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Ajournering mellan § 10 och § 11 kl. 15:00 och 15:15 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 

 

  9-15                                            Dnr: NUT 2017/003.006 

 
 
Beslutande 

 

 

Lars-Olof Petersson (S) ordf 

 

 

 
 Ian Alberfeldt (S)  
 Tomas Hedevik (S) Ersätter  Adelisa Barakovic (S) 
 Rolf Marklund (S)  
 Mats Nilson (C) 1:e vice ordf  
 Jonas Engkvist (C)  
 Helen Gustavsson (M) Ersätter Gunilla Gustafson (M) 
 Björn Tisjö (M) 2:e vice ordf 

Hans Svensson (V)  

 

 Benny Lundh Johansson (SD)  
   
   
Övriga närvarande Carsten Wulf, förvaltningschef  
 Eva Jullia, nämndsekreterare 

Anders Olsson, verksamhetschef § 9 

 

 Lena Cederlund, ekonom § 10  
 Marita Vik, ekonom § 10  
   
   
Utses att justera Helen Gustavsson (M)  
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Justering tid och plats Utbildningsförvaltningen, 2017-03-06 kl. 16:30  
 
 
Sekreterare 

 

 

 Eva Jullia  

Ordförande 
 

 

 Lars-Olof Petersson (S)  

Justerare § 108-117 

  

 

 

Helen Gustavsson (M) 

 

 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2017-03-01 

Anslaget under tiden 2017-03-07 – 2017-03-28 

Förvaringsplats  Utbildningsförvaltningen i Alvesta 
 
 
Underskrift   
 Eva Jullia  
  Utdragsbestyrkande 
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Föredragningslista 
 

1. Närvaro  

2. Godkännande av dagordningen  

3. Informations- och diskussionsärende  

4. Bokslut 2016 

5. Avrop av medel på strategiska kontot avseende vuxenutbildning 

6. Avrop av medel på strategiska kontot avseende kompetensutveckling 

7. Länsgemensam organisering kring barn och unga med komplex problematik 

8. Delegationsbeslut 

9. Meddelanden 
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UN § 9 Dnr 2017/004.009 

Informations- och diskussionsärende 

Informationsunderlag 

1. Elevtalssammanställning februari 2017 

2. Sjukfrånvarostatistik för UN tom januari 2017 

3. Förskolestatistik för jan-feb 2017 

Redogörelse 

Ordföranden informerar… 

Inbjudan 

Utbildningsnämndens ledamöter har blivit inbjudna av Lärarförbundet 

till en presentation på Prästängsskolan om en medarbetarenkät de gjort 

om trivsel bland personalen. 

Netpublicator 

Kommunstyrelsen erbjuder nämnderna att betala licenser för det första 

året av programmet Netpublicator för hantering av kallelser och 

protokoll, under förutsättningen att nämnden skaffar läsplattor eller att 

ledamöterna använder egna enheter.  

Samverkan kring regional yrkesutbildning NUT 2017/054.047 

Uppföljning av beslut i UN § 5/2017 

Ansökningar vad gäller utbildningsformerna regional yrkesvux och 

yrkesförare görs det första halvåret tillsammans med det östra 

sökområdet, enligt beslut i UN § 5/2017. Ansökningarna för 

utbildningsformen lärling/särskild lärling/lärling i kombination med 

SFI görs tillsammans med samtliga kommuner i Kronobergs län 

förutom Tingsryd. 

 

Förvaltningschefen informerar… 

Beslut från Skolinspektionen NUT 2015/91.609 

Skolinspektionen har haft en öppen utredning på Grönkullaskolan 

sedan ett tillsynstillfälle 2015. Idag kom beslutet om att de sista 

områdena som varit under lupp är godkända och klara och 

undersökningen läggs ner. 

Utredning om familjecentral  

Efter en utredning av förvaltningen för individ och familj (IFO) om 

behovet av en familjecentral i Alvesta, för att i ett 
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förvaltningsövergripande samarbete tidigt kunna gå in och fånga upp 

behov som finns, har en projektgrupp bildats med representanter från 

IFO, utbildningsförvaltningen och vårdcentralen. Denna grupp ska 

arbeta vidare under våren för att utarbeta ett förslag. 

Lokalrotation NUT 2017/109.600 

De flesta lokalerna hyrs av Allbohus på 25-årskontrakt, vilket gör att 

det finns begränsade möjligheter att bli av med kostnader genom att 

säga upp lokalkontrakt.  

Ett antal olika alternativ har undersökts för att försöka hitta 

effektiviseringsmöjligheter och minska lokalhyran. Carsten Wulf går 

igenom de olika alternativen och understryker att det är akut läge att 

hitta en lösning på lokalsituationen. 

Sjukfrånvarostatistik 

Förvaltningen har tillsammans med personalkontoret påbörjat en 

process med djupare analyser av den negativa trenden av personalens 

sjukfrånvaro.  Samtidigt jobbar enheterna aktivt med att få ner 

sjuktalen med hjälp av datastöd samt tydliga riktlinjer för att hantera 

korttidsfrånvaron. Detta för att förebygga att korttidsfrånvaro ska 

övergå i långtidssjukskrivningar.  

 

Verksamhetschef Anders Olsson informerar… 

Ansökan om friförskola 

Ingen ansökan har ännu inkommit till utbildningsförvaltningen för att 

starta en friförskola i Vislanda.  

Förskolestatistik 

I januari låg 6 avdelningar över maxantal i barngrupper och 

volymtimmar per anställd för hela verksamheten låg på 215h/anställd.  

I februari hade det ökat till 10 avdelningar över maxantal i 

barngrupper och volymtimmar per anställd för hela verksamheten låg 

på 223h/anställd  

Beslut 

Förvaltningen får i uppdrag att till nästa nämndsmöte utreda 

kostnaden för att köpa in paviljonger för att lösa lokalfrågan för IM. 
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UN § 10 Dnr 2016/135.042 

Bokslut 2016 

Beslutsunderlag 

1. Bildspel, 2017-03-01 

2. Årsrapport 2016, 2017-03-01 

3. Stoppljus prognos utfall 2016, 2017-02-22 

Redogörelse 

Föredragande: förvaltningsekonomerna Marita Vik och Lena 

Cederlund samt förvaltningschef Carsten Wulf 

Utbildningsnämnden är en expansiv verksamhet där intäkter och 

kostnader ökar i takt med fler barn och elever i våra verksamheter.  

2016 har på många sätt varit ett utmanande år för utbildnings-

förvaltningen och dess personal, ute på enheter och centralt. Arbetet 

med att få en budget i balans samtidigt som det är tre förvaltnings-

chefer under mindre än ett år påverkar en organisation och arbetet 

inom den, inte minst i kombination med de förändringar som skett i 

enheternas ledningsstruktur. Ett resultat med ett underskott på cirka 

3,7 mkr, vilket motsvarar mindre än en procent av nettoomslutningen, 

måste ändå ses som en ekonomisk framgång och det ger en god grund 

för en budget i balans under kommande år. 

Ekonomi, lokaler, IT och pedagogisk utveckling är några 

övergripande centrala ord och begrepp som har präglat året. Året har 

också inneburit ett arbete med att organisera för en ny förvaltning 

inom kommunen. Fritidsgård, bibliotek och musikskola är exempel på 

verksamheter som lämnar utbildningsförvaltningen vid årets slut för 

att bli delar i en ny kultur- och fritidsnämnd. På båda håll ger det 

möjligheter att renodla uppdrag och få ett större fokus på det centrala 

inom ansvarsområdet.  

Beredning 

UN AU § 7/2017 

Beslut 

1. Bokslut 2016 godkänns. 

2. Arbetsutskottet får i uppdrag att ta fram relevanta nyckeltal. 

Beslutet expedieras till 

Kommunfullmäktige 
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UN § 11 Dnr 2017/090.049 

Avrop av medel på strategiska kontot avseende 
vuxenutbildning 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till ansökan avseende vuxenutbildning från strategiska 

kontot, 2017-02-06 

Redogörelse 

Föredragande: förvaltningschef Carsten Wulf 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2016 i KF § 105/2016 att 

anta Moderaternas budget år 2017 med plan för år 2018-2019 och 

investeringsplan. 

I denna budget är det på det strategiska kontot avsatt medel för 

satsning på vuxenutbildning med 1000 tkr för 2017. I den löpande 

texten anges att extra medel satsas ”för att utöka antalet platser inom 

utbildningar på bristyrken”. 

Utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 

vuxenutbildningssatsningar att genomföra för dessa medel under 

2017. 

Beredning 

UN AU § 9/2017 

Beslutsgång 

Björn Tisjö (M) yrkar bifall. 

Beslut genom acklamation. 

Beslut 

Utbildningsnämnden antar utbildningsförvaltningens förslag till 

ansökan om medel från strategiska kontot avseende vuxenutbildning 

(beslutsunderlag 1) och skickar ansökan till kommunstyrelsen för 

godkännande. 

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen 
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UN § 12 Dnr 2017/089.049 

Avrop av medel på strategiska kontot avseende 
kompetensutveckling 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till ansökan avseende kompetensutveckling från strategiska 

kontot, 2017-02-22 

Redogörelse 

Föredragande: förvaltningschef Carsten Wulf 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2016 i KF § 105/2016 att 

anta Moderaternas budget år 2017 med plan för år 2018-2019 och 

investeringsplan. 

I denna budget är det på det strategiska kontot avsatt medel för 

satsning på kompetensutveckling av pedagogisk personal med 2000 

tkr för 2017. I den löpande texten anges att ”Hur studiedagarna och 

kompetensutvecklingen skall gå till och i vilka former det sker får 

professionen besluta […]”. 

Utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 

kompetensutvecklingsinsatser att genomföra för dessa medel under 

2017. Denna lista har justerats efter beredning i arbetsutskottet. 

Beredning 

UN AU § 10/2017 

Beslutsgång 

Björn Tisjö (M) yrkar bifall. 

Beslut genom acklamation. 

Beslut 

Utbildningsnämnden antar utbildningsförvaltningens förslag till 

ansökan om medel från strategiska kontot avseende 

kompetensutveckling (beslutsunderlag 1) och skickar ansökan till 

kommunstyrelsen för godkännande. 

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen 
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UN § 13 Dnr 2017/110.624 

Länsgemensam organisering kring barn och unga med 
komplex problematik 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 2017-02-20 

2. Skrivelse från Region Kronoberg, 2016-12-19 

Redogörelse 

Föredragande: förvaltningschef Carsten Wulf 

Region Kronoberg har i en skrivelse daterad 2016-12-19 kontaktat  

Kronobergs kommuner samt Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region  

Kronoberg angående insatser för barn och unga med komplex 

problematik.  

Region Kronoberg efterfrågar i denna skrivelse begäran om uppdrag 

att utreda länsgemensam organisering kring barn och unga med 

komplex problematik. Målet är att ta fram förslag till en 

länsgemensam organisation. I det kommande arbetet med en sådan 

eventuell organisation ämnar man med nya metoder och samarbeten 

minska antalet HVB-placeringar. 

Samma begäran har redan ställts till länets social- och 

omsorgsnämnder, som ställt sig positiva till denna begäran. I det 

inledande arbetet har man uppmärksammat behovet av att få med 

utbildningsnämnder i arbetet, för att få en så heltäckande utredning 

som möjligt samt att i nästa steg kunna nyttja samtliga berörda 

aktörer.  

Beredning 

UN AU § 11/2017 

Beslutsgång 

Rolf Marklund (S) yrkar bifall. 

Beslut genom acklamation. 

Beslut 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom Region Kronobergs initiativ att 

utreda en länsgemensam organisation för barn och unga med komplex 

problematik. 
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Beslutet expedieras till 

Region Kronoberg 
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UN § 14 Dnr 2017/044.002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut registrerade i utbildningsförvaltningens  

diarium från 2017-01-02 till 2017-02-21. 

2. Ordförandebeslut om SFI i Växjö, 2017-01-30 i NUT 2017/55.615 

3. Ordförandebeslut om SVA i Växjö, 2017-01-30 i NUT 2017/56.615 

4. Beslut om elevernas arbetsår 17/18, 2017-02-22 i NUT/116.608 

Redogörelse 

Utbildningsnämnden har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till 

arbetsutskott och tjänstemän enligt antagen delegationsordning, senast 

uppdaterad 2015-04-22 UN § 47. Delegationsbeslut ska redovisas på 

nämndens sammanträde. 

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
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UN § 15  

Meddelanden 

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

pärm vid sammanträdet. 

1. Beslut från Skolinspektionen efter kvalitetsgranskning av  

studiehandledning på modersmålet på Hagaskolan i  

Alvesta kommun, 2017-02-06, NUT 2016/572.609 

2. Beslut från Skolinspektionen efter kvalitetsgranskning av  

mottagandet av nyanlända elever i Alvesta kommun,  

2017-01-16, NUT 2016/574.609 

3. Beslutsmeddelande från Skolverket om statsbidrag för  

specialpedagogik för lärande, läsåret 2017/18, 2017-01-30,  

NUT 2016/639.047 

4. Beslutsmeddelande från Skolverket om statsbidrag för  

handledare i läs- och skrivutveckling läsåret 2017/18,  

2017-02-03, NUT 2016/642.047 

 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att lägga meddelandena till 

handlingarna. 
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