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Beslutande 

 

 

Lars-Olof Petersson (S) ordf 

 

 

 
 Ilich Idensjö (S)  
 Thomas Hedevik (S) Ersätter Adelisa Barakovic (S) 
 Rolf Marklund (S)  
 Mats Nilsson (C) 1:e vice ordf  
 Ingrid Salomonson (C) 

Gunilla Gustafson (M) 

Ersätter Jonas Engkvist (C) 

 
 Björn Tisjö (M) 2:e vice ordf  
   
   
   
Övriga deltagare Lena Cederlund, ekonom § 80 - 84  
 Marita Vik, ekonom § 80 - 84  
 Ewa Ringius, Lärarförbundet  
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Justering tid och plats Alvesta 2016-11-02 kl. 14.00  
 
 
Sekreterare 

 

 

 Peggy Hall  

Ordförande 
 

 

 Lars-Olof Petersson (S)  

Justerare 

  

 

 

Björn Tisjö (M) 

 

 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-10-26 

Anslaget under tiden 2016-11-03 – 2016-11-24 

Förvaringsplats  Utbildningsförvaltningen, Parkgatan 4, Alvesta 
 
 
Underskrift   
 Peggy Hall  
  Utdragsbestyrkande 
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UN § 80 Dnr 2016/103.009 

Godkännande av dagordning 

Redogörelse 

Dagordningen godkänns med följande ändringar: 

Ärende 7 – Mål och budget lyfts ur och behandlas på extra 

nämndsammaträde den 14 november kl. 13.00. 

Ärende gällande Lokalsituation för gymnasieskolans 

introduktionsprogram (IM) på Bulten i Alvesta tillkommer och 

behandlas som ärende 4. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 81 Dnr 2016/103.009 

Informations- och diskussionsärende 

Informationsunderlag 

1. Sjukfrånvarostatistik per augusti 2016 

2. Barn- och elevtal t o m september 2016  

Redogörelse 

Sjukfrånvarostatistik per augusti 2016 och statistik över barn- och 

elevtal till och med september 2016 presenterades för nämnden. 

Statistiken visar på en negativ trend gällande sjukfrånvaron. 

Förvaltningen har fått i uppdrag från arbetsutskottet att arbeta vidare 

med denna fråga (UN AU § 67/2016). Barn- och elevtalsstatisktiken 

visar på en förväntad ökning inom grundskolan samt på en stor 

minskning i förskolan. 

Ordföranden informerade nämnden om följande: 

1. Utbildningsförvaltningen har flyttat till nya lokaler på Storgatan i 

Alvesta. Det kommer att vara öppet hus den 11 november. 

2. Skolinspektionen har varit på besök gällande mottagande av 

nyanlända. Thomas Hedevik (S), Mats Nilsson (C) och Björn 

Tisjö (M) deltog vid besöket. 

3. Det är på gång med en komplettering av lekredskapen vid 

Skogsbackens förskola för att skapa en trevligare utemiljö. 

Förvaltningschefen informerade nämnden om följande: 

1. Skolinspektionen är nöjd med det underlag som nämnden 

inkommit med gällande åtgärder på Grönkullaskolan med 

anledning av vitesföreläggandet. Föreläggandet kvarstår dock och 

Skolinspektionen kommer att göra ett uppföljningsbesök under 

2017. 

2. Lärarlönelyftet har precis blivit klar och förvaltningschef 

informerade om hur fördelningen ser ut. 105 lärare av 184 

behöriga har fått del av lärarlönelyftet. Information om detta 

kommer att skickas ut till lärarna. Lärarlönelyftet är ett statligt 

bidrag och lönetillägget pågår så länge som det statliga bidraget 

gäller.  

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 82 Dnr 2016/092.291 

Lokalsituation för gymnasieskolans introduktionsprogram 
(IM) på Bulten i Alvesta 

Redogörelse 

På sammanträdet informerades kring lokalsituationen för 

gymnasieskolans introduktionsprogram (IM) på Bulten i Alvesta. De 

fackliga företrädarna har med anledning av arbetsmiljösituationen på 

Bulten inkommit med en begäran om åtgärder enligt 6 kap. 6 a § 

arbetsmiljölagen, vilka ska vara vidtagna senast v 45. Det pågår en 

inventering över möjliga lokaler för att lösa problemet på både kort 

och lång sikt. Återkoppling från kommunens lokalsamordnare sker till 

förvaltningschef den 2 november. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att ge ordförande i uppdrag att tillskriva 

kommunledningen angående lokalsituationen på Bulten. 

Protokollet ska skickas till 

Lars-Olof Petersson (S) 

Akten 
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UN § 83 Dnr 2016/135.042 

Budgetuppföljning per september 

Beslutsunderlag 

1. UN AU § 69, 12 oktober 2016 

2. Månadsuppföljning per september 2016 inkl. tabell ”stoppljus” 

Redogörelse 

Helårsprognosen per september för utbildningsnämnden visar på en 

total negativ avvikelse mot budget med 9,1 mnkr vilket är en 

förbättring med 1,3 mnkr jämfört med helårsprognosen per augusti. 

De största avvikelserna återfinns inom verksamhet för förskola och 

grundskola. Avvikelserna inom dessa verksamhetsområden beror i 

huvudsak på lokalkostnader och kostnader för köp av utbildning. 

Enheterna lyckas till stora delar hålla sina budgetar. Prognosen gäller 

under de förutsättningar som finns i dagsläget. 

Särskola och LSS-verksamhet visar på en positiv avvikelse mot 

budget på ca 1 mnkr vilket beror på ett minskat antal LSS-placeringar. 

Även musikskolan och fritidsgårdarna visar ett positivt resultat vilket i 

stort beror på vakanser som ej tillsatts. 

Ospecificerade intäkter på 1,9 mnkr samt köp av utbildning är osäkra 

poster i prognosen. Migrationsverket dröjer med beslut angående 

återsökta medel vilket bidrar till osäkerheten. 

Beredning 

UN AU § 69 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att: 

1. Godkänna redovisningen av uppföljning per september 2016. 

2. Ge 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 

Ekonomi 

Akten 
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UN § 84 Dnr 2015/331.041 

Utvärdering av stegvis resursfördelning 

Beslutsunderlag 

1. Utvärdering, 18 oktober 2016 

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 till nämndens sammanträde i september. 

Enligt planen för den stegvisa resursfördelningen ska totalt 11 

avstämningar göras under året (ej per juli). Hittills har 8 hunnit göras. 

Vid avstämning mäts elevtal och intervaller. Reglering görs sedan 

utifrån beslutade intervaller och nivåer. Under 2016 är utgångs-

punkten de elevtal och volymtimmar som förvaltningen stämt av med 

enheterna. Dessa jämförs sedan mot uppmätta elev- och volymtimmar 

vid avstämningsdatum. 

Det finns svårigheter gällande avstämningar för förskolan då antalet 

volymtimmar sjunker kraftigt under hösten när barnen börjar i 

förskoleklass. De intervaller för fördelning till förskolan som togs i 

beslutet behöver eventuellt ändras. Förvaltningen föreslår därför att 

avvakta med reglering gällande förskolan under hösten. En ny 

uppföljning kommer att göras av modellen i samband med bokslutet 

då intervallerna kommer att ses över. Uppföljning av systemet 

kommer fortsättningsvis att ske halvårsvis en gång per termin med 

information till nämnden vid varje tillfälle.  

Beredning 

UN AU § 70 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att: 

1. Godkänna utvärderingen av modellen för stegvis resursfördelning. 

2. Avvakta med reglering gällande förskolan till dess att ytterligare 

avstämningar gjorts. 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomi 

Akten  
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UN § 85 Dnr 2016/ 135.042 

Anmälan från Antagningsutskottet till Utbildningsnämnden 
om överskridande av budgetanslag för 2016 

Beslutsunderlag 

1. UN AU § 71, 12 oktober 2016 

Redogörelse 

Antagningsutskottet har nämndens delegation att fatta beslut gällande 

köp av utbildning för enskilda gymnasieelever samt köp av främst 

yrkesutbildning för vuxna kommunmedborgare. Köp av kurser inom 

Komvux/gymnasial vuxenutbildning för enskilda är dock delegerat till 

rektor på Allbo lärcenter. För köpen ovan finns en gemensam budget 

på 350 tkr. 

Antagningsutskottet har beslutat att ordföranden får i uppgift att 

tillsammans med handläggare Helena Kastrup formulera en skrivelse till 

utbildningsnämnden för att beskriva antagningsutskottets ekonomiska 

läge (UN ANT § 38/2016). I tabellen nedan redovisas kostnader 2016: 

Komvux annan kommun 210 tkr Kan bli mer 

SFI   16 tkr  

Yrkesvux 280 tkr Endast en utbildnings-

plats beviljad 2016. 

Övriga beviljade tidigare 

år, är pågående 2016. 

NTI   70 tkr Kan bli mer 

Summa 576 tkr  

Tilläggsbelopp för 

gymnasieelever* 

1 721 tkr Hela året 

Folkhögskola (kost, resor, 

böcker)* 

60 tkr Hela året 

*Antagningsutskottet beslutar om posterna om tilläggsbelopp för gymnasieelever 

samt folkhögskola. Dessa kostnader budgeteras tillsammans med övrigt köp av 

gymnasieutbildning och belastar således inte antagningsutskottets budget. 

Beredning 

UN AU § 71 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen om 

antagningsutskottets budgetläge 2016 till protokollet. 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-10-26 9(22) 

Utbildningsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Protokollet ska skickas till 

Antagningsutskottet 

Ekonomi 

Akten 
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UN § 86 Dnr 2016/508.880 

Biblioteksplan 2016 - 2018 

Beslutsunderlag 

1. UN § 68, 12 oktober 2016 

2. Förslag till Biblioteksplan 2016-2018 

3. UN § 49, 22 april 2015 (dnr 2015/186.880) 

Redogörelse 

Bibliotekslagen fastställer i 17 § att varje kommun ska ha en 

biblioteksplan. I denna plan ska folkbiblioteksverksamheten (som 

styrs av Bibliotekslagen), skolbiblioteksverksamheten (som främst 

styrs av Skollagen) samt eventuell övrig biblioteksverksamhet, t. ex 

sjukhusbibliotek, som finns inom kommunen finnas beskriven. 

Biblioteksverksamheten i Alvesta består av folkbibliotek och 

skolbibliotek.  

Från och med 2015 måste alla kommuner som söker inköpsstöd till 

folk- och skolbibliotek ha en beslutad biblioteksplan. Alvesta 

bibliotek har i dagsläget ingen gällande biblioteksplan. Utbildnings-

nämnden gav 22 april 2015 (UN § 49) bibliotekschefen i uppdrag att 

ta fram förslag till en biblioteksplan för beslut i nämnden senast 

oktober 2016. Då planen gäller övergripande för Alvesta kommun 

behöver kommunfullmäktige besluta om den.  

Beredning 

UN § 68 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta 

förslaget på biblioteksplan 2016-2018  för Alvesta kommun. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Akten 
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UN § 87 Dnr 2016/092.291 

Information om plan för temporära lokallösningar 

Beslutsunderlag 

1. UN AU § 76, 12 oktober 2016 

Redogörelse 

Nämnden har sedan tidigare gett 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 (UN § 65, 

2016-06-08). 

På sammanträdet redogjordes för den översyn av lokalsituationen 

inom utbildningsförvaltningen som har genomförts. I denna har tre 

naturliga områden utkristalliserats: Söder, centrum och norr. Det finns 

förbättringspotential i alla områden, men fokus läggs på centrum på 

grund av många verksamheter i samma byggnad, externa hyresvärdar, 

temporära lösningar samt hyrda lokaler som ej kan utnyttjas.  

Målen är att skapa ett bättre flöde i centrala Alvesta, plana ut gränser 

mellan de östra och västra delarna, minska antalet externa och 

temporära lokaler samt att samla verksamheter inom centrala Alvesta 

för effektivare personalutnyttjande och ekonomiskt mer fördelaktiga 

lokallösningar.  

Beredning 

UN AU § 76 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

informationen om plan för temporära lokallösningar. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 88 Dnr 2016/400.609 

Riktlinjer för skolval 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till riktlinjer för skolval 

Redogörelse 

Kvalitetsutvecklare Helena Odelgård informerade utbildnings-

nämnden 2016-09-07 om rutiner för skolval för grundskolan och 

behovet av fastställda riktlinjer inför läsåret 2017/18.  

Skolval görs under januari till februari för förskoleklass och i mars för 

årskurs 7. Hur elever placeras i kommunens skolor styrs till största 

delen av regelverk i Skollag och förordningar. Huvudregel är att en 

elev ska placeras vid den av kommunens skolor där elevens 

vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om en kommunal skola inte 

har plats för alla elever som sökt, görs ett urval enligt kommunens 

riktlinjer. 

Beredning 

Arbetsutskottet lämnade ärendet utan beredning (UN AU § 77). 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att anta förslaget på riktlinjer för 

skolval. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 89 Dnr 2016/184.609 

Ändring av upptagningsområde för förskola/grundskola 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 20 september 2016 

2. Karta över nyckelkodsområden 

Redogörelse 

För att ge möjlighet till att erbjuda en närliggande skola för alla våra 

elever föreslår förvaltningen nämnden att förändra upptagnings-

områdena för centrala Alvesta. En ändring inom ett av nyckelkods-

områdena för Grönkullaskolan respektive Prästängsskolan är aktuell.  

Beredning 

Arbetsutskottet lämnade ärendet utan beredning (UN AU § 78) 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att nyckelkodsområde 111107 delas upp 

av järnvägen, så att adresserna väster om järnvägen från och med 

höstterminsstart 2017 tillhör Grönkullaskolans upptagningsområde 

och adresserna öster om järnvägen från och med höstterminsstart 2017 

tillhör Prästängsskolans upptagningsområde. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 90 Dnr 2016/262.806 

Måltidsavgifter vid korttidstillsyn och korttidsvistelse  
enligt LSS 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse med bilaga, 5 oktober 2016 

Redogörelse 

Nuvarande avgifter för måltider beslutades i nämnden för Barn och 

ungdom och har gällt sedan 2010-10-01. Livsmedelspriserna har ökat 

sedan dess och det motiverar en mindre höjning av avgifter för 

måltiderna inom LSS. Utbildningsnämnden beslutade 2016-06-08 

(UN § 21) att avvakta med att behandla frågan till ny kostchef är på 

plats i utbildningsförvaltningen. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på nya måltidsavgifter. Största 

ökningen ligger på kvällsmaten, från 15 kr till 30 kr, eftersom den 

anses vara i paritet med middagen och kostnadsskillnaden för de två 

måltiderna därför inte bör vara så stor. 

Beredning 

Arbetsutskottet lämnade ärendet utan beredning (UN AU § 79). 

Yrkande 

Thomas Hedevik (S) yrkar att nuvarande måltidsavgifter vid 

korttidstillsyn och korttidsvistelse justeras enligt konsumentprisindex, 

KPI, från 1 januari 2017 och att priserna därefter årligen justeras 

enligt KPI. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att nuvarande måltidsavgifter vid 

korttidstillsyn och korttidsvistelse justeras enligt konsumentprisindex, 

KPI, från 1 januari 2017 och att priserna därefter årligen justeras 

enligt KPI. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 91 Dnr 2016/359.609 

Yttrande över motion(SD) angående ritualslaktat kött  
i Alvesta kommuns kostpolicy 

Beslutsunderlag 

1. UN AU § 80, 12 oktober 2016 

2. Motion (SD) 

3. Tjänsteskrivelse, 5 oktober 2016 

Redogörelse 

I en motion från Benny Lundh Johanson (SD) redogörs det för att 

utbildning och undervisning i svenska kommunala skolor ska präglas 

av religionsfrihet. Enligt motionären är ritualslaktat kött en form av 

religionsutövning. Motionären yrkar följande: 

1. Alvesta kommun ska inte använda sig utav ritualslaktat kött vid  

produktion av skolmat med mera 

2. Att kostrådet får i uppdrag att införa ställningstagandet i  

första att-satsen, i den kostpolicy för Alvesta kommun som är 

under utarbetande/ska utarbetas. 

Beredning 

UN AU § 80 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att besvara motionen med att 

utbildningsnämnden rättar sig efter de upphandlingsregler som gäller. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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UN § 92 Dnr 2016/509.337 

Yttrande över motion(SD) angående regelverk för utemiljö 
på de kommunala grundskolorna 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 5 oktober 2016 

2. Motion (SD) 

Redogörelse 

I en motion till Kommunfullmäktige från Sverigedemokraterna  

uppmärksammar man att elevers skolprestationer beror på många 

faktorer, varav en av de viktigare är arbetsmiljön, bl a skolgården.  

Idag saknas ett nationellt regelverk för hur stora friytorna skall vara 

för en skola. 

Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige ger lämplig 

nämnd i uppdrag att utreda förutsättningar, kostnader och möjligheter 

att ta fram regelverk kring miniminivå på ”friyta för utevistelse” för 

de kommunala skolorna samt utreder om det redan finns ett liknande 

regelverk i någon annan kommun, som man kan dra erfarenhet av. 

Beredning 

Arbetsutskottet lämnade ärendet utan beredning (UN AU § 81). 

Yrkanden 

Lars-Olof Petersson (S) yrkar att motionen anses besvarad genom 

upprättat förslag på yttrande. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att anse motionen besvarad genom 

upprättat förslag på yttrande. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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UN § 93 Dnr 2016/490.011 

Fördjupad översiktplan för Alvesta tätort 

Beslutsunderlag 

1. UN AU § 82, 12 oktober 2016 

2. Tjänsteskrivelse, 5 oktober 2016 

3. Populärversion av samrådsförslaget 

Redogörelse 

Ett förslag till fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort har upprättats.  

Syftet med planen är att få en tydligare vägledning för hur den byggda 

miljön, infrastrukturen, grönstrukturen och vattenområden ska 

utvecklas i Alvesta tätort.  Förslaget ska nu samrådas enligt Plan- och 

bygglagen.  

Ett förslag på yttrande från nämnden gällande den fördjupade 

översiktsplanen är framtaget. I yttrandet redogörs bland annat för att 

förvaltningen ser ett behov av nya utbildningsplatser i grundskolan 

under de kommande 10 åren mot bakgrund av befolkningsprognoser 

som visar på ett ökat antal barn i dessa åldrar.  Utbildningsnämnden 

har även ett pågående ärende, som behandlar en strategisk översyn av 

behov av förskola och skola i Alvesta tätort till år 2025.  

I yttrandet tas också upp att segregationen i skolan har ökat på senare 

år vilket är ett resultat av boendesegregation. För att förskola och 

skola ska lyckas med sitt uppdrag, behövs en blandad bebyggelse i 

alla delar av tätorten, annars finns risk för en förstärkt och cementerad 

skolsegregation i Alvesta tätort. 

Beredning 

UN AU § 82 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslaget på yttrande som 

nämndens svar på fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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Utbildningsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

UN § 94 Dnr 2016/263.012 

Systematiskt kvalitetsarbete – redovisning av området 
Kunskaper 

Beslutsunderlag 

1. UN AU § 75, 12 oktober 2016 

2. Systematiskt kvalitetsarbete del A – Kunskaper 

3. Åtgärder för utveckling på skol-/förskolenivå 

4. Måluppfyllelse åk 1 och åk 4 

5. Resultat nationella prov åk 3, åk 6 och åk 9 

Redogörelse 

Huvudmannen har ansvar för att ta del av förvaltningens och 

enheternas systematiska kvalitetsarbete. Uppföljningar av olika 

områden i verksamheterna görs enligt en beslutad årscykel som 

tillämpats sedan läsåret 2015/16. 

På sammanträdet redogjordes för uppföljningen av målområde 

Kunskaper. I samband med att enheterna lämnade in underlag 

gällande uppföljningen genomfördes även en gemensam kvalitetsdag. 

Kvalitetsdagen bidrog till att ge ett annat djup och en annan förståelse 

för arbetet som pågår på enheterna samt att ge en större delaktighet 

gällande de utvecklingsområden som identifieras.    

Utifrån uppföljningen av målområde Kunskaper har fyra utvecklings-

områden identifierats på huvudmannanivå: 

- Extra anpassningar och särskilt stöd 

- Lärarnas betydelse för elevernas resultat 

- Säkerställa dokumentation kring elevernas utveckling 

- Skillnad mellan pojkar och flickors resultat 

Beredning 

UN AU § 75 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av område 

Kunskaper i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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Utbildningsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

UN § 95 Dnr 2015/674.007 

Utvärdering av utbildningsnämndens internkontroll 2016 

Beslutsunderlag 

1. UN AU § 73, 12 oktober 2016 

2. Uppföljning av intern kontroll inom utbildningsnämndens 

verksamhetsområde 

Redogörelse 

I utbildningsnämndens internkontrollplan för 2016 (UN § 13/2016) 

finns följande åtta kontrollpunkter med vilka har följts upp enligt 

framtagen checklista under året: Volymförändringar, lokalförsörjning, 

personalförsörjning, integration, skolmat, skolplikt relaterat till 

folkbokföringsadress, skolplikt relaterat till hög frånvaro, samt 

kommunalt aktivitetsansvar 

För samtliga punkter förutom integration konstateras att det finns 

rutiner samt att dessa uppfyller interkontrollplanens krav. För 

punkterna volymförändringar och personalförsörjning konstateras 

dock att rutinen endast följs delvis och för punkten skolplikt relaterat 

till hög frånvaro är det osäkert om rutinen följs. Vad gäller integration 

är det oklart vad som är tänkt ska kontrolleras. Om kontrollpunkten 

ska vara med framöver behöver detta ses över och rutiner tas fram.  

Det pågår ett arbete i kommunen med att ta fram riktlinjer och 

dokument avseende den interna kontrollen med anledning av den 

kritik gällande arbetet med intern kontroll som revisionen lyft fram. 

Resultatet av detta arbete kommer att synas än mer tydligt i nästa års 

interna kontroll, från risk- och väsentlighetsarbetet genom 

uppföljningsarbete fram till avrapportering av den interna kontrollen 

vid avstämningstillfällen. 

Beredning 

UN AU § 73 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

uppföljningen av nämndens plan för intern kontroll 2016. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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Utbildningsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

UN § 96 Dnr 2016/361.007 

Internkontrollplan 2017 

Beslutsunderlag 

1. Förslag på internkontrollplan, 19 oktober 2016 

2. UN AU § 74, 12 oktober 2016 

Redogörelse 

Enligt de förvaltningsövergripande anvisningarna för intern kontroll 

från kommunens ekonomi- och upphandlingsavdelning ska 

nämnderna varje år i samband med fastställande av internbudget anta 

en särskild plan för den interna kontrollen. 

Förslag till internkontrollplan 2017 har beaktat resultatet av 

utvärderingen av internkontrollen 2016. Områden som fortsatt 

behöver kontrolleras har tagits med i planen för 2017. Förvaltningen 

har också gjort en analys av andra väsentliga områden, där en risk att 

inte nå målen kan finnas.  

Då förslaget på internkontrollplan 2017 inte var färdigställt vid 

arbetsutskottets sammanträde beslutade arbetsutskottet att ge 

förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på internkontrollplan till 

nämndens sammanträde. 

Beredning 

UN AU § 74 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslaget på internkontroll-

plan för 2017. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Ekonomi 

Akten 
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UN § 97 Dnr 2016/102.002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 

1. Lista över delegationsbeslut för perioden 2016-09-15 - 2016-10-17  

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 beslutar att godkänna redovisningen av 

delegationsbesluten. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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Utbildningsnämnden 
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Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

UN § 98 Dnr 2016/103.009 

Meddelanden 

Redogörelse 

Inga nya meddelanden till nämnden finns att redovisa. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 


