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l Alvesta 
l~ mun 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2014-12-03 

Utbildningsnämnden 

UN § 92 Dnr 2014/702.009 

Sammanfattning av mandatperioden 

Redogörelse 
Ordförande Thomas Johnsson (M) sammanfattar mandatperioden 
2011-2014. Han upplever att den har varit händelserik. Under 
perioden har nämnden bland annat arbetat med följande ärenden: 

• skolutredning med 10-årsperspektiv (11-14) 
• Mål och visioner (Il) 
• Lokaler: 

-Paviljonger Lunnabacken (Il) 
- Aringsås förskola (11-14) 
-Om- och tillbyggnad av Grönkullaskolan (12) 
- Flytt av Allbo lärcenter till Hjärtenholm och Bulten (13-14) 
- Hagaskolan (13-14) 
-Projektering Mohedaskolan (13-14) 
-Om- och tillbyggnad av Vislandaskolan (14) 
-Ny förskola "Lilla Grönkulla" (14) 
-Handikappanpassning av Mohedaskolan (14) 

• Elevdatorer årskurs 7-9 (Il) 
• Kostorganisation och kostpolicy (11) 
• Sommarskola (11) 
• Läsuppmuntran (11,12) 
• Vårdnadsbidraget (11) 
• Hörselspåret ( 11) 
• Minskning av barngruppemas storlek i förskolorna (12) 
• SKL:s Matematiksatsning PISA 2015 (12) 
• Mjölk vid skolluncher (12) 
• Åtgärdsplaner för budget i balans (12-14) 
• Jämställdhet mellan könen (12) 
• Ny politisk organisation (13) 
• IFO-utredning (13) 
• Förslag att göra Byskolan Blenda till hänvisningsskola (13-14) 
• Karriärtjänster för lärare (13) 
• Klagomålsrutiner (13) 
• Avveckling av gyronasieprogram (13-14) 
• Revidering av delegationsordning (13-14) 
• Förslag på förskola i Blädinge (13) 
• Utbildningar vid Allbo lärcenter (13-14) 
• Riktlinjer för skolskjuts (14) 
• Tåg-/busskort för gymnasieelever (14) 
• Ökat elev-/barnunderlag (14) 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

'\ 13 
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Alvest a 
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Utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2014-12-03 

• Kontinuerlig plan för uppföljning av mål och resultat (14) 
• Miljödiplomering av kommunens förskolor (14) 
• Avveckling av familjedaghemsverksamheten (14) 
• Revidering av antagningsutskottets ärendehantering (14) 
• Ny högstadieskola och namnsättning avden-Hagaskolan (14) 
• Gränsdragning LSS (14) 
• Principer för resursfördelning ( 14) 
• Rutiner för avgiftsfri skola (14) 

Under mandatperioden har man haft sammanträde: 

2011,9 NBU och 12 AU 
2012, 7 NBU och 9 AU 
2013, 2 NBU och 2 AU, 10 UN, 9 AU och 12 ANT 
2014,8 UN, 10 AU och 10 ANT 

Nämnden har bestått av intresserade och engagerade politiker, samt 
tjänstemän som förtjänstfullt berett och tagit fram material. Nämnden 
har i stort varit enade och hittat gemensamma lösningar. 

För några ledamöter avslutas nu det politiska uppdraget, medans för 
andra väntar en tuff uppgift att under kommande fyra år hitta 
lösningar för att utveckla utbildningsnämndens verksamhetsområde. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

Sida 

2(25) 



Alvest a 
l~ mun 

Utbildningsnämnden 

UN § 93 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2014-12-03 

Dnr 2014/300.648 

Ansökan om utökning av Änglagårds förskola 

Redogörelse 
Förvaltningschef Thomas Andersson informerar utbildningsnämnden 
om läget kring Stiftelsen Växjö Islamiska skolas ansökan om 
utökning. Förvaltningsrätten i Växjö har i dom meddelat att Alvesta 
kommun inte har rätt att begränsa Änglagårds verksamhet på det vis 
man gjort. 

Förvaltningen har meddelat huvudmannen att man, genom en tillsyn, 
behöver inhämta information om att alla lagrum följs för 
verksamheten. Ett möte är bokat med Stiftelsen Växjö Islamiska 
skola. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Alvest a 
l~ mun 

Utbildningsnämnden 

UN §94 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2014-12-03 

Dnr 2014/701.109 

Asnenbygdens friskoleförening (Byskolan Blenda) försatt i 
konkurs 

Redogörelse 
Förvaltningschef Thomas Andersson informerar utbildningsnämnden 
att Advokatfirman Glimsjö meddelat att Åsnenbygdens 
friskoleförening (Byskolan Blenda) är försatt i konkurs. 
Utbildningsnämnden har hyrt ut lokalerna till huvudmannen. Thomas 
Andersson bedömer att förvaltningen inte har användning för 
lokalerna. Förhandlingar med Allbohus har inletts. 

I samråd med advokaten kommer överlämningar av handlingar mm. 
ske. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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l~mun 

Ut bildningsnämn den 

UN § 95 

Sammanträdesprotokoll 
Sam manträdesdatum 

2014-12-03 

Dnr 2014/703.608 

Elevernas arbetsår 2015/2016 

Redogörelse 
Förvaltningschef Thomas Andersson informerar utbildningsnämnden 
att påsklovet 2016 föreslås förläggas till veckan efter påsk. 
Anledningen är att det annars blir för kort tid mellan sportlov och 
påsklov. Beslutet kommer stämmas av med Växjö kommun. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Alvest a 
l~ mun 

Utbildningsnämnden 

UN § 96 

Sammanträdesprotokoll 
Sammantradesdatum 

2014-12-03 

Dnr 2013/483.003 

Begäran om ändring i utbildningsnämndens reglemente 

Redogörelse 
Förvaltningschef Thomas Andersson informerar utbildningsnämnden 
att reglementet för utbildningsnämnden måste ändras. En översyn 
kommer göras under nästa år. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Alvest a 
l~ mun 

Utbildningsnämnden 

UN § 96 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2014-12-03 

Dnr 2014/576.022 

Utbildningsförvaltningens personalförsörjning 

Redogörelse 
Förvaltningschef Thomas Andersson informerar utbildningsnämnden 
följande angående personalförsörjning: 

• Måltidschef Sofia Hermansson tjänst är nu klar. Hon tillträder vid årsskiftet. 
• Anställningen av rektor till Hagaskolan är inne i slutfasen. 

Sida 

7(25) 

• Ewa Oscarsson, som varit tjänstledig 6 månader, har meddelat att hon återkommer. 
• Kristina Hedenfalk har sagt upp sig. Organisationen kommer därför att ses över. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 

UN § 97 

Sam manträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 

2014-12-03 

Dnr 2014/169.042 

Ekonomisk redovisning oktober 2014 med helårsprognos 

Beslutsunderlag 
l. Ekonomisk redovisning oktober 2014, 2014-11-12 

Redogörelse 
Utbildningsforvaltningen har sammanställt delårsrapport och 
uppfoljning med helårsprognos per oktober månad. Helårsprognosen 
visar en avvikelse på 36, l mkr mot budgeterat anslag. 

Elev-/barnantal redovisades for nämnden. När budgetramen sätts 
beräknas den till viss del på antalet barn/elever i kommunen. För 2014 
beräknades ramen på 3935 barn/elever men efter befolkningsökning 
ser forvattningen att det verkliga antalet är 4241 barn/elever. Det 
saknas därmed medel for 306 barn/elever. 

Beredning UN AU § 66 
Arbetsutskottet beslutar att foreslå utbildningsnämnden besluta att 
godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att, trots underskottet, godkänna 
redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Budgetuppföljning Utbildningsnämnden 201410 

Nämndens prognos för helåret visar en negativ avvikelse mot budget på ca 36,1 mnkr. 

Biblioteksverksamhet (31 ,34,36) 
Avseende biblioteksverksamheten förväntas ett nollresultat 

Musik/fritid (33,37) 
När det gäller musikskolan så förväntas att verksamheten bedrivs inom budgeterade ramar. 
Beträffande fritidsgårdsverksamheten görs bedömningen att verksamheten kommer att generera en 
negativ avvikelse på ca 0,3 mnkr vid årets slut. 

Gemensam verksamhet (40) 
För gemensam verksamhet förväntas en negativ avvikelse vid årets slut på ca 3,9 mnkr. Anledningen 
till den förväntade avvikelsen beror till största delen på de förändringar som pågår avseende flyttning 
av verksamheter. 

Förskoleverksamhet (41) 
Förskoleverksamheten redovisar en förväntad negativ avvikelse vid årets slut på 0,5 mnkr. Den 
negativa avvikelsen för köp av utbildning och lokalkostnader som tillkommit efter att budget lades är ca 
-1 ,5. Enheterna visar en positiv prognos totalt sett och väger upp de negativa avvikelserna. Prognosen 
har förbättrats i jämförelse med föregående månad. 

Grundskola och skolbarnsomsorg (42,43) 
Grundskola och skolbarnsomsorg visar en negativ budgetavvikelse på ca 11 mnkr, där den 
övervägande delen -10,8 mnkr ligger på grundskola. Orsaken till den förväntade avvikelsen har sin 
grund i ökade elevtal till skolenheterna, förberedelseklasserna och även för köp av utbildning. Likaså 
har det tillkommit ökade lokalkostnader som inte var kända då budget gjordes, det råder även en 
osäkerhet angående den nya hyreskostnaden beträffande Grönkullaskolan beroende på den 
renovering som pågår. Även ökade !T-kostnader förutköp av leasingdatorer (ca 1 mnkr), kostnader för 
barn i behov av särskilt stöd och skolskjutskostnader bidrar till det befarade budgetöverskridandet, 
liksom ett förväntat budgetöverskridande för några enheter. 

Särskola/LSS (45) 
Särskola- och LSS-verksamhet redovisar en negativ avvikelse på ca 1,8 mnkr. Det befarade 
överskridandet återfinns i reglering kommunbidrag beroende på att fler elever tillkommit. Viss 
osäkerhet finns kring prognosen då den kan ändras om ytterligare insatser enligt LSS beslutas. 

Gymnasieutbildning/vuxenutbildning (44,46) 
När det gäller gymnasieutbildning och vuxenutbildning förväntas avvikelsen vid årets slut bli 
-19 mnkr. För Allbo Lärcenter prognostiseras i dagsläget en negativ avvikelse på ca 0,3 mnkr. Övriga 
avvikelser beror på både köp av utbildning, lokalkostnader och skolskjutsar. 



Utbildningsnämnden 

nämnd och styrelseverksamhet c11 o o 609 o 842 600 600 
fritidsgå rd ar c33 136 4699 55 553 -322 -322 
musikskola c37 600 656 999 34 34 
gemensam verksamhet c40 580 24 -3 878 -3 878 
f ö r sko leverksa m het c41 -488 -138 

-varav köp av utbildning a6111 1191 -1680 -1680 

skolbarnsomsorg c42 370 -195 -195 
grundskola c43 19 735 -10 820 -11170 

-varav köp av utbildning a6111 1250 159 1524 -1124 -1124 

särskola n/LSS c45 o 1486 2 021 -1779 -1779 
-varav köp av utbi ldning a6111 o 394 4 480 394 219 219 

biblioteksverksamhet c31/34/36 660 576 7 700 -84 -89 -89 
gymnasie-/vuxenutbildning c44/46/47 / 49 22 098 95 060 -795 -19 122 

-varav köp av utbildning a6111 1300 1136 52 795 -164 -17 064 

summa 63 966 2 682 o -36 059 
nettokostnad 439 936 390 385 44188 



Uppföljning med helårsprognos 2014 - utbildningsnämnden 

Fritid sgå rda r (33 ): 

Sparbeting e) genomfört 

Sammanställning awikelse från budgeterat ans\ ag- uppföljning oktober 

Fg uppf Uppföljn Fguppf Uppföljn Fguppf Upp följe Fguppf Uppföfjn Fg uppf Uppföljn 

UN Kultur- och Fritidsgårdar Allmän Bibliotek 

11 11 3l 3l 33 33 " " 36 36 

6>0 IF-chef 600 600 -3oo l -300 l 
611/6111 Ekon· köp ut b, lokalkostn 11 21 2 o o o 

611/6111 Personal/reh~tb 

613 ISkolskjvts/lokalfrigor l 
614 -l : töd/resurs 

l-+ 

l - 1- - 1-~ - --
615 Modersmål/kultur l 

6>6 skolbibliotek 
·r----l-- --- -- ·--1-- - - --f---

617 Il/utveckling 

619 f Kö kse nhet l 

"' _[ Bibliotek -225 -137 l o o 381 28 
6,. l Grönkulla fsk l l 
6~ästängenfsk r--t- - - + ~--

"' Fsk-omr långagird 

628 Kvarngå rden hk r 

Gemensam vht (40): 

Engångskostnader lokaler 
Ökat behov stödjande tjän ster 
M odersmålskostnader 

Fguppf Uppföljn Fg uppf Uppföljn 

Musikskola Gemensamt 

37 37 40 40 

-2 581 -3 611 

o o 101 214 

-193 185 

o o 
-262 -140 --1-
-272 -256 

- --- - 1---
-282 -269 

- f- --- --

Fg uppf 

Förskola 

41 

-l 099 

-9581 

Uppföljn 

Grundskola (43): 

Reglering kommunbidrag ökar, fler elever 
Högre lokalkost nader 
Ökade kost nader köp av utbildning 
Högre skolskjut skostnader 
Ökat behov bibass 

Fg uppf Uppfölj Fguppf Uppföljn 

skolbarnsoms Grundskola 

41 42 42 43 43 

-570 -4 692 -4 700 

-1518 29 42 -2 731 -2 579 

-450 -562 

25 ~s ·1 213 -984 

~ o -3 44 

f-
o ~ 

41 41 -1148 -1115 

47 47 105 101 -718 -742 

5 -3 

____2!? 350 

77 18 

163 176 - 1--- --- _J_ - - -- - - --r--- ---- --------- - 1--- -
- 493 

"' Fsk-omrSöder 

6U Grönkulla F-G l 

~tagasko l an7-9 l 
Mohedaskolan m i 121 

6B Hjortsb~ 71 s r 
- - t---- -- -

"' Fritid/musik -81 -80 l 
m Särskola/LSS l l l 
636 Prästängsskolan l 

"' l vislandaskolan l -32 1 -68 

638 Ska telövskolan 

~ ---i o -- --- -- - - -
639 Fö rberedelseklass 

65 1 ~LC l r- ---
l j 

l 

6001 600 -214 -117 -2691 -322 o o 381\ 28 

UN Kultur- och bi Fritidsgårdar Allmän kulturvh Bibliotek 

§ § 

512 

26 

o 34 

o 34 -3 489 -3 878 -977 

Musikskola Gemensamt Förskola 

§ ~j_§ 
--

Förskola (41) : 

Reglering kommunbidrag ökar, fler barn, fler 
avde lningar 
Högre lokalkostnader 
Ökade kostnader köp av ut bildning 

33 

-488 

-, 

-69 -171 124 211 

-384 -255 

43 27 -46 3 -242 

o o -33 -38 

-74 -84 178 -35 

-135 -119 149 125 

9 9 -107 o 
o 75 

-92 -195 -11444 -10 820 

skolbarnsomse Grundskola 

Fg uppf Uppfölj n 

Gymnasieskola 

44 44 

-15 455 -16 615 

-300 -457 

-- c----

-151 -114 

1---

-

-1 303 -1369 

-17 209 -18 556 

Särskola/LSS (45): 

Reglering kommunbidrag 
ökar, fler elever 

i 
Fg uppf Uppfölj n Fg uppf Uppfölj n 

Särskola/LSS Kommunal 

45 45 46 46 

-1 831 -2152 

172 171 -2 085 -1676 

o o 

---

-- - - -

- - -

r----

91 202 

·28 -22 l 076 1131 

-1596 -1801 -1010 -544 

Fg uppf 

Summa 

-9 903 

·20 916 

-193 

-750 

-1450 ---
-231 

o 
-1 389 

-717 

156 

5 

187 ---
77 

163 

512 

55 

-384 

·285 

o 
-81 

91 

104 

-18 

-98 

o 
-255 

-35 320 

Gymnasieskola Särskola/LSS Kommunal vuxenutb 

~ 
Gymnasie-/vulCenutb (44/46): 

Högre lokalkostnade r 
Ökade kostnader köp av utbildning 
Högre skol skjutskostnader 
Beslutad ve rksam hetspla n 

Uppföljn 

Summa 

-lO 733 

-21 941 

185 

-1020 

-679 ---
-235 

o 
--1~ 

-708 

-109 

-3 

350 ---
18 

176 

493 

41 

-255 ---
-94 

o 
-46 

202 

-119 

-62 

9 ---
75 

-260 
-

-36 059 
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Alvest a 
l~ mun 

Utbildningsnämnden 

UN § 98 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2014-12-03 

Dnr 2014/307.041 

Mål och budget 2015 samt flerårsplan 2016-2017 

Beslutsunderlag 
Mål och budget 2015- Reglering kommunbidrag, 2014-11-12 

Redogörelse 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2014 om mål och budget 
får utbildningsnämnden. I beslutet finns reglerat drift- och 
investeringsramar får år 2015 samt planerade preliminära ramar får 
2016 och 2017 avseende både drift- och investeringsbudget 

Kommunfullmäktige har fastslagit att om det uppstår konflikt mellan 
ekonomiskt utrymme i budget och mål skall styrelsen/nämnden agera 
och prioritera så att budgetramen inte överskrids samt om de av 
kommunfullmäktige antagna målen inte kan uppfyllas skall detta 
prövas av fullmäktige. 

Utbildningsnämnden uppdrog 2014-10-15 UN § 82 förvaltningen att 
arbeta vidare med underlaget inkluderat beräkningsgrunden får 
elevtalsökning gällande posten reglering kommunbidrag. 

Beredning UN AU § 67 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen och överlämnar den till 
utbildningsnämnden. 

Yrkande 
Ordfårande Thomas Johnsson (M) yrkar att förvaltningen uppdras 
sammanställa fårslag till kostnadssänkningar och möjliga 
effektiviseringar, samt beskriva konsekvenserna av dessa till 
arbetsutskottets fårsta sammanträde 2015. 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 
Förvaltningen uppdras sammanställa fårslag till kostnadssänkningar 
och möjliga effektiviseringar, samt beskriva konsekvenserna av dessa 
till arbetsutskottets fårsta sammanträde 20 15. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

Sida 
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Mål och budget 2015 - Reglering kommunbidrag 

l utbildningsförvaltningens budgetförslag 2015 har ca 9,4 m n kr avsatts för reglering kommunbidrag. 

Detta är en buffertpost för att täcka bland annat fler barn/elever som tillkommer utöver budgeterat 

antal. När det gäller posterna reglering kommunbidrag så återfinns de inom barnomsorg (ca 2,7 

mnkr), grundskola (ca 5,3 mnkr), skolbarnsomsorg (ca 0,1 mnkr), särskola (ca 0,8 mnkr) och IM (ca 

0,5 mnkr). 

Posten som är destinerad till barnomsorg (ca 2,7 mnkr) räcker för att täcka en avdelning på 

Änglagård, återstoden räcker till ca en halv avdelning i egen verksamhet eller extra 

verksamhetstimmar över schema motsvarande ca 6900. Under 2013 redovisades 6232 extra timmar 

och för 2012 redovisades 7 928 extra timmar. 

Beträffande grundskola (ca 5,3 mnkr) så är en post avsedd att täcka förberedelseklassens elever som 

inte får ersättning från migrationsverket. Återstående del räcker i genomsnitt till ca 40 elever, 

naturligtvis är det olika beroende på hur elevernas fördelning är mellan de olika årskullarna, en elev 

som går på högstadiet genererar en högre elevpeng än en elev som går i förskoleklass. Dessutom ska 

denna pott räcka till ökning av elever som har behov av svenska som andra språk och 

studiehandledning i modersmål. l dagsläget är det svårt att veta om det tillkommer några elever som 

har behov av detta och i sådana fall hur många. 

Potten för skolbarnsomsorg (ca 0,1 m n kr) räcker för en ökning av ca fem elever. 

Den post som är avsatt till särskola (ca 0,8 m n kr) räcker antingen till ungefär sex nya elever i 

grundsärskola eller till ca två nya elever i träningssärskola eller verksamhetsträning. Noteras bör 

också att även här ska reglering kommunbidrag räcka till ökning av korttidstillsyn och/eller 

korttidsvistelse. Detta är en behovsbedömning som är svår att förutse. 

Avseende IM (ca 0,5 mnkr) så räcker posten reglering kommunbidrag antingen till ca tio elever som 

tillkommer utöver budgeterat antal. 

Om elevpeng/verksamhetsbidrag ändras så ändras även antalet barn/elever i ovanstående 

beräkning. 



Alvest a 
l~ mun 

Utbildningsnämnden 

UN § 99 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2014-12-03 

Dnr 2014/644.049 

Principer för resursfördelning - förskola 

Beslutsunderlag 
Förslag, 2014-11-12 

Redogörelse 
För att fördela resurser till kommunens förskolor behöver nämnden 
besluta om principer för resursfördelning. I dessa principer finns 
uppräknat de kostnadsposter (netto) som ligger till grund för att räkna 
fram den ersättning som betalas ut till enheterna. Resursfördelningen 
ligger även som grund för att räkna fram prislistan för köp av 
utbildning. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på resursfördelningssystem för 
försko la - budget 2015. 

Beredning UN AU § 68 
Arbetsutskottet beslutar att föreslå utbildningsnämnden besluta att 
godkänna principer för resursfördelning- förskola samt uppdra 
förvaltningen att siffersätta posterna när budget för 20 15 är beslutad. 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna principer för 
resursfördelning- förskola samt uppdra förvaltningen att siffersätta 
posterna när budget för 2015 är beslutad. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering 

)~j} c; Utdragsbestyrkande 

Sida 

10(25) 
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l'lommun 

Utbildningsförvaltningen 

Resursfördelningssystemet för förskola fr o m budget 2015 

Preliminärt material 

Gemensamrna kostnader 

Reglering kommunbidrag 
Belastningskonto för ersättning för enheter som överskrider sin maxkapacitet. 

Vårdnadsbidrag 
Beräknad kostnad under 2015. 

Lokaler och kapitalkostnad 
Alla lokalkostnader och kapitalkostnader redovisas och hanteras av förvaltningen, ekonomer ansvarar för 
verksamheten. 

Utveckling/utvärdering 
Centralt konto för att stödja och finansiera utveckling mm. 

Kultur 
X tkr är avsatt till kultur, ansvarig chef svarar för hur pengarna används. 

Leasingdatorer 
X t kr. 

Kostchef 
Kostnad för samordnande funktion för kostchef inom förskoleverksamhet. 

Familjeverksamhet/ -stöd 
X tkr 

BIBASS centralt 
Stöd till enheter för barn med omfattande behov av särskilt stöd, bedömning görs av verksamhetschef efter 
samråd med berörda parter, x tkr. Verksamhetschef följer upp hur pengarna används. 

stödteam 
Personal på resurs- och utvecklingsenheten. 

Spräkförskola 
Delfinen, språkförskola för småbarn med stora språksvårigheter. 

RJ3 
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l~ommun 

Utbildningsförvaltningen 

Introduktionsstöd 
Introduktionsstöd till de barn som har ett annat modersmål för att underlätta vid inskolning på förskola. 

Köp av utbildning 
År 2015 är beräknad för de barn som har sin förskaleplats i annan kommun eller på fristående alternativ. 

Alternativ barnomsorg 
Nettokostnader till föräldrakooperativen/fristående förskolor i kommunen för de barn som får sin 
förskaleplats i deras regi. 

Enhetsbidrag 

Ledningsresurs 
Beräknas enligt beslut om ledningsorganisation 

Barn i behov av särskilt stöd 

Avsatt 4% av verksamhetsbidraget totalt X XXX tkr, förskalechef redovisar hur medlen används. 

Tillägg 
X kr läggs på enhetsbidrag för att fördelas utifrån Salsa. 

Städ och vaktmästeri 
Om enheten svarar för egen städning beräknas städkostnaden upp med beräknad löneökning per år. 
Tilldelad ram är proportionell mot ytan. 

Småskalighet 
Förskolor med en avdelning erhåller ett bidrag motsvarande ca 0,25 tjänst för att kompensera ökade 
kostnader för att hålla öppettiden. 



Alvesta 
1-.ommun 

Ut b il d ni ngsförva l t n i n gen 

Verksamhetsbidrag 

Verksamhetsbidraget bygger på att enheten har en fastställd maxkapacitet i vårdtimmar/vecka som 
prissätts per vårdtimme inför varje års budget. 

Vid beräkning av verksamhetsbidrag för förskolan kompenseras enheter med högre löneläge med att en 
lönefaktor, baserad på genomsnittet av innevarande års löner efter avslutad lönerevision, multipliceras 
med kapacitet och timpris. 

För enheten finns också en minimikapacitet beräknad som ligger på 80% av enhetens maxkapacitet 

Exempel maxkap pris l-struktur budget 

1137,5 vvt 1,894 tkr 1,02 2169,7 tkr 

Avstämning av schematid för placerade barn sker den 15 varje månad då barn under 3 år tillgodoräknas tid 
uppräknad med faktorn 1,5. 

Om maxkapaciteten överskrids ersätts enheten med 115 kr/tim/månad för att ge möjlighet att sätta in 
ytterligare personal. Vid underskriden minimikapacitet dras pengar från enhetens budget på samma sätt. 

Vid beräkning av kapacitet i förskola används 215 vvt/helårsarbetare som standardmått vilket skall 
inkludera kökspersonal. Detta medför inte att 215 vvt/årsarbetare är en fastställd garanterad nivå. l 
familjedaghem är samma standardmått 140 vvt/helårsarbetare. 

En ytmässigt normal avdelning beräknas till 650 vvt/v 

Utbildningsförvaltningen 

Thomas Andersson 
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l~ mun 

Utbildningsnämnden 

UN § 100 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2014-12-03 

Dnr 2014/645.049 

Principer för resursfördelning - grundskola 

Beslutsunderlag 
Förslag, 2014-11-12 

Redogörelse 
För att fordela resurser till kommunens grundskolor behöver nämnden 
besluta om principer for resursfordelning. I dessa principer finns 
uppräknat de kostnadsposter (netto) som ligger till grund for att räkna 
fram den ersättning som betalas ut till enheterna. ResurstOrdelningen 
ligger även som grund for att räkna fram prislistan for köp av 
utbildning. 

Förvaltningen har tagit fram ett forslag på resursfordelningssystem for 
grundskola- budget 2015. 

Beredning UN AU § 69 
Arbetsutskottet beslutar att foreslå utbildningsnämnden besluta att 
godkänna principer for resursfordelning- grundskola samt uppdra 
forvattningen att siffersätta posterna när budget for 2015 är beslutad. 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna principer för 
resursfordelning- grundskola samt uppdra forvattningen att siffersätta 
posterna när budget for 2015 är beslutad. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

Sida 

11 (25) 
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1-.ommun 

Utbildningsförvaltningen 

Resursfördelningssystemet för grundskolan och förskoleklass fr o m 
budget 2015 

Preliminärt material 

Gemensamma kostnader 

Bibliotekarie, böcker skolbibliotek, kultur 
X tkr avsatt 2015. 

Utveckling/utvärdering 
Centralt konto för att stödja och finansiera utveckling mm. 

skoldatorer, leasingdatorer och leasing kopiering 
För elever i 7-9 är avsatt X tkr, X tkr leasing datorer och kopiering. 

Köp av utbildning 
Beräknad nettokostnad för år 2015 är x tkr 

Elevhälsa 
skolsköterskor, skolläkare och kurator. Personal och övriga kostnader. 

SYV 
Personal och övriga kostnader. 

Stödteam 
Centrala resurser för intensivinsatser för barn i behov av särskilt stöd. 



Alvesta 
l~ommun 

Utbildningsförvaltningen 

Specialpedagoger 

Mo hed a 1,5 

Grönkulla 1,0 

Haga 1,0 

Prästängen 1,0 

Vislanda 1,5 

Hjortsberga 0,5 

skatelöv 0,75 

Verksamhetschef redovisar hur medlen används. 

Bibass centralt, elever med omfattande behov av särskilt stöd 
Stöd till enheter som undervisar barn i behov av omfattande särskilt stöd. Bedömningen görs av 
verksamhetschef efter samråd med personal från pedagogcentralen och respektive rektor. Rektor visar hur 
medlen används. 

Lokaler, kapitallwstnad 
Alla lokalkostnader och kapitalkostnader redovisas och hanteras av förvaltningen. Ekonomer ansvarar för 
verksamheten. 

Slwlskj u tsar 
X tkr avsatt till skolskjuts. 

Köksorganisation 
Köksorganisation som ansvarar för skolornas måltidsverksam het. Personal, livsmedel och övriga 
verksamhetskostnader ingår. 

Reglering kommunbidrag 
Belastningskonto för ersättning till enhet som förändrar elevtal samt buffert för oförutsett inom 
grundskola, förberedelseklass ingår. 

Förberedelseklass 
Intäktsfinansierad verksamhet, nettobudget =O. 

Resursskola 
Intäktsfinansierad verksamhet/skola med elever hemmahörande i annan kommun, nettobudget =O. 

Hörselsparet 
Intäktsfinansierad verksamhet, nettobudget =0. 



Alvesta 
l .. ommun 

Utbildningsförvaltningen 

Enhetsbidrag 

Ledningsresurs 
Beräknas enligt beslut om ledningsorganisation. 

städning 

städkostnader enligt avtal eller i egen regi fördelas till varje enhet. 

Tillägg 
X kr läggs på enhetsbidrag för att fördelas utifrån Salsa. 

SVAjstudiehandledning 
Stödet avses för elever med utländsk bakgrund. Tillägget ska komplettera elevbidraget och möjliggöra 
grupperingar, stödundervisning och studiehandledning för små grupper. 

8 OOOkr/ SVA elev tom elev nr 10 

6 OOOkr/SVA elev fr o m elev nr 11 t o m elev nr 50 

5 OOOkr/SVA elev fr o m elev nr 51 

Dataansvarsbidrag 
X tkr 

9 
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l'lommun 

Utbildningsförvaltningen 

Elevbidrag 

Faktorer 

Lönefaktor 
Genomsnittligt löneläge året före budgetåret gäller. 

Timpfanefaktor 
Fördelning mellan stadier (reviderad år 2010) 

BIBASS (i elevbidraget) 
Elever i behov av särskilt stöd, resurs som delas ut generellt utifrån antal elever inför varje budgetår. Till de 
grundskaleenheter som undervisar särskaleelever hämtas resurser från verksamhet särskola. 

Elevpeng uppräkning med genomsnittlig löneökning 
Elevpengen för år F fastställs av nämnden och modifieras med Iönetaktor för respektive enhet. 

Förslag genomsnittlig elevpeng XX XXX kr/elev och år 

Elevpengen för år 1-3 fastställs av nämnden och modifieras med löne-och timplanefaktor. 

Förslag genomsnittlig elevpeng XX XXX kr/elev och år 

Elevpengen för år 4-6 fastställs av nämnden och modifieras med löne-och timplanefaktor. 

Förslag genomsnittlig elevpeng XX XXX kr/elev och år 

Elevpengen för år 7-9 fastställs av nämnden och modifieras med löne-och timplanefaktor. 

Förslag genomsnittlig elevpeng XX XXX kr/elev och år 

Beräkning 
skolfritidsledare l tjänst per 200 elever (7-9) (375 tkr/200 elever) ingår i elevpengen, kr/elev. 

Fritidsledarresursen skall i förekommande fall integreras med fritidsgårdsverksamheten. 

Avstämning elevtal 
De preliminära elevtalen för det kommande budgetåret tas fram av förvaltningen i månadsskiftet maj/juni. 
Sänds ut i augusti till rektorerna för bekräftelse och korrigeringar. 

Utbildningsförvaltningen 

Thomas Andersson 



Alvest a 
l~ mun 

Utbildningsnämnden 

UN § 101 

Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 

2014-12-03 

Dnr 2014/646.049 

Principer för resursfördelning- gymnasieutbildning och IM 

Beslutsunderlag 

Förslag, 2014-11-12 

Redogörelse 

För att fårdela resurser till IM-utbildningen, behöver nämnden besluta 
om principer får resursfördelning. I dessa principer finns uppräknat de 
kostnadsposter (netto) som ligger till grund får att räkna fram den 
ersättning som betalas ut till enheten. 

Förvaltningen har tagit fram ett fårslag på resursfördelningssystem får 
IM -utbildningen- budget 2015. 

Beredning UN AU § 70 
Arbetsutskottet beslutar att föreslå utbildningsnämnden besluta att 
godkänna principer får resursfårdelning- IM samt uppdra 
förvaltningen att siffersätta posterna när budget får 2015 är beslutad. 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna principer får 
resursfårdelning- gymnasieutbildning och IM samt uppdra 
förvaltningen att siffersätta posterna när budget får 2015 är beslutad. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

Sida 

12(25) 
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Utbildningsförvaltningen 

Resursfördelningssystemet för IM fr o m budget 2015 

Preliminärt material 

Gemensamma kostnader 

Köp av utbildning 
Beräknad nettokostnad baseras på förväntat antal elever. 

Bibass centralt, elever med omfattande behov av särskilt stöd 
Stöd till elever i behov av omfattande särskilt stöd. Bedömningen görs efter ansökan från respektive skola 
av antagningsutskottet eller verksamhetschef för utbildning i egen regi. 

Lokaler, kapitalkostnad 
Alla lokalkostnader och kapitalkostnader redovisas och hanteras av förvaltningen. Ekonomer ansvarar för 
verksamheten. 

Skolmältider 
Anslag avsatt till förväntad kostnad för skolmåltider. 

skolskjutsar 
Anslag avsatt till bedömd kostnad för skolskjuts. 

Inackordering 
Anslag avsatt till förväntad kostnad för inackordering. 

Reglering lwmmunbidrag 
Belastningskonto för ersättning till enhet som förändrar elevtal samt buffert för oförutsedda kostnader 
ingår. 

Enhetsbidrag 

Ledningsresurs och administration 
Beräknas enligt beslut om ledningsorganisation 

Specialpedagog 
Personalkostnad för specialpedagog särskilt inriktad mot verksamheten. 

Övrig administration 
Personalkostnad för studie- och yrkesvägledare och lnfoKomm 

Stiid 
städkostnad 

Tilliigg 
X kr läggs på enhetsbidrag för att fördelas utifrån Salsa. 



Alvesta 
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Utbildningsförvaltningen 

Elevbidrag 
Elevbidragen för IMIND baseras på grundskolans resursfördelning 7-9 upphöjt med 25% medan elevbidrag 
för IM SPRI endast baseras på grundskolans elevpeng för år 7-9. Då den baseras på grundskolans elevpeng 
fastställs den av nämnden och uppräknas årligen med generell löneuppräkning. 

!MIND 

IM SPRI 

XX XXX kr/elev och läsår 

XX XXX kr/elev och läsår 

SVAjstudiehandledning 
Stödet avses för elever med utländsk bakgrund. Tillägget ska komplettera elevbidraget och möjliggöra 
grupperingar, stödundervisning och studiehandledning för små grupper. Även detta tillägg utgår från 
grundskolans grupperingar och belopp. 

8 OOOkr/SVA elev tom elev nr 10 

6 OOOkr/SVA elev fr o m elev nr 11 t o m elev nr 50 

5 OOOkr/SVA elev fr o m elev nr 51 

Rektor redovisar hur medlen används, totalt 546 tkr. 

Avstämning elevtal 
De preliminära elevtalen för det kommande budgetåret tas fram av förvaltningen i månadsskiftet maj/juni. 
Sänds ut i augusti till rektorerna för bekräftelse och korrigeringar. Avstämning sker fyra gånger per år under 
aktuellt budgetår. 

Utbildningsförvaltningen 

Thomas Andersson 
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Utbildningsnämnden 

UN § 102 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2014-12-03 

Dnr 2013/9.002 

Revidering av delegationsordning 

Beslutsunderlag 
F örslag till delegationsordning, 2014-11-12 

Redogörelse 
Enligt kommunallagen 6 kap 33 §framgår att en nämnd får uppdra åt 
ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos 
kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden. Utbildningsnämnden tog 2013-
03-06 UN § 8 beslut om gällande delegationsordning. 
Vissa delar, bland annat gällande personalområdet, behöver införlivas. 
Samtidigt har förvaltningen föreslagit en ny struktur för att enklare 
kunna hänvisa till delegationsordningen. 

Beredning UN AU § 71 
Arbetsutskottet beslutar att föreslå utbildningsnämnden besluta att 
anta förslaget till reviderad delegationsändring. 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att anta förslaget till reviderad 
delegationsordning. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Enheterna 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering 

tze; 
Utdragsbestyrkande 

Sida 

13{25) 
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Utbildningsnämnden 

Delegationsordning 
Datum 

2014-12-03 

Dnr: NUT 2013/9:002 
Fastställd 2013-03-06 UN § 8 
Senast reviderad 2014-12-03 UN § 102 

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FRÅN UTBILDNINGSNÄMNDEN AVSEENDE 
DELEGATION AV BESLUT 

Laglig grund: 

Delegation innebär att nämnden, efter bemyndigande från kommunfullmäktige, beslutar 
att uppdra åt viss anställd eller förtroendevald att fatta beslut i vissa angivna ärenden. 
Bestämmelser om delegering av ärenden finns i kommunallagen 6 kap 33-38 §§ samt de 
lagar som styr verksamheten. 

Beslut som inte får delegeras: 

Ärenden som avser övergripande verksamhetsfrågor; mål, inriktning, omfattning eller 
kvalitet. 

Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut 
av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats. 

Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt. 

Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden. 

Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Lag (2007:68). 

Om delegation: 

Delegation av beslut sker för att möjliggöra en enkel och snabb handläggning av ärenden. 

Delegat fattar beslut på nämndens vägnar. 

l denna förteckning finns alla de typer av ärenden som nämnden har delegerat. 

Finns inte typen av ärende med, så är ärendet inte delegerat. Det betyder att endast 
nämnden får fatta beslut. 

Delegation omfattar beslut som avgörs med stöd av normer, vägledning, riktlinjer, uttalad 
inriktning etc. från nämndens sida. 

Ärenden av stor principiell vikt och ärenden i vilka det saknas vägledning från nämnden, 
ska inte beslutas av delegat utan föras till nämnden för beslut. 

Gränsen mellan beslut i kommunalrättslig mening och verkställighet kan inte dras med 
någon exakthet. Kännetecknande för ett delegationsbeslut är, bland annat, att det 
föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och 
bedömningar. 

Verkställighetsbeslut ska skiljas från delegationsbeslut och ses som beslut av rutinmässig 
karaktär, som regelmässigt fattas av olika tjänstemän i kraft av deras tjänsteställning. Till 

RGC/ 



Alvest a 
l~ mun 

Utbildningsnämnden 

Delegationsordning 
Datum 

2014-12-03 

Dnr: NUT 2013/9:002 
Fastställd 2013-03-06 UN § 8 
Senast reviderad 2014-12-03 UN § 102 

exempel, bör utgångspunkten, när det gäller normala ekonomiska transaktioner samt 
flertalet personaladministrativa frågor vara sådana beslut att de utgör ren verkställighet. 

Ansvar: 

Delegationsbeslut fattas på nämndens vägnar. Det är nämndens ansvar att kontinuerligt 
följa upp hur delegerad beslutsrätt utövas. Nämnden kan återkalla delegerad beslutsrätt. 

Delegaten har fullt ansvar för ärendet och för fattade beslut. Beslutsrätten kan inte 
överlåtas till någon annan befattningshavare. Däremot har delegaten möjlighet att avstå 
från sin rätt att besluta i visst ärende. 

Delegerad beslutsrätt gäller inom ramen för beviljade anslag och gällande författningar, 
samt de särskilda riktlinjer som är beslutade av nämnden. Innan delegat fattar beslut ska 
han/hon förvissa sig om beslutets ekonomiska följder. 

Återkallande: 

Om nämnden är missnöjd med delegatens sätt att handskas med sina ärenden, kan den 
inte gå in och fatta ett annat beslut i stället för delegatens. Nämnden måste i så fall 
överväga att dra in eller begränsa delegationen, ställa villkor eller ge riktlinjer. 

Vidaredelegering: 

Nämnden medger förvaltningschefen att, med stöd av kommunallagen 6 kap 37 §, i sin tur 
uppdra åt annan anställd inom nämndens ansvarsområde att besluta i ärende, vilket med 
stöd av kommunallagen 6 kap 33 § delegerats till förvaltningschefen att besluta i. Sådana 
ärenden ska anmälas till förvaltningschefen. 

Brådskande ärenden: 

Nämndens ordförande får enligt kommunallagen 6 kap 36 § besluta på nämndens vägnar 
i ärenden, som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Ordförande 
ska, om så är möjligt, rådfråga nämndens presidium före beslut av större vikt. 

Besvär: 

Delegationsbeslut kan överklagas enligt kommunallagen (laglighetsprövning), genom 
förvaltningslagen (förvaltningsbesvär) eller skolväsendets överklagandenämnd. 

Hantering av delegationsbeslut: 

Delegationsbeslut ska vara skriftliga. 

Delegationsbeslut ska förvaras på ett sådant sätt att de är lätt åtkomliga, samt förvaras på 
ett säkert sätt. 

Beslut som fattas med stöd av delegationen ska anmälas till nämnden/arbetsutskottet. 

Förteckning och delegationsbeslut ska inges senast en vecka före sammanträdet till 

(jl 
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Utbildningsnämnden 

Delegationsordning 
Datum 

2014-12-03 
Dnr: NUT 2013/9:002 
Fastställd 2013-03-06 UN § 8 
Senast reviderad 2014-12-03 UN § 102 

förvaltningskontoret för delgivning till nämnden/arbetsutskottet. 

Verkställighet: 

Alla typer av beslut som inte direkt regleras genom formell delegering är 
verkställighetsbeslut, som kan fattas av den som i organisationen fått uppgift att svara för 
aktuellt ärende. 

Verkställighetsbeslut grundar sig bl.a. på tillämpning av tidigare beslut samt på regler i lag 
och avtal. Flertalet av de beslut som fattas är verkställighetsbeslut Verkställighetsbeslut 
behöver inte anmälas. 

Firmatecknare: 

Förvaltningschef och förvaltningschefs ersättare bemyndigas att på Utbildningsnämndens 
vägnar underteckna handlingar i de fall det behövs för verkställighet av nämndens beslut 
och när särskilt uppdrag inte lämnats 

FÖRKORTNINGAR PA DELEGATER: 
UN Utbildningsnämnden 
Au Utbildningsnämndens arbetsutskott 
An t Utbildningsnämndens antaQningsutskott 
Ordf. Ordförande i nämnden 
Fe Förvaltningschef 
Vef Verksamhetschef elevhälsa och förskola 
Ge Grundskalechef 
Nämndsekr. Nämndsekreterare 
Anthandl Föredragande handläggare Antagningsutskottet 
Fe Förvaltningsekonom 
LSS-handl. LSS-handläggare 
E c Enhetschef 
R Rektor 
Föc Färskolechef 
R s Rektor för särskolan 
SSA skolskjutsansvarig 

FÖRKORTNINGAR PA LAGRUM· 
FL Förvaltningslag 
FPL Förvaltningsprocesslag 
FV Förordning om vuxenutbildning 
GF Gymnasieförordningen 
LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
OSL Offentlighets- och sekretesslag 
SF skolförordningen 
SL Skollag 
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Senast reviderad 2014-12-03 UN § 102 

l Lagrum l Delegat 
Ersättare 

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS 

1:1 Beslut om att ersättning ska betalas ut till LSS 11 § Fe 
annan än den stödberättigade för personlig 
assistans Ers. Fe 

1:2 Beslut om återbetalning av ekonomiskt stöd LSS 12 § Fe 

Ers. Fe 

1:3 Utreda och besluta om alla insatser, som LSS 9 § LSS-handl 
utbildningsnämnden har ansvar för, enligt Lag 
om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS), för barn och Fe 

ungdomar 

1:4 Meddela förhandsbesked om rätten till LSS 16 § LSS-handl 
insatser enligt LSS, från kommunen 

Fe 

1:5 Göra anmälan till överförmyndaren när någon LSS 15 § 6 st LSS-handl 
person, som omfattas av den personkrets som 
avses i LSS, kan antas vara i behov av 
förmyndare, förvaltare, eller god man, eller när Fe 
dessa "insatser" bör kunna upphöra 

1:6 Beslut om ersättning från LSS 20 § Fe 
förälder/vårdnadshavare gällande kostnader 
för den unges omvårdnad Ers. Fe 

1:7 Avge skriftligt yttrande till förvaltningsdomstol i FPL 7 a§ Fe 
överklagningsärenden, gällande beslut om FPL 10 § 
insatser enligt LSS Ers. Fe 

1:8 Inrapporteringar till Inspektionen för vård och LSS 28f § LSS-handl 
omsorg 

Fe 

1:9 Inlämning av statistikrapport till Fullmäktige LSS 28h § LSS-handl 

Fe 
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YTTRANDE TILL FÖRVALTNING l MYNDIGHET l DOMSTOL 

2:1 Yttrande till länsstyrelsen över klagomål kring LSS 24 § 
handläggning och bemötande/tillsynsärenden 

2:2 Omprövning av beslut samt FL27 § 
kompletteringsyttrande över inkommit FL 25 § 
överklagande 

2:3 Beslut om att avge yttrande på begäran av FL13 § 
annan myndighet/domstol med anledning av 
överklagande över delegationsbeslut 

2:4 Beslut att överklaga förvaltningsrättens beslut 
eller kammarrättens beslut * 

2:5 Avvisning av för sent inkommit överklagande FL24 § 
av beslut 

2:6 Remisser/yttrande till annan -
förvaltning/myndighet/ domstol 

* NÄMNDENS ORDFÖRANDE SKA INFORMERASOM BESLUT FATTASVID ÖVERKLAGAN AV 
FÖRVALTNINGSRÄTTS- ELLER KAMMARRÄTTSDOM. 

Au 

Ordf. 

Beslutsdelegat 
enligt 
delegations-
ordningen 

Närmast högre 
delegat enligt 
delegations-
ordningen 

Tjänstemanna-
beslut: 
närmast 
överordnad 
Ordförande-
beslut: 
Au 
Arbetsutskottet: 
Utbildnings-
nämnden 

Fe 

Au 

Nämndsekr. 

Fe 

Fe 

Au 
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Delegationsordning 
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2014-12-03 

Dnr: NUT 2013/9:002 
Fastställd 2013-03-06 UN § 8 
Senast reviderad 2014-12-03 UN § 102 

OFFENTLIGHETs- OCH SEKRETESSLAG 

Beslut om utlämnande av allmän handling till OSL 
enskild eller annan myndighet samt uppställande 
av förbehåll i samband med utlämnande till 
enskild 

3:1 Central förvaltning Fe 

Ordf. 

3:2 Enheter E c. 

Ers. Fe 

UTBILDNING 

ARBETSAR 

4:1 Beslut om elevernas arbetsår (dock ej antalet SL 7 kap 17 § Fe 
skoldagar, vilket beslutas av SF 3 kap 2-3 §§ 
Utbildningsnämnden) Ers. Fe 

VERKSAMHETER MED ANNAN HUVUDMAN 

5:1 Tillstånd för enskild att bedriva förskola och SL 2 kap 5§ Fe 
pedagogisk omsorg. 

Vef 

5:2 Tillsyn av enskild förskola och pedagogisk SL 26 kap 4§ Fe 
omsorg. 

Vef 

TAXOR/ AVGIFTER 

6:1 Beslut om awikelser från taxan för SL 8 kap 16§ Fe 
förskoleverksamhet och fritidshem. SL 14 kap 12§ 

Vef 

6:2 Beslut om böcker och andra lärverktyg ska SL 20 kap 7§ R 
anskaffas av eleverna själva eller erbjudas SL 21 kap 6§ 
mot avgift SL 22 kap 5§ Fe 

6:3 Beslut om att elev i gymnasieskolan skall SL 15 kap 17§ 
R 

hålla sig med enstaka egna hjälpmedel 
Fe 
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Utbildningsnämnden Dnr: NUT 2013/9:002 

Fastställd 2013-03-06 UN § 8 
Senast reviderad 2014-12-03 UN § 102 

SKOLVAL l PLACERING l ANTAGNING 

7:1 Beslut om mottagande i förskaleklass av SL 9 kap 13§ Fe 
barn från annan kommun, samt yttrande om 
placering av barn i annan kommuns 

Ge förskoleklass. Beslutet ska, när så erfordras, 
omfatta överenskommelse om 
interkommunal ersättning. 

7:2 Beslut om att ta emot elev från annan SL 1 O kap 25, 27§ Fe 
kommun på grund av personliga 
förhållanden eller andra skäl samt yttrande Ge 
från huvudmannen avseende detta. 

7:3 Beslut att avslå en begäran om placering vid SL 10 kap 30§ Fe 
viss skola. 

Ge 

7:4 Beslut om mottagande av elev från annan SL 11 kap 25, 26§ Fe 
kommun, samt placering av elev i annan 
kommuns särskola. Beslutet ska, när så 

Ers. Fe erfordras, omfatta överenskommelse om 
interkommunal ersättning. 

7:5 Beslut om mottagande av barn från annan SL 8 kap 13 § Fe 
kommun, samt placering av barn i annan 
kommuns förskoleverksamhet. Beslutet ska, 
när så erfordras, omfatta överenskommelse 
om interkommunal ersättning. Vef 

7:6 Beslut om placering inom SL 8 kap 7§ Vef 
förskoleverksamhet eller fritidshem då SL 14 kap 6§ 
barnet är i behov av särskilt stöd. 

Fe 

7:7 Beslut om mottagande av elev i särskola. SL 7 kap 5§ LSS-handl 

Fe 

7:8 Beslut om att elev från särskolan ska övergå SL 7 kap 5§ LSS-handl 
till grundskola. 

Fe 

7:9 Prövning av om elev tillhör målgruppen för SL 18 kap 5§ LSS-handl 

gymnasiesärskolan 
Fe 

7:10 Antagning av elever till gymnasiesärskolans SL 18 kap 4§ R s 

individuella program i hemkommunen 
Fe 

7 
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7:11 Beslut om försöksperiod i annan skolform. SL 7 kap 8§ LSS-handl 

Fe 

7:12 Beslut om att ta emot barn i färskoleklassen Fe 
före höstterminen det år barnet fyller sex år SL 9 kap 5§ 

Ge 

7:13 Beslut om att barnet ska fullgöra sin skolplikt R 
först höstterminen det kalenderår då barnet SL 7 kap 10§ 
fyller åtta år Fe 

7:14 Beslut om att skolplikten ska upphöra (före R 
16 års ålder) efter särskild prövning och vid SL 7 kap 14§ 
fullgörande av skolplikten vid annan skola. Fe 

7:15 Beslut om att elev som tas emot i särskolan R s 
ska gå i grundsärskolan eller träningsskolan. 
Huvudmannen för utbildningen avgör om en SL 11 kap 8§ Fe 
elev som tas emot i grundsärskolan 
huvudsakligen ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 

7:16 Prövning av den sökandes behörighet och SL 16 kap 36§ Antagningskansliet i 
om den sökande kan tas emot i samverkansom rådet 
gymnasieskolan 

7:17 Beslut att helt eller delvis stänga av en elev SL 5 kap 17§ An t 
i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, SL 5 kap 19§ 
kommunal vuxenutbildning, särskild 
utbildning för vuxna, utbildning i svenska för 

UN invandrare samt från viss utbildning med 
praktiska inslag 

7:18 Inför mottagandet av en elev till GF 6 kap 7§ 
R språkintroduktion ska i god tid göras en 

bedömning av elevens språkkunskaper. En 
fortlöpande bedömning av elevens 
kunskapsutveckling i övriga ämnen ska ske, 

Fe för att eleven så snart som möjligt ska 
komma vidare i sin utbildning 

7:19 Beslut att anta en sökande vid senare GF 7 kap 8§ 
R 

tidpunkt än vid början av utbildningen. 
Beslut om att en sökande ska genomgå ett Fe 
inträdesprov. 

7:20 Beslut att eleven ska få byta studieväg GF 7 kap 9§ 
R 

Fe 
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Fastställd 2013-03-06 UN § 8 
Senast reviderad 2014-12-03 UN § 102 

7:21 Beviljande av stöd till utbildning som Anthandl 
huvudmannen enligt lagar och förordningar 
måste godkänna. 

7:22 Mottagande av behörig elev för SL 17 kap 11 § 
An t 

yrkesprogram till yrkesintroduktion eller UN individuellt alternativ 

7:23 Beslut om behörighet och mottagande av SL 17 kap 14§ Antagningskansliet i 
elev till programinriktat individuellt val eller samverkansområdet 
yrkesintroduktion inom gymnasieskolan 

7:24 Erbjudande av yrkesintroduktion och SL 17 kap 16§ 
An t 

individuellt alternativ till elever från UN grundsärskolan 

7:25 Beslut om upphörande av utbildningen om SL 20 kap 9§ An t 
eleven saknar förutsättningar att SL 21 kap 9§ 
tillgodogöra sig utbildningen eller annars SL 22 kap 16§ 

UN inte gör tillfredsställande framsteg 

7:26 Mottagande i utbildning på grundläggande SL 20 kap 13, 
R 

nivå eller mottagande och antagning på 22-23§§ 
An t gymnasial nivå 

7:27 Yttrande till utbildningsanordnare i annan SL 20 kap 14, 
An t 

kommun för bedömning av sökande 21§§ UN 

7:28 Beslut om mottagande av sökande till SL 21 kap 7§ 
R 

särskild utbildning för vuxna samt yttrande 
An t till utbildningsanordnare i annan kommun 

7:29 Mottagande av personer till utbildning i SL 22 kap 15§ 
R 

svenska för invandrare 
An t 

7:30 Huvudmannen ska se till att det i ett ärende FV 7 kap 4§ R 
om avstängning finns en utredning som 
allsidigt klarlägger de omständigheter som 
är av betydelse för ärendets bedömning. Fe 

7:31 Yttrande till utbildningsanordnare i annan Ej lagstadgat 
An t 

kommun gällande sökande till svenska för 
Fe invandrare 
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7:32 Antagning till de olika utbildningarna, som SL 15 kap 12§ 
R 

anordnas av huvudmannen 
An t 

7:33 Beslut om köp av gymnasial SL 15 kap 28§ 
R 

vuxenutbildning samt prövning via NTI- SL 20 kap 13, 14, 22, 
An t 

skolan 23 §§ 

7:34 Information till hemkommunen om en elev SL 15 kap 15§ R 
börjar eller slutar på gymnasieskolan i 
Alvesta kommun 

UNDERVISNINGENS INNEHALL 

8:1 Huvudmannen beslutar efter förslag av SF 9 kap 4§ Fe 
rektor om fördelning mellan årskurserna av SF10 kap 3§ 
undervisningstiden. Ge 

8:2 Beslut om att en elevs utbildning på ett SL 16 kap 14§ 
R 

nationellt program till sitt innehåll får awika 
Fe från vad som annars gäller för programmet 

8:3 Beslut om att en elevs utbildning på ett SL 16 kap 14§ 
R 

nationellt program till sitt innehåll får awika 
Fe 

från vad som annars gäller för programmet 

8:4 Beslut om vilka kurser som ska erbjudas GF 4 kap 7§ 
R 

som individuellt val 
Fe 

8:5 Anskaffning av platser för det GF 4 kap 12§ 
R 

arbetsplatsförlagda lärandet och att detta FV 2 kap 27§ 
Fe 

uppfyller de krav som finns för utbildningen 

8:6 Om utbildning (APL) har skolförlagts ska de GF 4 kap 13§ 
R 

åtgärder vidtas som behövs för att 
utbildningen så snart som möjligt ska Fe 
förläggas till en arbetsplats 

8:7 Beslut om antalet undervisningstimmar för GF 4 kap 22§ 
R varje kurs och för gymnasiearbetet samt om 

hur fördelningen av undervisningstiden över 
läsåren ska göras. 
Redovisning av hur eleven fått sin 

Fe garanterade undervisningstid. 

8:8 Förlängning av preparandutbildning till två SL 17 kap 5§ 
An t 

år 
UN 
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8:9 Minskning av omfattning av studier på SL 17 kap 6§ 
R 

introduktionsprogram 
Fe 

8:10 Hela utbildningen får skolförläggas om GF 6 kap 5§ 
R 

bedömningen är att detta uppenbart bäst 
Fe gynnar eleven 

8:11 Beslut att undervisningen på ett nationellt GF 9 kap 7§ 
R 

program för en elev får fördelas över längre 
tid än tre år, om eleven har läst ett 
reducerat program eller om det med hänsyn Fe 
till elevens förutsättningar i övrigt finns 
särskilda skäl för det 

8:12 Anskaffning av platser för den GF 4 kap 12§ 
R 

arbetsplatsförlagda utbildningen 
Fe 

8:13 Om utbildning (APL) har skolförlagts ska de SL 17 kap 6§ 
R 

åtgärder vidtas som behövs för att 
utbildningen så snart som möjligt ska Fe 
förläggas till en arbetsplats 

8:14 Information till eleven om möjligheten att få SL 20 kap 34§ 
R 

ett intyg istället för betyg SL 21 kap 23§ 
SL 22 kap 28§ Fe 

8:15 l samarbete med Arbetsförmedlingen verka SL 22 kap 7§ 
för att eleverna ges möjligheter att öva det An t 
svenska språket i arbetslivet och att 
utbildning i svenska för invandrare kan 
kombineras med andra aktiviteter som 
- arbetslivsorientering 
- validering 

UN - praktik, eller 
- annan utbildning 

SKOLSKJUTS 

9:1 Beslut om skolskjuts samt awikelse och SL 1 O kap 32,40§ SSA 
avslag från skolskjutsregler beslutade av SL 11 kap 31§ 
nämnden. Fe 

11 
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ARBETE MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 

10:1 Huvudmannen ska se till att det inom ramen R,Föc 
för varje verksamhet bedrivs ett målinriktat 

SL 6 kap 6-8 §§ arbete för att motverka kränkande Fe 
behandling samt se till att det genomförs 
åtgärder för att förebygga och förhindra att 
barn och elever utsätts för kränkande 
behandling Huvudmannen ska se till att det 
varje år upprättas en plan med en översikt 
över de åtgärder som behövs för att 
förebygga och förhindra kränkande 
behandling av barn och elever. 

10:2 skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot R, Föc 
kränkande behandling enligt 6 kap 1 0§. SL 6 kap 10§ 

Fe 

TILLÄGGSBELOPP FÖR SÄRSKIL T STÖD 

11:1 Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som Vef 
har ett omfattande behov av särskilt stöd SL 10 kap 39§ 
eller ska erbjudas SL 14 kap 17§ 
modersmålsundervisning. Fe 

Personalärenden 
12:1 Tillsvidareanställa personal Fe 

Ers. Fe 

12:2 Visstidsanställa personal Fe, Ge, Vef, Ec, 
R,Föc,Rs 

12:3 Bevilja ledighet för (personal man är Fe, Ge, Vef, Ec, 
ansvarig chef för) R, Föc, Rs 

a) enskild angelägenhet utan löneförmåner 

b) enskild angelägenhet med bibehållna 
löneförmåner enligt AB Fe 

c) enligt studieledighetslagen 

d) utbildning med bibehållen lön 

12:4 Lönetillägg (beslutet skall enligt centrala Fe 
rutiner godkännas av personalchefen) 

Ers. Fe 

- ___ j 
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12:5 Beslut om avkortad uppsägningstid (för Fe, Ge, Vef, Ec, 
personal man är ansvarig chef för) R, Föc, Rs 

Fe 

12:6 Beslut om utbildning i tjänsten (för personal Fe, Ge, Vef, Ec, 
man är ansvarig chef för) R, Föc,Rs 

Fe 

12:7 Avge yttrande till kommunstyrelsen Fe 
avseende kvarstående i tjänst efter 
pensionsålder Ers. Fe 

12:8 Tillfällig anställning av pensionerad Fe 
arbetstagare 

Ers. Fe 

12:9 Utbetalning av förskott på lön Fe 

Ers. Fe 

12:10 Beslut om tjänstledighet enligt lag och avtal Fe, Ge, Vef, Ec, 
om facklig förtroendeman (för personal man R, Föc,Rs 
är ansvarig chef för) 

Fe 

12:11 Omplacering av personal Fe 

Ers. Fe 

12:12 Uppsägning av personal pga arbetsbrist, Fe 
personliga skäl 

Ers. Fe 

13 
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12:13 Förhandlingsrätt Fe 

a) i frågor av enhetsövergripande eller 
Ers. Fe central karaktär MBL§ 11,14,19 

b) Löneförhandlingar 

c) Kollektivavtal 

12:14 Förhandlingsrätt i frågor som rör enskild Fe, Ge, Vef, Ec, 
enhet R, Föc, Rs 

MBL§ 11,19 

MBL§ 14 Fe 

12:15 Huvudmannen ska se till att rektorerna går SL2kap12§ Fe 
en särskild befattningsutbildning. 

Ers Ge 

12:16 Om personal ej har utbildning enl. 2 kap 13§ SL 2 kap 18§ R, Föc 
alt. behörighetsbevis enl. 15§ eller annat 
särskilt skäl med hänsyn till eleverna eller 
barnen får huvudmannen använda annan Fe 
person för att bedriva undervisning. 

12:17 Om en person som avses enl. 2 kap 18§ ska SL 2 kap 19§ R,Föc 
bedriva undervisning längre än sex 
månader, ska huvudmannen besluta om Fe 
detta. 

12:18 Huvudmannen ska se till att personalen vid SL 2 kap 34§ R, Föc 
förskole- och skolenheterna ges möjlighet till 
kompetensutveckling 

Fe 

ö . t v ng 
13:1 Beslut om bidragsansökningar som AU 

inkommer till Utbildningsförvaltningen. 
Ers. UN 

13:2 Beslut om utbetalning ur vissa fonder Fe 

Fe 

13:3 Avyttring av utrustning (inventarier) Fe 

Ers. Fe 
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13:4 Beslut om ersättning för förstörda/stulna Fe, Ge, Vef, Ec, 
kläder eller förstörda glasögon avseende R,Föc,Rs 
elever och personal (för personal man är 
ansvarig chef för) 

Fe 

13:5 Justering av priset för personalluncher Fe 

Fe 

13:6 Utse personuppgiftsombud enligt PUL Fe 

Ers. Fe 

13:7 Teckna avtal om förhyrning av lokaler Fe 

Ers. Fe 

13:8 Utse beslutsattestant och ersättare Fe 

Fe 

13:9 Upphandla utbildningar avseende enhetens Fe, Ge, Vef, Ec, 
verksamhet R, Föc, Rs 

Fe 

13:10 Arbetsmiljöansvar Fe, Ge, Vef, Ec, 
R, Föc, Rs 

Fe 

13:11 Vidta nödvändiga åtgärder mot brister i SL 4 kap 7§ Fe 
verksamheten, som framkommit genom 
uppföljning, klagomål eller på annat sätt Au 

15 
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Sammanträdesplan 2015 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2014-12-03 

Dnr 2014/647.006 

Förslag till sammanträdesplan, 2014-11-12 

Redogörelse 
När kommunfullmäktige sammanträder 25 november förväntas de ta 
sammanträdesplan 2015 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
och dess utskott. I och med att kommunfullmäktige inrättat ett 
arbetsutskott under kommunstyrelsen, behöver utbildningsnämndens 
sammanträden samordnas så att ärenden effektivt kan beredas av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Förvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdesplan för 
utbildningsnämnden, arbetsutskottet och antagningsutskottet 

Förvaltningen föreslår följande tider för sammanträden: 

UN- 13:00- ca: 17:00 (heldag 08:00- ca: 17:00) 
AU- 08:00- ca: 12:00 
ANT-08:00-ca: 10:00 

Beredning UN AU § 72 
Arbetsutskottet beslutar att föreslå utbildningsnämnden att anta 
förslaget med ändringen att antagningsutskottets sammanträden i 
mars, maj och november stryks. Arbetsutskottet fårslår 
utbildningsnämnden att tillskriva kommunstyrelsen att senarelägga sitt 
arbetsutskott 15 september till 22 september, så att 
utbildningsnämnden hinner överlämna beslutad budget. 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att anta föreslagen sammanträdesplan. 

Utbildningsnämnden beslutar att tillskriva kommunstyrelsen att 
senarelägga sitt arbetsutskott 15 september till 22 september, så att 
utbildningsnämnden hinner överlämna beslutad budget. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Kommunledningskontoret 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering 

KB c; Utdragsbestyrkande 

Sida 
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Samman -ä a< !SPI an för kammunens nämnder och styrelser 201S 
Januari l Februari l Mars April 

l Röd dag l Söndag l Söndag K 
2 
3 Lörd ag IKS IKS Röd dag 
4 Söndag l u N lA U Lördag 

5 Söndag 
6 Röd dag Röd dag 
7 l Lördag l Lördag AU 
8 l söndag l Söndag !AU 
9 

Il o Lördag 

l u Söndag K Lördag 

li2 1Söndag 

113 
l 14 l Lördag Lördag IKS 
l 15 l söndag Söndag K 

116 111m 
l-il [l6rdag !AU 
l18l söndag l u N Lördag 

tmib l söndag 

l2o 
lzi IL6rdag l Lördag 
122 l söndag l söndag l u N 
123 IANT l -124 l Lördag l KF l KF 

~ ~ K l Lördag 
126 lsönctag 
127 lANT l 
128 K ILörd Lördag IKF I AU 
129 

130 
131 l Lördag 

KF Kommun full mäktige 

KS Kommunstyrelsen 

AU Kommunstyrelsens arbetsutskott 

UN Utbildningsnämnden 

AU Utbildningsnämnden, arbetsutsatt 

NT Utbildningsnämnden, antagningsutskott 

Beredning UN 

K Kallelsen går ut 

l Maj 
l Röd dag 
l Lördag 
l söndag -
l Lördag 
l söndag 

IKS 
K 

l Lördag 

l söndag 

lA u 
lA U 

l Lördag 
l söndag 

l KF 

l Lördag 
. j ag 

l Juni !Juli Augusti !September !Oktober l December 
Lördag ~ IKs 

IKS ~ag K - K 
K - l Lördag .KS 

l Lördag l söndag 
l söndag [K l Lördag rt:fudag 

l Lördag l Söndag l söndag 
Söndag E J lA U l Lördag 

Lördag ~ 
Söndag l u N l u N 

UN !81 ] l Lördag 
l Lördag AU l Söndag IK 
l söndag AU l Lördag fLÖrdag 

Lördag l Söndag IKS 
J;; g Söndag K l Lördag 

!d'~ J Lördag lA U l söndag l KF 

l KF :Söndag 

Lördag [.ALT 
l Lördag l Söndag lA U 
l söndag IK l Lördag l Lördag 

l Lördag l Söndag lA U l Söndag 

l söndag - UN l~ 
Lördag l söndag 

l Söndag 
l Lördag l KF 

l Lördag IKS l Söndag l Röd dag 

l söndag lA U l Lördag .. JEt ~ 
l Lördag F l KF l söndag 

l söndag l Lördag 

l Lördag l söndag 

l söndag ~Lördag 



Alvest a 
l~ mun 

Utbildningsnämnden 

UN § 104 

Rutiner för avgiftsfri skola 

Beslutsunderlag 
Förslag till rutin, 2014-10-14 

Redogörelse 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2014-12-03 

Dnr 2014/650.610 

Enligt skollagen skall huvudmannen ansvara för att utbildningen är 
avgiftsfri. I dagsläget finns det inga riktlinjer för hur lagar och 
förordningar skall tolkas kring kostnader i skolan. Förvaltningen har 
därfår gjort ett fårslag till riktlinjer får Alvesta kommuns skolor. 

Efter beslut av utbildningsnämnden kan riktlinjerna träda i kraft 
2015-01-01. 

Beredning UN AU § 73 
Arbetsutskottet beslutar att föreslå utbildningsnämnden besluta att 
anta föreslagna rutiner som skall börja gälla läsåret 2015/2016. 

Yrkande 
Jonas Engkvist (C) yrkar att man lägger till följande text" Enhetschef 
beslutar i frågor gällande denna rutin" 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att, med Jonas Engkvists (C) 
tilläggsyrkande, anta föreslagna rutiner som skall börja gälla läsåret 
2015/2016. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Enheterna 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering 

(7 8 Q i" v ·-; 

Utdragsbestyrkande 

Sida 
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.-.. Aivesta 
l~ommun 

Fastställd 2014-10-22, UN § 104 

Utbildningsnämnden Dnr. NUT 2014/650:610 

Rutiner för avgiftsfri skola 

Gäller från läsåret 2015/2016 
Gäller för: Verksamheter inom utbildningsförvaltningen 

Rutin för avgiftsfri skola 
Enligt skollagens 9 kap 8§, 10 kap 10§, 11 kap 13§, 15 kap 17§ och 18 kap 12§ ska 
utbildningen inom förskoleklass, grundskola, grundsärsko la, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola i princip vara avgiftsfri. Samtidigt medger skollagen att det får förekomma 
enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. I gymnasieskolan får 
huvudmannen* besluta att eleverna ska hålla sig med enstaka egna hjälpmedel. 

Nedanstående rutiner har utarbetats för att skapa en mer enhetlig syn på avgifter i våra 
kommunala verksamheter. Enhetschef beslutar i frågor gällande denna rutin. 

Rutinerna gäller 
om inte annat sägs för kommunala verksamheter i förskola, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

Rutin för måltider 
Skollunch ska vara avgiftsfri och barn ska inte uppmanas att ta med egen matsäck. Intas lunch 
på något annat ställe än på en förskola/skola ska eleven få utflyktslunch som bekostas av 
verksamheten. 
Finns synnerliga skäl kan förälder på eget initiativ skicka med något utöver utflyktslunchen. 

Rutin för frukt 
Om den enskilda verksamheten anser att barnen/eleverna behöver äta frukt under dagen ska 
denna tillhandahållas av förskolan/skolan. 

Vill förälder skicka med barnet/eleven frukt på eget initiativ går det bra. Sådan frukt ska ätas 
under raster. 

Rutin för kostnad for aktivitet 
Att låta barn/elever välja mellan att delta och bekosta en aktivitet eller att i stället delta i en 
kostnadsfri aktivitet är inte förenligt med Skollagen. Ingen avgift får tas ut för utflykt, 
studiebesök eller idrottsdag som anordnas i verksamhetens regi. 

För att nå målet att fortfarande kunna genomföra vissa aktiviteter utanför skolan, som till 
exempel studiebesök, utflykter, lägerskolor och fri luftsdagar får förskolan/skolan själv stå för 
kostnaden eller använda medel från projekt eller annan extern finansiering. 

Rutin for kla ss ka ssor 
Insamling av pengar till klasskassor där föräldrar betalar, och som sedan används till aktiviteter i 
skolverksamheten ska inte förekomma. 

Rutin för s tudi e resa 
studieresa är en skolledd verksamhet och genomförs i studiesyfte. Ansvarig lärare står för 
planering och åker med på resan. Resan ska vara kostnadsfri för eleverna. 



Alvest a 
I'IOillmun 

Utbildningsnämnden 

UN § 105 

Internkontrollplan 2015 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2014-12-03 

Dnr 2014/648.007 

Förslag till internkontrollplan, 2014-11-12 

Redogörelse 
Enligt beslut i kommunfullmäktige ska samtliga nämnder besluta om 
internkontrollplaner får sin verksamhet. I enlighet med detta har ett 
fårslag till internkontrollplan får 2015 tagits fram. 

Beredning UN AU § 7 4 
Arbetsutskottet beslutar att föreslå utbildningsnämnden besluta att 
anta förslaget. 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att anta föreslagen internkontrollplan 
2015. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Kommunledningskontoret 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

Sida 
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Internkontrollplan 2015 
Utbildningsförvaltningen 
Arbetsmaterial 
P t r K t 11 rocess rum on ro momen 
Volymförändringar statistik: Kommunalt invånarregister 
(barnomsorg/grundskola/g (KIR) och befolkningsprognos 
ymnasie) 

Lokaler statistik 
permanenta/provisoriska 
lösningar 
Integration Andel utländsk bakgrund per 

enhet/klass/förskoleqrupp 
Rekrytering statistik: 

Behörighet/personalomsättning/pensi 
on 

Skolmaten 1 Kontrollera näringsriktighet i 
skolmåltider 2 Awikelser 
näringsinnehåll 

Skolplikt Avstämning mellan antal elever och 
folkbokförda barn i kommunen 

K t Il on ro ansvar F kv re ens 
Utredare/systemansvarig Månadsvis 

Utredare/lokalsamord nare/ Kvartalsvis 
förvaltningschef 

Verksamhetschefer 2 gånger/år 

Personalsekreterare/T AK- Terminsvis 
grupp 

Kostchef 2 gånger/år 

Utredare 2 gånger/år 

*Risk; Sannolikhetsnivåer för fel: Osannolik, Mindre sannolik, Möjlig, Sannolik, Mycket sannolik. 

M t d e o 
Komplett inventering 

Komplett inventering 

Komplett inventering 

Komplett inventering 

1 stickprov 
2 Exempel 

Komplett inventering 

Väsentlighet; Påverkan på verksamheten om fel uppstår: Mycket allvarlig, Allvarlig, Kännbar, Lindrig, Försumbar 
TAK-grupp består av Thomas Andersson, Anders Olsson, Kennert Svensson 

R rt . "Il appo ermg t1 R" k/ .. r h * IS vasent 191 et 
Förvaltningschef, TAK- Mycket sannolik 
grupp, AU 4/3, 8/4, Mycket allvarlig 
20/5, 26/8, 711 O, 18/11 

Förvaltningschef, AU Sannolik 
4/3, 20/5, 26/8, 18/11 Kännbar 

Förvaltningschef, AU Möjlig 
20/5, 18/11 Kännbar 
Förvaltningschef, AU Sannolik 
4/3, 7110 Kännbar 

Förvaltningschef, AU 1 Mindre sannolik/lindrig 
4/3, 7110 2 Möjlig/Kännbar 

Förvaltningschef, AU Mindre sannolik/lindrig 
8/4, 18/11 



Alvest a 
l~ mun 

Utbildningsnämnden 

UN § 106 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2014-12-03 

Dnr 2014/649.644 

Redovisning av barngruppernas storlek i Alvesta kommuns 
förskolor 

Beslutsunderlag 
Redovisning av barngruppemas storlek, 2014-10-30 

Redogörelse 
Kommunfullmäktige tog 2012-06-20, Kf§ 88, beslut om att begränsa 
barngruppemas storlek i Alvesta kommuns forskolor efter en motion 
av Per Ribacke (s). Maximalt antal barn i en yngrebarnsgrupp 
begränsades till 15 och i äldrebarnsgrupp till20. Nämnden for barn 
och ungdom ställde sig positiv till motionen, men påtalade att for att 
kunna folja riktlinjerna krävdes ett tillskott av lokaler samt en ökad 
bemanning. 

Förvaltningen har sammanställt en redovisning av barngruppernas 
storlek, som visar på att 6 av kommunens 60 har överskridit 
maxantalet barn per avdelning. Vid mätningen samma period 2013 var 
det 14 av kommunens 60 har överskridit maxantalet barn per 
avdelning. 

Beredning UN AU § 75 
Arbetsutskottet beslutar att foreslå utbildningsnämnden besluta att 
godkänna redovisningen samt att uppdra forvaltningen att, där det är 
möjligt, organisera om så att alla enheter foljer fullmäktiges beslut om 
barngruppemas storlek. 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen samt att 
uppdra fårvattningen att, där det är möjligt, organisera om så att alla 
enheter foljer fullmäktiges beslut om barngruppernas storlek. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Enheterna 

Kommunstyrelsen 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

Sida 
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Redovisning av barngruppernas storlek inom den kommunala förskolan i Alvesta 
kommun 15 oktober 2014. 141030 

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska barngrupperna i förskolan begränsas till max 15 barn i 
yngrebarnsgrupp och 20 barn i äldrebarnsgrupp. 

Förskoleområde Söder: 

G rimslöv 
Grimsgården: 
Avd. H 16 barn (20) 

23 barn (20) 

Kullebo: 
A vd. Fjärilen 7 barn ( 15) 
Avd. Solrosen 14 barn (15) 

Torsås by 
Pärlan: 
A vd. Draken 14 barn (20) 
A vd. Skatten l O barn (15) 

Lönashult 
Regnbågen: 
A vd. Bamse 7 b am (20) 
A vd. Skutt 5 b am (15) 

Totalt: 96 barn i förskolan söder 
Antal platser: 140 
Lediga platser: 44 

Förskoleområde Vislanda: 

Kvarngården 
A vd. Bullen 13 barn ( 15) 
A vd. Marängen 13 barn ( 15) 
Avd. Kringlan 17 barn (20) 
A vd. Semlan 20 barn (20) 
A vd. Smulan 11 barn ( 15) 

Tallbacken 
A vd. Blåbäret 14 barn ( 15) 
A vd. Lingonet 14 barn (15) 
A vd. Holken 20 barn (20) 
A vd. Älgen 20 barn (20) 

Totalt: 142 barn i förskolan Vislanda 
Antal platser: 155 
Lediga platser: 13 



Förskoleområde Grönkulla, Alvesta 

Ängagårdens forskola 
A vd. Gullvivan 15 barn (15) 
A vd. Vitsippan 13 barn (15) 
Avd. Blåsippan 20 barn (20) 
A vd. Prästkragen 20 barn (20) 

22 barn (20) 

Grönkullens Förskola 
Avd. Duvan 15 barn (15) 
Avd. Gladan 13 barn (15) 
A vd. Staren 18 barn (20) 

Lekbackens forskola 
A vd. Bollen 13 barn (15) 

l8 barn(l5) 
10 barn (15) 

19 barn (15) 
A vd. Snurran 11 barn ( 15) 
A vd. 13 barn (15) 

24 barn (20) 
21 barn (20) 

Skogsbackens Förskola 
A vd. Snigeln 13 (20) 
Avd.Humlan 3 (15) 

Totalt: 281 barn i forskolan 
Antal platser: 315 
Lediga platser: 34 



Förskoleområde Prästängen: 

Lunnagårds Förskola 
A vd. Lille bo 14 b am (15) 
Avd. Trolleho 12 bam (15) 
Avd. Tomteho 20 bam (20) 
Avd. Ugglebo 20 barn (20) 

Blommagårds Förskola 
Avd, Kotten 11 barn (15) 
Avd. Stubben 15 barn (15) 
A vd. Trädet 20 b am (20) 

Aringsås förskola (Högåsängen) 
A vd. Grodan 9 barn (15) 
Avd. Nyckelpigan 10 bam (15) 
A vd. Myran 19 barn (20) 
Avd. Räven 18 barn (20) 

Lunnabackens förskola 
A vd. Kullen 15 barn ( 15) 
A vd. Ängen l O barn (15) 
A vd. Tornet 16 barn (20) 

Totalt: 209 barn i förskolan 
Antal platser: 240 
Lediga platser: 31 



Förskoleområde norr: 

Slätthög 
A vd. Bävern Il barn( 15) 
A vd. Uttern 20 barn (20) 

Moheda 
Fårakullen 19 barn (20) 

25 barn (20) 

Långagårds Förskola 
Avd. Smedjan 12 barn (15) 
Avd. Bruket 19 barn (20) 
Avd. Kvarnen 16 barn (20) 
A vd. Sågen 18 barn (20) 
Avd. Tofflan 19 barn (20) 

Totalt: 159 barn i fårskolan 
Antal platser: 170 
Lediga platser: 11 

Hjortsbergaområdet: 

Sjölyckans fårskola 
A vd. Ankan 15 barn (15) 
A vd. Snäckan 19 barn(20) 

Totalt:34barn i fårskolan 
Antal platser: 35 
Lediga platser: l 

Anders Olsson 
Verksamhetschef Förskola/Elevhälsa 

_j 



Alvest a 
1\0ITlmun 

Utbildningsnämnden 

UN § 107 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2014-12-03 

Dnr 2014/492.615 

Gymnasial yrkesutbildning för vuxna 2015 och framåt 

Beslutsunderlag 
l. Missiv, 2014-11-10 
2. Förslag Gymnasial yrkesutbildning för vuxna, 2014-11-12 

Redogörelse 
Under 2013 hade PWC ett uppdrag att genomfora en översyn av Allbo 
lärcenters utbildningar. En slutrapport lämnades i augusti 2013 med 
forslag till beslut på varje verksamhetsdeL 

När det gäller gymnasial yrkesutbildning konstaterade PWC att 
Alvesta kommun inte är skyldig enligt lag att driva dessa utbildningar, 
att jämförbara nyckeltal saknas for denna verksamhet och att Alvesta 
kommun själva avgör om man vill tillhandahålla sådan utbildning. 

Utbildningsnämnden beslutade 2014-02-05 om en verksamhetsplan 
for Allbo lärcenter får år 2014 samt uppdrog förvaltningen att 

- ta fram forslag till en långsiktig plan får gymnasial yrkesutbildning i 
egen regi från och med 2015 och framåt 

- ge förslag på tre olika ambitionsnivåer for köp av gymnasial 
yrkesutbildning for vuxna år 2015 

Vid sammanträdet 2014-10-15 beslutade utbildningsnämnden att 
starta lärlingsutbildningar/särskild lärling i egen regi januari 2015. 
Förvaltningen uppdrogs att ta fram forslag till en långsiktig plan for 
gymnasial yrkesutbildning i egen regi från och med 2015 och framåt. 
Förslaget på tre ambitionsnivåer bordlades. 

Förvaltningen har reviderat tidigare forslag till en långsiktig plan. 

Förvaltningschefen bifogar nu ett missiv med forslag om utbud: 

l. Vård- och Omsorgsutbildning 

Vi ser utbildningen inom vård och omsorg som en långsiktig 
kärnverksamhet Vi vet att behovet av vårdpersonal är stort både nu 
och på längre sikt. Vi ser goda möjligheter till samverkan med 
omsorgförvaltningen, arbetsförmedlingen och regional samverkan 
genom Vård- och omsorgscollege, där avtal är undertecknade. 

• Viförordar ett stabilt och reguljärt intag varje augusti med runt 30 
platser. 

Utdragsbestyrkande 

Sida 
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AIVElSta 
l~ mun 

Utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2014-12-03 

• Vi kombinerar detta med ett flexibelt intag med lärlingsplatser där 
bl. a. vård- och omsorg ingår. Se punkt 3 

• Vi fokuserar påfyra inriktningar som startar om sökbilden är 
gynnsam budgetmässigt (rektor beslutar): Aldreomsorg, Hälsa- och 
sjukvård, Funktionshinder, samt Psykiatri. 

• Vi förordar att den reguljära utbildningen bedrivs oavsett om 
statsbidrag erhålls eller ej. Detta för att skapa en stabilitet och 
långsiktighet. ÖVriga utbildningsformer förutsätter statsbidrag. Nytt 
beslut krävs vi förändring av den långsiktiga planen 

2. Yrkesförarutbildning 

• Inriktningar Lastbil och Buss 

• Intag två tillfällen per år och inriktning 

• Ar beroende av statsbidrag och ska självfinansieras. 

• Om statsbidrag ej erhålls görs en analys inför ett nytt nämndsbeslut 
om utbildningarnas framtid. 

3. Lärling, särskild lärling 

• Bedrivs med inriktning ny vård- och omsorg, elevassistent, 
butiksbiträde, lager industri samt inom särskild lärling: 
serviceassistent. 

• Intag två tillfällen per år och inriktning 

• Ar beroende av statsbidrag och ska självfinansieras. 

• Om statsbidrag ej erhålls görs en analys för ett nytt nämndsbeslut 
om utbildningarnas framtid. 

Beredning UN AU § 77 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå utbildningsnämnden besluta enligt 
förvaltningschefens förslag. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Allbo lärcenter 
Justeringsmännens sign Beslutsexpediering f{j39 Utdragsbestyrkande 

Sida 
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Alvesta 
l~ommun 

Missiv gymnasial yrkesutbildning 

Datum 
Utbildningsförvaltningen 
Avdelning 2014-11-10 
Thomas Andersson 
Förvaltningschef 
Tel. 0472-15130 
E-post: thomas .andersson(cl al ves ta. se 

Till utbildningsnämnd 
Den 3 december 2014 

Missiv långsiktig plan för gymnasial 
yrkesutbildning från 2015 och framåt i egen regi. 

Förvaltingen har ett uppdrag att föreslå en plan for Allbo Lärcenters utbud av 
gymnasial yrkesutbildning till nämndens möte den 3 december 2014. 

l. Vård- och Omsorgsutbildning 
Vi ser utbildningen inom vård och omsorg som en långsiktig kärnverksamhet Vi 
vet att behovet av vårdpersonal är stort både nu och på längre sikt. Vi ser goda 
möjligheter till samverkan med omsorgforvaltningen, arbetsformedlingen och 
regional samverkan genom Vård- och omsorgscollege, där avtal är undertecknade. 

• Vi forordar ett stabilt och reguljärt intag vm.je augusti med runt 30 platser. 
• Vi kombinerar detta med ett flexibelt intag med lärlingsplatser där bl.a. 

vård- och omsorg ingår. Se punkt 3 
• Vi fokuserar på fyra inriktningar som startar om sökbilden är gynnsam 

budgetmässigt ( rektor beslutar): Äldreomsorg, Hälsa- och sjukvård, 
Funktionshinder, samt Psykiatri. 

• Vi forordar att den reguljära utbildningen bedrivs oavsett om statsbidrag 
erhålls eller ej. Detta för att skapa en stabilitet och långsiktighet. Övriga 
utbildningsformer forutsätter statsbidrag. Nytt beslut krävs vi forändring av 
den långsiktiga planen 

2. Yrkesförarutbildning 
• Inriktningar Lastbil och Buss 
• Intag två tillfållen per år och inriktning 
• Är beroende av statsbidrag och ska självfinansieras. 
• Om statsbidrag ej erhålls görs en analys inför ett nytt nämndsbeslut om 

utbildningarnas framtid. 

~ ... ~ ......... . 
212000-0639 Parkgatan 4 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
utbildningldalvesta.sc 
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• Bedrivs med inriktning ny vård- och omsorg, elevassistent, butiksbiträde, 
lager industri samt inom särskild lärling: serviceassistent 

• Intag två tillfållen per år och inriktning 
• Är beroende av statsbidrag och ska självfinansieras. 
• Om statsbidrag ej erhålls görs en analys får ett nytt nämndsbeslut om 

utbildningarnas framtid. 

Förslag till beslut: 
Att nämnden beslutar genomfåra ovanstående utbildningar enligt förslag. 

Organisationsnr Besöksadress 
212000-0639 Allbogatan 3 

Thomas Andersson, förvaltningschef 

Postadress 
342 80 A1vesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www .a1vesta.se 

E-post till förvaltningen 
ban1.ungdom(d alvesta.se 
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Gymnasial yrkesutbildning för vuxna 

Beslut och utredningsuppdrag 

Under 2013 hade PWC ett uppdrag att genomföra en översyn av Allbo lärcenters utbildningar. En 
slutrapport lämnades i augusti 2013 med förslag till beslut på varje verksamhetsdeL 
När det gäller gymnasial yrkesutbildning konstaterade PWC att Alvesta kommun inte är skyldig enligt 
lag att driva dessa utbildningar, att jämförbara nyckeltal saknas för denna verksamhet och att Alvesta 
kommun själva avgör om man vill tillhandahålla sådan utbildning. 

Utbildningsnämnden beslutade 2014-02-05 om en verksamhetsplan för Allbo lärcenter för år 2014, 

där bl a gymnasiala yrkesutbildningarna i egen regi ingick. Allbo lärcenter fick då uppdraget att 

genomföra Vård- och omsorgsutbildning termin 2 och 3, lärling/särskild lärling samt Yrkesförare 

buss-lastbil. 

Utbildningsnämnden beslutade sedan 2014-06-11 att göra ett nytt kursintag i augusti 2014 om 30 
platser till Vård- och omsorgsutbildningen med möjlighet till flexibelt studerande. Denna kursomgång 
avslutas i december 2015. 

Utbildningsnämnden beslutade också att ge förvaltningen i uppdrag att 

ta fram förslag till en långsiktig plan för gymnasial 
yrkesutbildning i egen regi från och med 2015 och framåt 

ge förslag på tre olika ambitionsnivåer för köp av gymnasial 
yrkesutbildning för vuxna år 2015 
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Sammanfattning av förslagen 

Förslag tilllångsiktig plan för gymnasial yrkesutbildning i egen regi 
från och med år 2015 och framåt 

Vård- och omsorgsutbildning 
•:• Allbo lärcenter uppdras att genomföra start av en reguljär kursgrupp i 

augusti varje år med inriktningarna Äldreomsorg, Hälso-och sjukvård, 
Funktionshinder samt Psykiatri. Vid få sökande till en viss inriktning, 
skall en bedömning göras utifrån kostnadseffektiviteten, om 
inriktningen skall genomföras i egen regi eller ej. 

•:• Om studerande önskar välja en annan inriktning termin 3 än vad som 
erbjuds i Alvesta kommun, utvecklas samarbete med annan 
utbildningsanordnare inom Vård- och omsorgscollege Kronoberg för 
att möjliggöra köp av aktuella kurser för de elever som är berörda. 

•:• Utbildningen bedrivs på heltid, utformat för att möjliggöra ett flexibelt 
lärande för de studerande. 

•:• Omfattning 30 utbildningsplatser. En dialog förs inför antagning av 
sökande med Förvaltningen för Omsorg och hälsa samt 
Kommunledningskontoret personal om behov av utbildningsplatser. 

•:• Vård- och omsorgsutbildningen bedrivs enligt ovan i Alvesta kommun 
från och med 2015 och framåt. Finansiering sker med kommunens 
egna skattemedel och/eller statsbidrag. 

Lärlingsutbildning och Yrkesförare 
•:• Lärlingsutbildning genomförs med fem inriktningar och med två 

kursintag varje år under förutsättning att tillräckligt många sökande 
finns för en viss inriktning. 
Inriktningar Vård- och omsorg, elevassistent, butiksbiträde, lager
industri samt Särskild lärling/serviceassistent. 

•:• Yrkesförarutbildning genomförs med två inriktningar- Lastbil och Buss 
och två kursintag varje år för vardera inriktningen. 

•:• Ansökan om statsbidrag för Lärling samt Yrkesförare görs inför 2015 
samt även framåt, så länge som dessa statsbidrag erbjuds. 

•:• Utbildningarna skall finansieras helt med statsbidrag. 
•:• Om statsbidrag för Lärling/Yrkesförare ej beviljas, förs ärendet om 

utbildningens framtid till nämnden för nytt beslut. 
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Förslag på tre olika ambitionsnivåer för köp av 
gymnasial yrkesutbildning för vuxna år 2015 

1. Inget köp utöver komplettering Vård- och omsorgsutbildning 
•!• Inget utbildningsköp görs utöver kompletterande köp av Vård- och 

omsorgsutbildningen. 
Här avses t ex annan inriktning under termin 3 än det som erbjuds på 
Allbo lärcenter. Det blir aktuellt endast om studerande på Allbo 
lärcenters Vård- och omsorgsutbildning önskar fullfölja termin 3 hos 
annan utbildningsanordnare, och kombinationen med två skolor kan 
göras i enlighet med regelverket inom Vård- och omsorgscollege. 
Det kan också vara Vård- och omsorgsutbildning på halvfart eller 
kvartsfart, då den utformningen inte finns i kommunen. Vård- och 
omsorgsutbildning på modersmålet eller på distans är andra varianter. 

•!• Utbildningsköp finansieras av statsbidrag om möjligt, annars med 
kommunala skattemedel. 

2. Köp av gymnasial yrkesutbildning görs hos annan 
kommun/utbildningsanordnare 

•!• Köp görs av yrkesutbildning som ej erbjuds i hemkommunen och som 
bedöms kunna leda till arbete för den enskilde. 

•!• Köp finansieras med statsbidrag för yrkesvux enligt beviljad volym. Om 
inget statsbidrag erbjuds eller om ansökan ej beviljas, görs heller inga 
utbildningsköp. 

•!• Samverkan i bedömning av enskilda sökandes önskemål om 
yrkesutbildning görs tillsammans med handläggare på 
Arbetsförmedlingen i Alvesta. Arbetslösa kommunmedborgare eller 
medborgare som löper risk att bli arbetslösa prioriteras. 

3. Köp av gymnasial yrkesutbildning inom ramen för en 
försöksverksamhet 

•!• En försöksverksamhet startar i januari 2015 och pågår till och med 
oktober 2015. Uppföljningsrapport lämnas till utbildningsnämnden i 
november 2015. 

•!• Ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen utvecklas. Fokus är 
Arbetsförmedlingens egna "tidiga insatser" och Utbildningsnämndens 
köp av gymnasial yrkesutbildning. l samarbetet involveras även 

Individ- och familjeomsorgens arbetsmarknadsenhet. 
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•!• Försöksverksamhetens mål är att 
- identifiera målgrupper för insatser från de tre parterna i samarbetet 
och i vilken mån samverkan kan ske kring arbetssätt och resurser samt 
kring enskilda kommunmedborgares situation. 
- pröva nyttan av yrkesutbildning för etablering på arbetsmarknaden 

i ett tidigare skede än vad Arbetsförmedlingen i nuläget har 
möjlighet till enligt gällande regelverk 

- koppla yrkesutbildning till andra insatser som praktik, utbildning i 
yrkessvenska m m för ökade jobbmöjligheter 

•!• Finansiering av köp av utbildningsplats sker via statsbidrag. Erhålls inte 
statsbidrag, begränsas försöksverksamheten till en förstudie av 
eventuella möjligheter till samarbete 

•!• Finansiering av försöksverksamheten sker inom ramen för befintlig 
personalstyrka. En förutsättning är dock att tillräckliga resurser för 
öppen studie- och yrkesvägledning finns att tillgå för enskilda 
sökanden. 

•!• För- och nackdelar med ett samverkansavtal mellan Alvesta kommun 
och med Växjö kommun alternativt Kronobergs län utreds under året. 
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Bakgrund 
Syfte 
Gymnasiala yrkesutbildningar för vuxna är inte lagstadgade, men genomförs ändå ofta i 

kommunerna. Skäl kan vara rekryteringsbehov av arbetskraft till kommunens egna verksamheter 

och/eller näringslivet i kommunen och regionen. 

Skälet kan också vara att genomföra insatser för att motverka arbetslöshet hos kommunmedborgare. 

Utbud 
Yrkesutbildningar genomförs i kommunens egen regi inom vuxenutbildningens ram. Intresserade 

medborgare och externa sökande hör då av sig direkt till vuxenutbildningen i kommunen. 

(Se bilaga l) 

Andra yrkesutbildningar köps då de genomförs i annan kommun. Kommunmedborgarna kan då 

ansöka om att få stöd att studera där. Ansökan skickas till hemkommunen för beslut gällande 

ekonomisk ersättning för kostnaden för utbildningsplatsen. De flesta ansökningar rör 

utbildningsutbud i Växjö kommun, men även utbildningar i Jönköpings och Kalmar kommun 

förekommer. Enstaka ansökningar gäller utbildningar i övriga Sverige. (Se bilaga 2) 

Beslutsgång 
Utbildning i egen regi 

Utbildningsnämnden fattar beslut om vilka utbildningar som skall erbjudas kommunmedborgare i 

egen regi. Beslut har hittills fattats inför start av varje ny kursgrupp, oftast två gånger per år. 

Rektor på All bo lärcenter fattar beslut om urval och antagning till yrkesutbildningar i egen regi. 

Köp av utbildning 

Utbildningsnämnden beslutar också om Alvesta kommun skall köpa yrkesutbildning för kommun

medborgare eller ej samt i vilken omfattning. Vid köp av gymnasieutbildning för ungdomar finns ett 

samverkansavtal mellan länets kommuner som innebär en möjlighet för gymnasieelever att söka sig 

till och antas till vilken skola/program man önskar inom samverkansom rådet. För vuxenstuderande 

finns inget motsvarande samverkansavtaL 

Utbildningsnämndens antagningsutskott fattar beslut i individärenden där det handlar om ett köp. 

De flesta ansökningar från vuxna kommunmedborgare rör utbildningar i Växjö kommun. Om 

utskottet beviljar ansökan, finns rutiner för överenskommelse om interkommunala ersättningar för 

utbildningsplatsen. 

Finansiering 
Vuxenutbildningen finansieras till stor del med kommunala skattemedel. 

Gymnasial yrkesutbildning kan även finansieras med riktade statsbidrag. Det finns i nuläget riktade 

statsbidrag för viss gymnasial yrkesutbildning. Det finns inga klara besked kring hur länge dessa 

statsbidrag kommer att finnas. Det statliga stödet är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd i syfte att 

minska risken för arbetslöshet och underlätta för invånare att etablera sig på arbetsmarknaden med 

hjälp av en yrkesutbildning. 
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statsbidraget till Lärlingsutbildning och Yrkesförare riktas till just dessa utbildningar och kan alltså 

inte användas för någon annan yrkesutbildning. statsbidraget för yrkesvux kan användas till olika 

gymnasial yrkesutbildningar för vuxna, som dock måste bygga på innehållet i de olika yrkesprogram 

som finns inom gymnasieskolan för ungdomarna. statsbidragen kan användas till utbildning både i 

egen regi och för köp hos annan kommun eller utbildningsanordnare (Se bilaga 3). 

Utbildning i egen regi 

Vård- och omsorgsutbildning har anordnats i Alvesta kommun i många år och tidigare finansierats 

med skattemedel. Under de senare åren har Vård- och omsorgsutbildningen till största delen 

finansierats av statsbidraget för yrkesvux. Lärlingsutbildning och Yrkesförare finansieras fullt ut av 

egna statsbidrag. 

Köp av utbildning 

Under år 2013 finansierades beviljade ansökningar av statsbidrag för yrkesvux. 

Under 2014 har få utbildningar beviljats, då inga medel riktats till Antagningsutskottet för ändamålet. 

statsbidrag i utbildningsplanering och beslutsgång 
statsbidragen för yrkesvux/lärling/yrkesförare söks årligen, oftast under hösten inför kommande år. 

Besked om kommunen beviljats statsbidrag och isåfall hur många utbildningsplatser, brukar 

meddelas i slutet på januari det år då utbildning skall genomföras. Många utbildningar omfattar ett 

år och anordnaren behöver då starta redan i januari. 

Ansökan om nya statsbidrag inför 2015 
Enligt skolverkets hemsida 2014-09-18 har man i dagsläget inte fått några närmare besked om 
satsningen för yrkesvux kommer att fortsätta under år 2015 och framåt. skolverket kommer därför i 
nuläget inte att gå ut med någon ansökan för yrkesvux för år 2015. Om satsningen får en fortsättning 
så kommer skolverket att informera kontaktpersonerna för yrkesvux om detta så fort ett besked 
finns. 

Regeringen har i budgetpropositionen 2014 (prop. 2013/14:1) aviserat en satsning på 
lärlingsutbildning för vuxna motsvarande 2 000 platser under 2015. Tilldelning av statsbidrag görs 
under förutsättning att medel beslutas i enlighet med förslaget. Ansökan för lärlingsvux 2015 skall 
ske senast 3 oktober 2014. Ansökan sker från utbildningsförvaltningen. 

Ingen information om statsbidrag för Yrkesförarutbildningen finns tillgänglig i nuläget. 

Utbildning i egen regi 
Utbildningsnämnden skall enligt delegationsordningen fatta beslut, om utbildningar som beviljats 

statsbidrag skall starta eller ej. Detta kan då ske tidigast i februari. Om Allbo lärcenter därefter skall 

gå ut med en ansökningsomgång och sedan genomföra en antagningsprocess, kan utbildningen 

starta först i maj eller augusti. Då finns risk att den sista terminen av utbildningen som genomförs 

året därefter, inte kan finansieras med nya statsbidrag. För att undvika ett halvårs förskjutning, görs 
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ansökningsprocess i förväg och utbildningen hålls till största delen bemannad av All bo lärcenter. 

Detta måste då ske innan Utbildningsnämnden fattat beslut om att anordna utbildningen. 

Köp av utbildning 

Varför, hur och i vilken omfattning som köp av gymnasial yrkesutbildning för vuxna skall ske i Alvesta 

kommun saknar i nuläget riktlinjer beslutade i Utbildningsnämnden. Finansieringen vid eventuellt 

köp är oklar. 

Under 2013 inkom 29 ansökningar från kommunmedborgare, varav sju beviljades av Antagnings

utskottet. Under 2014 januari- augusti inkom 21 ansökningar varav tre beviljats (se bilaga 4). 

Antagningsutskottet har beslutat att påbörja en dialog kring ansökningar för gymnasial 

yrkesutbildning med Arbetsförmedlingen i Alvesta i syfte att samverka kring kommunmedborgares 

försök att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Rekryteringsbehov av arbetskraft till kommunen och regionen 

Till egen kommunal verksamhet 
Omsorgsnämnden -Vård- och Omsorgsutbildning 
l Alvesta kommun har förvaltningen för Omsorg och hälsa rekryteringsbehov av personal med 

gymnasial yrkesutbildning. Man har tidigare haft ambitionen att internutbilda fastanställd personal 

då andelen utbildade inom äldreomsorgen i kommunen varit lägre än rikssnittet. Man har nu ca 100 

anställda utan utbildning. Då nämnden inte kan finansiera vikarier under utbildningstiden för anställd 

personal, har man beslutat att för fast anställning krävs numera Vård- och omsorgsutbildning. Denna 

strategi tillämpas i många kommuner och landsting. 

En del tidigare fast anställda som saknar undersköterskeutbildning, önskar själva skaffa sig en Vård

och omsorgsutbildning. Kompetens och kvaliten i vården ökar därmed. 

Personalchefen i Alvesta kommun gör följande bedömning(se bilaga 5) 

"l landet kommer mer än en fjärdedel av dagens undersköterskor och vårdbiträden att uppnå 

pensionsålder fram till 2023. Många arbetsgivare ersätter vårdbiträden som går i pension med 

undersköterskor eller motsvarande. l Alvesta kommun kommer 26% av våra undersköterskor och 

37% av vårdbiträdena att uppnå pensionsåldern under denna period. Det innebär att kommunen 

kommer att behöva rekrytera över 100 nya medarbetare enbart för att ersätta pensionsavgånga rna". 

Det innebär i snitt cirka 10- 15 personer per år. 
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Yrkesutbildning i egen regi--- Vård- och omsorgscollege Kronoberg 
Vård- och omsorgscollege är ett gemensamt arbete i länet för att rekrytera personal inom regionen 

samt förbättra kvaliten i verksamheterna. l Kronobergs län samverkar länets åtta kommuner, 

landstinget, privat vårdföretag, fackliga organisationer och utbildningsanordnare-både privata och 

kommunala. Tillsammans formar man relevanta utbildningar inom vård och omsorg. Arbetsgivare, 

fack och utbildare samverkar för att utveckla utbildningar och höja kvaliteten inom området. 

(Se bilaga 6) 

Den tredje terminen väljer de studerande inriktning. Det finns kurser mot Barnhälsovård, 

Funktionshinder, Hälso- och sjukvård, Psykiatri, Äldreomsorg samt utbildning med modersmålsstöd 

eller utbildning i lärlingsform i Sverige. Här finns möjlighet för kommunerna i Kronoberg att utveckla 

samverkan, då ingen kommun erbjuder alla inriktningarna. 

Allbo lärcenter har från och med hösten 2014 en heltidsutbildning på tre terminer som utformats 

flexibelt. De studerande behöver inte närvara personligen på skolan under alla utbildningspass, utan 

kan ta del av vissa utbildningspass via en nätbaserad plattform. Detta kan underlätta för studerande 

att kombinera utbildning och arbete. 

Sex studerande som haft tillfälliga anställningar inom FOH i kommunen antogs hösten 2014 i den 

nystartade kursgruppen. Ytterligare nio LASade anställda samt sju fastanställda outbildade personer 

som arbetar i kommunen, ansökte men togs inte in (då utbildningen under hösten 2014 finansieras 

med yrkesvux och en prioritering av personer då måste göras mot dem som är eller riskerar att bli 

arbetslösa). 

Till näringslivet 
Arbetsförmedlingen gör två yrkesprognoser per år och publicerar resultaten i" Jobbmöjligheter

yrkeskompass för Kronobergs län". För vissa yrken finns yrkesutbildning på gymnasial nivå. 

l den sista prognosen finns flest jobb inom bl a följande yrken: 

• Tillverkning, drift och underhåll- byggnadsplåtslagare, lackerare, 
lastbilsmekaniker, maskinoperatör samt verktygsmakare. 

• Bygg och anläggning- anläggningsarbetare, betongarbetare, 
golvläggare, kranförare, snickare, VVSmontör. 

• Försäljning, hotell, restaurang och service- bagare, konditor, 
företagssäljare, inköpare, kockar 

• Naturbruk-maskinförare lantbruk, skogsarbetare 

Yrken med mindre goda jobbmöjligheter är lagerarbetare, försäljare daglivaror och fackhandel, 

elevassistent, barnskötare, frisör samt bussförare, lastbilsförare. 
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Utbildning i egen regi 
På Allbo lärcenter bedrivs Lärlingsutbildning samt Yrkesförare på gymnasial nivå. 

Lärlingsutbildningen inriktas på industri/lagerarbetare, butikssäljare samt elevassistent och 

yrkesförarutbildning mot buss/lastbil. Utbildningarna har statsbidrag och är därmed godkända av 

Skolverket. Samtidigt är Utbildningsförvaltningens ambition att de studerande ska ha större chanser 

till arbete efter utbildningen. 

Utbildningarnas innehåll överensstämmer dock inte med Arbetsförmedlingens sista yrkesprognos. 

Köp av utbildning 
Antagningsutskottet beviljade under 2013 sju kommunmedborgare yrkesutbildning till Vård-och 

omsorg inriktning psykiatri, snickare, frisör, barnskötare. Under 2014 har hittills beviljats tre 

yrkesutbildningar, till Vård-och omsorg inriktning psykiatri, kock/kallskänka och bageri/konditori. 

Utbildningarnas innehåll överensstämmer delvis med Arbetsförmedlingens sista yrkesprognos. 

Insatser för att motverka arbetslöshet hos kommunmedborgare 

Utbildning som planerats och genomförts under längre tid är svår att avveckla. Lokaler, bemanning 

med kompetens och erfarenhet finns på plats. Den flexibilitet som krävs för anpassning till 

arbetsmarknadens behov uppnås inte i en enskild kommun. Ett större utbildningsområde krävs för 

att klara att avveckla och samtidigt utveckla nya utbildningar som svarar mot nya behov. 

En samverkan med Arbetsförmedlingen är nödvändig för regionen och den enskilda kommunen. 

En sådan samverkan finns inom Yrkeshögskola n, men inte gällande yrkesutbildning på gymnasial 

nivå. 

Samverkan med Arbetsförmedlingen 
Antagningsutskottet har upplevt svårigheter att bedöma enskilda kommunmedborgares önskemål 

mot möjligheten till ett arbete efter avslutad utbildning. En kontakt har därför tagits med 

Arbetsförmedlingen i Alvesta för att pröva att utveckla en samverkan. Yrkesutbildning är ett av 

verktygen för Arbetsförmedlingen, men denna insats blir (oftast) aktuell först efter 14 månaders 

arbetslöshet. Antagningsutskottet möter kommunmedborgare som riskerar att bli arbetslösa på 

grund av avsaknad av yrkesutbildning samt medborgare som varit arbetslösa under kortare tid. 

Kostnader 
•!• Vård- och omsorgsutbildning i egen regi 1 750 t kr 
•!• Ambitionsnivå l, köp av viss Vård- och omsorgsutbildning O- 250 tkr 
•!• Övriga förslag finansieras helt med statsbidrag 
•!• Merkostnad kan dock uppkomma, om statsbidrag ej beviljas/avvecklas. 

Då måste pågående utbildningar avslutas utan finansiering med 
stats b id r ag. 
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Alvest a 
l~ mun 

Utbildningsnämnden 

UN § 108 

Sammanträdesprotokoll 
Sammantradesdatum 

2014-12-03 

Dnr 2014/651.001 

Utbildningsutbud på Allbo lärcenter 2015 

Beslutsunderlag 
Förslag utbildningsutbud 2015, 2014-11-12 

Redogörelse 

En långsiktig strategi och målsättning för gymnasie- och 
vuxenutbildning i Alvesta kommun behöver etableras. 
Utbildningsnämnden kan då besluta om utbildningsutbud får Allbo 
lärcenter. Utbildningsutbudet tar sin utgångspunkt i den långsiktiga 
utbildningsstrategin. 

Förvaltningen har upprättat ett förslag får 2015. 

Beredning UN AU § 78 
Arbetsutskottet beslutar att föreslå utbildningsnämnden besluta att 
anta fårslaget inom ramen för budget. 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar anta fårslaget inom ramen för budget. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Allbo lärcenter 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

Sida 

20(25) 



UTBILDNINGSUTBUD FÖR ALLBO LÄRCENTER 2015 

Följande utbildningar föreslås genomföras under 2015 med ett eller flera kursintag och med 

den ungefärliga volym som angetts 

Då beslut om budgetram för enheten ej finns i dagsläget, saknas en redovisning av tillgängliga 

resurser för genomförande i förslaget till verksamhetsplan. 

UTBILDNING Kurs/grupp Antal elever 
cirka 

GYMNASIESKOLA 
Introduktions-program Intag varje månad 50 
IM Språk 
För nyanlända elever 
Introduktions-program Intag varje augusti samt 30 
IM Individuellt alternativ enstaka löpande intag 
För elever med olika behov som är obehöriga 
till nationella gymnasieprogram 

KOMVUX 
Grundläggande vuxenutbildning Intag varje termin 100 
Gymnasial vuxenutbildning Intag varje termin 100 
Särskild utb. för vuxna; Lärvux Intag varje augusti 25 
Svenska för invandrare Intag varje månad utom juli 325 

och december 

GYMNASIAL YRKESUTBILDNING 
Vård och omsorg Intag varje augusti 30 
(3 terminer) 
Lärling Intag varje termin 35 
Särskild lärling Intag varje termin 20 
Yrkesförare Buss Intag januari och maj 10 
Yrkesförare Lastbil Intag januari och april 20 

EFTERGYM NASIAL YRKESUTBILDNING 
Yrkeshögskole-utbildning Redovisnings- ??? 25 
ekonom 



Alvest a 
l~ mun 

Utbildningsnämn den 

UN § 109 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2014-12-03 

Dnr 2014/673.619 

Aterrapportering - Läsuppmuntran 

Redogörelse 
Utbildningsnämnden beslutade 2013-06-11 UN § 43, att 
Läsuppmuntran skall genomforas årligen. Under höstterminen 2013 
kunde inte fdrvaltningen prioritera projektet, vilket ledde till att det 
inte genomfördes. Detta återrapporterades till nämnden 2014-04-23 
UN § 35. Samtidigt fårtydligades planerna för organisationen under ht 
2014. FörvaltningschefThomas Andersson redovisar att man inte 
lyckats hitta någon lämplig person som kunnat ta ansvar för projektet. 
Förvaltningen arbetar vidare med frågan. 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägga 
den till handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Justerings~··nnens sign 
n . G] 
l\ <O l 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

Sida 
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Alvest a 
l~ mun 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2014-12-03 

Utbildningsnämnden 

UN § 110 Dnr 2014/16.002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Redogörelse 
Utbildningsnämnden har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till 
arbetsutskott och tjänstemän enligt antagen delegationsordning, 
daterad 6 mars 2013. Delegationsbeslut ska redovisas på nämndens 
sammanträde. 

Delegationsbeslut från 2014-10-04-2014-11-21 

Utökning av tid i förskola 
Dnr 2014/570 

Placering i förskola på föräldrakooperativet Helgas ungar 
Dnr 2014/654-657 

Placering på Änglagårds förskola 
Dnr 2014/552-565, 659, 661, 662 

Förskaleplats i Växjö kommun 
Dnr 2014/664 

Förskaleplats i Ljungby kornmun 
Dnr 2014/544, 545 

Mottagande av barn i förskolan från Tingsryds kommun 
Dnr 2014/643 

Placering i fritidshem 
Dnr 2014/568 

Önskemål om byte av skola inom kommunen 
Dnr 2014/619 

Byte från Byskolan Blenda till Vislandaskolan 
Dnr 2014/581-589 

Placering på Friskolan Kronobergshed 
Dnr 2014/631-640 

Skolgång i grundskola i Växjö kommun 
Dnr 2014/546, 653 

Skolgång i Värnamo kommun 
Dnr 2014/652 

Placering på Islamiska skolan 
Dnr 2014/660 

Juste,ry.;gs~nens s~igiJ 

!\.'!/ ) 
/ 

Utdragsbestyrkande Beslutsexpediering 

Sida 

22(25) 



Alvest a 
l~ mun 

Utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2014-12-03 

Ansökan om kombinerat tåg- och busskort får elevresor p g a 
särskilda skäl 
Dnr 2014/387,398-400,404-407,409,410,417-419,422-
427,451,453,455,457-461 ,470~4 75,481,482,491,498,502, 
514,515,521-523,534,547,551,572,580,603-606, 52 st. 

Ansökan om skolskjuts inom Alvesta kommun 
Dnr 2014/308, 378, 550, 567, 602, 622, 623, 641, 658 

Ansökan om skolskjuts på grund av trafikf6rhållanden 
Dnr 2014/621 

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende inom Alvesta kommun 
Dnr 2014/334, 359 

Ansökan om senareläggning av hemturer - skolskjuts 
Dnr 2014/373~375, 386, 420, 569, 600 

Ansökan om skolskjuts till annan skola än hänvisningsskola 
Dnr 2014/591~599 

Ansökan om stöd för resekostnader till gymnasieskola 
Dnr 2014/539 

Ansökan om gymnasial vuxenutbildning 
Dnr 2014/354 

Ansökan till vuxenutbildning ~ NTI 
Dnr 2014/548, 628 

Ansökan om tilläggsbelopp 
Dnr 2014/578 

Redovisning av delegationsbeslut samt rektorsbeslut som skall 
rapporteras till nämnden 
Dnr 2014/16, 3 st. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisningen med 
godkännande till handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

Sida 

23(25) 



Alvest a 
l~ mun 

Utbildningsnämnden 

UN § 111 

Meddelande 

Redogörelse 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2014-12-03 

Dnr 2014/30.009 

Utbildningsnämnden har tagit del av följande meddelande: 

l. Sammanträdesprotokoll AU 2014-11-19, 2014/29.006 
2. Sammanträdesprotokoll ANT 2014-10-08, 2014/17.006 
3. Dom gällande Stiftelsen Växjö Islamiska skolas överklagande av 

delegationsbeslut, 2014/300:648 
4. Anmälan mot Hjortsbergaskalan i A1vesta kommun, 2014/616:108 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar lägga meddelandena med godkännande 
till handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

Sida 

24(25) 



Alvest a 
l~ mun 

Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 

2014-12-03 

Utbildningsnämnden 

UN § 112 Dnr 2014/704.006 

Avtackning av nämnd och ordförande 

Redogörelse 
FörvaltningschefThomas Andersson tackar utbildningsnämnden för 
deras insatser och engagemang under mandatperioden. En blomma 
överlämnades till ordförande Thomas Johnsson (M) som tack för gott 
samarbete. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

fZft 1 
l 

Sida 

25(25} 
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