tisjö (M) 2:e vice ordf 
Anne Grotmaak (V) 
Magnus Svensson (AA) 
Benny Lundh Johansson (SD) 

Tommy Everthsson (AA) 

T.f. förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 
Per-Olof Hjälmefjord, 
integrationsutvecklare (IFO) § 1-7 
Ekonom Lena Cederlund § 8-1 O 
Ekonom Marita Vik § 8-1 O 
IT -utvecklare Carolina Sanderberg § 11 
Rektor Carsten Wulf § 16-17 
T.f. verksamhetsansvarig för gymnasie- och 
vuxenskola Daniel Söderberg § 18-19 
K valitetsutvecklare Helena Odelberg 
Praktikant Mattias Bengtsson 
Ewa Ringius, Lärarförbundet 
Juliane Straub, DIK 
Eva Jullia, nämndsekreterare 

Ersättare till Ilich Idensjö (S) 
Ersättare till Adelisa Baralmvie (S) 

Ersättare till Gunilla Gustafson (M) 

Ersättare till Tommy Ernemyr (SD) 



Alvest a 
l~ommun 

Utbildningsnämnden 

Justennglid och plats Alvesta 2016-02-22 kl. 15:00 

sekreterare 

Ordforande 

Justerare§ 108-117 

Anslag/Bevis 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2016-02-17 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Sammantradesdatum 

Anslaget under liden 

Forvarrngsplats 

Underskrrft 

J ustenngsmimnens s1gn 

Utbildningsnämnden 

2016-02-17 
2016-02-23-2016-03-15 

Utbildningsför ~1-ttrl~ arkgatan 4, Alvesta 

Utdragsbestyrkande 

Beslutsexpedlelmg Utdwgsbesty1kande 

S1da 

2(2) 



Alvest a 
l 'lom mun 

Utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammantrådesdatum 

2016-02-17 

UN § 1 Dn r 2016/75.006 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 
Foljande arende stryks ur dagordningen 

Punkt 14. strategisk förstudie- UNS verksamheter i Alvesta tätort 
2015-2025, Dnr 2014/248.011 

Punkt 18. Musikskolans organisation, Dnr 2016/71.860 

Foljande arende tzllkommer: 

Punkt 21. Revision av UNs styrning och uppföljning, Dnr 
2015/693.007 

Foljande arenden byter ordning: 

Punkt 8 och 9 byter plats med punkt 15 och 16. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Utredare Gudrun Henriksson Wikerstål 

Biblioteks- och t.f. musikskolechefEva Ingvarsson 

Justel mgsmannens stgn Beslutsexpedteung Utdtagsbestytkande 

k'~ r~r 
(7 (J (J'\ ( 

S1da 

1 (28) 



Utbildningsnämnden 

UN § 2 

Information om personal 

Redogörelse 

Sammanträdesprotokoll 
Sammantradesdatum 

2016-02-17 

Dn r 2016/128.009 

T f forvattningschef Gunilla Kai] Bevheden mformerar 

Tjänsten som Måltidschef är ännu inte utannonserad. 

Rekrytering pågår för att anställa en vikarierande 
integrationssamordnare. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

J ustermgsmannens srgn Beslutsexpedtetmg 

k?fl ?-
~\ 

Utdtagsbestylkande 

Slda 

2(28) 



Alvest a 
1-.ommun 

Utbildningsnämnden 

UN § 3 

Sammanträdesprotokoll 
Sam manträdesdatum 

2016-02-17 

Dnr Dnr 2016/129.009 

Information om KAA (kommunalt aktivitetsansvar) 

Informationsmaterial 
l. Sammanställning av KAA, 2015-02-17 

Redogörelse 
T. f forvaltningschef Gunilla Kay Bevheden informerar . . 

Studie- och yrkesvägledare Helena Kastrup har gjort en 
sammanställning av det kommunala aktivetsansvaret för andra 
halvåret 2015. 195 personer rapporterades från KAA-listan till SCB 
under denna tidsperiod. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Studie- och yrkesvägledare Helena Kastrup 

Beslutsexpedw1mg Utd!agsbest)'lkande 

SJda 

3(28) 



Alvest a 
l'iommun 

Utbildningsnämn den 

UN § 4 

Sammanträdesprotokoll 
Sammantradesdatum 

2016-02-17 

Dnr 2016/130.009 

Information om volymförändringar 

Informationsmaterial 
l. Volymförändringar- tabell, 2015-02-17 

Redogörelse 
Tf forvaltmngschef Gunilla Kmj B ev heden informerar . . 

Kvalitetsutvecklare Helena Odelgård har tagit fram ett underlag för att 
i tabellform informera nämnden om verksamheternas 
volymförändringar. En sammanställning av prognos samt utfall för 
elevtal2015 samt prognos för 2016 presenteras. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

K valitetsutvecldare Helena O delgård 

Beslutsexped!et mg Utdtagsbestytkande 

S1da 

4(28) 



Alvest a 
l 'tom mun 

Utbildningsnämnden 

UN § 5 

Sammanträdesprotokoll 
Sammantradesdatum 

2016-02-17 

Dnr 2016/131.627 

Information om ANDT-möte (Livsstil Kronoberg) 

Redogörelse 
T f forvattningschef Gunilla Kai; Bevheden m/armerar. 

Länsstyrelsen i Kronobergs län driver ett folkhälsoarbete inom 
regionen i form av nätverket 'Livsstil Kronoberg'. Bland annat 
erbjuder de samverkande kommuner att med stöd från Livsstil 
Kronoberg anordna informationsmöte för vårdnadshavare på temat 
ungdomar, alkohol, narkotika, dopning och tobak. Ett sådant möte 
kommer att hållas i Alvestaden 14 april. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Verksamhetschef för elevhälsan Anders Olsson 

Justenngsmannens sign 

~~ 
Beslutsexpedie!lllg Utdwgsbestyikande 

S1da 

5(28) 



Il Alvesta 
•l'iommun 

Utbildningsnämnden 

UN § 6 

Sammanträdesprotokoll 
Sammantradesdatum 

2016-02-17 

Dn r 2016/108.611 

Information om projektet Samverkan för bästa skola 

Redogörelse 
T f forvaltmngschef Gunilla Kai] Bevheden znformerar. 

Alvesta kommun har blivit kontaktade av Skolverket inom ramen för 
satsningen Samverkanfor basta skola med en inbjudan till 
Hagaskolan och Grönkullaskolan att delta. Skolverket kommer till 
utbildningsförvaltningen vecka 8 för att presentera satsningen för en 
grupp tjänstemän och politiker. 

Protokollet ska skickas till 

Aleten 

Beslutsexpecheung Utdt agsbestytkande 

S1da 

6(28} 



Alvest a 
l._ommun 

Utbildningsnämnden 

UN § 7 

Sammanträdesprotokoll 
Sammantradesdatum 

2016-02-17 

Dnr 2016/103.009 

Information om kommunmottagna 

Redogörelse 
IFO-förvaltningens integrationsutvecklare Per-OlofHjälmefjord 
presenterar statistik över de senaste årens kommunmottagna; var de 
har bosatt sig, vilka språkgrupper som är representerade etc. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Beslutsexped~eung Utdwgsbestyikande 

S1da 

7(28) 



Alvest a 
l'iommun 

Utbildningsnämnden 

UN § 8 

Arsrapport 2015 

Beslutsunderlag 
l. Årsrapport 2015, 2016-02-17 

Sammanträdesprotokoll 
Sammantradesdatum 

2016-02-17 

Dnr 2015/177.042 

2. Enheternas verksamhetsberättelser, 2016-02-17 

Redogörelse 
Ekonomerna Marita Vik och Lena Cederlund samt t. f. 
förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden presenterar 
utbildningsnämndens årsrapport 2015. Nämnden får också ta del av 
verksamhetsberättelser med det gångna årets händelser från enheterna. 

Beredning 
UN AU§ 112015 

Beslut 
Arsrapport 2015, 2016-02-17 godkänns och skickas till 
kommunledningskontoret 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Kommunledningskontoret 

Ekonomerna Marita Vik och Lena Cederlund 

Kvalitetssamordnare Helena Ode l berg 

Beslutsexped1enng Utchagsbesty1kande 

S1da 

8(28) 



Alvesta 
l~ommun 

Utbildningsnämnden 

UN § 9 

Sammanträdesprotokoll 
Sammantradesdatum 

2016-02-17 

Dnr 2015/659.049 

Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 2016 

Beslutsunderlag 
l. Bidragsbelopp 2016, 2016-01-26 

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 samt att 
bidragsbeloppen ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. 

Bidragsbelopp per gyronasieprogram ska årligen fastställas av 
utbildningsnämnden för kommande kalenderår och rapporteras till 
Skolverket före årets början. Varje enskild huvudman ska delges ett 
beslut innehållande bidragsbeloppets storlek, en beskrivning av hur 
beloppet är framräknat samt en besvärshänvisning. 

Då budgetläget fortfarande var osäkert vid utbildningsnämndens sista 
sammanträde 2015 beslutades i UN AU§ 78/2015 att beslut om 
bidragsbelopp tas på nämndens första sammansträde 2016. 

Ekonom Lena Cederlund redogör för ärendet. 

Beredning 
UN AU§ 2/2015 

Beslut 
Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 2016 godkänns enligt 
beslutsunderlag Bidragsbelopp 2016, 2016-01-26 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Berörda gymnasieskolor 

Ekonom Lena Cederlund 

Justermgsmannens sign 

n r,>~ 
Beslutsexped~eung Utdwgsbesty:Ikande 

S1da 

9(28) 



Alvest a 
hornmun 

Utbildningsnämnden 

UN § 10 

Sammanträdesprotokoll 
Sammantradesdatum 

2016-02-17 

Dn r 2015/659.049 

Bidragsbelopp till grundskolor och förskolor 2016 

Redogörelse 
Elever och barn i fristående skolor och förskolor ska få en likvärdig 
utbildning/omsorg med den som ges i kommunens egna verksamheter. 
Kommunens bidrag ska bestämmas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna 
grundrespektive förskolorna. Kommunen ska också beakta att den 
fristående verksamheten har vissa högre kostnader på grund av 
skillnader i huvudmannaskap, till exempel vad gäller medvärdesskatt 

Bidragsbelopp för elever/barn i annan kommuns skola/förskola 
beräknas enligt samma principer som ovan, med undantaget vad gäller 
mervärdesskatt. 

Då budgetläget fortfarande var osäkert vid utbildningsnämndens sista 
sammanträde 2015 beslutades i UN AU§ 77/2015 att beslut om 
bidragsbelopp tas på nämndens försia sammansträde 2016. 

Ekonom Lena Cederlund redogör föt ärendet. 

Eftersom internbudget 2016 ännu inte är helt klar på detaljnivå går det 
inte i dagsläget att rälrna fram några bidragsbelopp. 

Beredning 
UN AU§ 3/2015 

Beslut 
Bidragsbeloppen tas vid nämndens sammanträde i mars. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Ekonom Lena Cederlund 

Justenngsmannens s1gn Bcslutsexpedtetmg 

h~· 
U!dt agsbestytkande 

S1da 

1 0(28) 



Alvest a 
l._ommun 

Utbildningsnämnden 

UN § 11 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2016-02-17 

Dnr 2015/205.601 
Dnr 2016/126.601 
Dnr 2016/127.601 

Utbildningsnämndens IT -strategi, lärplattform och 
basnivåer för elevdatorer 

Beslutsunderlag 
l. Projektplan GAFE/Chromebooks, 2015-12-10 
2. Tjänsteskrivelse, 2016-01-26 

Redogörelse 
Utbildningsnämnden beslutade i UN § 20/2015-04-22 att ge 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till en IT 
-strategi. Förslaget presenterades och godkändes i UN § 116 på 
nämndens sammanträde 2015-12-09. 

IT -strategin är avsedd att fungera som vägledning och stöd för de 
pedagogiska verksamheternas planering och utveckling. strategin 
innehåller långsiktiga övergripande mål vilka konkretiseras genom 
definierade arbetssätt och praktiska åtgärder i IT -planen. 

Det beslutades vidare i UN § 116/2015 om en övergång till 
Chrornebooks direkt ht 16 med projektstartjan 2016 (såvida en 
klasspilot under vt 16 visar att det är tekniskt genomförbart). 
Förvaltningen fick i uppdrag att till arbetsutskottets första 
sammanträde 2016, i en projektbeskrivning beskriva hur detta beslut 
ska implementeras samt finansieras. 

IT-utvecklare Carolina Sanderberg redogör får ärendet: Pilotklass för 
Chromebooks, basnivåer får elevdatorer samt införande av 
lärplattform. 

Beredning 
UN AU§ 4/2015 

Beslut 
l. Pilot av lärplattfonn genomförs under h t 2016 för att införas under 2017. 

2. Basnivåer gällande elevdatorer fr.o.m. läsår 16/17: 

F-5: l :2 

Beslutsexpechetmg U t ch agsbestyi kande 

S1da 

11 (28) 



Alvest a 
t .. ommun 

Utbildningsnämnden 

6-9: 1:1 

IM: 1:1 

Sammanträdesprotokoll 
Sammantradesdatum 

2016-02-17 

Förskolor: Tillgång till interaktiv projektor alt. interaktiv 
skrivtavla på varje förskola samt 3 lärplattor/avdelning. 

Basnivåerna uppfylls i olika etapper och ska vara uppfyllda senast 
15 juni läsår 18/19. 

3. Elever på Introduktionsprogrammet (IM) erbjuds en personlig 
elevdator och omfattas därigenom av samma l: l-princip som 
elever i år 7-9. Beslut gäller fr.o.m. 2016-03-01, men ska införas 
successivt. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

IT-utvecldare Carolirra Sanderberg 

Utbildningsförvaltningens verksamhetschefer 

Justenngsmiinnens s1gn 

n -~-
Beslutsexped~eung Utch <~gsbestyikande 

Slda 

12(28) 



Alvest a 
l 'lom mun 

Utbildningsnämnden 

UN § 12 

Sammanträdesprotokoll 
Sam mantradesdatum 

2016-02-17 

Dn r 2015/648.007 

Internkontroll 2015 -sammanställning 

Beslutsunderlag 
l. Återrapportering av utbildningsnämndens internkontroll 2015, 

2016-01-25 

Redogörelse 
Enligt de förvaltningsövergripande anvisningarna för intern kontroll 
2015 (2015-08-12) från kommunens ekonomi- och upphandlings
avdelning är nämnden skyldig att, till kommunstyrelsen, i samband 
med årsredovisningens upprättande, rapportera fel/brister som 
konstaterats i vid uppföljningen av den interna samt den 
kornmunövergripande kontrollplanen. Denna rapport ska enligt 
samrna anvisning vara politiskt behandlad och tillgänglig senast 21/12 
2015. 

Kommunstyrelsen ska sedan utvärdera kommunens samlade system 
för intern kontroll med utgångspunkt från nämndemas uppföljnings
rapporter. 

Utbildningsnämnden beslutade i UN § 122/2015-12-09 att skjuta 
ärendet till februarimötet 2016, på grund av att inget underlag hunnits 
tas fram i tid. 

T.f. förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden redogör för ärendet. 

Beredning 
UN AU§ 12/2015 

Beslut 
Beslutsunderlaget Aterrapportering av utbzldningsnamndens 
znternkontroll2015, 2016-01-25 godkänns och skickas till 
kommunstyrelsen. 

Protokollet ska skickas till 

Aleten 

K valitetsutvecklare Helena O delgård 

Kommunstyrelsen 

Beslntscxpedtenng Utdtagsbeslyt kand e 

Slda 

13(28) 



Alvest a 
1-.ommun 

Utbildningsnämnden 

UN § 13 

Internkontrollplan 2016 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll 
Sammantrådesdatum 

2016-02-17 

Dnr 2015/674.007 

l. Förslag till internkontrollplan 2016, 2016-01-25 

Redogörelse 
Enligt de förvaltningsövergripande anvisningarna för intern kontroll 
2015 (2015-08-12) från kommunens ekonomi- och upphandlings
avdelning ska nämnden varje år i samband med fastställande av 
internbudget anta en särskild plan för den interna kontrollen. 

Utbildningsnämnden beslutade i UN AU§ 80/2015 att skjuta ärendet 
till februarimötet 2016, på grund av att inget underlag hunnits tas fram 
i tid. 

Det aktuella förslaget grundar sig på innehållet i internkontrollplan 
2015, men formen för internkontroll har efter utvärdering justerats till 
att handla om att det inom varje fokusområde finns fungerande rutiner 
som följs. 

T .f. förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden redogör för ärendet. 

Beredning 
UN AU§ 13/2015 

Beslut 
Beslutsunderlag Forslag tzll mternkontrollplan 2016, 2016-01-25 
godkänns. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Kvalitetsutvecklare Helena Odelgård 

Integrationssamordnare Yvonne F j eldheim -Ek 

Verksamhetschef för grundskolan Kennert Svensson 

Kommunstyrelsen 

Beslutsexpedteung Utdragsbeslytkande 

Stda 

14(28) 



Alvesta 
J .. ommun 

Utbildningsnämnden 

UN § 14 

Sammanträdesprotokoll 
Sammantradesdatum 

2016-02-17 

Dnr 2016/92.291 
Dnr 2016/102.002 

Godkännande av delegationsbeslut-temporär lösning för 
utbildningsnämndens lokalbehov inför läsåret 2016/17 

Beslutsunderlag 
l. Utbildningsnämndens lokalbehov inför läsåret 2016/17, 

Temporär lösning, 2016-02-03 
2. Delegationsbeslut, 2016-02-03 

Redogörelse 
För att hantera en akut lokalbrist i skolor och förskolor i augusti 2016 
behövs det en temporär lokallösning i väntan på mer permanenta 
lösningar. I det här läget skulle ett antal moduler behöva beställas till 
Moheda, Vislanda och Alvesta, enligt framtaget beställningsunderlag. 

Enligt Temporar rutin avseende handlaggning/beslut avseende 
hyresavtal, byggprojekt m. m, 2015-09-23 ska man vid lokalbehov 
skicka en politisk behandlad beställning till kommunens 
lokalsamordnare. Då denna beställning är mycket brådskande togs 
beslutet på delegation av ordforande Lars-Olof Petersson (S) på 
utbildningsnämndens vägnar. 

Beredning 
UN AU§ 7/2015 

Beslut 
Delegationsbeslutet godkänns. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Utredare Gudrun Henriksson Wikerstål 

Lokalsamordnare Gert Bengtsson 

Beslutsexpecheimg Utdwgsbestyilmnde 

S1da 
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Alvest a 
l~ommun 

Utbildningsnämnden 

UN § 15 

Sammanträdesprotokoll 
Sammantradesdatum 

2016-02-17 

Dnr 2016/78.337 

Utemiljö på Skogsbackens förskola 

Beslutsunderlag 
l. Tjänsteskrivelse, 2016-01-22 

Redogörelse 
Biträdande förskolechefKristin Ljungqvist har i en tjänsteskrivelse 
påtalat vikten av att det inom en snar framtid sker något med 
utemiljön på skogsbackens förskola. 

T .f. förvaltningschef Gunilla Kai j Bevheden redogör för ärendet. 

Beredning 
UN AU§ 10/2015 

Beslut 
l. Utbildningsnämnden ger Allbohus i uppdrag att med en 

arbetsgrupp från skogsbackens förskola (till vilken representant 
från FSP bjuds in att medverka) samt en landsskapsarkitekt, 
ta fram förslag till mer välanpassad utemiljö. 

2. Utbildningsnämnden beslutar att äska medel till projektet 
från Migrationsanslaget 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Kommunstyrelsen 

Färskolechef Kristin Ljungqvist 

Allbohus 

~ngsmannens stgn 

1} Jr· 
Beslutsexpedtetmg U t d t ags bestyt kan de 

S1da 

16(28) 



III Alvesta 
E$fill'\ommun 

Utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sam mantrådesdatum 

2016~02~17 

UN § 16 Dnr 2016/77.629 

Fritidsklubb på Grönkullaskolan 

Beslutsunderlag 
l. Tjänsteskrivelse, 20 16~0 l ~25 

Redogörelse 
Under hösten 2015 har en handlingsplan arbetats fram för att skapa en 
trygg skolmiljö på Grönkullaskolan. En del i planeringen får detta är 
att se på elevernas hela skoldag och fritid. Det finns många barn i 
Alvesta som är i behov av läxhjälp och tillgång till fritidsaktiviteter 
efter ordinarie skoldag är slut. 

Som ett mål att förbättra trygghet och integration samt skapa positiva 
sysselsättningar får våra mellanstadieelever föreslås att det skapas en 
fritidsklubb, efter skoltid, för elever i årskurs 4~6 på Grönkullaskolan. 

Handlingsplanen fårslag att öppna en fritidsklubb (öppen verksamhet) 
sker i projektform under 2016, för att utvärderas i slutet av året. Då 
det föreslås vara ett projekt är ambitionen att verksamheten ska starta 
så snart det är möjligt. 

T.f. rektor Carsten Wulfredogör för ärendet. 

Beredning 
UN AU§ 8/2015 

Beslut 
l. Utbildningsnämnden godkänner projektförslaget att under 2016 

bedriva fritidsklubb på Grönkullaskolan under fårutsättning att 
finansiering tilldelas från kommunstyrelsen eller verksamheten 
ryms inom budget. 

2. Utbildningsnämnden beslutar att en arbetsgrupp bestående av t.f. 
rektor (sammankallande), biträdande rektor, fritidsgårdschef och 
fältassistent snarast tar fram en projektplan med budget och att 
denna lämnas till utbildningsnämndens ordförande samt 
registrator. 

3. T.f. rektor uppdras att på ett tidigt stadium ta hjälp av elevrepresentanter i 
fritidsklubbens utfonm1ing. 

4. Utbildningsnämndens ordförande gör framställan om medel till 
kommunstyrelsen i enlighet med den framtagna projektplanen. 

Utdtagsbestytkande Beslutsexpedtetmg Jus% ngsmannens stgn 

VZI~ 

S1da 
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• Alvesta 
lfi.IPI'iommun 

Utbildningsnämnden 

Protokollet ska skickas till 

Aleten 

Kommunstyrelsen 

T.f. rektor Carsten Wulf 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2016-02-17 

Verksamhetschef för grundskolan Kennert Svensson 

Justenngsmannens stgn 

~ ~( 
Beslutsexpedteung Utdtagsbestytkande 

S1da 
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Alvest a 
l'iommun 

Utbildningsnämn den 

UN § 17 

Sammanträdesprotokoll 
Sammantradesdatum 

2016-02-17 

Dnr 2016/76.337 

Yttre skolmiljö på Grönkullaskolan 

Beslutsunderlag 
l. Tjänsteskrivelse, 2016-01-25 

Redogörelse 
Under hösten 2015 har skolledningen på Grönkullaskolan arbetat fram 
en handlingsplan för en ökad trygg fysisk och social skolmiljö. En del 
i handlingsplanen är att skapa en bättre skolgårdsmiljö, dels genom att 
tydliggöra skolgårdens område och dels genom att få mer ytor for lek, 
rörelse och socialsamvaro. 

T.f. rektor Carsten Wulfredogör för ärendet. 

Beredning 
UN AU§ 9/2015 

Beslut 
l. Utbildningsnämnden ger Allbohus i uppdrag att tillsmmnans 

med en arbetsgrupp från Grönkullaskolan samt en 
landsskapsarkitekt ta fram förslag till ny skolgård som utgår 
från målsättningen att dels tydliggöra skolgårdens område och 
dels få mer ytor för lek, rörelse och socialsamvaro samt möjlighet 
att använda skolgården som pedagogiskt redskap. Även särskolans 
behov ska beaktas. 

2. Utbildningsnämnden beslutar att äska medel till projektet från 
Migrationsanslaget. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Kommunstyrelsen 

T.f. rektor Carsten Wulf 

Verksamhetschef för grundskolan Kennert Svensson 

Allbohus 

Beslutsexpedtettng UtdtagsbestyJ kande 

S1da 
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Alvest a 
l'iommun 

Utbildningsnämnden 

UN § 18 

Sammanträdesprotokoll 
Snmmantradesdatum 

2016-02-17 

Dnr 2015/370.615 
Dnr 2016/80.615 

Nya utbildningar på All bo lärcenter 2016 

Beslutsunderlag 
l. AVO på arabiska, 2016-01-26 
2. AVO, serviceassistenter, 2016-01-26 
3. Traineeutbildningar, 2016-01-27 

Redogörelse 
Följande tre utbildningar är redo för beslut om start 2016 på All bo 
lärcenter: 

AVO (alternatzv vård- och omsorgsutbzldning) på arabiska 

Ett utbildningsupplägg är framtaget för att korta studietiden for 
arabisktalande nyanlända med intresse av att jobba inom omsorgen. 

A VO (alternativ vård- och omsorgsutbildning) l av 3 moduler, 
serviceassistenter 

Ett utbildningsupplägg är framtaget som bygger på tre moduler, där 
man blir anställningsbar redan efter modul l. 

Traineeutbildnmgar for ungdomar 20-24 år 

15 traineeutbildningsplatser har beviljats från Skolverket för 2016. 
Utbildningsformen vänder sig till ungdomar som har en gyronasie
examen men vill byta inriktning och är arbetssökande samt i åldern 
20-24 år. 

Beredning 
UN AU§ 5/2015 

Beslutsgång 
Benny Lundh Johansson (SD) avstår från att rösta i punkt 1-3 

Anne Grotmaak (V) yrkar att beslutet i punkt 2 förtydligas med att 
detta är steg l av 3 planerade steg, enligt följande: Att starta AVO 
(alternativ vård- och omsorg) modull av 3 z Al/bo farcenters regi i 
augustz 2016 under forutsattnzng att fler an 15 anmals 

Beslut 1-3 tas genom acklamation. 

Beslu!sexped~enng Utchagsbestyikande 

SidD 
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Alvest a 
l'lommun 

Utbildningsnämnden 

Beslut 

Sammanträdesprotokoll 
Sam mantradesdatum 

2016-02-17 

l. Att starta A VO (alternativ vård- och omsorg) på arabiska 
i Allbo lärcenters regi i augusti 2016, under förutsättning 
att ovan nämnda finansieringsmodell fastställs. 

2. Att starta AVO (alternativ vård- och omsorg) modull av 3 i 
Allbo lärcenters regi i augusti 2016 under förutsättning att fler 
än 15 anmäls. 

3. Att erbjuda ungdomar som uppfyller laaven en utbildningsplats som 
trainee inom främst elevassistent och Vård- & omsorgsutbildnmgarna 
Gobb inom välfärdssektorn och bristyrken enhgt AF) att starta i augusti 
2016 i Allbo lärcenters regi. Utbildningsplatserna finansieras av beviljat 
statsbidrag. 

Reservationer etc 
Benny Lundh Johansson (SD) avstår från att rösta i punkt 1-3. 

Protokollet ska skickas till 

Aleten 

T.f. verksamhetschef för gymnasie- och vuxenutbildning Daniel 
Söderberg 

Beslutsexped1e1mg Utd1agsbesiy1kande 
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Alvest a 
l~ommun 

Utbildningsnämnden 

UN § 19 

Sammanträdesprotokoll 
Sammantrådesdatum 

2016-02-17 

Dn r 2016/79.619 

Allbo lärcenters utbildningsutbud 2016 

Beslutsunderlag 
l. Verksamhetsplan för ALC, 2016-01-17 

Redogörelse 
T .f. verksamhetschef för gymnasie- och vuxenutbildning Daniel 
Söderberg presenterar All bo lärcenters utbildningsutbud 2016. 

Beredning 
UN AU§ 6/2015 

Beslut 
Verksamhetsutbudet för Allbo lärcenter 2016 godkänns som beskrivit 
i beslutsunderlag Verksamhetsplanfor ALC, 2016-01-17 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

T.f. verksamhetschefför gymnasie- och vuxenutbildning Daniel 
Söderberg 

Juslenngsmimnens stgn Beslutsexpedtenng Utchagsbesty1 kand e 

h~· 
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Alvest a 
l 'lom mun 

Utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sam mantradesdatum 

2016-02-17 

UN § 20 Dnr 2016/81.003 

Uppföljning av uppdrag från KF 

Beslutsunderlag 
l. Återrapportering, 2016-01-27 

Redogörelse 
Enligt en rutin upprättad på kommunledningskontoret 2015-10-29 ska 
en sammanställning av nämndernas samtliga uppdrag från 
kommunfullmäktige, inklusive ärenden som delegerats till nämnderna, 
årligen redovisas till kommunfullmäktige i april och oktober. 

Följande beslut redovisas: 

KF§ 120/2014 Reglementen får samtliga nämnder 

KF§ 99/2015 (punkt 7+9) Mål och budget 2016 samt plan 2017-2018 

KF§ 131/2015 (punkt 2-3) Delårsrapport per augusti 2015 

KF § 180/2015 (punkt l +2) Redovisning avseende "Översyn och 
genomlysning" uppdrag till Kommunstyrelsen från 
Kommunfullmäktige 

Beredning 
UN AU§ 14/2015 

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner återredovisningen enligt 
Återrapportermg, 2016-01-27 och skickar den vidare till 
kommunfullmäktige. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Kommunfullmäktige 

Beslutsexpedteung Utdtagsbestytkande 

S1da 
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Alvest a 
l~ommun 

Utbildningsnämnden 

UN § 21 

Sammanträdesprotokoll 
Sammantrådesdatum 

2016-02-17 

Dnr 2016/102.002 

Redovisning av delegationsbeslut 

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. 

Delegationsbeslut z utbildningsforvattningens diariumfrån 2015-11-
15 tzll2016-01-15 

- Förskaleplats i Växjö kommun, 2016/13-14, 2016/2 

-Placering i fritidshem, 2016/5, 2015/704 

-Ansökan om utbildning via NTI, 2015/741, 2015/713 

-Placering i förskoletdass på Friskolan Kronobergshed, 2015/740, 
2015/728, 2015/727, 2015/726, 2015/725,2015/724, 2015/682, 
2015/681, 2015/680 

-Ansökan om Skolskjuts, 2015/739, 2015/738, 2015/737, 2015/736, 
2015/721, 2015/720 

-Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende, 2015/669 

-Utökning av tid i förskola, 2015/734, 2015/733, 2015/702, 2015/568, 
2015/567, 2015/550, 2015/373, 2015/372, 2015/250, 2015/209, 
2015/207, 2015/206, 2015/149, 2015/148, 2014/389, 2013/411 

- Arbetsår 2016-2017 för elever och personal inom skola och 
barnomsorg, 2015/723 

- Kombinerat tåg- och busskort för elevresor, 2015/722, 2015/714, 
2015/709, 2015/697, 2015/670 

-Placering på Änglagårds förskola, 2015/718 

-Placering vid annan enhet inom Alvesta kommun, 2015/717, 
2015/710, 2015/708, 2015/707, 2015/706, 2015/705,2015/677 

-Mottagande av barn i grundskola från Osby kommun, 2015/698 

-Ansökan om gymnasial yrkesutbildning, 2015/690 

-Elev till Bergundaskolan i Växjö kommun, 2015/686 

-Mottagande av barn i förskolan från Olofströms kommun, 2015/676 

Beslutsexpedtetmg U t d! agsbestyi kand e 
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Alvest a 
lttommun 

Utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammantrådesdatum 

2016-02-17 

-Beslut angående bidrag för studieresa vid folkhögskola, 2015/495, 
2015/274 

-Placering i förskola, 2015/490,2015/109 

-Placering på fritidshem, 2015/428 

-Elev till skola i Växjö kommun, 2015/317 

- Stipendier från Alvesta Grundskolas Samfond- 2015, 2015/271 

- Rektorers anmälan samt delegationsbeslut i arbete mot kränkande 
behandling, 2015/173 

Beslut kvartal4 2015- LSS och mottagande i särskola 

150615 Bifallsbeslut dagl. Verksamhet LSS § 9.10 

150615/151001 Bifallsbeslut bostad med särskild service för vuxna 
LSS § 9.9 

151007 Bifallsbeslut utökning av korttidsvistelse LSS § 9.6 

151 O 13 Beslut mottagande i särskola Slwllagen 7 kap 5 § 

151112 Beslut mottagande i särskola skollagen 7 kap 5 § 

151112 Beslut mottagande i särskola Siwilagen 7 kap 5 § 

151203 Beslut mottagande i särskola Siwilagen 7 kap 5 § 

151215 Beslut mottagande i särskola Skollagen 7 kap 5 § 

151230 Bifallsbeslut korttidsvistelse LSS § 9.6 

151207 Bifallsbeslut korttidstillsyn LSS § 9.7 

151105 Bifallsbeslut korttidstillsyn LSS § 9.7 

151217 Bifallsbeslut Korttidsvistelse LSS § 9.6 

151217 Bifallsbeslut ledsagning LSS § 9.3 

Ordförandebeslut 

160205 Mindre lokalförändring på Mo h edasko lan, 2016/95 

Remissyttrande till annan myndighet 

160125 Yttrande till skolinspektionen, 2016/65 

160125 Remissyttrande till motion KS 2015/510,2015/745 

160125 Remissyttrande till motion KS 2015/493, 2015/744 

Juste1mgsmannens sign Beslutscxpedtetmg Utdtagsbestytkande 
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Alvest a 
l~ommun 

Utbildningsnämn den 

Sammanträdesprotokoll 
Sammantradesdatum 

2016-02-17 

Utbildningsnämndens antagningsutskott 

Protokoll från sammanträde 160201, 2016/75 

Tidsbegränsade vidaredelegationer 

Vidaredelegation av skolskjutsansvar, 2016/73 

Beslut 
Delegationsbesluten godkänns. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

J ustermgsmannens stgn Beslutsexpedtetmg 

h~ 
Utdtagsbestytkande 

S1da 
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Alvest a 
l~ommun 

Utbildningsnämnden 

UN § 22 

Meddelanden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammantradesdatum 

2016-02-17 

Dnr 2016/103.009 

l. KF§ 186/2015 samt Arkivreglemente för Alvesta kommun, 
NUT 2015/752.004 

2. Arkivmyndigheten och dess ansvar, 2016-01-05 NUT 2016/38.004 

3. KF§ 173-174/2015 Entledigande och val av ersättare i utbildningsnämnden 

4. KF§ 201/2015 Avskaffande av vårdnadsbidraget, 2016/106.648 

5. KS AU§ 141/2015 Informationsärende avseende rådgivningsrapport 
"Kostnadsutveckling och resursfördelning inom utbildningsnämnden", 
2015/730.049 

6. Avstängning av elev på Hagaskolan (5 kap 16 § SL), 
NUT 2016/36.607 

7. Inspektionsrapporter FSP förskolor och skolor, NUT 2016/15-27, 2016/7-12 

8. Remissyttrande från utbildningsfcirvaltningen till motion 
KS 2015/510, 2015/745 samt KS 2015/493, 2015/744 

Beslut 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

BeslutsexpedJeung Utchagsbestytkande 

S1da 
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Alvest a 
l~ommun 

Utbildningsnämn den 

UN § 23 

Sammanträdesprotokoll 
Sammantradesdatum 

2016-02-17 

Dnr 2015/693.007 

Revision av UNs styrning och uppföljning 

Beslutsunderlag 
l. skrivelse från revisorerna, 2016-02-05 
2. Revisionsrapport, 2016-02-05 

Redogörelse 
På uppdrag av revisorerna i Alvesta kommun har PwC genomfört en 
granskning av utbildningsnämndens styrning och uppföljning samt 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt gentemot utbildningsnämnden. 

Revisorerna har överlämnat rapporten till kommunstyrelsen och 
utbildningsnämnden och önskar senast den 22 april 2016 få en 
redogörelse för vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning 
av rapporten. 

Beslut 
Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till 
redogörelse till UN AUs sammanträde 2016-03-09. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

T.f. förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 

Beslutsexpedtetmg Utdtagsbestytkande 
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