
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-06-11 1(2) 

Utbildningsnämnden 
 

Plats och tid Oden, Parkgatan 4, Alvesta 11 juni 2014 kl. 13:30 – 17:35 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 45 och § 46 kl. 14:40 – 15:00 
Ajournering under § 52 kl. 16:43 – 16:51 
 
44 - 60                                               Dnr: NUT 2014/29.006 

 
 
Beslutande 

 
 
Thomas Johnsson (M), ordf. 

 
 
 

 Anne Johansson (M) §§ 44 - 53  
 Rolf Marklund (S)  
 Frida Christensen (S) §§ 44 - 53  
 Hans Eriksson (AA)  
 Magnus Svensson (AA)  
 Anne Grotmaak (V), v ordf.  
 Heléne Andersson (C) 

Kauko Antbacke (KD) 
Britta Bünger (FP) 
Juan Carlos Moreno (AA) 

 

   
Övriga deltagare Thomas Andersson 

Jonas Sjöberg 
Kennert Svensson 
Ewa Ringius 
Ulrika Strååth § 45 
Maria Andersson § 45 
Marie Fågelström § 45 
Lena Cederlund § 46 
Marita Vik § 46 
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Justering tid och plats Alvesta 2014-06-16 kl. 08:00  

Sekreterare 
 

 
 Jonas Sjöberg  

Ordförande 
 

 
 Thomas Johnsson (M)   

Justerare 
 

 
 
 
 

Anne Grotmaak (V) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 2014-06-11 
Anslaget under tiden 2014-06-17 – 2014-07-08 
Förvaringsplats  Utbildningsförvaltningen, Parkgatan 4, Alvesta 
 
 
Underskrift   
 Jonas Sjöberg  
  Utdragsbestyrkande 
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UN § 44 Dnr 2014/30.009 

Meddelande 

Redogörelse 
Utbildningsnämnden har tagit del av följande meddelande: 

1. Sammanträdesprotokoll AU 2014-04-14, 2014/29.006 
2. Sammanträdesprotokoll AU 2014-05-28, 2014/29.006 
3. Planering av utvecklingsområden - Skolinspektionens  

kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning, 2013/520.609 
4. Hantering av anmälan från utbildningsnämnden om överskriden  

budgetram, 2013/448.041 
5. Skrivelse mot att avveckla familjedaghemmen, 2014/191.647 
6. Scenkonstöverenskommelse södra Småland 2014, 2014/200.103 
7. Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för  

styrelsen och nämnder 2013, 2014/223.007 
8. Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Alvesta kommun, 

2014/243.609 

  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att lägga meddelandena till 
handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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UN § 45 Dnr 2014/30.009 

Informations- och diskussionsärende 

Redogörelse 
Ordförande informerar: 
- Ordförande sammanfattade vårens arbete i utbildningsnämnden. Fokus har 

legat på omorganisation och elevtalsökning. 
- Tisdagen den 17 juni är det sista fullmäktigesammanträdet för denna 

mandatperiod.  
- Den styrgrupp som utbildningsnämnden uppdragits att bilda gällande 

elevtalsökningen kommer ha möte den 18 juni klockan 9-12. Alla politiker är 
välkomna att lyssna av oavsett om man fått inbjudan eller ej. Med på mötet 
kommer politiker, tjänstemän och PWC vara. 

- Nästa nämndsammanträde blir 10 september. Innan dess kommer 
arbetsutskottet ha två sammanträden. Den centrala frågan blir budget 2015 
med flerårsplan 2016-2017. 

- Eleverna börjar skolan igen efter det annalkande sommarlovet måndagen den 
18 augusti.  

- På arbetsutskottets senaste sammanträde uppdrogs förvaltningen att starta två 
strategiska förstudier, en om östra Alvesta och en om centrala Alvesta. Syftet 
är att redan nu planera och stå rustade för framtida behov och utmaningar. Till 
exempel ökar lokalbehovet för F-6 i det växande området vid Prästängsskolan 
och Allbo lärcenter behöver en permanent lokallösning. Arbetsutskottet 
kommer regelbundet informeras om innehåll och riktning för förstudien. 

 
Förvaltningschef informerar: 
 - Lokaler: 

Vislandaskolans om och tillbyggnad skall snart upp i Kommunfullmäktige. Tar 
fullmäktige beslut kan upphandling starta inom kort vilket skulle innebära att 
lokalerna kan tas i bruk inför läsåret 15/16. 

Grönkullaskolans flytt av årskurs 7-9 till före detta gymnasieskolan går av 
stapeln vecka 25. Vissa detaljer kommer lösas succesivt under höstterminen till 
exempel slöjdsalar. När 7-9 flyttat ut anpassas Grönkullaskolan till en F-6 skola. 
När fritidshemsverksamheten och förskoleklass flyttas ner till Grönkullaskolan 
ger det utrymme för en ny förskoleavdelning på Lilla Grönkulla. 

Prästängsskolan anpassas för tre paralleller. 

Moheda en projektgrupp är startad som nu fokuserar på placering av 
förskola och bibliotek. För förskolan är frågan om man skall ha en 
stor enhet eller två och för biblioteket är frågan om man skall 
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behålla nuvarande organisation eller göra som i Vislanda, införliva 
biblioteksfilialen i skolan så att det också kan fungera som 
skolbibliotek. Utbildningsnämnden kommer under hösten besluta 
om vilka alternativ som skall projekteras. 

- Bemanning: 

Tjänsten som kvalitetsutvecklare ligger ute nu.  
Två biträdande. förskolechefer kommer anställas till de växande 
enheterna i Alvesta tätort.  
Rektor till särskolan är rekryterad internt, så nu söks en ny rektor 
till Skatelövsskolan.  
Tjänsten som biträdande rektor på Allbo Lärcenter förlängs. 
Tillsättningen av kostchef är inne i sitt slutskede. Det återstår två 
kandidater för vilka referenser tas in. 

 
Grundskolechef informerar:   
- Två av utbildningsnämndens anmälningsärenden har avslutats hos Skolinspektionen. 

Det ena drogs tillbaka av anmälaren och i det andra beslutade Skolinspektionen att 
Alvesta kommuns insatser var tillräckliga. 

- Skolinspektionen kommer inom kort göra riktad tillsyn avseende utbildning för 
asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd. 

- Skolinspektionen kommer under vårterminen 2015 genomföra sin regelbundna tillsyn 
av Alvesta kommun. Förvaltningen och enheterna har börjat sammanställa det 
omfattande underlag som Skolinspektionen begärt in. 

- Kammarrätten i Jönköping har tagit beslut i ett överklagande gällande begränsat 
utlämnande av handlingar – ett så kallat sekretessmål. Enligt domen skall handlingarna 
lämnas ut i sin helhet, vilket nu är gjort. 

- Skolhälsovården har anmält sig själv till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vilket 
resulterat i att IVO kommer genomföra en verksamhetstillsyn av elevhälsans 
medicinska del. 

 

Matematikutvecklarna PISA 2015 
- Vid utbildningsnämndens sammanträde 2014-04-23 uppdrogs UN § 41 

matematikutvecklarna Ulrika Strååth, Maria Andersson och Marie Fågelström att 
redovisa en nulägesrapport för nämnden. Med en powerpoint redovisades bland annat 
projektets mål och arbetsformer.   

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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UN § 46 Dnr 2014/169.042 

Ekonomisk redovisning april eventuellt maj 2014  
med helårsprognos 

Beslutsunderlag 
1. Budgetuppföljning, 2014-05-21  

2. Ordförandens förslag till skrivelse till Kommunfullmäktige 

Redogörelse 
Utbildningsförvaltningen har sammanställt delårsrapport och 
uppföljning med helårsprognos per april månad. Helårsprognosen 
visar en avvikelse på 34,7 mnkr.  

Beredning UN AU § 32 
Arbetsutskottet beslutar att godkänna redovisningen per april månad 
och att ekonomisk redovisning med helårsprognos per maj månad 
redovisas direkt till Utbildningsnämnden 2014-06-11 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska 
redovisningen. Utbildningsnämnden godkänner ordförandens 
skrivelse som ett underlag till en skrivelse till Kommunfullmäktige 
om att utbildningsnämnden överskrider sin budget. Arbetsutskottet 
uppdras att färdigställa, besluta och överlämna skrivelsen till 
Kommunstyrelsen.   

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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UN § 47 Dnr 2013/532.049 

Förvaltningsbesvär av beslut om ersättningsbelopp 2014 

Beslutsunderlag 
1. Utbildningsnämndens beslut 2013-12-04, UN § 75 
2. Åsnenbygdens friskoleförenings överklagan, 2014-02-06 
3. Förvaltningsrättens dom mål nr 470-14, 2014-05-13 
4. Prislista 2014 med bilagor, 2014-05-21 

Redogörelse 
Utbildningsnämnden tog 2013-12-04, UN § 75 beslut om 
ersättningsbelopp vid köp av utbildning för verksamhetsåret 2014. 
Beslutet expedierades till de huvudmän Alvesta kommun köper 
utbildning av, 2014-01-16. Åsnenbygdens friskoleförening valde att 
överklaga nämndens beslut till Förvaltningsrätten i Växjö 2014-02-06. 

Förvaltningsrätten meddelade dom i målet 2014-05-08, vilket innebar 
att Förvaltningsrätten upphäver utbildningsnämndens beslut. Målet 
visas åter till utbildningsnämnden för ny handläggning och nytt beslut 
om 2014 års bidragsbelopp för Byskolan Blenda. Förvaltningsrätten 
har angivit följande skäl för sin dom: 

Förvaltningsrätten konstaterar att av det överklagade beslutet 
framgår det bidragsbelopp som fastställts till Byskolan Blenda för 
olika verksamheter men inte skälen för fastställandet av 
bidragsbeloppet. Av beslutet ska även framgå hur bidragsbeloppen 
har framräknats med avseende på de kostnadsposter som ska ingå i 
bidraget. Kommunen har senare presenterat visst 
beräkningsunderlag. Förvaltningsrätten finner dock med hänsyn till 
vad som framkommit i målet att det föreligger otydligheter i 
beräkningsunderlaget. 

Beredning UN AU § 36 
Arbetsutskottet beslutar föreslå utbildningsnämnden att besluta enligt 
förvaltningens kompletterade förslag. 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar om ersättningsbelopp för 2014 enligt 
förvaltningens kompletterade förslag. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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Åsnenbygdens friskoleförening 
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UN § 48 Dnr 2014/247.049 

Fastställande av bidragsbelopp till fristående 
gymnasieskolor 2014 

Beslutsunderlag 
1. Principer för bidragsbelopp 2014 
2. Tabell med förslag till bidragsbelopp för 2014 

Redogörelse 
Riksdagen har beslutat om riktlinjer för offentliga bidrag på lika 
villkor till fristående skolor. Beslutet innebär att bidrag ska tilldelas de 
fristående skolorna på samma villkor som medel fördelas till 
motsvarande verksamhet i den egna kommunen samt att 
bidragsbeloppen ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. 

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

Nationella program i Alvesta Kommuns egen regi är under 
avveckling. Dessa program är, Estetiska programmet inriktning musik, 
Bygg- och Anläggning inriktning Anläggningsfordon och 
Fordonsprogrammet/Fordon och transportprogrammet inriktning 
transport. För de fristående gymnasieskolor som anordnar dessa 
program, hänvisas till Riksprislistan vårterminen 2014.  

För övriga nationella program hänvisas till Växjö kommuns prislista 
för bidragsbelopp 2014. Från höstterminen gäller det även de program 
som är under avveckling. I de fall Växjö Kommun ej anordnar 
program gäller Riksprislistan för 2014. 

Beredning UN AU § 37 
Arbetsutskottet beslutar föreslå utbildningsnämnden besluta att 
Alvesta kommun skall följa Växjö kommuns prislista alternativt i de 
fall Växjö kommun ej anordnar ett program skall riksprislistan gälla. 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att Alvesta kommun skall följa Växjö 
kommuns prislista alternativt i de fall Växjö kommun ej anordnar ett 
program skall riksprislistan gälla. 
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Protokollet ska skickas till 
Akten 

Huvudmän för gymnasieskolor Alvesta kommun köper utbildning av 
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UN § 49 Dnr 2014/175.610 

Revidering av antagningsutskottets ärendehantering 

Beslutsunderlag 
1. Remissvar från Antagningsutskottet - Förslag till revidering  

av antagningsutskottets ärendehantering, 2014-05-14  

Redogörelse 
Utbildningsnämnden har delegerat till Antagningsutskottet att fatta 
beslut i individärenden som rör ansökan om gymnasie- och 
vuxenutbildning i annan kommun/utbildningsanordnare än Alvesta 
kommun/Allbo lärcenter. Utskottet har verkat under ca ett år och 
under denna tid skaffat sig erfarenhet av arbetsformerna. En 
uppföljning har gjorts av utskottets arbete vilket har resulterat i förslag 
till riktlinjer, förändrad delegation samt budget och resursbehov. 
Utbildningsnämnden fattade 2014-04-23, UN § 34 beslut om att 
remittera förslaget till Antagningsutskottet för översyn och utlåtande. 

Antagningsutskottet beredde ärendet 2014-05-14 och lämnar ett 
reviderat förslag till arbetsutskottet.  

Beredning UN AU § 31 
Arbetsutskottet beslutar föreslå utbildningsnämnden besluta att:  
- anta ärendehantering enligt förslaget för köp av gymnasieutbildning 
samt för köp av gymnasial vuxenutbildning. 

- ge förvaltningen i uppdrag att ge förslag på tre olika ambitionsnivåer 
för köp av gymnasial yrkesutbildning år 2015. 

- ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till en långsiktig plan 
för gymnasial yrkesutbildning i egen regi från och med år 2015 och 
framåt. 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att: 

- anta ärendehantering enligt förslaget för köp av gymnasieutbildning 
samt för köp av gymnasial vuxenutbildning.  

- revidera delegationsordningen enligt förslaget gällande köp av 
gymnasieutbildning samt för köp av gymnasial vuxenutbildning. 

- ge förvaltningen i uppdrag att ge förslag på tre olika ambitionsnivåer 
för köp av gymnasial yrkesutbildning år 2015. 
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- ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till en långsiktig plan 
för gymnasial yrkesutbildning i egen regi från och med år 2015 och 
framåt. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Antagningsutskottet 

Allbo lärcenter 
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UN § 50 Dnr 2013/9.002 

Revidering av delegationsordning 

Beslutsunderlag 
1. Reviderad delegationsordning, 2014-06-11  

Redogörelse 
Utbildningsnämnden tog i det föregående ärendet, Revidering av 
antagningsutskottets ärendehantering, UN § 49 beslut om nya 
riktlinjer och arbetsformer för antagningsutskottet. Dessa innebär att 
delegationsordningen måste revideras för att rätt instans/funktion skall 
kunna ta beslut i utbildningsnämndens ställe. 

Följande tillägg behövs: 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att revidera delegationsordningen enligt 
förslaget gällande köp av gymnasial vuxenutbildning. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-06-11 12(24) 

Utbildningsnämnden 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 
UN § 51 Dnr 2013/17.644 

Ombyggnation av Aringsås förskola 

Beslutsunderlag 
1. Förslag anpassning av ombyggnad - Aringsås förskola, 2014-06-11 

Redogörelse 
Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2014-04-29, KF § 31, finns en 
budgetram på 35,8 mkr för ombyggnation av Aringsås i östra delen av 
Alvesta, i syfte att öka antalet förskoleavdelningar i lokalen. 

Planerna i projekteringen, godkänd av Nämnden för barn och ungdom 
2011-04-14, NBU § 38 blev för kostsamma. En revidering av 
projekteringen för ombyggnationen har därför gjorts, bl a genom att 
uteplats för barnvagnar har tagits bort, standarden i produktionsköket 
har sänkts, antalet mötesrum för personal har minskat. För att hålla sig 
inom beslutad ram krävs också att planerad ombyggnation av 
källarplanet till motorikrum inte genomförs. Då denna del anses som 
nödvändig för kvalitén i förskolan, behöver ramen utökas. 

Beredning UN AU § 33 
Arbetsutskottet beslutar att ge nämndens ordförande i uppdrag att 
snarast kontakta Kommunstyrelsens ordförande i ärendet, med en 
hemställan om att föreslå Kommunfullmäktige 2014-06-13 att besluta 
om ett tilläggsanslag på ca 0,5 mkr för ombyggnation av källarplanet 
på Aringsås förskola. 

Yrkande 
Ordförande Thomas Johnsson (M) yrkar att utbildningsnämnden skall 
besluta att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna förvaltningens 
förslag till anpassning av ombyggnad av Aringsås förskola till en total 
kostnad om cirka 1 mkr. 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att 
godkänna förvaltningens förslag till anpassning av ombyggnad av 
Aringsås förskola till en total kostnad om cirka 1 mkr. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Kommunfullmäktige  
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UN § 52 Dnr 2013/538.615 

Kursstart för Vård- och omsorgsutbildningen 

Beslutsunderlag 
1. Rektors förslag om kursstart för Vård och omsorg 2014-05-26 

Redogörelse 
Utbildningsnämndens arbetsutskott fattade på nämndens uppdrag 
2013-12-09 UN AU § 63 beslut om yrkesutbildningar 2014. Samtidigt 
gavs ett uppdrag att utreda möjligheterna till att läsa kurser inom 
Vård- och omsorgsutbildningen i distansliknande form, så kallat 
flexibelt studerande.  

Rektor Daniel Söderberg, har lämnat ett förslag att 
utbildningsnämnden gör ett intag omfattande 30 platser nu i augusti 
där studerande kan läsa flexibelt om man så önskar. Detta är möjligt 
på grund av att den kull som kommer börja sin avslutande tredje 
termin till hösten har mycket praktik.  

Yrkande 
Anne Grotmaak (V) yrkar att utbildningsnämnden beslutar att göra ett 
intag om 30 platser till Vård- och omsorgsutbildningen med möjlighet 
till flexibelt studerande, till augusti 2014. 

Ordförande Thomas Johnsson (M), Anne Johansson (M), Rolf 
Marklund (S), Frida Christensen (S), Hans Eriksson (AA), Magnus 
Svensson (AA), Heléne Andersson (C), Kauko Antbacke (KD), Britta 
Bünger (FP) och Juan Carlos Moreno (AA) yrkar bifall till Anne 
Grotmaaks (V) yrkande. 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att göra ett intag om 30 platser, till 
Vård- och omsorgsutbildningen med möjlighet till flexibelt 
studerande, till augusti 2014. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Allbo lärcenter 

Personalavdelningen KLK 

Omsorgsförvaltningen 
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UN § 53 Dnr 2013/182.291 

Paviljonger för Allbo lärcenter – antal, nyttjande och 
kostnad  

Beslutsunderlag 
1. Lokalbehov och skolorganisation för Allbo lärcenter - övergångslösning,  

2014-06-04  

Redogörelse 
En redovisning, av förvaltningschef Thomas Andersson och utredare 
Gudrun Henriksson Wikerstål, har sammanställts och föredragits för 
arbetsutskottet över vilka lokaler man planerat använda till Allbo 
lärcenters olika utbildningar från och med HT 2014. Redovisningen 
omfattade kommunens egen lokal på före detta fordonsgymnasiet vid 
Hjärtenholmsvägen, externt hyrd del i lokalen Bulten 1 på 
Fabriksvägen samt paviljonger tänkta att placera på grusplanen bakom 
före detta fordonsgymnasiet på Hjärtenholmsvägen.  

Sedan kommunfullmäktiges beslut att flytta Allbo lärcenters 
utbildningar från sina lokaler på Allbogatan, har vissa förutsättningar 
ändrats. Upphandlingen av paviljongerna blev något dyrare än 
förväntat. Ett ökande elevtal till det nya högstadiet på Allbogatan på 
grund av inflyttning till kommunen innebär ett något större behov av 
lokalyta än tidigare redovisat. En mindre del av Allbo lärcenters 
utbildningar kan därför stanna kvar i byggnaden än planerat. 
Paviljonglösning utökas därför något.  

I skrivelsen Lokalbehov och skolorganisation för Allbo lärcenter – 
övergångslösning föreslår förvaltningen utbildningsnämnden en 
justering av antalet moduler till paviljongen.  

Beredning UN AU § 35 
Arbetsutskottet beslutar föreslå utbildningsnämnden besluta enligt 
förvaltningens omarbetade plan. 

Yrkande 
Ordförande Thomas Johnsson (M), Helene Andersson (C) och Frida 
Christensen (S) Rolf Marklund yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Anne Grotmaak (V) yrkar att utbildningsnämnden beslutar att uppdra 
förvaltningen att i första hand utnyttja befintliga lektionssalar i redan 
hyrda och uppställda paviljonger och därtill hyra ytterligare 
paviljonger, som placeras på grusplanen vid Grönkullaskolan.  

Hans Eriksson (AA), Magnus Svensson (AA och Juan Carlos Moreno 
(AA) yrkar bifall till Anne Grotmaaks (V) yrkande. 
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Helene Andersson (C) tilläggsyrkar att utredningen om Allbo 
lärcenters framtida permanenta lokaler, med fokus på samlokalisering, 
skall prioriteras.  

Ordförande Thomas Johnsson (M), Anne Johansson (M), Rolf 
Marklund (S), Frida Christensen (S), Hans Eriksson (AA), Magnus 
Svensson (AA), Anne Grotmaak (V), Kauko Antbacke (KD), Britta 
Bünger (FP) och Juan Carlos Moreno (AA) yrkar bifall till Heléne 
Anderssons (C) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Anne Grotmaaks (V) 
yrkande och finner att utbildningsnämnden beslutat enligt 
arbetsutskottets förslag. Därefter frågar ordförande om nämnden kan 
besluta enligt Heléne Anderssons (C) yrkande och finner att 
utbildningsnämnden beslutat enligt Heléne Anderssons (C) yrkande. 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens omarbetade plan 
samt att utredningen om Allbo lärcenters framtida permanenta lokaler, 
med fokus på samlokalisering, skall prioriteras. 

Reservationer 
Anne Grotmaak (V) reserverar sig mot att utbildningsnämnden 
beslutar enligt förvaltningens omarbetade plan. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Allbo lärcenter 
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UN § 54 Dnr 2014/172.623 

Riktlinjer för elevresor 

Beslutsunderlag 
1. Utredning tåg/busskort för studerande i gymnasieskola i Växjö,  

2014-05-21  

Redogörelse 
Enligt skollagen har kommunen skyldighet att anordna skolskjuts för 
elever i grundskolan (10 kap 32 §), grundsärskolan (11 kap 31 §) och 
gymnasiesärskolan (18 kap 30 §) om sådan behövs med hänsyn till 
färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller 
någon annan särskild omständighet. För elev med rätt till studiehjälp 
enligt studiestödslagen (1999:1395) skall hemkommunen ansvara för 
resor (1999:1403) 

Arbetsutskottet uppdrog 2014-01-22 UN AU § 4, förvaltningen att ta 
fram ett regelverk för skolskjutsar i Alvesta kommun inför läsåret 
2014/2015. Förvaltningen har arbetat fram ett förslag. 

Beslut om skolskjutsar och elevresor är delegerat till 
skolskjutsansvarig.  

Utbildningsnämnden fattade 2014-04-23, UN § 33 beslut om riktlinjer 
för grundskolans skolskjutsar. Riktlinjerna kring elevresor för 
gymnasiet och utredningen kring tåg/busskort för studerande i 
gymnasieskola i Växjö återremitterades till förvaltningen för att 
förtydligas och kompletteras. 

Beredning UN AU § 40 
Arbetsutskottet beslutar att föreslå utbildningsnämnden att besluta att 
elever skall få busskort men att de kan få kombinerat tåg/busskort om 
synnerliga skäl för detta föreligger, som till exempel att man annars ej 
kan gå sin utbildning. 

Förvaltningen uppdras att ta fram ett förslag till skrivelse till 
Regionförbundet Södra Småland med en konsekvensbeskrivning kring 
vad deras beslut innebär för Alvesta kommun. 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att elever skall få busskort men att de 
kan få kombinerat tåg/busskort om synnerliga skäl för detta föreligger, 
som till exempel att man annars ej kan gå sin utbildning. 
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Protokollet ska skickas till 
Akten 

Skolskjutsansvarig 

Enheter som hanterar elevresor 
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UN § 55 Dnr 2014/228.001 

Namnsättning av ny 7-9-skola 

Beslutsunderlag 
1. Namnförslag lämnas vid sammanträdet 

Redogörelse 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-10, KF § 53 att en ny 
högstadieskola bildas och förläggs i Allbo lärcenters nuvarande 
lokaler. Samtidigt beslutade man att skicka ärendet om namnsättning 
av skolan till Utbildningsnämnden.  

Beredning UN AU § 39 
Arbetsutskottet beslutar att revidera processen för namnsättning. 
Arbetsutskottets presidium skall träffa Ungdomsrådet i början av 
vecka 24 för att selektera ett antal alternativ av namnförslagen till 
utbildningsnämndens junisammanträde. 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att namnet på skolan skall tas fram 
genom en omröstning bland eleverna som går på skolan HT 2014 från 
namnen; Allboskolan, Hagaskolan, Stenhagaskolan, Stenlyckeskolan 
och Storåkerskolan. Presidiet uppdras att tillsammans med 
förvaltningen planera och genomföra omröstningen. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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UN § 56 Dnr 2014/60.609 

Politikerrepresentanter i SKL:s matematiksatsning PISA 
2015  

Redogörelse 
Vid sammanträdet 2014-04-23 informerade Anne Grotmaak (V) om 
projektets mål och innehåll. Alvesta ingår i en kommungrupp med 6 
andra kommuner. Politikernas roll ser olika ut i de olika kommunerna. 
För Alvesta är Anne Grotmaak (V) ensam representant, vilket inte är 
tillräckligt. 

Utbildningsnämnden beslutade UN § 41 att på nästa sammanträde 
bilda en grupp bestående av 4 politiker fördelat lika mellan majoritet 
och opposition.  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att bordlägga ärendet till 
septembersammanträdet. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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UN § 57 Dnr 2014/45.011 

Kontinuerlig plan för uppföljning av mål och resultat – 
Redovisning enkätsvar musikskola och fritidsgårdar 

Redogörelse 
Utbildningsnämnden beslutade 2014-02-05 om en plan för 
kontinuerlig uppföljning av mål och resultat. Vid sammanträdet i mars 
skall enkätsvar för musikskola och fritidsgårdar redovisas. På grund 
av tidsbrist lyftes ärendet ut. Vid sammanträdet 2014-04-23 hade 
nämndens ledamöter önskemål att enhetscheferna skulle bjudas in för 
att kunna svara på frågor, därför lämnades ärendet utan beredning. 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att bordlägga ärendet. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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UN § 58 Dnr 2014/45.011 

Kontinuerlig plan för uppföljning av mål och resultat – 
Trivselenkät, rapport elevhälsan och skolmatsenkät  

Redogörelse 
Utbildningsnämnden beslutade 2014-02-05 om en plan för 
kontinuerlig uppföljning av mål och resultat. Vid sammanträdet i juni 
skall enkätsvar för trivselenkät och skolmåltidsenkät redovisas 
tillsammans med rapport från elevhälsan 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att bordlägga ärendet. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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UN § 59 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 LSS – handläggare från 2014-01-01 – 2014-03-31 

- Ledsagning, LSS 9 kap. 3 §, 1 st. 

- Kontaktperson, LSS 9 kap. 4 §, 3 st. 

- Korttidsvistelse, LSS 9 kap. 6 §, 6 st. 

- Upphörande av korttidsvistelse, LSS 9 kap. 6 §, 1 st. 

- Mottagande i särskola, 4 st. 

Delegationsbeslut övriga från 2014-03-18 – 2014-06-05 

- Utökning av tid i förskola  
Dnr 2014/77, 78 

- Utökning av tid i fritidshem 
Dnr 2014/187, 188 

- Placering i fritidshem 
Dnr 2014/217, 218 

- Placering i grundskola utanför upptagningsområdet 
Dnr 2014/127, 226, 227, 173, 174, 231 

- Byte av skola inom Alvesta kommun 
Dnr 2014/195 

- Placering på Änglagårds förskola 
Dnr 2014/136-150, 207, 208, 256 

- Placering på Byskolan Blenda 
Dnr 2014/183 

- Placering på Friskolan Kronobergshed 
Dnr 2014/251, 252 

- Placering i friskola i annan kommun 
Dnr 2014/253 
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- Placering på Islamiska skolan 
Dnr 2014/249, 250, 255 

- Skolgång i annan kommun 
Dnr 2014/254 

- Mottagande av barn i grundskolan från Växjö kommun 
Dnr 2014/197 

- Förskoleplats i Växjö kommun 
Dnr 2014/204 

- Redovisning av delegationsbeslut samt rektorsbeslut som skall  
rapporteras till nämnden 
Dnr 2014/16, 8 st. 

- Ansökan till grundläggande vuxenutbildning i Växjö kommun 
Dnr 2014/230 

- Ansökan om prövning till gymnasial vuxenutbildning 
Dnr 2014/85, 164 

- Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende inom Alvesta kommun 
Dnr 2014/151 

- Ansökan om skolskjuts på grund av trafikförhållanden 
Dnr 2014/232 

Ansökan om skolskjuts inom Alvesta kommun 
Dnr 2014/130, 131, 186 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att beslutar att lägga redovisningen med 
godkännande till handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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UN § 60 Dnr 2014/30.009 

Rädda Barnens rapport – Ung röst 2014 

Redogörelse 
Britta Bünger (FP) redovisar att Rädda Barnen nu har publicerat sin 
rapport med resultatet från undersökningen Ung röst. 

Undersökningen vänder sig mot elever i årskurs 6 och 8. I Ung röst 
2014 berättar 25 000 barn hur de upplevde sina rättigheter förra året. 

Resultatet redovisas i dels en rapport för riket samt rapporter för 
respektive kommun. Dessa hittas under länkarna (2014-06-12) 

Alvesta 
http://www.raddabarnen.se/Documents/vad-vi-gor/sverige/samhallets-
ansvar/ung-rost/Lokala%20rapporter%202014/Kronobergs%20l 
%c3%a4n/rapport_alvesta.pdf 

Riket 
http://raddabarnen.sidvisning.se/ungrost2014/ 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

http://raddabarnen.sidvisning.se/ungrost2014/
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