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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) 
Datum 2023-03-22 

Kultur- och utbildningsutskottet 

Plats och tid: Konferensrummet, Hillerstorpsskolan, 2023-03-22, klockan 
15:45 - 17:45 

Paragrafer: § 21 - § 31 

Beslutande: 
Jan-Olof Bengtsson (M), ordförande, §§21–31 
Camilla Karlsson (S), vice ordförande, §§21–25 
Lyndon McLeod (C), ledamot, §§21–31 
Elisabeth Eklund-Svensson (KD), ledamot, §§21–31 
Hampus Bergh (SD), ledamot, §§21–31 

Övriga närvarande: 
Anette Skötte, kultur- och utbildningschef, §§21–31 
Maria Nyström, elevhälso- och administrationschef, §§21–31 
Maria Sandqvist, administrativ samordnare, §§21–31 
Marie Nilson, förvaltningsekonom, §§21–31 
Mikael Karlsson, teamchef kultur, §§21–22 
Carolina Mårtensson, skolsköterska med medicinskt ledningsansvar, §§21– 
23 
Martin Alkemark, gymnasiechef, §§21–25 

Justerare: Hampus Bergh (SD) 

Justeringens plats och tid: Digitalt , 2023-03-27 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(16) 
Datum 2023-03-22 

Kultur- och utbildningsutskottet 

Underskrifter 

Sekreterare 

Maria Sandqvist 

Ordförande 

Jan-Olof Bengtsson 

Justerare 

Hampus Bergh 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag 
på kommunens digitala anslagstavla den 29 mars 2023 

Anslaget kommer att tas ned den 20 april 2023 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(16) 
Datum 2023-03-22 

Kultur- och utbildningsutskottet 

Ärendelista 

§ 21 Godkännande av dagordning och val av justerare 

§ 22 Gatunamn till nybyggd väg i Hillerstorp 
KU/2022:71 

§ 23 Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats läsår 
2021/2022 
KU/2023:22 

§ 24 Informationspunkt: Gymnasiechefen informerar om gymnasieskolan 
och vuxenutbildningen 

§ 25 Förändrad organisation för kommunalt aktivitetsansvar (KAA) 
KU/2023:24 

§ 26 Ekonomisk uppföljning 
KU/2023:5 

§ 27 Kvalitetsredovisning av kostverksamheten 2022 
KU/2023:23 

§ 28 Kontaktpolitiker kultur- och utbildningsutskottet 2023-2026 
KU/2023:10 

§ 29 Redovisning av delegationsbeslut 
KU/2023:1 

§ 30 Redovisning av ordförandebeslut 
KU/2023:2 

§ 31 Övriga frågor 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(16) 
Datum 2023-03-22 

Kultur- och utbildningsutskottet 

§ 21 Dnr 

Godkännande av dagordning och val av justerare 

Kultur- och utbildningsutskottet beslutar 

att utse Hampus Bergh (SD) till justerare 

att godkänna dagordningen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



 
  

 

  

     

   

            
      

          
   

         
 

    
         

             
     

           
            

          
          

              

         
          

           
    

    

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(16) 
Datum 2023-03-22 

Kultur- och utbildningsutskottet 

§ 22 Dnr KU/2022:71 

Gatunamn till nybyggd väg i Hillerstorp 

Kultur- och utbildningsutskottet beslutar 

att återremittera ärendet till teamchef kultur så att denne kan ge Hillerstorps 
samhällsförening möjlighet att yttra sig om namnförslaget 

att förslag på gatunamn ska redovisas på ordinarie kultur- och 
utbildningsutskott i april 2023 

att skicka beslutet till kommunstyrelsen och teknik- och fritidsförvaltningen 
för kännedom 

Ärendebeskrivning och motivering till beslut 
Vid kultur- och utbildningsutskottets sammanträde i december 2022 gavs 
teamchef kultur i uppdrag att ta fram förslag på gatunamn till en planerad 
väg i Annelunds industriområde i Hillerstorp. 

I närheten av Annelunds industriområde finns sedan tidigare två gator med 
namnen Kävsjövägen och Gamla Kävsjövägen. För att knyta an till dessa två 
gator och området har äldre sockennamn undersökts. År 1290 stavades 
Kävsjö ”Kiaepsya”, vilket senare utvecklades till ”Kepsio”, som år 1300 
kom att bli ”Kapsio”. Detta ligger till grund för förslaget att döpa gatan till 
Kapsiovägen. 

Yrkande 
Ordförande yrkar att ärendet ska återremitteras så att Hillerstorps 
samhällsförening ges möjlighet att yttra sig om det föreslagna namnet, 
varefter konstateras att ingen har något att invända mot förslaget. Utskottet 
beslutar därefter att bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från teamchef kultur, 2023-03-06 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(16) 
Datum 2023-03-22 

Kultur- och utbildningsutskottet 

Ortsnamnsrådet och Lantmäteriets skrift Ortnamn och namnvård #6: God 
ortnamnssed, Lantmäterirapport 2016:9 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, teknik- och fritidsförvaltningen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(16) 
Datum 2023-03-22 

Kultur- och utbildningsutskottet 

§ 23 Dnr KU/2023:22 

Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska 
insats läsår 2021/2022 

Kultur- och utbildningsutskottet beslutar 

att godkänna förvaltningens information om patientsäkerhetsberättelsen för 
Elevhälsans medicinska insats läsåret 2021/2022 

att skicka ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling och beslut 

Ärendebeskrivning 

Elevhälsans medicinska insats har i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen 
upprättat en patientsäkerhetsberättelse för läsåret 2021/2022. 
Patientsäkerhetsberättelsen är en del i den medicinska insatsens 
kvalitetssystem för att säkerställa att verksamheten tillgodoser hög 
patientsäkerhet och god kvalitet. 

Som Gnosjö kommun är organiserad är kommunstyrelsen huvudman för 
elevhälsan och elevhälsans medicinska insats och därmed den instans som 
ansvarar för den medicinska insatsen i egenskap av vårdgivare. Det är även 
kommunstyrelsen som godkänner patientsäkerhetsberättelsen. 

Det operativa arbetet leds av elevhälsochefen och skolsköterska med 
medicinskt ledningsansvar och utgår från socialstyrelsens vägledning för 
elevhälsan (2016) och skollagen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från elevhälso- och administrationschef, 2023-03-03 
Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats läsår 21/22, 
2023-03-03 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(16) 
Datum 2023-03-22 

Kultur- och utbildningsutskottet 

§ 24 Dnr 

Informationspunkt: Gymnasiechefen informerar om 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen 

Gymnasiechefen informerar om gymnasieskolans och vuxenutbildningens 
ekonomi för de senaste två åren. Gymnasieskolans budget klarar inte riktigt 
IT-kostnaderna och de interkommunala ersättningarna. Antalet IM-elever (ej 
behöriga till gymnasieskolan) ökar, vilket även påverkar ekonomin negativt. 
Vad gäller vuxenutbildningen försämrades resultatet från 2021 till 2022 till 
följd av minskade statsbidrag. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(16) 
Datum 2023-03-22 

Kultur- och utbildningsutskottet 

§ 25 Dnr KU/2023:24 

Förändrad organisation för kommunalt aktivitetsansvar 
(KAA) 

Kultur- och utbildningsutskottet beslutar 

att godkänna information från gymnasiechef 

att skicka förslaget till kommunstyrelsen för vidare behandling och beslut 

Ärendebeskrivning och motivering till beslut 

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är ett kommungemensamt ansvar 
att hålla sig informerad om hur ungdomar i åldern 16–20 år är sysselsatta. 
Kommunen ska regelbundet erbjuda lämpliga individuella åtgärder till de 
ungdomar som har avbrutit studierna eller avslutat gymnasiestudierna utan 
att få ett examensbevis. 

Idag finns endast en löst sammansatt organisation gällande KAA där GKC är 
sammankallande till möten och socialförvaltningen (fältsekreterare och 
personal från AME) samt AF hjälper till efter bästa förmåga. 

GKC har ett långvarigt samarbete med AME gällande ett antal jobbspår. De 
har tidigare endast nyttjats av vuxna. I och med ESF-projektet ”Jobbspår för 
alla” har de, med lyckat resultat, testats av ungdomar inom ramen för KAA. 

Under 2022 har Gnosjö kommun deltagit i SKR:s utvecklingsprogram 
”Fullföljd utbildning” där en av lärdomarna är att ett helhetsperspektiv på 
ungdomars situation ökar chansen för ungdomen att klara av skolan. 

Med erfarenheterna från ”Jobbspår för alla” och ”Fullföljd utbildning” i 
åtanke föreslår gymnasiechefen att förändra organisationen för KAA enligt 
bilaga. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från gymnasiechef, 2023-03-13 
Organisation och insatser - KAA Gnosjö kommun, 2023-03-15 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(16) 
Datum 2023-03-22 

Kultur- och utbildningsutskottet 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(16) 
Datum 2023-03-22 

Kultur- och utbildningsutskottet 

§ 26 Dnr KU/2023:5 

Ekonomisk uppföljning 

Kultur- och utbildningsutskottet beslutar 

att godkänna förvaltningsekonoms redovisning av ekonomisk uppföljning 
februari 2023 

att skicka beslutet med tillhörande handlingar till kommunstyrelsen för 
kännedom 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen behåller ett resultat nära nollan, trots fortsatt höga 
livsmedelskostnader. Utfallet är 400 tkr högre än samma period föregående 
år. Flera intäkts- och kostnadsposter i resultatet är dock preliminära. 

Förskolan har högre volymtimmar i februari jämfört med januari, men de är 
fortsatt lägre än höstens prognos. I grundskolan märks förändring i 
statsbidragen (skolmiljarden). 

Förvaltningsekonom redovisar förvaltningens förslag på besparingsåtgärder 
fördelat på respektive verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från administrativ samordnare, 2023-03-09 
Uppföljning februari 2023, 2023-03-09 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(16) 
Datum 2023-03-22 

Kultur- och utbildningsutskottet 

§ 27 Dnr KU/2023:23 

Kvalitetsredovisning av kostverksamheten 2022 

Kultur- och utbildningsutskottet beslutar 

att godkänna information från kostchef 

att skicka beslutet till kommunstyrelsen för kännedom 

Ärendebeskrivning och motivering till beslut 

Kostenheten har under föregående år jobbat med att minska sitt underskott, 
som till stor del beror på ökade priser på livsmedel och kemikalier. 
Underskottet har minskat från 1,5 mkr till 800 tkr. 

Under hösten 2022 påbörjades en omfattande renovering av Rosendals kök 
som kommer att slutföras i mars 2023. Personalen har under renoveringen 
lagat mat på High Chaparral. Nya maskiner har köpts in även till andra delar 
av kostenheten, då maskinparken var föråldrad och i stort behov av 
upprustning. Alla maskiner har dock inte installerats än, eftersom 
elförsörjningen är otillräcklig i flera kök. 

Kostenheten har som mål att öka andelen närproducerade och ekologiska 
råvaror. Förra året uppgick andelen svenskt kött till 97 % och andelen 
ekologiska råvaror till 47 %. 

2022 blev Gnosjö kommun utsedd till vinnare av KRAV:s pris ”Årets 
ekologiska förebild” för sin konsekventa satsning på ekologiskt genom bland 
annat en hög andel ekologiska inköp och KRAV-certifiering av kommunens 
alla kök. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kostchef, 2023-03-09 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(16) 
Datum 2023-03-22 

Kultur- och utbildningsutskottet 

§ 28 Dnr KU/2023:10 

Kontaktpolitiker kultur- och utbildningsutskottet 2023-
2026 

Kultur- och utbildningsutskottet beslutar 

att anta förslag till arbetsordning för kontaktpolitiker i kultur- och 
utbildningsutskottet 

Ärendebeskrivning och motivering till beslut 

Kultur- och utbildningsutskottet har gett Kultur- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till arbetsordning 
för utskottets kontaktpolitiker. 

Förvaltningen föreslår att kontaktpolitikerna under vårterminen 2023 lär 
känna verksamheten och följer upp hur verksamheten bedriver arbete utifrån 
förvaltningens pågående utvecklingsområden: ökade elevresultat, lärande 
och utveckling samt ökad närvaro. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från administrativ samordnare, 2023-03-14 
Arbetsordning för kontaktpolitiker vårterminen 2023, 2023-03-15 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



 
  

 

  

  

   

       
   

      

     

  

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(16) 
Datum 2023-03-22 

Kultur- och utbildningsutskottet 

§ 29 Dnr KU/2023:1 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kultur- och utbildningsutskottet beslutar 

att godkänna administrativ samordnares redovisning av delegationsbeslut 
från 2023-02-09 – 2023-03-15 

att skicka beslutet till kommunstyrelsen för kännedom 

Ärendebeskrivning 
Inga delegationsbeslut har tagits under perioden. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(16) 
Datum 2023-03-22 

Kultur- och utbildningsutskottet 

§ 30 Dnr KU/2023:2 

Redovisning av ordförandebeslut 

Kultur- och utbildningsutskottet beslutar 

att godkänna administrativ samordnares redovisning av ordförandebeslut för 
perioden 2023-02-09 – 2023-03-15 

att skicka beslutet till kommunstyrelsen för kännedom 

Ärendebeskrivning 
Inga ordförandebeslut har kommit till förvaltningens kännedom under 
perioden. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(16) 
Datum 2023-03-22 

Kultur- och utbildningsutskottet 

§ 31 Dnr 

Övriga frågor 

Inget togs upp under punkten. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 




