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Utbildningsnämnden 

Plats och tid Oden, Parkgatan 4, Alvesta 21 oktober 2015 kl. 13:00- 17:12 
Ajournering mellan§ 116 och§ 117 kl. 14:39- 15:00 

Justerade paragrafer l 08-125 Dnr: NUT 2015/1.006 

Beslutande 

Ersättare 

Övriga deltagare 

Lars-OlofPetersson (S) ordf 
Ilich Idensjö(S) 
Adelisa Barakovic (S) 
RolfMarklund (S) 
Mats Nilsson (C) l :e vice ordf 
Jonas Engkvist (C) 
Gunilla Gustafson (M) 
Helen Gustavsson (M) 

Björn Tisjö (M) 2:e vice ordf 
Anne Grotmaak (V) 
Magnus Svensson (AA) § 108-116 
Tommy Ernemyr (SD) § l 08-117 
Benny Lundh Johansson (SD) 

Hanna Evelyndotter (MP) 
Helen Gustavsson (M) § l 08-115 
Tommy Everthsson (AA) § l 08-116 
Benny Lundh Johansson (SD) § 108-117 
Tomas Hedevik (S) 

T.f. fdrvaltningschef Gunilla Kaij 
B ev heden 
IT -utvecklare Carolina Sanderberg § 116 
Handläggare Gudrun Henriksson 
Wikerstål § 117-118 
Ekonom Lena Cederlund §120-122 
Nämndsekreterare Eva Jullia 
Ewa Ringius, lärarfårbundet 

Ersätter Magnus Svensson (AA) i§ 
117-125 

Ersätter Tommy Ernemyr (SD) i § 118-
125 
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Utbildningsnämnden 

UN § 108 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2015-12-09 

Dnr 2015/166.006 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 
Dagordningen godkänns 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

Sida 
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Alvest a 
l~ommun 

Utbildningsnämnden 

UN § 109 

Information om personal 

Redogörelse 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2015-12-09 

Dnr 2015/011.009 

Ordforande Lars-OlofPettersson (S) informerar om att utbildnings
förvaltningen har en ny tillförordnad forvaltningschef. 

T.f. Gunilla Kaij Bevheden presenterar sig. 

T.f. Gunilla Kaij Bevheden infonnerar om att f.d. rektor och 
biträdande rektor på Grönkullaskolan Helena Odelgård och Yvonne 
Fjeldheim-Ek sedan ett par veckor tillbaka har nya tjänster på 
utbildningsförvaltningens stab med förordnanden till och med juli. 
Helena Odelgård som kvalitetssamordnare och Yvonne Fjeldheim-Ek 
som vikarierande integrationssamordnare. Carsten Wulf är t. f. rektor 
på Grönkullaskolan fram till nyår. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

Sida 
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l'\ommun 

Utbildningsnämnden 

UN § 110 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2015-12-09 

Dnr 2015/560.113 

Information om nya ersättare 

Redogörelse 
Ordforande Lars-Olof Pettersson (S) välkomnar två nya ersättare till 
utbildningsnämnden: 

Tomas Hedevik (S), enligt beslut i KF§ 173/2015 
Benny Lundh Johansson (SD), enligt beslut i KF§ 174/2015 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

Sida 
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1-.ommun 

Utbildningsnämnden 

UN § 111 

Sammanträdesprotokoll 
. Sammanträdesdatum 

·. 2015-12-09 

Dnr 2015/011.009 

Information om p.olisanmäld händelse på skolgård 

Redogörelse 
Ordforande Lars-OlofPettersson (S) informerar om den polisanmälda 
händelse utanfor skoltid på en skolgård i Alvesta som påverkat 
utbildningsförvaltningens personal o~h lokaler. Han uppmanar 
nämndens ledamöter att anmäla till det egna partiet om man blivit 
utsatt for hot i samband tried detta. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justeringsmännens sign 
4.---~ ,· 

,k/ 
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

Sida 
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1-aommun 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2015-12-09 

Utbildningsnämnden 

UN § 112 Dnr 2015/596.291 

Information om lokalsituation på Mohedaskolan 

Redogörelse 
T.f. förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden informerar om 
lokalsituationen på Mohedaskolan. Den akuta situationen för matsalen 
ska lösas i två steg. Matsalen ska byggas ut och biblioteket ska flytta 
ner till källarvåningen. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Rektor Hans Tannerfalk 

Kostchef Sofia Herbertsson 

Utdragsbestyrkande Justeringsmännens sig}. Beslutsexpediering 

~/~./ /VJ:? 
.?~>· 

Sida 
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l~ommun 

Utbildningsnämnden 

UN § 113 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2015-12-09 

Dnr 2015/597.291 

Information om lokalsituation på Prästängsskolan 

Redogörelse 
T.f. forvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden informerar om 
lokalsituationen på Prästängsskolan. Det finns ännu ingen lösning på 
detta. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Rektor Linda Holmer 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering 

~/)~ 
Utdragsbestyrkande 

Sida 
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Alvest a 
l~ommun 

Utbildningsnämnden 

UN § 114 

Information om revision 

Redogörelse 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2015-12-09 

Dnr 2015/011.009 

T.f. förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden informerar om att 
revisionen av PWC har beställt ett par revisionsrapporter som berör 
utbildningsnämndens område. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

Sida 
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Alvest a 
l~ommun 

Utbildningsnämnden 

UN § 115 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2015-12-09 

Dnr 2015/696.609 

Information om beslut om avsteg 

Redogörelse 
T.f. förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden informerar om att hon 
tagit beslut om avsteg från skola inom en månad samt rutin får vad 
som gäller vid avsteg. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

Sida 
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Alvest a 
l~ommun 

Utbildningsnämnden 

UN § 116 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2015-12-09 

Dnr 2015/205.601 

Utbildningsnämndens !T-strategi 

Beslutsunderlag 
l. Tjänsteskrivelse, 2015-11-11 

2. Förslag till !T-strategi 2015-2017 med IT-plan 2016, 2015-11-16 

Redogörelse 
Utbildningsnämnden beslutade i UN § 20/2015-04-22 att ge 
Utbildningsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till en 
IT -strategi. 

Förslaget är framtaget av IT -utvecklare Carolina Sanderberg och är 
avsett att fungera som vägledning och stöd för de pedagogiska 
verksamheternas planering och utveckling. strategin innehåller 
långsiktiga övergripande mål vilka konkretiseras genom definierade 
arbetssätt och praktiska åtgärder i IT -planen. 

IT -utvecklare Carolina Sanderberg presenterar sitt arbete och lägger, 
utöver arbetsutskottets beslutsförslag, fram följande förslag till beslut: 

l. Övergång till Chromebooks direkt ht 16 (både åk 7+8). 
Projektstartjan 2016. 

2. Klasspilot under VT 16. 
3. Investering för implementation och integration (GAFE + CBs)- 200 000 kr. 
4. Investera i lärplattform som är integrerbar med GAFE. 

Beredning 
UN AU§ 69/2015 

Beslut 
l. !T-strategin antas, för att gälla från beslut år 2015 till2017-12-31. 

2. !T-planen antas, för att gälla 2016-01-01 till2016-12-31. 

3. Övergång till Chromebooks direkt ht 16 (både åk 7+8). 
Projektstati jan 2016. 

4. Klasspilot under VT 16. 

5. Investering får implementation och integration- 200 000 kr. 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

Sida 
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iCil'iommun 

Utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2015-12-09 

6. Punkt 3 och 5 såvida utvärderingen av piloten i punkt 4 visar att 
det är tekniskt genoförbart 

7. Ge förvaltningen i uppdrag att i en projektbeskrivning beskriva 
hur beslut i punkt 3 ska implementeras samt finansieras, till 
arbetsutskottets forsta sammanträde 2016. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

IT -utvecklare Carolirra Sanderberg 

U tbildningsfdrvaltningens enhetschefer 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

Sida 

1 0(26) 



Alvest a 
l~ommun 

Utbildningsnämnden 

UN § 117 

Sammanträdesprotokqll 
Sammanträdesdatum 

2015-12-09 

Dn r 2015/660.012 

Systematiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå 

Beslutsunderlag 
l. Kvalitetsrapport om fokusområde Samverkan, 2015-11-20 

Redogörelse 
skolinspektionen påtalade 2015 i sin regelbundna tillsyn av landets 
kommuner brister i Alvesta kommuns systematiska kvalitetsarbete. 

Huvudmannen behöver säkerställa att analyser av det som 
framkommer i samtliga verksamheters uppfoljningsarbete genomfors, 
samt att huvudmannen utifrån analyserna beslutar om nödvändiga 
utvecklingsåtgärder och dokumenterar dessa. 

Frånläsåret 2015/2016 arbetar Alvesta kommun utifrån ett nytt 
system kring det systematiska kvalitetsarbetet. 

- Alla enheter foljer upp samma målområde i läroplanen samtidigt. 

- Sammanställning görs på Utbildningsfdrvaltningen. 

-Rapportering sker till Utbildningsnämnden. 

- Eventuella utvecklingsåtgärder beslutas. 

Beredning 
UN AU§ 70/2015 

Beslut 
l. Utbildningsnämnden ger i uppdrag till forvaltningen att se till att 

vatje forskola och/eller skola upprättar en plan for: 
Introduktion av nyanlända barn/elever och foräldrar i forskola 
och skola. 
Övergång mellan fårberedelsegrupp för nyanlända elever till 
reguljär klass. 
Övergång for nyanlända obehöriga elever från årskurs 9 till 
gymnasieskolans introduktionsprogram. 

2. I kommande redovisning av målområde Samverkan i oktober 2016 
presenteras utvärdering av arbetet med nyanlända enligt beslut i 
punkt l. 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

Sida 
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l~ommun 

Utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2015-12-09 

3. Utbildningsförvaltningens kvalitetsutvecklare får i uppdrag att följa 
upp enheternas åtgärder för utveckling får återrapportering enligt 
upprättat årshjuL 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Utredare Gudrun Henriksson Wikerstål 

Kvalitetsutvecklare Helena Odelgård 

Utdragsbestyrkande Justeringsmännens sign Beslutsexpediering 
/-~-~ / 

'P ;flY' 

Sida 
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Alvest a 
l~ommun 

Utbildningsnämnden 

UN § 118 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2015-12-09 

Dn r 2014/248.011 

Information om strategisk förstudie över 
utbildningsnämndens verksamheter i Alvesta tätort 2015-
2025 

Beslutsunderlag 
l. strategisk fdrstudie, 2015-11-20 
2. Skrivelse från Moderaterna, 2015-12-09 

Redogörelse 
I UN AU§ 39/2014 beslutade utbildningsnämndens arbetsutskott att 
uppdra fdrvaltningen att starta en strategisk fårstudie kring centrala 
Alvestas framtida behov for nämndens verksamhetsområde. Den 
strategiska forstudien är nu klar. Politiska beslut avgör i nästa steg 
vilka, om några, av forstudiens strategiska spår som ska utredas 
vidare. I UN AU§ 71/2015 beslutades att nämnden på 2016 års fårsta 
möte skulle besluta om upp till tre alternativa spår att utreda vidare. 

Beredning 
UN AU§ 71/2015 

Beslutgång 
Jonas Engkvist (C) föreslår att fdrvaltningen får i uppdrag att göra 
en kompletterande forstudie till arbetsutskottets forsta sammanträde 
for 2016 som utgår från att Hagaskolan byggs ut till F-9. 

Björn Tisjös (M) föreslår att fdrvaltningen får i uppdrag att göra en 
kompletterande forstudie utifrån den beskrivna visionen i skrivelse 
från Moderaterna, 2015-12-09 (beslutsunderlag 2). 

Gunilla Gustafsons (M) föreslår att beslutet om tre alternativa spår 
skjuts till utbildningsnämndens möte i mars for att det ska finnas tid 
for diskussioner i partigrupperna om eventuella tillkommande forslag 
från politiken. 

Mats Nilssons (C) föreslår att forstudien godkänns utan några tillägg. 

Ordförande Lars-Olof Petersson (S) yrkar bifall till Jonas 
Engkvists (C) och Björn Tisjös (M) fdrslag. 

Mats Nilsson (C) yrkar avslag till Jonas Engkvists (C) och Björn 
Tisjös (M) forslag till fordel for sitt eget fdrslag. 

Gunilla Gustafson (M) yrkar bifall till Jonas Engkvists (C) och 
Björn Tlsjös (M) fdrslag. 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering 

~M~!7 
Utdragsbestyrkande 

Sida 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2015-12-09 

Jonas Engkvist (C) yrkar bifall till Jonas Engkvists (C) fårslag 

Utbildningsnämnden beslutar genom acklamation enligt Jonas 
Engkvists (C), Björn Tisjös (M) och Gunilla Gustafsons (M) fårslag. 

Beslut 
l. Förvaltningen får i uppdrag att göra en kompletterande fårstudie 

till arbetsutskottets fårsta sammanträde får 2016 som utgår från att 
Hagaskolan byggs ut till F-9. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att göra en kompletterande fårstudie 
utifrån den beskrivna visionen i skrivelse från Moderaterna, 2015-12-09 
(beslutsunderlag 2). 

3. Beslutet om tre alternativa spår skjuts till utbildningsnämndens möte 
i mars får att det ska finnas tid får diskussioner i partigrupperna om 
eventuella tillkommande fårslag från politiken. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Utredare Gudrun Henriksson Wikerstål 

Utdragsbestyrkande 

Sida 
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Alvest a 
l 11ommun 

Utbildningsnämnden 

UN § 119 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2015-12-09 

D nr 2015/183.01 O 

Utbildningsnämndens mål 2016 

Beslutsunderlag 
l. Tjänsteslaivelse, 2015-11-11 

Redogörelse 
I kommunfullmäktiges dokument Mål och budget med plan 2017-
2018, antagen 2015-06-16, presenteras kommunfullmäktiges vision 
och strategiska inriktningar, konkretiserade genom ett antal 
fokusområden samt resultatmått får dessa. Vissa av dessa 
fokusområden återfinns specifikt inom utbildningsnämndens 
verksamhetsområde. 

Utbildningsförvaltningens forslag är att övergripande inriktningsmål 
for utbildningsnämnden 2016 utformas efter dessa fokusområden. De 
övergripande inriktningsmålen ska sedan arbetas med i verksamheten, 
bland annat genom upprättandet av handlingsplaner på enhetsnivå, 
och resultatet av arbetet ska mätas med hjälp av dess tillhörande 
resultatmått, som uppställda av kommunfullmäktige. 

Beredning 
UN AU§ 75/2015 

Beslutsgång 
T.f. förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden påpekar att 
inriktningsmål l i forslaget borde justeras från tre till fyra månader, 
vilket är garantitiden for en forskoleplats. 

Jonas Engkvist (C) föreslår att måll-4 justeras från antal till andel. 

Mats Nilsson (C) yrlmr bifall till T.f. förvaltningschefens påpekande 
samt J onas Engkvists (C) förslag. 

Utbildningsnämnden beslutar enligt forslagen genom acklamation. 

Beslut 
Övergripande inriktningsmål for utbildningsnämnden for 2016: 

l. Öka andelen barn som får forskaleplats inom fyra månader. 

2. Andelen elever som når minst uppnåendenivån i 
läsutvecklingsschemat ska öka. 

Utdragsbestyrkande Justerings! ännens signA Beslutsexpediering /.?fb ~/ ' ;(f ~ 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2015-12-09 

3. Andelen elever som känner sig trygga i skolan och 
fårskolan ska öka. 

4. Öka andelen elever som kommer in på nationellt 
gymnasieprogram. 

5. Ett rikt utbud av fritidsaktiviteter i ett mångkulturellt 
samhälle. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Utbildningsförvaltningens verksamhets- och enhetschefer 

Utdragsbestyrkande 

Sida 
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Alvest a 
l~ornmun 

Utbildningsnämnden 

UN § 120 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2015-12-09 

Dnr 2015/177.042 

Budgetuppföljning t.o.m. oktober 2015 

Beslutsunderlag 
l. Månadsuppföljning per 31 okt 2015, 2015-11-11 

2. Prognos sammanställning 201510, 2015-11-11 

3. Rapp 201510, 2015-11-11 

Redogörelse 
I utfallet per oktober ligger utbildningsnämnden på en fårbrukning om 
ca 85% av totala budgeten, riktvärdet är 83%. Budgetavvikelse är -9,2 
mnkr per oktober. 

Avvikelsen per oktober återfinns till största delen på köp av 
utbildning, i fårsta hand inom delverksamheterna grundskola och 
gymnasieutbildning. Ä ven anslagen för lokaler och reglering får 
ökade barn-/elevtal överskrider sina budgeterade anslag. 

Beträffande utbildningsnämndens pro gnos för helår så fårväntas en 
avvikelse gentemot budgeterade anslag på ca -22,6 mnkr. 

Beredning 
UN AU§ 76/2015 

Beslut 
Informationen godkänns och läggs till handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Ekonomiavdelningen 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

Sida 
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2015-12-09 

UN § 121 Dnr 2015/331.041 

Internbudget 2016 och plan 2017-2018 

Beslutsunderlag 
l. Budget 2016 enl beslut i UN § 99/2015 

2. Konsekvensanalyser på enhetsnivå 

3. Tjänsteskrivelse, 2015-11-24 

4. FörslagUN Internbudget 2016, 2015-12-02 

5. Resursfördelningssystem Budget 2016: Förskola, 2015-12-02 

6. Resursfördelningssystem Budget 2016: Grundskola och 
forskoleklass, 2012-12-02 

7. Resursfördelningssystem Budget 2016: Skolbarnomsorg, 2015-12-
02 

8. Resursfördelningssystem Budget 2016: Särskola, 2015-12-02 

9. Resursfördelningssystem Budget 2016: IM, 2015-12-02 

10. Resursfördelningssystem Budget 2016: Vuxenutbildning, 2015-
12-02 

11. Val i resursfördelningssystem Budget 2016, 2015-12-02 

12. Förhandlingsprotokoll, 2015-12-09 

Redogörelse 
Utbildningsnämnden beslutade i UN § 99/2015-10-21 att anta 
majoritetens budgetforslag for internbudget 2016. I detta 
budgetförslag gavs förvaltningen i uppgift att ta fram 
konsekvensanalyser på enhetsnivå. 

Tf förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden presenterade till UN AU 
151124 i tjänsteskrivelse, 2015-11-24 ett nytt budgetforslag 
"budgetförslag två". 

Arbetsutskottet gav i UN AU§ 72/2015 förvaltningen i uppdrag att till 
nämndens sammanträde 9 december ta fram forslag på justeringar i 
resursfördelningssystemen vad gäller nivåer för elevpengs-
tilldelning samt rutin för hur buffert ska fördelas ut till enheterna. 

Förvaltningschef Gunilla KB redogör for budgetforslag två och 
informerar om att forhandling har genomforts enligt MBL. 

Utdragsbestyrkande 

Sida 
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l~ommun 

Utbildningsnämnden 

Beredning 
UN AU§ 72/2015 

Beslutsgång 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2015-12-09 

Jonas Engkvist (C) föreslår att utbildningsförvaltningen får i 
uppdrag att löpande rapportera till arbetsutskott och utbildningsnämnd 
om vilka äskande som görs om tillägg4 och hur dessa hanteras. 

Björn Tisjö (M) föreslår att utbildningsnämndens ordfårande 
skyndsamt vid eventuellt behov tillskriver kommunstyrelsen och 
begär extra pengar vid indikation på att budgeten inte kommer vara i 
balans får att inte verksamheten skall drabbas negativt. 

Ordförande Lars-Olof Petersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag. 

Mats Nilsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Björn Tisjö (M) yrkar bifall till förvaltningens fårslag till 
internbudget med tilläggsyrkanden enligt bilagd skrivelse 

Benny Lundh Johansson (SD) avstår från att rösta 

Utbildningsnämnden beslutar enligt acklamation enligt 
arbetsutskottets, Jonas Engkvists (C) och Björn Tisjös (M) förslag. 

Beslut 

l. Internbudget 2016 antas enligt fårslag två i t.f. förvaltningschefs 
tjänsteskrivelse, 2015-11-24. 

2. Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att löpande rapportera till 
arbetsutskott och utbildningsnämnd om vilka äskande som görs 
enligt beskrivning i budgetfårslag två samt om hur dessa hanteras. 

3. Utbildningsnämndens ordfårande tillslai v er kommunstyrelsen 
skyndsamt vid eventuellt behov och begär extra pengar vid 
indikation på att budgeten inte kommer vara i balans får att inte 
verksamheten skall drabbas negativt. 

4. Utbildningsnämndens presidium går tillsammans med kommun
styrelsens presidium igenom PWC-rapporten får att utefter den 
diskutera de ekonomiska fdmtsättningarna får 2016 och agera 
utefter det. 

5. Beslut i punkterna 1-4 ersätter beslutet i UN § 99/2015-10-21. 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

Slda 
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Alvest a 
l'iornmun 

Utbildningsnämnden 

Reservationer etc 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2015-12-09 

Benny Lundh Johansson (SD) avstår från att rösta 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Utbildningsfårvaltningens verksamhets- och enhetschefer 

Ekonomiavdelningen 

Kommunledningskontoret 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

Sida 
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Alvest a 
l~ommun 

Utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2015-12-09 

Skriftligt yrl\:ande från Björn Tisjö (M) till UN § 121/2015 

Björn Tisjö (m), utbildningsnämnden 
2015-12-09 

Protokollsanteckning från Björn Tisjö Moderaterna: 

Sida 
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Som vi ser det är den tilldelade budgetramen från kommunfullmäktige är för liten vilket lett till att 
internbudgeten för utbildningsnämnden inte räcker till. Förvaltningschefens budgetförslag, 
budgetalternativ 2, är i grunden ett bra förslag som vi tror kommer ge bättre förutsättningar på sikt 
för hela utbildningsförvaltningen. Dock är budgetramen för snävt tilltagen och något vi också påtalat, 
det måste tillföras mer medel. 

Bifallsyrkande till förvaltningens förlag till internbudget 

Med tilläggsyrkande 1 
att utbildningsnämndens ordförande skyndsamt vid eventuellt behov tillskriver kommunstyrelsen och 
begär extra pengar vid indikation på att budgeten inte kommer vara i balans för att inte 
verksamheten skall drabbas negativt. 

Med tilläggsyrkande 2 
Att utbildningsnämndens presidium tillsammans med kommunstyrelsens presidium går igenom PWC
rapporten och utefter den diskuterar de ekonomiska förutsättningarna för 2016 och agerar utefter 
det. 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 



Alvest a 
hornmun 

Utbildningsnämnden 

UN § 122 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2015-12-09 

Dnr 2015/648.007 

Internkontroll 2015 -sammanställning 

Redogörelse 

Enligt de förvaltningsövergripande anvisningarna för intern kontroll 
2015 (2015-08-12) från kommunens ekonomi- och 
upphandlingsavdelning är nämnden skyldig att, till kommunstyrelsen, 
i samband med årsredovisningens upprättande, rapportera fel/brister 
som konstaterats i vid uppföljningen av den interna samt den 
kommunövergripande kontrollplanen. Denna rapport ska enligt 
samma anvisning vara politiskt behandlad och tillgänglig senast 21112 
2015. 

Kommunstyrelsen ska sedan utvärdera kommunens samlade system 
för intern kontroll med utgångspunkt frånnämndemas 
uppföljningsrapporter. 

Utbildningsförvaltningen har ännu inte hunnit sicriva en 
sammanställning över internkontrollen 2015. 

Beredning 
UN AU§ 79/2015 

Beslut 
Ärendet beslutas om vid februarimötet 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Ekonomiavdelningen 

Kommunledningskontoret 

Utdragsbestyrkande 

Sida 
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l Alvesta 
l'\ommun 

Utbildningsnämnden 

UN § 123 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2015-12-09 

Dnr 2015/657.006 

Utbildningsnämndens sammanträdesplan 2016 

Beslutsunderlag 
l. Förslag till sammanträdesplan, 2015-11-13 

Redogörelse 
Utbildningsförvaltningen har tagit fram ett forslag till 
sammanträdesplan for 2016 for utbildningsnämnden och dess utskott. 

Beredning 
UN AU§ 81/2015 

Beslut 
Utbildningsnämnden sammanträdesdatum for 2016: 

Ordfdrandeberedning, klockan 10:00- ca 12: 

11/1; 22/2; 29/3; 9/5; 8/8; 26/9; 14/11 

Arbetsutskott, klockan 8:00- ca 12: 

3/2; 9/3; 13/4; 25/5; 17/8; 7/9; 12/10; 30/11 

Utbildningsnämnd, klockan 13:00- ca 17 (heldag kl. 8:00- ca 17): 

17/2; 23/3*; 27/4; 8/6; 21/9; 26/10*; 14/12 (*heldag) 

Antagningsutskott, klockan 8:00- ca 10: 

1/2: 25/4; 13/6; 15/8; 12/9; 24/10; 12/12 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Kommunledningskontoret 

Justelsmännens sign 

OJ w; Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

Sida 
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Alvest a 
l~ommun 

Utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2015-12-09 

UN § 124 Dn r 2015/010.002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Redogörelse 
Utbildningsnämnden har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till 
arbetsutskott och tjänstemän enligt antagen delegationsordning, senast 
uppdaterad 2015-04-22 UN § 47. Delegationsbeslut ska redovisas på 
nämndens sammanträde. 

Delegationsbeslut i utbildningsförvaltningens diariumfrån 2015-1 O
OJ till2015-11-15 

Utökning av tid i förskola, 
Dnr 2014/389, 2015/22, 2015/148-149, 2015/567-568, 2015/652 
Rektorers anmälan samt delegationsbeslut i arbete mot kränkande behandling, 
Dnr 2015/173 
Placering vid Friskolan Kronobergshed 
Dnr 2015/651,2015/644 
Placering vid annan enhet inom Alvesta kommun 
Dnr 2015/654, 2015/544, 2015/591 
Placering på Änglagårds fårskola 
Dnr 2015/608-609, 2015/572-573, 2015/575 
Placering på foräldrak:ooperativet Helgas Ungar 
Dnr 2015/592 
Placering i forskaleklass vid en annan enhet inom Alvesta kommun 
Dnr 2015/650 
Placering i forskaleklass på Friskolan Kronobergshed 
Dnr 2015/655-656, 2015/545 
Mottagande av barn i grundskola från Växjö kommun 
Dnr 2015/546-547 
Mottagande av barn i fårskolan från Sävsjö kommun 
Dnr 2015/595 
Färskoleplats i Växjö kommun 
Dnr 2015/601 
Elev till Karl-Oskarskolan i Växjö kommun 
Dnr 2015/607 
Elev till Islamiska skolan 
Dnr 2015/593-594 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

Sida 
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Alvest a 
l~ommun 

Utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2015-12-09 

Byte av skola inom Alvesta kommun 
Dnr 2015/569 
Ansökan till vuxenutbildning - NTI 
Dnr 2015/598-600, 2015/611 
Ansökan om skolskjuts 
Dnr 551, 2015/585-586, 2015/524, 2015/617 
Ansökan om Komvux i Växjö 
Dnr 2015/606 

Sida 

25(26) 

Ansökan om kombinerat tåg- och busskort för elevresor på grund av särskilda skäl. Dnr 
2015/645,2015/618-620,2015/625,2015/542-543,2015/587,2015/552,2015/589-
590, 2015/612-614 

Beslut 
Delegationsbesluten läggs till handlingarna 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering 

UJ?( 
Utdragsbestyrkande 



Alvest a 
l 'lom mun 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Sida 
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Utbildningsnämnden 

UN § 125 Dnr 2015/011.009 

Meddelanden 

l. Sammanträdesprotokoll UN AU, 2015-11-24 
Dnr NUT2015/001.006 

2. Rutin for uppfåljning av kommunfullmäktiges beslut, 2015-10-29 
Dnr NUT2015/646.003 

3. KF§ 131/2015 Delårsrapport per augusti 2015,2015-10-27 
Dnr NUT2015/177.042 

4. Informationsbrev till huvudman och forskolechef, 2015-11-10: skolinspektionen 
genomfor kvalitetsgranskningen Förskolans pedagogiska uppdrag III. 
Dnr NUT2015/668.649 

5. Rapport från Folkhälsomyndigheten, 2015-11-05: Inomhusmiljö i skolan Ett nationellt 
tillsynsprojekt 2014-2015. 
Dnr NUT 2015/647.291 

Beslut 
Meddelanden läggs till handlingarna 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 




