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Plats och tid Oden, Parkgatan 4, Alvesta den 18 mars 2015 kl. 13:00 – 16:00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 29 och § 30 kl. 14:40 – 15:00 

 

17 - 36                                              Dnr: NUT 2015/1.006 

 
 
Beslutande 

 

 

Lars-Olof Petersson (S) ordf  

 

 

 
 Illich Idensjö (S)  
 Rolf Marklund (S)  
 Mats Nilsson (C) 1:e vice ordf  
 Jonas Engkvist (C)   
 Gunilla Gustafsson (M) §§ 17-26  
 Björn Tisjö (M) 2:e vice ordf  
 Anne Grotmaak (V)  
 Magnus Svensson (AA)  
 Andreas Danforth Kullman (S) Ersätter Adelisa Barakovic (S) 
 Anne Johansson (M) Ersätter Tommy Ernemyr (SD) i §§ 17-

26 och Gunilla Gustafsson (M) i §§ 27-

36 
   
 
 
Övriga deltagare 

 

 

Thomas Andersson, förvaltningschef  

 

 

 
 Kennert Svensson, verksamhetschef för 

grundskola § 27 

 

 Marita Vik, ekonom, §§ 26-29  
 Lena Cederlund, ekonom, §§ 26-29  
 Eva Jullia, nämnsekreterare  
 Ewa Ringius, Lärarförbundet  
 Juliane Straub, DIK Ersätter Ulrika Kedjevåg, LR 
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Justering tid och plats Alvesta 2015-03-20 kl. 12:00  

Sekreterare 
 

 

 Eva Jullia  

Ordförande 
 

 

 Lars-Olof Petersson (S)   

Justerare 
 

 
 
 
 

Magnus Svensson (AA) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Utbildningsnämnden 

 

Sammanträdesdatum 2015-03-18 

Anslaget under tiden 2015-03-23 till 2015-04-12 

Förvaringsplats  Utbildningsförvaltningen, Parkgatan 4, Alvesta 
 
Underskrift   
 Eva Jullia  

 
  Utdragsbestyrkande 
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UN § 17 Dnr 2015/1.006 

Förändring i föredragningslistan 

Förslag till förändringar 

1. Punkt 2 stryks efter information från kommunchef Kristiina Kosunen  

Eriksson på förmiddagens utbildningspass att inget särskilt beslut måste  

tas eftersom nämndsekreteraren har närvarorätt som en del av sin  

tjänstebeskrivning.  

 

2. Punkt 13 lyfts ur dagordningen och tas istället upp på nästa arbetsutskott. 

 

3. Ett ärende tillkommer – Dialogdagar 6-7 maj. 
 

4. Anne Grotmaak (V) efterfrågar information om projektet Läslyftet. 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Föredragningslistan justeras enligt förslag i punkt 1-3. Punkt 4 tas upp 

under ärendet Information- och diskussionsärende. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 18 Dnr 2015/11.009, 2013/182.291 

Information om Mohedaskolan  

Redogörelse 

Ordförande Lars-Olof Petersson informerar: 

Det har tagits beslut i ärendet om Mohedaskolan i kommunstyrelsen 

KS § 23/2015. Ärendet ska nu upp i kommunfullmäktige. Förslaget är 

att en skola med integrerad biblioteksverksamhet samt en sporthall på 

skolområdet ska projekteras. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 19 Dnr 2015/11.009, 2013/182.291 

Information om lokaler: Vislandaskolan och Aringsgården 

Redogörelse 

Förvaltningschef Thomas Andersson informerar: 

Projektet på Vislandaskolan går i skarpt läge. Rektor Jacob Sträng har 

varnat att man kanske måste sätta en provisrisk byggnad vid sidan av 

skolan när delar av huvudbyggnaden behöver spärras av för 

byggnation. 

Om- och tillbyggnaden av förskolan Aringsgården går planenligt och 

beräknas vara klar i juni. Verksamheten drar igång till hösten.  

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 20 Dnr 2015/11.009 

Information om personal  

Redogörelse 

Förvaltningschef Thomas Andersson informerar: 

Förvaltningen är i ett långt framskridet läge i arbetet med att anställa 

en integrationssamordnare. 

Det är en ny förskolechef i Mohedaområdet: Anna Johansson-

Liljegren.  

Lilian Grasaén lämnar sin tjänst och går in som assistent på 

Mohedaskolan. 

Eva Hoff, förskolechef för förskoleområde Prästängen, har sagt upp 

sig inför pension. Hon kommer att lämna sin tjänst i juni månad.  

Ewa Oscarsson, förskolechef för förskoleområde Söder, som är 

tjänstledig för prov av annan tjänst, kommer tillbaka denna månad.  

Patrik Forsmark, IT-utvecklare, samt Jonas Sjöberg, 

nämndsekreterare, som båda är tjänstlediga för prov av annan tjänst, 

ska ge besked senast i slutet av mars om de kommer tillbaka. 

Förvaltningens verksamhetschefer gör nu en kartläggning av 

personalbehovet inför nästa läsår. 

Förvaltningens personalomsättning ligger på ca 50 personer per år av 

ca 850 anställda. Av dessa går runt 30 till pension och resterande 20 

lämnar för annan tjänst 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 21 Dnr 2015/11.009, 2014/243.609 

Information om Skolinspektionen 

Redogörelse 

Förvaltningschef Thomas Andersson informerar: 

Skolinspektionens tillsyn är på gång, alla efterfrågade dokument är 

inskickade denna vecka. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 22 Dnr 2015/11.009, 2015/126.618,  

Information om Kommunalt aktivitetsansvar  

Redogörelse 

Förvaltningschef Thomas Andersson informerar: 

Lagstiftningen för det kommunala aktivitetsansvaret KAA har skärpts. 

Från årsskiftet måste kommunen samla in och föra register över 

ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret, enligt 

Skollagen kap. 29 § 9. Det ska sedan redovisas till SCB vilka 

ungdomar som inte finns i aktivitet samt kommunens plan för att få 

dem i aktivitet.  

Utbildningsförvaltningen har tagit hjälp av IFO som gjort en 

utredning, vilken visade det fanns cirka 20-30 ungdomar som 

kommunen inte visste vad de sysslade med. Dessa ungdomar fick 

varsitt vykort utskickat med begäran om att de skulle ta kontakt med 

kommunen, vilket många också redan gjort.  

Alvesta kommun medverkar genom Region Kronoberg i det nationella 

projektet Plug-in 2.0 som samordnas genom SKL. I projektet ansöks 

gemensamt om bidrag från ESF till arbetet med att uppfylla det 

kommunala aktivitsansvaret. Utbildningsförvaltningen hoppas därigenom 

kunna få bidrag till att projektanställa någon som kan arbeta direkt mot 

ungdomar i farozonen  

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 23 Dnr 2015/11.009 

Information om Läslyftet  

Redogörelse 

Förvaltningschef Thomas Andersson informerar: 

Eftersom det i kommunen görs två stora mattesatsningar i år väntar vi 

ett läsår med att hoppa på Läslyftet. 

Protokollet ska skickas till 

Akten  
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UN § 24 Dnr 2015/112.003 

Översyn av utbildningsnämndens reglemente 

Beslutsunderlag 
 

1. Gällande reglemente för utbildningsnämnden fr.o.m. 2015-01-01, 

Dnr 2015/112.003:2 

2. KF § 120/2014 Reglementen för samtliga nämnder,  

Dnr 2015/112.003:1  

3. UN § 15/2015 Närvarorätt för tjänstemän vid nämndens 

sammanträden, Dnr 2015/112.003:4 

Redogörelse 

Kommunfullmäktige beslutade i KF § 120/2014 att nämndernas 

reglementen ska ses över och presenteras senast 2015-04-01.  

Ärendet har beretts på arbetsutskottets sammanträde 2015-03-04. Då 

gavs förvaltningen i uppgift att utreda dels vad som menas i 

reglementet 1 kap 5§ och 3 kap 2§ punkt 1, dels hur arbetsgången i 

arbetsutskottet formellt bör regleras, samt rapportera till nämnden den 

18 mars 2015. Frågorna från UN AU besvarades av Kommunchef 

Kristiina Kosunen Eriksson i utbildningspasset nämnden hade innan 

nämndssammanträdet.  

Förvaltningschef Thomas Andersson lägger vid sammanträdet fram 

några tillägg till förslaget på ändringar från AU, där hänsyn är taget 

till förslag från LSS-handläggare Ewa Aronsson samt kommunchefens 

genomgång av reglementet. 

Beredning  

UN AU § 5/2015 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut: 

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta att 

skicka till kommunstyrelsen förslag till förändringar i 

utbildningsnämndens reglemente enligt följande, där struken text 

föreslås tas bort och rödmarkerad text läggas till:  

a) 1 kap 3§ punkt1: Förskola och familjedaghem.  

b) 1 kap 3§ punkt 3: Särskola, omfattande grundsärskola 1- 10 9, 

träningsskola 1- 10 9, verksamhetsträning 1-4, skolbarnomsorg, stöd 

enligt LSS d.v.s. korttidsvistelse och korttidstillsyn till och med den 
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första juli det år personen fyller 20 år eller det år eleven slutar 

gymnasiet.  

c) 1 kap 3 § punkt 4: Musikskola, omfattande frivillig 

musikundervisning samt musikprofil för gymnasieelever 

c) 1 kap 3§ punkt 9: Särvux Lärvux  

Yrkande  

Mats Nilsson (C) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens förslag. 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen gör följande 

förändringar i utbildningsnämndens reglemente, där struken text 

föreslås tas bort och rödmarkerad text läggas till:  

a) 1 kap 3§ punkt1: Förskola och familjedaghem.  

b) 1 kap 3§ punkt 3: Särskola, omfattande grundsärskola 1- 10 9, 

träningsskola 1- 10 9, verksamhetsträning 1-4, skolbarnomsorg, stöd 

enligt LSS d.v.s. korttidsvistelse och korttidstillsyn till och med den 

första juli det år personen fyller 20 år eller det år eleven slutar 

gymnasiet.  

c) 1 kap 3 § punkt 4: Musikskola, omfattande frivillig 

musikundervisning samt musikprofil för gymnasieelever 

c) 1 kap 3§ punkt 9: Särvux Lärvux  

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Kommunstyrelsen  
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UN § 25 Dnr 2015/138.042 

Verksamhetsredovisning: Mål för Utbildningsnämnden 
2014 

Beslutsunderlag 

1. Utbildningsnämndens Visioner, mål och strategier, Dnr 2013/85.010:5 

2. Årscykel / Plan för verksamhetsredovisning till UN 2015, Dnr 2015/138:1 

3. Redovisning av verksamhetens mål för 2014, Dnr 2015/138:2 

Redogörelse 

Utbildningsnämnden reviderade i UN § 51/2013 det strategiska 

dokumentet Visioner, mål och strategier. Målen skrevs enligt beslut i 

UN § 74/2013 in i internbudgeten och siffersattes därefter enligt ett 

beslut i UN AU § 11/2014.  

Utbildningsnämnden beslutade i UN § 5/2014 om en plan för 

verksamhetsredovisning i form av en årscykel. Enligt denna årscykel 

skulle målredovisningen skett vid nämndssammanträdet i februari, 

men då detta var ett konstitutionellt sammanträde redovisas den 

istället vid detta sammanträde. 

Beredning  

UN AU § 3/2015 

Utbildningsnämndens beslut 

Redovisningen godkänns. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 26 Dnr 2014/169.042 

Ekonomisk redovisning – Bokslut 2014 med årsberättelse  

Beslutsunderlag  

1. Bokslut 2014, Dnr 2014/169.042:11 

2. Budgetavstämning, Dnr 2014/169.042:12 

3. Budgetavstämning Investering, Dnr 2014/169.042:13  

Redogörelse 

Förvaltningen har upprättat bokslut för 2014 samt årsberättelse för 

Utbildningsnämndens verksamhet.  

Resultatet för utbildningsnämnden avseende år 2014 uppgår totalt till -

31,3 mnkr. De största avvikelserna gentemot budget återfinns inom 

verksamheterna: gymnasieskola, grundskola och gemensam 

verksamhet. Dessa tre verksamheter genererar totalt en negativ 

avvikelse på ca -33,6 mnkr. Övriga delar har sammantaget en positiv 

avvikelse på ca 2,3 mnkr.  

Beredning  

UN AU § 6/2015 

Utbildningsnämndens beslut 

Den ekonomiska redovisningen och bokslutet för 2014 godkänns och 

läggs till handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 

Akten  

Kommunstyrelsen 
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UN § 27 Dnr 2014/307.041 

Mål och budget 2015 samt flerårsplan 2016-2017  

Beslutsunderlag  

1. Budget 2015, Dnr 2014/307.041:9 

2. Flerårsbudget 2015-2017, Dnr 2014/307.041:10 

3. Mål och Budget – Internbudget 2015 och plan 2016-2017, Dnr  

2014/307.041:11 

4. Resursfördelningssystem för förskola, Dnr 2014/307.041:15   

5. Resursfördelningssystem för grundskola och förskoleklass, Dnr 

2014/304.041:13 

6. Resursfördelningssystem för gymnasieskolans introduktions-

program, Dnr 2014/304.041:14 

7. Investeringsbudget 2015, Dnr  2014/307.041:7 

8. Diskussionsunderlag – konsekvensanalys, Dnr 2015/307:8  

Redogörelse 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2014 om mål och 

budget för utbildningsnämnden. I beslutet finns reglerat ramar för år 

2015 samt planerade preliminära ramar för 2016 och år 2017.  

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. Om de av 

kommunfullmäktige antagna målen inte kan uppfyllas ska detta prövas 

av fullmäktige. Kommunens styrprinciper innebär således att en 

nämnd arbetar med sin årsbudget och ska inte begära tilläggsbudget 

för driftskostnader under ett budgetår.  

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna att senast den 28 februari 

2015 besluta om internbudget för år 2015 samt flerårsplan för år 2016 

och 2017 med utgångspunkt från kommunfullmäktiges budget. 

Uppdraget avser både internbudget för drift och investering.  

Enligt beslut 2014-12-03 UN § 98 uppdras förvaltningen att utifrån 

detta sammanställa förslag till kostnadssänkningar och möjliga 

effektiviseringar, samt beskriva konsekvenserna av dessa till 

arbetsutskottets första sammanträde 2015. Majoriteten la sedan fram 

ett eget förslag på arbetsutskottets sammanträde, vilket röstades 

igenom. 
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Beredning  

UN AU § 7/2015 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

1. Budget för utbildningsnämnden 2015 med följande kostnadssänkningar  

antas:  

Minskning  

Köp utbildning – gymnasiet   15 miljoner  

Förskola    3 miljoner  

Grundskola    1 miljon  

Allbo lärcenter   1 miljon  

Hyror    2,4 miljon  

Reglering kommunbidrag   3 miljoner  

Köp utbildning – grundskola  3 miljoner  

          Totalt: 28,4 miljoner 

2. Arbetsutskottet får i uppdrag att leda arbetet med den ekonomiska  

översynen.  

Utbildningsnämndens beslut 

1. Budget 2015 och flerårsbudget 2015-2017 med tillhörande dokument, enligt 

beslutsunderlag nummer 1-7, upprättade enligt förslag till  

beslut från AU, antas. 

2. Arbetsutskottet får i uppdrag att leda arbetet med den ekonomiska  

översynen.  

Avstår från att delta i beslut 

Moderaterna avstår från att delta i beslutet enligt punkt 1. 

Anne Grotmaak (V) avstår från att delta i beslutet enligt punkt 1 och 

2. 

Reservationer 

Magnus Svensson (AA) reserverar sig mot beslutet i punkt 1 och 2. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Kommunstyrelsen  
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UN § 28 Dnr 2015/127.040 

Fastställande av preliminära bidragsbelopp 

Beslutsunderlag 

1. Prislista 2015, Dnr 2015/127.040:4 

Redogörelse 

Elever och barn i fristående skolor/förskolor ska få en likvärdig 

utbildning/omsorg med den som ges i kommunens egen verksamhet. 

Kommunens bidrag ska bestämmas efter samma grunder som 

kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna grund- 

respektive förskolorna. Kommunen ska också beakta att den fristående 

verksamheten har vissa högre kostnader p. g. a. skillnader 

huvudmannaskap t.ex. mervärdesskatt. Den av riksdagen beslutade 

bidragsmodellen förutsätter att det är en dialog mellan kommunen och 

den fristående skolan/förskolan, i vilken parterna får kunskaper och 

uppgifter som kommer att utgöra grunden för fastställande av 

bidragsbelopp. Bidragsbeloppet har beräknats med utgångspunkt från 

utredningen ”Bidrag på lika villkor”. Nya regler har fastställts av 

riksdagen och börjar tillämpas från 1 januari 2010.  

Förvaltningen har med utgångspunkt från kommunens resurs-

fördelningssystem för grundskola, förskola och skolbarnsomsorg 

beräknat ersättningsbelopp för köp av utbildning och interkommunal 

ersättning. Slutlig korrigering av bidragsbelopp p.g.a. 

budgetkompensation för ökade löner under 2015 sker när 

lönkompensationen kommit förvaltningen till godo.  

Ersättningsbelopp för elever/barn i annan kommuns skola/förskola 

beräknas enligt samma principer som ovanstående, med undantag för 

ersättning för mervärdesskatt. 

Beredning UN  

AU § 8/2015 

Utbildningsnämndens beslut 

Prislista 2015, Dnr 2015/127.040:4, godkänns. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 29 Dnr 2014/648.007 

Internkontrollplan för 2015 

Beslutsunderlag  

1. UN § 105/2014 Intern kontrollplan 2015, Dnr 2014/648.007:1 

Redogörelse 

Internkontrollplan 2015 för utbildningsförvaltningen antogs på 

utbildningsnämndens möte 2014-12-03 i UN § 105/2014.  

Beredning  

UN AU § 9/2015 

Yrkande 

Mats Nilsson (C) och Björn Tisjö (M) yrkar bifall till arbetsutskottets 

förslag till ändringar i punkterna a och b, men att förslaget i punkt c 

skickas på återremiss till arbetsutskottet. 

Utbildningsnämndens beslut 

1. Följande ändringar görs i internkontrollplanen: 

a) Ökning av rapporteringsfrekvensen för Integration till fyra gånger 

per år samt höjning av risk/väsentlighet till Sannolik och Allvarlig.  

b) Ökning av rapporteringsfrekvensen för Rekrytering till fyra gånger 

per år.  

2. Förslagsändring i punkt c) Rapportera till arbetsutskottet vid 

avvikelser i handläggningen för ärenden inom LSS, lämnas på 

återremiss till arbetsutskottet. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 30 Dnr 2014/170.290 

Inrättande av en tredje avdelning på förskolan 
Skogsbacken 

Beslutsunderlag 

1. UN § 32/2014 Ny förskola i västra Alvesta, Dnr 2014/170.290:2 

2. Tjänsteskrivelse: Utökning av förskoleverksamheten på  

förskolan Skogsbacken, förskoleområde Grönkulla, Dnr 2014/170.290:5  

Redogörelse 

Utbildningsnämnden beslutade 2014-04-23 om öppnandet av två 

förskoleavdelningar på Skogsbacken, tidigare Lilla Grönkulla, se UN 

§ 32/2014. Utrymme för att öppna en tredje avdelning är möjligt ur 

lokalsynpunkt. Nu ser utbildningsförvaltningen att behovet att öppna 

en tredje avdelning föreligger med tanke på kösituationen i den västra 

delen av Alvesta.  

Beredning  

UN AU § 11/2015 

Yrkande 

Mats Nilsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Utbildningsnämndens beslut 

En tredje avdelning inrättas på förskolan Skogsbacken. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 31 Dnr 2014/170.290 

Inrättande av mottagningskök på förskolan Skogsbacken 

Beslutsunderlag 

1. Ritning, Dnr 2014/170.290:5 

2. Tjänsteskrivelse: Mottagningskök på Skogsbackens förskola,  

korr. enl. AU150304, Dnr 2014/170.290:7 

Redogörelse 

Skogsbackens förskola öppnades under hösten 2014 med två 

avdelningar och ett provisoriskt mottagningskök. I och med att 

förskolan föreslås utökas med en tredje avdelning behövs det en 

ombyggnad till ett mer fungerande mottagningskök.  

Beredning  

UN AU § 10/2015 

Yrkande 

Björn Tisjö (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Utbildningsnämndens beslut 

Ett mottagningskök på Skogsbackens förskola inrättas i de lokaler 

som för närvarande hyser ett provisoriskt sådant. 

Protokollet ska skickas till  

Akten 
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UN § 32 Dnr  2014/651.001 

Yrkesförarutbildning på Allbo lärcenter 

Beslutsunderlag 

1. UN § 108/2014 med Utbildningsutbud för Allbo lärcenter 2015,  

Dnr 2014/651.001:1 

2. Beslut om statsbidrag från Skolverket,  

Dnr 2014/697.047:3 

Redogörelse 

Utbildningsnämnden beslutade 2014-12-03 i UN § 108 om förslag till 

utbildningsutbud på Allbo lärcenter för 2015. De i förslaget nämnda 

yrkesförarutbildningarna har förvaltningschef Thomas Andersson, 

enligt delegation, sökt statsbidrag för, vilket beviljades i ett beslut från 

Skolverket 2015-01-15.  

Yrkesförarutbildningarna startade i januari 2015. Enligt beslut i UN § 

84/2013 är det Utbildningsnämnden som fattar det formella beslutet 

om start av utbildning efter det att utbildningsbidrag sökts och 

beviljats. 

Beredning 

UN AU § 3/2015 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar att 

yrkesförarutbildningarna som Skolverket beviljat bidrag för godkänns 

för start. 

Yrkande 

Ordförande Lars-Olof Petersson (S) yrkar bifall till 

utbildningsförvaltningens förslag. 

Utbildningsnämndens beslut 

Yrkesförarutbildningarna som Skolverket beviljat bidrag för godkänns 

för start. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 33 Dnr  2015/163.006 

Dialogdagar 2015 

Redogörelse 

För att bygga upp ett kontaktnät mellan politiker i den nytillträdda 

nämnden och chefer i förvaltningen har det diskuterats att dessa ska 

träffas för dialogdagar den 6-7 maj 2015.  

Yrkande 

Ordförande Lars-Olof Petersson (S) föreslår att dela upp 

dialogdagarna och ha en på våren och en på hösten, vilket blir 

billigare. 

Anne Grotmaak (V) föreslår att ur kontaktskapande synpunkt ha 

dialogutbildning i två dagar med övernattning. 

Björn Tisjö (M) föreslår att man istället skulle kunna ha dialogdag en 

fredag med utgång på kvällen. 

Rolf Marklund (S) föreslår att lära känna förvaltningen genom att 

nämndssammanträdena istället för på förvaltningens kontor kan 

förläggas vid förvaltningens olika enheter. 

Ajournering 

Ärendet ajourneras kl.15:28 och återupptas kl. 15:41. 

Förslag till beslut 

Ordförande Lars-Olof Petersson (S) lägger fram förslaget från 

majoriteten att utbildningsnämnden beslutar att uppdra till 

utbildningsförvaltningen att ordna ett utbildningstillfälle den 6-7 maj 

med övernattning. 

Kommentar att tas till protokollet 

Björn (M) yrkar på att förvaltningen i sin planering ska tänka 

ekonomiskt och se över möjligheterna som finns inom kommunens 

egen verksamhet vad gäller lokaler. Gemensamt bifall från mötet. 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ordna ett utbildningstillfälle 

den 6-7 maj med övernattning. 

Protokollet ska skickas till 

Akten  
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UN § 34 Dnr 2015/132.600    

 

Skrivelse angående skolsituationen i södra kommundelen 

Beslutsunderlag 

1. KS AU § 24/2015 

2. Skrivelsen: ”Angående skolsituationen i Södra kommundelarna”,  

Dnr 2015/132.600:1 

Redogörelse 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tog i KS AU § 24/2015, 2015-02-17, 

beslutet att överlämna skrivelsen ”Angående skolsituationen i Södra 

kommundelarna” från Sven Sunesson (C) till utbildningsnämnden - 

för handläggning och utredning för besvarande av kommunstyrelsen. 

Yrkande 

Ordförande Lars-Olof Petersson (S) yrkar att utbildningsnämnden ska 

besluta att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att göra en utredning 

och komma med förslag till kommunstyrelsen i de delar som tillhör 

utbildningsnämndens område. 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att göra en utredning och 

komma med förslag till kommunstyrelsen i de delar som tillhör 

utbildningsnämndens område. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Kommunstyrelsen 
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UN § 35 Dnr 2015/10.002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Redogörelse 

Utbildningsnämnden har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till 

arbetsutskott och tjänstemän enligt antagen delegationsordning, 

fastställd 6 mars 2013 och reviderad den 3 december 2014. 

Delegationsbeslut ska redovisas på nämndens sammanträde.  

Delegationsbeslut från 2014-11-21 till 2015-03-10 

- Ansökan om skolskjuts inom Alvesta kommun 

Dnr 2014/668, 698, 705 

- Ansökan om skolskjuts till Mohedaskolan 

Dnr 2014/671 

- Placering på Islamiska skolan i Växjö kommun 

Dnr 2014/699 

- Ansökan om vuxenutbildning – NTI 

Dnr 2014/708-709 

- Placering i fritidshem 

Dnr 2014/711, 719 

- Placering vid annan enhet inom Alvesta kommun 

Dnr 2015/14 

- Ansökan skolskjuts 

Dnr 2015/17, 60-61 

- Utökning av tid i förskola 

Dnr 2015/22 

- Tidig start i förskoleklass 

Dnr 2015/24 

- Mottagande av barn i grundskolan från Nässjö kommun 

Dnr 2015/25 

- Ansökan skolskjuts ny tid 

Dnr 2015/26-27 

- Tidig start i förskoleklass på Friskolan Kronobergshed 

Dnr 2015/28 

- Ansökan tåg/busskort 

Dnr 2015/29 
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- Ansökan NTI-skolan 

Dnr 2015/30-35, 66 

- Placering i friskola i annan kommun 

Dnr 2015/36 

- Placering i grundskola utanför upptagningsområdet 

Dnr 2015/37 

- Placering på annan enhet inom kommunen 

Dnr 2015/38 

- Placering i förskoleklass i Värnamo kommun 

Dnr 2015/39 

- Placering i grundskola utanför upptagningsområdet 

Dnr 2015/40 

- Placering på annan enhet än hänvisningsskolan 

Dnr 2015/41-50, 59 

- Placering på Friskolan Kronobergshed 

Dnr 2015/51-52 

- Placering på Islamiska skolan 

Dnr 2015/53-58, 77 

- Elevernas arbetsår 2015-2016 

Dnr 2015/62 

- Arbetsår 2015-2016 för personal inom skola och förskola 

Dnr 2015/63 

- Placering på enhet utanför upptagningsområdet 

Dnr 2015/64 

- Byte av skola inom kommunen 

Dnr 2015/65 

- Placering på föräldrakooperativet Helgas ungar 

Dnr 2015/67 

- Skolskjuts – ansökan om tågkort 

Dnr 2015/76 

- Kränkande behandling av elev i grundskola 

Dnr 2015/78 

- Skolskjuts ansökan tågkort 

Dnr 2015/89 

- Ansökan tågkort/busskort Kristianstad 

Dnr 2015/93 
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- Placering i grundskola i Växjö kommun 

Dnr 2015/96 

- Ansökan om skolskjuts 

Dnr 2015/97 

- Ansökan om vuxenutbildning NTI-skolan 

Dnr 2015/99-102 

- Antagning yrkesförare godstransporter 40 v. 20015 

Dnr 2015/103 

- Kränkning av elev på grundskola 

Dnr 2015/104 

- Antagning persontransport 2015 

Dnr 2015/105 

- Antagning grundläggande vuxenutbildning januari 2015 

Dnr 2015/106 

- Antagning gymnasial vuxenutbildning januari 2015 

Dnr 2015/107 

- Byte av skola från Prästängsskolan till Friskolan Kronobergshed 

Dnr 2015/110 

- Placering på friskolan Kronobergshed 

Dnr 2015/111 

- Mottagande av grundskoleelev från Växjö kommun 

Dnr 2015/113 

- Placering i grundskola i Älmhults kommun 

Dnr 2015/114 

- Förskoleplacering från annan kommun 

Dnr 2015/116 

- Placering på Islamiska skolan 

Dnr 2015/118 

Beslut 

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Protokollet skickas till 

Akten 
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UN § 36 Dnr 2015/11.009 

Meddelande 

Redogörelse 

Utbildningsnämnden har tagit del av följande meddelande: 

1. Sammanträdesprotokoll UN AU 2015-03-04, Dnr 2015/001.006:5 
2. KS § 23/2015: Mohedaskolan, Dnr 2015/123 
3. Meddelande om beslut att stänga av elev från undervisningen, Dnr 2015/125.607 
4. Tidsaxel KF och KS 2015, Dnr 2015/123 
5. Information från Skolverket: Beslut om mottagande i grundsärskola och 

gymnasiesärskola – vart ska ett överklagande skickas?, Dnr 2015/117 
6. Plansamråd från Nämnden för samhällsplanering, Dnr 2015/108 
7. Beslut om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare för år 2015, Dnr 2015/137 
 

 

Utbildningsnämndens beslut 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

 


	UN framsida och anslag 2015-03-18
	Protokoll UN 150318 - justerat

