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UN § 11 Dnr 2014/30.009 

Meddelande 

Redogörelse 

Utbildningsnämnden har tagit del av följande meddelande: 

1. Skolverkets allmänna råd för studie- och yrkesvägledning, 2014/95:000, 1 

2. Skolverkets lansering av – väljaskola.se, 2014/95:000, 2 

3. Arbetsutskottets protokoll 2014-03-05, 2014/29:006 

4. Skolverkets Naturvetenskaps- och tekniksatsning, 2014/95:000, 3 

5. Skolverkets beslut efter kvalitetsgranskning samt verksamhetsrapport, 2013/520:609, 3 

6. Beslut angående statsbidrag – elever med hörselnedsättning, 2014/82:047, 1 

7. Reglering av ombyggnadskostnader – varmvatten på Grönkullaskolan, 2013/371:289, 2 

8. Skrivelse om elevskåp på nya högstadieskolan, 2014/124:619, 1 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att lägga meddelandena till 

handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 12 Dnr 2014/30.009 

Informations- och diskussionsärende 

Ordföranden informerar 

- Redovisningsdagen 12 mars – Redovisningen blev lyckad med bra respons efteråt. 

Ett viktigt arbete ligger nu framför nämnden och verksamheterna för att nå resultat. 

Förvaltningschefen informerar 

- Skolinspektionen – En generell anonym anmälan mot Grönkullaskolan har kommit in 

till Skolinspektionen. Anmälaren var bland annat missnöjd med skolans arbete mot 

kränkande behandling. Efter kommunicering var Skolinspektionen nöjd med 

beskrivningen hur Grönkullaskolan arbetar förebyggande mot kränkningar och har 

därmed tagit beslut att avsluta utredningen. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 13 Dnr 2014/98.042 

Ekonomisk redovisning – Bokslut 2013 med årsberättelse 

Beslutsunderlag 

1. Bokslut 2013, 2014-02-26 

2. Budgetavstämning – Investeringar, 2014-02-26 

3. Bokslut 2013, 2014-03-19  

Redogörelse 

Förvaltningen har upprättat bokslut för 2013 samt årsberättelse för 

utbildningsnämndens verksamhet.  

Resultatet för utbildningsnämnden avseende år 2013 uppgår totalt till  

-8,7 mnkr. Allbo lärcenter står för -10,6 mnkr varav -2 mnkr köp av 

utbildning, återstående verksamheter visar en positiv budgetavvikelse 

på ca 1,9 mnkr. 

Beredning 

Arbetsutskottet beslutar föreslå utbildningsnämnden godkänna 

upprättat förslag till Bokslut 2013. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska 

redovisningen och Bokslut 2013. 

Protokollet ska skickas till 

Akten  

Kommunledningskontoret 
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UN § 14 Dnr 2014/100.001 

Hantering av minskad budgetram - 
Familjedaghemsverksamheten 

Beslutsunderlag 

1. Konsekvensbeskrivning och riskbedömning inför eventuell avveckling av 

familjedaghemsverksamheten, 2014-03-18 

Redogörelse 

Utbildningsnämnden tog 2013-11-20 beslut UN § 65 om budget för 

verksamhetsåret 2014 enligt alliansens beslutsförslag. 

Familjedaghemsverksamheten i Alvesta kommun fick en minskad ram 

med - 310 tkr. Nämnden behöver fatta beslut om hur denna besparing 

skall göras. Vid eventuell avveckling av verksamheten skall beslut om 

detta tas av kommunfullmäktige. 

Förvaltningen har upprättat en konsekvensbeskrivning och 

riskbedömning. 

Beredning 

Arbetsutskottet beslutar att uppdra förvaltningen upprätta en 

konsekvensbeskrivning samt förslå utbildningsnämnden besluta 

föreslå fullmäktige besluta att avveckla familjedaghemsverksamheten. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna konsekvensbeskrivningen 

och föreslå fullmäktige besluta att avveckla 

familjedaghemsverksamheten. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Kommunfullmäktige 
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UN § 15 Dnr 2014/103.619 

Förfrågan om att göra Byskolan Blenda till en kommunal 
friskola 

Beslutsunderlag 

1. Förfrågan från Åsnenbygdens friskoleförening, 2014-03-04 

2. Internt yttrande, kommunchef Kristiina Kosunen Eriksson, 2014-03-12 

Redogörelse 

Åsnenbygdens friskoleförening inkom 2014-03-04 med en begäran 

Utbildningsnämnden skall upprätta avtal om att Byskolan Blenda skall 

göras till en kommunal friskola. Skälet som anges är att skolan är liten 

och känslig förfluktuationer i elevunderlaget.  

Förvaltningen ombad kommunchef Kristiina Kosunen Eriksson, som 

är jurist, redovisa de juridiska möjligheterna att ombilda Byskolan 

Blenda till en som de kallar ”kommunal friskola”. I yttrandet 

framkommer att begreppet ”kommunal friskola” inte finns i 

lagstiftningen och att den möjlighet som tidigare fanns att genom 

bolag bedriva skola har tagits bort i den nya skollagen. 

 

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att avslå Byskolan 

Blendas förfrågan med motiveringen att det saknas juridiska 

möjligheter att ombilda Byskolan Blenda till vad Byskolan Blenda 

kallar - ”kommunal friskola”. 

Beredning 

Arbetsutskottet beslutar att uppdra förvaltningen utreda vad detta 

innebär och återkomma med ett förslag till beslut till sammanträdet 

2014-04-09. 

Yrkande 

Ordförande Thomas Johnsson (M) yrkar att avslå Byskolan Blendas 

förfrågan och besvara den med kommunchef Kristiina Kosunen 

Erikssons interna yttrande. 

Anne Grotmaak (V) yrkar att utbildningsnämnden ger förvaltningen i 

uppdrag att skyndsamt inleda förhandlingar med Byskolan Blenda 

med syfte att skolan skall övergå i kommunalregi, med visst 

självstyre, det vill säga bli en så kallad ”kommunal friskola”. 

Jonas Engkvist (C) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 

möjligheten att driva skolan i kommunal regi. 
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Beslutsgång  

Ordförande ställer de tre yrkandena mot varandra och finner att 

utbildningsnämnden beslutat enligt ordförandens yrkande. 

Anne Grotmaak (V) begär votering. 

Ordförande ställer Anne Grotmaaks (V) yrkande mot Jonas Engkvists 

(C) yrkande, se bifogad voteringslista, votering 1. En ja-röst innebär 

en röst på Anne Grotmaaks (V) yrkande och en nej-röst innebär en 

röst på Jonas Engkvists (C) yrkande. Voteringen genomförs med 

resultatet 3 Ja-röster, 2 Nej-röster och 8 avstår. Ordförande finner att 

Anne Grotmaaks (V) yrkande skall ställas mot ordförandens yrkande. 

 

En ja-röst innebär en röst på ordföranden Thomas Johnssons (M) 

yrkande och en nej-röst innebär en röst på Anne Grotmaaks (V) 

yrkande. Voteringen genomförs, se bifogad voteringslista, votering 2, 

med resultatet 8 Ja-röster, 3 Nej-röster och 2 avstår. Ordförande finner 

att utbildningsnämnden beslutat enligt ordföranden Thomas Johnssons 

(M) yrkande. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att avslå Byskolan Blendas förfrågan 

och besvara den med kommunchef Kristiina Kosunen Erikssons 

interna yttrande. 

Reservation 

Jonas Engkvist (C) och Helen Andersson (C) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för Jonas Engkvists (C) yrkande. 

Anne Grotmaak (V), Hans Eriksson (AA) och Magnus Svensson (AA) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för Anne Grotmaaks (V) 

yrkande. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Byskolan Blenda 
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UN § 16 Dnr 2013/3.006 

Val av justerare för utbildningsnämnden  

Redogörelse 

Utbildningsnämnden beslutade 2013-10-16 att utse Per Ribacke (S) att 

justera utbildningsnämndens protokoll. Tidigare hade vice 

ordföranden justerat nämndens protokoll. Utbildningsnämnden 

kritiserades för att denna konstruktion inte var tillräckligt demokratisk 

eftersom oppositionen på det viset inte var representerade vid 

justering. Per Ribacke (S) valdes utifrån att han satt som ledamot i 

utbildningsnämndens arbetsutskott. 

Vid sammanträdet i februari 2014 begärde Per Ribacke (S) att få bli 

entledigad från sina uppdrag i nämndens utskott.  Han ersattes i 

arbetsutskottet av Frida Christensen (S) som därmed borde väljas att 

justera nämndens protokoll 

Yrkande 

Ordförande Thomas Johnsson (M) föreslår att Utbildningsnämnden 

väljer: 

• Frida Christensen (S) att justera nämndens protokoll. Fridas ersättare 

justerar protokollet när hon ej närvarar. 

• Anne Grotmaak (V) att justera arbetsutskottets protokoll. Frida 

Christensen (S) justerar protokollet när hon ej närvarar. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att välja…  

• Frida Christensen (S) att justera nämndens protokoll. Fridas ersättare 

justerar protokollet när hon ej närvarar. 

• Anne Grotmaak (V) att justera arbetsutskottets protokoll. Frida 

Christensen (S) justerar protokollet när hon ej närvarar.  

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 17 Dnr 2014/79.043 

Utredningsuppdrag elevtalsökning 

Redogörelse  

När Utbildningsnämndens budgetram sätts inför ett budgetår baseras 

det till stor del på förväntat barn- och elevunderlag. Förvaltningen 

uppmärksammade att både barnunderlaget i förskolan och 

elevunderlaget i både grundskolan och gymnasieskolan ökat mer än 

förväntat. På grund av detta borde Utbildningsnämndens budgetram 

varit 17-19 mnkr högre. 

Förvaltningen kontrollerade (2014-02-03) antalet barn/elever genom 

att i Kommunernas invånare register (KIR) söka fram antalet individer 

födda perioden 950101-071231 och jämföra med det underlag som 

redovisats när budgetramen sattes. 

Skolform 
 

Elever enligt 
budget 

Elever 
enligt KIR 

Elever till hösten 
enligt KIR 

Prel. 
Extrakostnad 

Förskola 1152 1209 (+59) 1200 (+48) 5 mnkr 

Grundskola 2215 2284 (+69) 2306 (+91) 6 mnkr 

Gymnasiet 568 646 (+78) 621 (+53) 7 mnkr 

 

Vid sammanträdet 2014-02-05 beslutade utbildningsnämnden att 

uppdra förvaltningen att säkerställa barn-/elevökningen gentemot 

KIR. Genom den säkerställda barn-/elevökningen beräkna summan för 

hur mycket utbildningsnämnden skall begära i reglerad budgetram. 

Ordförande uppdrogs att tillskriva kommunfullmäktige att 

Utbildningsnämnden riskerar att inte hålla sin budget på grund av den 

stora volymökning verksamheten har haft mot beräknat barn-

/elevantal. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2014-03-04 uppdrogs 

kommunchefen att arbeta fram ett beslutsunderlag till sammanträdet 

201-04-08. Kommunchefen konstaterar att ärendet är komplext och att 

kompetensen för att ta fram ett beslutsunderlag saknas i Alvesta 

kommun. För att få ett korrekt beslutsunderlag föreslås att en extern 

utredare tas in. Kostnaderna för detta uppdrag bör fördelas mellan 

kommunledning och utbildningsnämnden. 
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Beredning 

Arbetsutskottet beslutar föreslå utbildningsnämnden att ställa sig 

bakom och finansiera del av en extern utredning upp till en kostnad av 

150 000 kronor.   

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom och finansiera del 

av en extern utredning upp till en kostnad av 150 000 kronor. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Kommunledningskontoret 
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UN § 18 Dnr 2013/182.291 

Om- och tillbyggnad av Vislandaskolan 

Beslutsunderlag 

1. Ritningar på förslag till om- och tillbyggnad 

Redogörelse 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-10 att omgående starta 

projekteringsarbetet för att snarast möjligt bygga om och bygga till 

Vislandaskolan. 

Förstudien är nu avslutad. Följande behov har beskrivits: 

1. En ny sal för undervisning i naturvetenskapliga ämnen, med en väl  

fungerande modern laborationssal och angränsande preparationsrum 

 

2. Ett gemensamt mottagningsrum för kurator och studie-och yrkesvägledare  

 

3. Lokaler som förbättrar arbetsmiljön för personal 

-Vilorum, vilket är ett nödvändigt enligt Arbetsmiljölagen 

-Ett ytterligare kontorsrum för att rektor och biträdande rektor   

    ska få varsitt eget arbetsrum, istället för ett som delas. 

 

Enligt Allbo Hus AB beräknas investeringskostnaden till 8 mnkr, 

vilket ger en driftskostnad på 820 000 kr per år. 

Till detta kommer inventarier till en kostnad på ca 1 mnkr. 

 

    Enligt tidsplan beräknas upphandling av arbetet ske i början på hösten. 

    Om- och tillbyggnad beräknas vara klar till augusti 2015. 

 

Beredning 
Arbetsutskottet beslutar föreslå utbildningsnämnden besluta att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att genomföra om- och tillbyggnad enligt  

projekteringens förslag. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att  

genomföra om- och tillbyggnad enligt projekteringens förslag. 
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Protokollet ska skickas till 

Akten 

 Kommunfullmäktige 
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UN § 19 Dnr 2013/182.291 

Lokalanpassning för ny högstadieskola i Alvesta 

Beslutsunderlag 

1. Lokalritning för tre plan i skolbyggnad för ny högstadieskola 

2. Kostnadsberäkning av lokalanpassning 

Redogörelse 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-10  §153 punkt 2 – 4, 7 att 

2. Grönkullaskolans högstadium (årskurs 7 – 9) avvecklas 

3. en ny högstadieskola bildas och förläggs i Allbo lärcenters 

nuvarande lokaler. Utbildningsförvaltningen uppdras att i samråd med 

kommunens lokalsamordnare verka för att lokalerna används på ett 

kostnadseffektivt sätt under perioden fram tills skolan vuxit till full 

storlek 

4. Den nybildade skolan övertar det ansvar som hänvisningsskola för 

år 7-9 som det nerlagda högstadiet på Grönkullaskolan haft, från och 

med läsåret 2014/15 

7. Att skicka ärendet till Utbildningsnämnden för namnsättning av 

skolan 

En plan för disposition av lokalerna för år 7 – 9 har tagits fram av 

rektor och biträdande rektor för högstadiet.  

 

Lokaler för undervisning i praktiskt-estetiska ämnen finns delvis på 

skolan.  

- Bild och Musiksal finns (musikundervisning kommer även att ske  

samverkan med Fritidsgårdens musikverkstad samt Musikskolan, 

beläget i Stenlyckeskolan). 

- Textilslöjd inrättas på skolan. Ingen ombyggnation krävs. 

- Träslöjd inrättas också, vilket kräver en ombyggnad av två salar. 

- Gymnastik och Idrott kommer i huvudsak att bedrivas i en äldre 

byggnad på grusplanen söder om skolbyggnaden (gymnasiksal för f d 

Hagaskolan) kompletterat med spontanidrottsplatsen och Sporthallen. 

- Hemkunskap läses på Grönkullaskolan. Det medför en viss  

förlängning av skoldagen pga promenadtid, vilket påverkar 

skolskjutsplaneringen något. 

 

Salar som inte kommer att användas under läsåret 2014/15 av skolan, 

kan nyttjas av Allbo lärcenter. 
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Enligt tidsplan behöver upphandling av arbetet ske snarast för att möjliggöra  

inflyttning och därefter skolstart i augusti 2014 i de nya lokalerna.  

 

Beredning 

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan beredning 

 
Yrkande 

Ordförande Thomas Johnsson (M) yrkar att utbildningsnämnden 

beslutar att anpassa lokalerna till år 7 – 9 och genomföra ombyggnad 

enligt projekteringens förslag. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att anpassa lokalerna till år 7 – 9 och 

genomföra ombyggnad enligt projekteringens förslag. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 20 Dnr 2013/182.291 

Lokaler för Allbo lärcenter under en omställningsperiod 

Beslutsunderlag 

1. Ritningar på aktuella lokaler 

2. Kostnadsberäkning 

Redogörelse 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-10 § 153 att en ny 

högstadieskola skulle bildas och förläggas i Allbo lärcenters 

nuvarande lokaler. Det gäller från och med läsåret 2014/15.  

I beslutspunkt 1 beslutade KF att till hösten 2014 därför flytta Allbo 

lärcenters verksamhet till ändamålsenliga lokaler. 

Utbildningsförvaltningen uppdrogs att i samråd med kommunens 

lokalsamordnare planera för och lösa den omställningsperiod som 

kommer att uppstå. 

En grovplanering av Allbo lärcenters verksamhet ser nu ut enligt 

nedan: 

 

1.  I första hand används kommunens egna lokaler.  

 

Det gäller f d fordonsgymnasiets lokaler på Hjärtenholmsvägen,  

då gymnasieskolan har avvecklats helt där i juni 2014.  

Här lokaliseras följande vuxenutbildningar:  

-yrkesförare Buss och Lastbil (Yrkesvux) 

-grundläggande vuxenutbildning ( Gruv) 

-gymnasial vuxenutbildning (Gyvux) 

-särskild utbildning för vuxna (Lärvux) 

Det gäller också en mindre del av Allbo lärcenters tidigare lokaler, då 

högstadiet i startskedet inte behöver nyttja lokalen fullt ut. 

Här lokaliseras följande vuxenutbildningar:  

-Vård- och omsorgsutbildning  (Yrkesvux) 

- Lärlingsutbildningen/särskild lärling  

 

2. I andra hand används hyra av extern lokal 

 

Det gäller del i fastigheten Bulten 1 på Fabriksgatan 13. Här har Allbo 

lärcenter haft sin utbildning lokaliserad under 90-talet.  

Ca 750 kvm hyrs . Här lokaliseras gymnasieskolans 

Introduktionsprogram IM Språk och IM Individuellt alternativ.  
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Här går de elever som ej är behöriga till gymnasieskolans nationella 

program. 

 

3. I tredje hand används tillfälliga moduler /paviljonger. 

 

Här lokaliseras Svenska för invandrare (SFI). Denna målgrupp 

varierar i storlek mellan åren. Med ett modulsystem kan flexibilitet 

uppnås. 

För närvarande finns 18 elevgrupper. De studerande läser 3 tim per 

dag, antingen på förmiddagen eller på eftermiddagen. Det innebär att 

9 klassrum behövs samt biutrymmen. 

  

Målsättningen är att personalutrymmen av olika slag löses i samband 

med respektive undervisningslokaler. 

                    

Beredning 

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan beredning. 

 

Yrkande 

Ordförande Thomas Johnsson (M) yrkar att utbildningsnämnden 

beslutar: 

att godkänna lokalanvändning enligt ovan (Hjärtenholm, Allbogatan, 

Stenlyckeskolan samt hyra av del i fastigheten Bulten 1 samt hyra av 

paviljonger) för Allbo lärcenters utbildningar under en 

omställningsperiod. 

att en uppföljning av kvalitetsaspekter, elevvolymer samt kostnader 

för verksamheterna i de aktuella lokalerna skall göras senast i mars 

2015. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar: 

att godkänna lokalanvändning enligt ovan (Hjärtenholm, Allbogatan, 

Stenlyckeskolan samt hyra av del i fastigheten Bulten 1 samt hyra av 

paviljonger) för Allbo lärcenters utbildningar under en 

omställningsperiod. 

att en uppföljning av kvalitetsaspekter, elevvolymer samt kostnader 

för verksamheterna i de aktuella lokalerna skall göras senast i mars 

2015. 
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UN § 21 Dnr 2014/60.609 

Operativa mål för SKL:s matematiksatsning PISA 2015 

Redogörelse 

Nämnden för barn och ungdom tog 2012-02-08 beslut att delta i 

SKL:s matematiksatsning i PISA 2015. Ett antal villkor fanns för att 

få delta: 

- Avsiktsförklaring: förbättra matematikundervisningen 

- Ange operativa mål 

- Pröva sin egen styrning och ledning mot SKL:s satser 

- Ha en gedigen dokumentation 

- Bekräfta aktiv medverkan i mötesplatserna 

- Vara villig att fortsätta satsningen fram till och med 2015 

- Ta ett visst ansvar då allt fler kommuner ansluter sig 

- Utse kontaktperson med mandat att föra kommunens talan 

- Representation från alla nivåer vid nätverksträffarna 

Nämnden har ännu inte tagit operativa mål för Alvesta kommun. 

Förvaltningen har upprättat förslag till mål: 

Nationella prov åk 3, 6 och 9 

• Minst halvera andelen elever som ej når kunskapskraven 

Betyg åk 6 och 9 

• Minska andelen elever med betyget F  

• Halvera andelen elever med betyget E och att dessa elever når ett 

högre betyg 

• Öka andelen elever med högsta betygen (betyg A och B) med 5 

procentenheter                 

 

Beredning 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå utbildningsnämnden anta förslaget.  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att anta förslaget. 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-03-26 18(26) 

Utbildningsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-03-26 19(26) 

Utbildningsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

UN § 22 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 2014-01-25 – 2014-03-17 

-  Fritidshemsplacering 

Dnr 2013/343:646 

-  Utökning av tid i förskola 

Dnr 2013/413:644 

-  Ansökan om gymnasial vuxenutbildning 

Dnr 2014/2 

-  Ansökan om gymnasial vuxenutbildning 

Dnr 2014/3 

-  Ansökan om gymnasial vuxenutbildning 

Dnr 2014/4 

-  Redovisning av beslut att inleda utredning i ärende gällande dis-

kriminering och/eller kränkande behandling, 13 beslut 

Dnr 2014/16 

-  Placering i förskoleklass utanför upptagningsområdet 

Dnr 2014/26:611, 6 

-  Ansökan om stöd till prövning på NTI-skolan 

Dnr 2014/50 

-  Ansökan om elevresor till Teknikum i Växjö 

Dnr 2014/52 

-  Placering i Växjö Islamiska skola 

Dnr 2014/53:611 

-  Placering i förskoleklass utanför upptagningsområdet 

Dnr 2014/54:611 
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-  Placering i förskoleklass utanför upptagningsområdet 

Dnr 2014/55:611 

-  Placering i Växjö Islamiska skola 

Dnr 2014/56:611 

-  Ansökan om skolskjuts på fredagar inom Alvesta kommun 

Dnr 2014/57 

-  Placering i Växjö Islamiska skola 

Dnr 2014/58:611 

-  Ansökan om skolskjuts inom Alvesta kommun 

Dnr 2014/61 

-  Ansökan om skolskjuts inom Alvesta kommun 

Dnr 2014/62 

-  Ansökan om skolskjuts inom Alvesta kommun 

Dnr 2014/63 

-  Placering i Växjö Islamiska skola 

Dnr 2014/69:611 

-  Placering i förskola i annan kommun 

Dnr 2014/70:644 

-  Byte av skola inom Alvesta kommun 

Dnr 2014/75:611 

-  Utökning av tid i förskola 

Dnr 2014/77:644 

-  Utökning av tid i förskola 

Dnr 2014/78:644 

-  Ansökan om skolskjuts inom Alvesta kommun 

Dnr 2014/83 

-  Ansökan om prövning 

Dnr 2014/85 

-  Ansökan om prövning 

Dnr 2014/86 
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-  Placering i Växjö Islamiska skola 

Dnr 2014/87:611 

-  Placering i Växjö Islamiska skola 

Dnr 2014/88:611 

 -  Skolgång i annan kommun 

Dnr 2014/89:611 

-  Utökning av tid i förskola 

Dnr 2014/90:644 

-  Utökning av tid i förskola 

Dnr 2014/91:644 

-  Utökning av tid i förskola 

Dnr 2014/92:644 

-  Ansökan om gymnasial vuxenutbildning 

Dnr 2014/93 

-  Ansökan om skolskjuts inom Alvesta kommun 

Dnr 2014/94 

-  Placering i friskola i annan kommun 

Dnr 2014/101:611 

-  Placering i språkförskola i annan kommun 

Dnr 2014/102:644 

-  Ansökan om skolskjuts inom Alvesta kommun 

Dnr 2014/114 

-  Ansökan om skolskjuts inom Alvesta kommun p.g.a. trafikförhål-

landen 

Dnr 2014/115 

-  Placering i grundskola utanför upptagningsområdet 

Dnr 2014/116:611 

-  Utökning av tid hos dagbarnvårdare 

Dnr 2014/119:644 
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-  Utökning av tid i förskola 

Dnr 2014/120:644 

-  Byte av skola 

Dnr 2014/123:611 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att beslutar att lägga redovisningen med 

godkännande till handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 23 Dnr 2013/23.011 

Skolutredning i ett 10-årsperspektiv  

Redogörelse 

I januari 2011 föreslog Kommunstyrelsen att dåvarande Nämnden för 

barn och ungdom skulle utreda hur kommunen i ett tioårsperspektiv 

skulle få en skolorganisation i topp. Efter beredning både i de politiska 

partierna och på tjänstemannanivå beslutade Utbildningsnämnden att 

starta en extern oberoende utredning 2013-03-20, UN § 20. PwC 

valdes att genomföra denna utredning som skulle belysa tre delar: 

1. Kartläggning – av måluppfyllelse, resursfördelning och kvalitetsarbete 

2. Analys – utifrån kartläggning och frågeställningar 

3. Förslag – frågor som bör prioriteras i planeringen av det fortsatta arbetet 

Utredningen har resulterat i en rådgivningsrapport som Marie 

Lindblad från PwC presenterade för utbildningsnämnden, 

kommunstyrelsen, revisorerna, fackliga representanter, enhetschefer, 

kommunledning och press onsdagen 12 mars 2014. 

Yrkande  

Ordförande Thomas Johnsson (M) yrkar att utbildningsnämnden 

beslutar att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten och lägga den 

till handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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UN § 24 Dnr 2014/132.607 

Skolelevs omfattande skolfrånvaro  

Beslutsunderlag 

1. Handlingen innehåller sekretess.  

Ledamöterna får ta del av den vid sammanträdet.  

Redogörelse 

Vid sammanträdet 2013-12-04 uppdrog utbildningsnämnden 

förvaltningen att följa upp ärendet kring en elevs omfattande 

skolfrånvaro. Eleven har fortfarande cirka 50 % frånvaro under 

vårterminen. Vårdnadshavare har informerats skriftligt om skolplikt 

och rätten till utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn och 

ungdom.   

Yrkande 

Ordförande Thomas Johnsson (M) yrkar att förvaltningen uppdras att 

utreda vilka åtgärder som är vidtagna för att få vårdnadshavaren att få 

eleven att fullfölja skolplikten, vilket skall redovisas för 

utbildningsnämnden vid sammanträdet 2014-04-23. Kontakt skall tas 

med socialtjänsten. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen uppdras att utreda 

vilka åtgärder som är vidtagna för att få vårdnadshavaren att få eleven 

att fullfölja skolplikten, vilket skall redovisas för utbildningsnämnden 

vid sammanträdet 2014-04-23. Kontakt skall tas med socialtjänsten. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Enheten 

Vårdnadshavare 
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UN § 25 Dnr 2014/133.607 

Skolelevs omfattande skolfrånvaro 

Beslutsunderlag 

1. Handlingen innehåller sekretess.  

Ledamöterna får ta del av den vid sammanträdet.  

Redogörelse 

Vid sammanträdet 2013-12-04 uppdrog utbildningsnämnden 

förvaltningen att följa upp ärendet kring en elevs omfattande 

skolfrånvaro. Eleven har fortfarande cirka 50 % frånvaro under 

vårterminen. Vårdnadshavare har informerats skriftligt om skolplikt 

och rätten till utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn och 

ungdom.   

Yrkande 

Ordförande Thomas Johnsson (M) yrkar att förvaltningen uppdras att 

utreda vilka åtgärder som är vidtagna för att få vårdnadshavaren att få 

eleven att fullfölja skolplikten, vilket skall redovisas för 

utbildningsnämnden vid sammanträdet 2014-04-23. Kontakt skall tas 

med socialtjänsten. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen uppdras att utreda 

vilka åtgärder som är vidtagna för att få vårdnadshavaren att få eleven 

att fullfölja skolplikten, vilket skall redovisas för utbildningsnämnden 

vid sammanträdet 2014-04-23. Kontakt skall tas med socialtjänsten. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Enheten 

Vårdnadshavare 
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UN § 26 Dnr 2014/134.607 

Skolelevs omfattande skolfrånvaro 

Beslutsunderlag 

1. Handlingen innehåller sekretess.  

Ledamöterna får ta del av den vid sammanträdet.  

Redogörelse 

Vid sammanträdet 2013-12-04 uppdrog utbildningsnämnden 

förvaltningen att följa upp ärendet kring en elevs omfattande 

skolfrånvaro. Eleven har fortfarande en dags frånvaro i veckan under 

vårterminen. Vårdnadshavare har informerats skriftligt om skolplikt 

och rätten till utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn och 

ungdom.   

Yrkande 

Ordförande Thomas Johnsson (M) yrkar att förvaltningen uppdras att 

utreda vilka åtgärder som är vidtagna för att få vårdnadshavaren att få 

eleven att fullfölja skolplikten, vilket skall redovisas för 

utbildningsnämnden vid sammanträdet 2014-04-23. Kontakt skall tas 

med socialtjänsten. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen uppdras att utreda 

vilka åtgärder som är vidtagna för att få vårdnadshavaren att få eleven 

att fullfölja skolplikten, vilket skall redovisas för utbildningsnämnden 

vid sammanträdet 2014-04-23. Kontakt skall tas med socialtjänsten. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Enheten 

Vårdnadshavare 


