
 

Sammanträdesprotokoll Sida 
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2014-10-15 1(2) 

Utbildningsnämnden 

 

Plats och tid Oden, Parkgatan 4, Alvesta 15 oktober 2014 kl. 13:00 – 17:05 
 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 83  och § 84 kl. 14:45 – 15:09 

och i § 87 mellan 15:43 – 15:58 

 

71 - 92                                               Dnr: NUT 2014/29.006 
 
 
Beslutande 

 

 

Thomas Johnsson (M), ordf. 

 

 

 
 Anne Johansson (M) §§ 71-91  
 Rolf Marklund (S)  
 Frida Christensen (S)  
 Jonas Engkvist (C)  
 Hans Eriksson (AA)  
 Magnus Svensson (AA)  
 Anne Grotmaak (V)  
 Heléne Andersson (C)  
 Kauko Antbacke (KD) 

Juan Carlos Moreno (AA) 

Rikard Björkman (S) 

 

   
   
Övriga deltagare Thomas Andersson 

Jonas Sjöberg 

Kennert Svensson 

Lena Cederlund §§ 81-82 

Marita Vik §§ 81-82 

Ewa Ringius §§ 81- 91 

Maria Rundqvist §§ 71-91 

Eva Ingvarsson § 80 

Ulrik Hultgren §§ 79-80 

Jacob Sträng §§ 79-80 

Gudrun H W § 89 

Daniel Söderberg §§ 89, 91 
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Justering tid och plats Alvesta 2014-10-20 kl. 13:00  
 
 
Sekreterare 

 

 

 Jonas Sjöberg  

Ordförande 
 

 

 Thomas Johnsson (M)   

Justerare 
 

 
 
 
 

Frida Christensen (S) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2014-10-15 

Anslaget under tiden 2014-10-21 – 2014-11-11 

Förvaringsplats  Utbildningsförvaltningen, Parkgatan 4, Alvesta 
 
 
Underskrift   
 Jonas Sjöberg  
  Utdragsbestyrkande 
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UN § 71 Dnr 2014/189.006 

Inbjudan av revisorer till nämndens sammanträde  

Redogörelse 

Kommunens revisorer har inte närvarorätt vid nämndens 

sammanträde. Ordförande Thomas Johnsson (M) har bjudit in Tuula 

Jokinen och Mats Nilsson till nämndens sammanträde 2014-10-15.  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att Tuula Jokinen och Mats Nilsson har 

närvarorätt vid Utbildningsnämndens sammanträde 2014-10-15. 

Protokollet ska skickas till 

Akten   
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UN § 72 Dnr 2014/30.009 

Meddelande 

Redogörelse 

Utbildningsnämnden har tagit del av följande meddelande: 

1. Sammanträdesprotokoll AU 2014-08-13, 2014/29.006 

2. Sammanträdesprotokoll AU 2014-08-27, 2014/29.006 

3. Sammanträdesprotokoll AU 2014-10-01, 2014/29.006 

4. Sammanträdesprotokoll ANT 2014-06-18, 2014/17.006 

5. Sammanträdesprotokoll ANT 2014-08-12, 2014/17.006 

6. Sammanträdesprotokoll ANT 2014-09-03, 2014/17.006 

7. Meddelande om inspektion – IVO, 2014/244.624 

8. Ansökan om utökning av verksamhet – Änglagårds förskola, 2014/300.649 

9. Delegationsbeslut – avslag Änglagård, 2014/300.649 

10. Skolinspektionens riktade tillsyn, 2014/245.609 

11. Rädda Barnens frågor om avgiftsfria skolor, 2014/388.610 

12. Beslut om godkännande av huvudman 5 st, 2014/499.610 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att lägga meddelandena med 

godkännande till handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 73 Dnr 2014/573.006 

Utbildningsnämndens verksamhetsbesök  

Redogörelse 

Utbildningsnämnden genomförde under förmiddagen 

verksamhetsbesök på biblioteksfilialen och skolan i Moheda samt 

Hagaskolan i Alvesta tätort. Företrädare för verksamheten visade runt 

i sina lokaler och informerade ledamöter och personal från 

förvaltningen. 

Elevrådet på Hagaskolan visade runt på sin enhet. 

Under dagen invigdes Hagaskolan av ordförande Thomas Johnsson 

(M) som överlämnade ett äppelträd och en skylt från 

Utbildningsnämnden. 

Tillsammans med elevrådet och personal från skolan intogs lunchen i 

Stenlyckematsalen innan nämnden samlades i Oden på Parkgatan för 

sitt sammanträde. 

Ordförande Thomas Johnsson (M) summerade dagen som mycket 

lyckad och betonade vikten av att nämnden fortsätter sin tradition att 

en gång per termin besöka verksamheten på detta strukturerade sätt.    

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 74 Dnr 2014/245.006 

Riktad tillsyn avseende utbildning för asylsökande barn 
och barn som vistas i landet utan tillstånd 

Redogörelse 

Skolinspektionen har nu besökt Alvesta kommun och genomfört 

intervjuer med förvaltning och ansvariga på enheterna i sin riktade 

tillsyn avseende utbildning för asylsökande barn och barn som vistas i 

landet utan tillstånd. Förvaltningen har fått det skriftliga materialet för 

korrekturläsning.     

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 75 Dnr 2014/300.648 

Ansökan om utökning av Änglagårds förskola 

Redogörelse 

Stiftelsen Växjö Islamiska skola har ansökt om att få utöka sin 

verksamhet från 60 barn (1800 volymtimmar) till 100 barn (3000 

volymtimmar). Förvaltningschef Thomas Andersson har per 

delegation beslutat avslå deras ansökan. Stiftelsen har till 

Förvaltningsrätten i Växjö överklagat beslutet och har begärt 

inhibition. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-10-15 6(27) 

Utbildningsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 
UN § 76 Dnr 2014/576.022 

Utbildningsförvaltningens personalförsörjning 

Redogörelse 

Den utlysta tjänsten som kvalitetsutvecklare har inte kunnat tillsättas. 

Behovet av tjänsten aktualiserades i Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning och togs med i 

planerade utvecklingsområden som Skolinspektionen efterfrågade i 

sin rapport 2014-03-12. 

Tjänsten som måltidschef håller på att tillsättas. En prioriterad uppgift 

för denne blir att utreda en gemensam kostorganisation för hela 

kommunen. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 77 Dnr 2013/182.291 

Handikappanpassning av Mohedaskolan 

Redogörelse 

Mohedaskolan måste handikappanpassas för en elev. Möjligtvis måste 

en speciell modul beställas.  

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 78 Dnr 2014/113.108 
        2014/277.108 

Anmälningsärenden hos Skolinspektionen  

Redogörelse 

Skolinspektionen har tagit beslut i ärendet ”Anmälan om rätten till 

utbildning och samarbete mellan skola och hem vid Moheda skola i 

Alvesta kommun” och meddelar följande beslut: 

”Alvesta kommun och rektorn vid Mohedaskolan har följt 

bestämmelserna om rätten till utbildning för eleven och samarbete 

mellan skola och hem och därför avslutas ärendet.” 

Skolinspektionen har också tagit beslut i ärendet ”Anmälan om 

situationen för barn vid lekbackens förskola i Alvesta kommun” och 

meddelar följande beslut: 

”Det är inte visat att Alvesta kommun brutit mot bestämmelserna när 

det gäller särskilt stöd och skyldigheten att motverka kränkande 

behandling och därför avslutas ärendet.” 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 79 Dnr 2014/575.611 

Konsekvenser av att Byskolan Blenda lägger ner sin 
verksamhet  

Redogörelse 

Ordförande Thomas Johnsson (M) blev sommaren 2013 kontaktad av 

huvudmannen för Byskolan Blenda. I ett möte beskrev de sina 

svårigheter att bedriva verksamheten med sitt elevantal. Förslag att 

kommunen skulle gå in och stötta verksamheten på något vis väcktes i 

olika omgångar under året därefter. Dessa var inte förenliga med 

svensk lag och Byskolan Blenda har fått arbeta vidare på egen hand. I 

dagsläget har skolan 26 elever.  

För några veckor sedan tog Byskolan Blenda kontakt med ordförande 

Thomas Johnsson (M) och meddelade att man nu tvingas att lägga ner 

sin verksamhet. Förvaltningen informerades och började planera för 

att ta emot eleverna. 

Alla eleverna har Skatelövsskolan som hänvisningsskola, men kan 

välja andra skolor antingen i eller utanför Alvesta kommun. I sådana 

fall utan att erbjudas skolskjuts. Förvaltningschef Thomas Andersson 

har beslutat att årskurs 5 och 6 på grund av synnerliga skäl skall 

erbjudas skolskjuts även till Vislandaskolan. Beslutet gäller endast de 

elever som nu tvingas besluta skola. 

Grundskolechef Kennert Svensson tillsammans med rektor Ulrik 

Hultgren kommer under kvällen 2014-10-15 delta vid Byskolan 

Blendas föräldramöte för att informera om hur kommunen kan ta emot 

eleverna och vilka regler som gäller. 

Jonas Engkvist (C) frågar hur förvaltningen planerat ta emot eleverna. 

Grundskolechef Kennert Svensson och rektor Ulrik Hultgren berättar 

att eleverna får plats i klasserna, att små justeringar i lokalerna utförs 

och att viss personal kan komma att anställas. Skolan har erfarenhet av 

överlämningar sedan tidigare och följer utarbetade planer. 

Skolskjutsar kan komma att få planeras om för att möta det ökade 

behovet. 

Jonas Engkvist (C) frågar om för vilka månader kommunen betalat ut 

ersättningsbeloppet till skolan, den så kallade elevpengen. 

Ersättningsbeloppet är utbetalt till och med oktober månad.   

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 80 Dnr 2014/574.020 

Presentation av ny personal  

Redogörelse 

Bibliotekschef Eva Ingvarsson, rektor Ulrik Hultgren och rektor Jakob 

Sträng presenterade sig för utbildningsnämnden.      

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 81 Dnr 2014/169.042 

Ekonomisk redovisning september 2014 med 
helårsprognos 

Beslutsunderlag 

1. Ekonomisk redovisning september 2014, 2014-10-15 

Redogörelse 

Utbildningsförvaltningen har sammanställt delårsrapport och 

uppföljning med helårsprognos per september månad. 

Helårsprognosen visar en avvikelse på 35,3 mkr mot budgeterat 

anslag.  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att lägga den ekonomiska redovisningen 

med godkännande till handlingarna.  

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 82 Dnr 2014/307.041 

Mål och budget 2015 samt flerårsplan 2016-2017  

Redogörelse 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2014 om mål och budget 

för utbildningsnämnden. I beslutet finns reglerat drift- och  

investeringsramar för år 2015 samt planerade preliminära ramar för 

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 2014-09-10 UN § 64 förvaltningen att 

arbeta vidare med kompletterande underlag bland annat rörande 

innehållet i posterna Lokaler samt Köp av utbildning till nästa 

sammanträde. 

Ekonomerna redovisar nuläget i budgetarbetet vid sammanträdet. 

Beredning UN AU § 57 

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan beredning. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och uppdra 

förvaltningen att arbeta vidare med underlaget inkluderat 

beräkningsgrunden för elevtalsökning gällande posten reglering 

kommunbidrag. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 83 Dnr 2014/366.623 

Förslag om ändrat upptagningsområde 

Beslutsunderlag 

1. Förslag om ändrat upptagningsområde, 2014-08-27 

Redogörelse 

Barnen i en familj fick beviljat att gå kvar på Mohedaskolan efter en 

flytt till Åängsvägen på Gåvetorp. De beviljades också skolskjuts med 

förbehållet att de själv fick ta sig till närmsta hållplats. Hållplatsen 

ligger drygt två kilometer från hemmet, vilket är längre än 

maxgränsen för barn i deras ålder.  

Mamman föreslår nu att upptagningsområdet ändras. Elever boende i 

Gåvetorp skulle få Mohedaskolan som hänvisningsskola enligt hennes 

förslag.  

Beredning UN AU § 59 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå utbildningsnämnden att avslå 

förslaget. Vi ser inga anledningar att ändra upptagningsområdet. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att avslå förslaget. Utbildningsnämnden 

ser inga anledningar att ändra upptagningsområdet. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Förslagsställaren 
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UN § 84 Dnr 2014/462.108 

Skolskjuts från området Vegby och Sångvägen i Moheda 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, 2014-09-17 

Redogörelse 

En föräldragrupp motsätter sig skolskjutsansvarigs bedömning av 

trafiksäkerheten mellan området Vegby och Sångvägen till 

Mohedaskolan. De menar att trafikmiljön är så pass farlig att elever 

till och med årskurs 4 skall beviljas skolskjuts.  

I delegationsbeslut 2014/293:623 har skolskjutsansvarig avslagit en 

ansökan om skolskjuts för en elev i årskurs 3 som bor i detta område. 

Beslutet har överklagats till Förvaltningsrätten i Växjö. Ärendet 

handläggs för närvarande och förvaltningen kommer inom kort 

besvara motpartens yttrande. 

Beredning UN AU § 60 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå utbildningsnämnden besluta att 

avvakta Förvaltningsrätten i Växjös dom. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att avvakta Förvaltningsrätten i Växjös 

dom. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Förslagsställaren 
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UN § 85 Dnr 2014/268.751 

Gränsdragning gällande insatser enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade mellan 
Utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden 

Beslutsunderlag 

1. Beslut Omsorgsnämnden ON § 71, 2013-12-03 

2. Beslut Omsorgsnämnden ON § 31, 2014-06-09 

3. Tjänsteskrivelse, 2013-11-19, reviderad 2014-05-27 

Redogörelse 

Efter omorganisationen av nämnderna i Alvesta kommun uppdrogs 

omsorgsnämnden och utbildningsnämnden att se över 

gränsdragningsfrågor för personer med insatser enligt lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS). En arbetsgrupp har 

tagit fram ett förslag på hur gränsdragningen bör se ut. 

Vidare har omsorgsnämnden föreslagit kommunfullmäktige att besluta 

enligt följande: 

” 1. nuvarande lydelse i omsorgsnämndens reglemente, § 1, andra 

stycket, strecksats två, ersätts med lydelsen: Kommunens insatser 

enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för 

personer som är 20 år eller äldre, från och med 1 juli det år personen 

fyller 20 år. 

2. ge omsorgsnämnden i uppdrag att tillsammans med 

utbildningsnämnden se över budgetfördelningen mellan de båda 

nämnderna med anledning av ovanstående förslag till ändrad 

ansvarsfördelning” 

Beredning UN AU § 61 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå utbildningsutskottet besluta att anta 

förslaget. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom omsorgsnämndens 

beslut. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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Kommunfullmäktige 

Omsorgsnämnden 
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UN § 86 Dnr 2014/465.290 

Förslag på namnbyte för Pärlans förskola 

Beslutsunderlag 

1. Förslag från personalen, 2014-09-12 

Redogörelse 

Personalen på Pärlans förskola i Torsås by föreslår 

utbildningsnämnden att byta namn på deras förskola till Backen. 

Namnet Pärlan kommer från förskolans tidigare placering i Torne. 

Namnet kommer från Strandpärlan som dansbanan i Torne heter. 

Backen är förknippat med en sägen från närmiljön i Torsås by som 

handlar om en drake som vaktade en skatt. Skatten gömde draken vid 

Ekelunds rör eller vid Branns Backe.  

Förskolan ligger i en gammal skolbyggnad högst uppe på en backe. 

Beredning UN AU § 62 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå utbildningsnämnden besluta att 

ändra namn på Pärlan till Backen. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att ändra namn på Pärlan till Backen. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Enheten 
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UN § 87 Dnr 2013/182.291 

Om- och tillbyggnad av Vislandaskolan – förslag på 
ändring 

Beslutsunderlag 

1. Förslag från Allbohus, 2014-10-01 

2. Konsekvensbeskrivning och kostnadsberäkning, 2014-10-08 

Redogörelse 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-17 KF § 45 att genomföra 

om- och tillbyggnad av Vislandaskolan enligt projekterat förslag UN § 

18, 2014-03-26. 

Ett förslag på alternativ lösning har tagits fram av Allbohus. 

Argumenten för den alternativa lösningen är: 

 En nybyggnad är enklare att genomföra 

 Man kan lättare avgränsa byggytan, vilket blir säkrare för eleverna 

 Man förstör inte byggnadens utseende med en hög sockel 

Allbohus har låtit Wikells byggberäkningar kostnadsberäkna de två 

förslagen. Det av fullmäktige beslutade förslaget beräknas till  

7 231 000 kr och det alternativa förslaget till 7 315 000 kr.  

Thomas Josefsson, Allbohus, bedömning är att en sammanbyggd 

byggnad blir dyrare att genomföra och beräknar istället det beslutade 

förslaget till 8 661 000 kr och det alternativa förslaget till 7 585 000 

kr. 

I sin konsekvensanalys anger förvaltningschef Thomas Andersson att 

det beslutade förslaget är bättre ur verksamhetssynpunkt. 

För att ändra beslutet måste utbildningsnämnden hos kommun 

fullmäktige begära att tidigare beslut rivs upp och att en ny 

projektering görs. 

Beredning UN AU § 63 

Arbetsutskottet beslutar att uppdra förvaltningen att komplettera med 

en konsekvensbeskrivning och kostnadsberäkning till sammanträdet 

2014-10-15. 

Yrkande 

Rolf Marklund (S) yrkar att utbildningsnämnden beslutar att avslå 

förslaget på ändring eftersom behovet av nya lokaler är brådskande. 
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Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att avslå förslaget på ändring eftersom 

behovet av nya lokaler är brådskande. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Allbohus 
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UN § 88 Dnr 2014/463.623 

Tåg- och busskort till gymnasieeleverna i Alvesta kommun 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse Centerpartiet, 2014-09-17 

2. Begäran om handling, 2014-09-19 

3. Svar, 2014-09-25 

4. Förslag Begäran om prisjustering av tåg/busskort för gymnasieelever skrivna 

i Alvesta kommun, 2014-10-07 

Redogörelse 

Jonas Engkvist (C) och Helene Andersson (C) överlämnade 2014-09-

10 en skrivelse till nämnden. Man föreslår att samtliga gymnasieelever 

i Alvesta kommun skall få kombinerat tåg- och busskort. I skrivelsen 

hänvisar man till en överenskommelse mellan regionförbundet och 

kommunerna i länet. 

Ordförande gav 2014-09-10 förvaltningen i uppdrag att komplettera 

tidigare utredning i ärendet med utgångspunkt i det avtal som 

skrivelsen hänvisar till. 

Förvaltningen har hos Regionförbundet Södra Småland begärt att få ta 

del av avtal och/eller överenskommelser i ärendet. Sven Sunesson 

ordförande i Trafikutskottet svarade följande: 

”Det finns mej veterligen inga skriftliga avtal eller handlingar av den 

typ du efterfrågar. Det här är politiska överenskommelser som i 

muntlig form vid olika tillfällen, gjorts vid olika tillfällen under 

uppbyggnaden av nya tågstopp. Jag har inte pratat om skriftliga 

avtal.” 

Beredning UN AU § 66 

Arbetsutskottet uppdrar förvaltningen skriva ett förslag till skrivelse 

till Regionförbundet Södra Småland om att införa ett kostnadsneutralt 

resekort för gymnasieelever. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag på 

skrivelse och sända den till Regionförbundet Södra Småland. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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Regionförbundet Södra Småland 
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UN § 89 Dnr 2014/492.615 

Gymnasial yrkesutbildning för vuxna 2015 och framåt 

Beslutsunderlag 

1. Förslag, 2014-09-23 

2. Förslag lärlingsutbildningar/särskild lärling i egen regi start januari 2015,  

2014-10-15 

Redogörelse 

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 bland annat 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 

Beredning UN AU § 64 

Ärendet lämnas utan beredning. 

Yrkande 

Ordförande Thomas Johnsson (M) yrkar att utbildningsnämnden 

beslutar enligt förslag lärlingsutbildningar/särskild lärling i egen regi 

start januari 2015, uppdrar åt förvaltningen att ta fram förslag till en 
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långsiktig plan för gymnasial yrkesutbildning i egen regi från och med 

2015 och framåt samt att bordlägga förslaget på tre ambitionsnivåer. 

Planen skall beredas vid nästa arbetsutskott. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslag 

lärlingsutbildningar/särskild lärling i egen regi start januari 2015, 

uppdrar åt förvaltningen att ta fram förslag till en långsiktig plan för 

gymnasial yrkesutbildning i egen regi från och med 2015 och framåt 

samt att bordlägga förslaget på tre ambitionsnivåer. Planen skall 

beredas vid nästa arbetsutskott. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Allbo lärcenter 
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UN § 90 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 2014-09-03 – 2014-10-03 

- Utökning av tid i förskola  

Dnr 2014/389, 416 

- Mottagande av barn i förskolan från Växjö kommun 

Dnr 2014/384 

- Placering i förskola på föräldrakooperativet Bullerbyn 

Dnr 2014/536-538 

- Placering på Änglagårds förskola 

Dnr 2014/411-415 

- Förskoleplats på Montessoriförskola i Växjö kommun 

Dnr 2014/383, 518, 519 

- Förskoleplats i Älmhults kommun 

Dnr 2014/483, 484 

- Ansökan om utökning av Änglagårds förskola 

Dnr 2014/300 

- Placering i fritidshem 

Dnr 2014/361 

- Placering i grundskola utanför upptagningsområdet 

Dnr 2014/478 

- Byte från Islamiska skolan till grundskola i Alvesta kommun 

Dnr 2014/476, 477 

- Skolgång i grundskola i Växjö kommun 

Dnr 2014/501, 516, 517 

- Elev till Växjö internationella grundskola 

Dnr 2014/533 

- Elev till Karl-Oskarskolan i Växjö kommun 

Dnr 2014/504, 505 
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- Placering på Islamiska skolan 

Dnr 2014/506-508 

- Ansökan om kombinerat tåg- och busskort för elevresor p g a  

särskilda skäl 

Dnr 2014/417, 430-443, 445-447 

- Ansökan om skolskjuts inom Alvesta kommun 

Dnr 2014/381, 489 

- Ansökan om skolskjuts på grund av trafikförhållanden 

Dnr 2014/490 

- Ansökan om senareläggning av hemturer-skolskjuts 

Dnr 2014/421 

- Ansökan om flytt av hållplats för skolskjuts 

Dnr 2014/540 

- Ansökan om gymnasieutbildning IM yrk. 

Dnr 2014/450 

- Ansökan till gymnasieutbildning IM Ind. i Kristianstad 

Dnr 2014/391 

- Ansökan till vuxenutbildning 

Dnr 2014/382 

- Ansökan till vuxenutbildning - NTI 

Dnr 2014/509, 510, 525, 529, 530, 532 

- Ansökan till grundläggande vuxenutbildning i Växjö kommun 

Dnr 2014/487 

- Redovisning av delegationsbeslut samt rektorsbeslut som skall  

rapporteras till nämnden 

Dnr 2014/16, 4 st. 

 
Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisningen med 

godkännande till handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 91 Dnr 2014/300.648 

Fråga om IT-system 

Redogörelse 

Rolf Marklund (S) ställer fråga om kommunens IT-avdelning arbetar 

för att få ett gemensamt system. Rolf har hört talas om att personalen 

tvingas använda tre skilda system. 

Förvaltningschef Thomas Andersson förklarar att det handlar om 

beslutat att byta ut kommunens kommunikationsplattform First Class. 

First Class hanterade både e-post och fungerade som intranät. Vid 

årsskiftet gick kommunen över till Outlook för e-posten. Man planerar 

att helt fasa ut First Class och implementera SharePoint, men detta har 

inte kunnat genomföras ännu. Utbildningsförvaltningen har under åren 

byggt upp ett komplext nät av konferenser och delade ytor i First 

Class som tar tid att ersätta. Det som ytterligare komplicerar saken för 

flertalet lärare är att de samtidigt använder Googles tjänster i den 

pedagogiska undervisningen.   

Protokollet ska skickas till 

Akten   
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UN § 92 Dnr 2014/579.607 

Beslut om avstängning – elev på Allbo lärcenter 

Redogörelse 

Rektor Daniel Söderberg, Allbo lärcenter, har stängt av  

, enligt skollagen 5 kap 17 § på grund av att 

eleven brukat våld mot en annan elev. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att stänga av  

 resterande del av höstterminen 2014 

Protokollet ska skickas till 

Akten  

Allbo lärcenter 




