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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) 
Datum 2023-01-18 

Kultur- och utbildningsutskottet 

Plats och tid: Läroverksgatan 17, 335 34 Gnosjö, 2023-01-18, klockan 
16:40 - 17:45 

Paragrafer: § 1 - § 8 

Beslutande: 
Jan-Olof Bengtsson (M), ordförande, §§1–8 
Camilla Karlsson (S), vice ordförande, §§1–8 
Lyndon McLeod (C), ledamot, §§1–8 
Elisabeth Eklund-Svensson (KD), ledamot, §§1–8 
Hampus Bergh (SD), ledamot, §§1–8 

Övriga närvarande: 
Anette Skötte, kultur- och utbildningschef, §§1–8 
Maria Sandqvist, administrativ samordnare, §§1–8 
Marie Nilson, förvaltningsekonom, §§1–8 
Agneta Dynesius, grundskolechef, §§1–3 
Camilla Hansson, utvecklingschef, §§1–8 

Justerare: Camilla Karlsson (S) 

Justeringens plats och tid: Digitalt , 2023-01-23 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(12) 
Datum 2023-01-18 

Kultur- och utbildningsutskottet 

Underskrifter 

Sekreterare 

Maria Sandqvist 

Ordförande 

Jan-Olof Bengtsson 

Justerare 

Camilla Karlsson 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag 
på kommunens digitala anslagstavla den 25 januari 2023 

Anslaget kommer att tas ned den 16 februari 2023 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(12) 
Datum 2023-01-18 

Kultur- och utbildningsutskottet 

Ärendelista 

§ 1 Godkännande av dagordning och val av justerare 

§ 2 Närvaroredovisning höstterminen 2022 
KU/2023:6 

§ 3 Flytt av årskurs 6 i Kulltorpsskolan 
KU/2022:73 

§ 4 Sammanträdesplats för kultur- och utbildningsutskottet 2023 
KU/2023:4 

§ 5 Redovisning av delegationsbeslut 
KU/2023:1 

§ 6 Redovisning av ordförandebeslut 
KU/2023:2 

§ 7 Övriga frågor 

§ 8 EXTRA ÄRENDE: Revidering av konstpolicyn för Gnosjö kommun 
KU/2023:8 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(12) 
Datum 2023-01-18 

Kultur- och utbildningsutskottet 

§ 1 Dnr 

Godkännande av dagordning och val av justerare 

Kultur- och utbildningsutskottet beslutar 

att utse Camilla Karlsson (S) till justerare 

att godkänna dagordningen med tillägget punkt 8 Revidering av 
konstpolicyn för Gnosjö kommun KU/2023:8 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(12) 
Datum 2023-01-18 

Kultur- och utbildningsutskottet 

§ 2 Dnr KU/2023:6 

Närvaroredovisning höstterminen 2022 

Kultur- och utbildningsutskottet beslutar 

att godkänna information från utvecklingschef och lägga till handlingarna 

Ärendebeskrivning och motivering till beslut 

Att vara närvarande i skolans undervisning är en framgångsfaktor för att nå 
goda kunskapsresultat. Problematisk frånvaro uppstår redan vid 10 % 
frånvaro och risken ökar för att eleven inte kommer att få tillräckliga 
kunskaper för att nå godkända kunskapsresultat. 

Verksamheten strävar efter att öka närvaron hos eleverna. Uppföljning sker 
kontinuerligt på verksamhetsnivå och på huvudmannanivå sker uppföljning 
vid två tillfällen per läsår. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från utvecklingschef, 2023-01-10 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(12) 
Datum 2023-01-18 

Kultur- och utbildningsutskottet 

§ 3 Dnr KU/2022:73 

Flytt av årskurs 6 i Kulltorpsskolan 

Kultur- och utbildningsutskottet beslutar 

att rektors förslag beaktas i framtida utredning om skolstruktur, samt att 
inom utredningen låta vårdnadshavarna ge sina synpunkter på förslaget 

Ärendebeskrivning och motivering till beslut 

Rektor i Hillerstorps rektorsområde föreslår att blivande årskurs 6 på 
Kulltorpsskolan från och med höstterminen 2023 flyttas till 
Hillerstorpsskolan och ingår i blivande klass 6A samt 6B. 

Detta skulle innebära en utökad kvalitet och likvärdighet i elevernas lärande. 
Sambedömning av elevernas kunskaper inför betygsättning i årskurs 6 kan 
ske i större utsträckning. Eleverna skulle även få ett större utbud av 
specialsalar och fler jämnåriga kamrater. 

Ekonomiskt sett skulle detta innebära en ökad busskostnad då eleverna 
behöver ett busskort för att resa till och från skolan. Då förändringen även 
skulle innebära att en lärartjänst skärs ner från 100 % till 75 %, blir det i 
slutändan en besparing för kommunen på totalt 92 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från rektor Hillerstorpsskolan och Kulltorpsskolan, 2022-
12-20 
Ekonomisk skrivelse, 2022-12-20 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(12) 
Datum 2023-01-18 

Kultur- och utbildningsutskottet 

§ 4 Dnr KU/2023:4 

Sammanträdesplats för kultur- och utbildningsutskottet 
2023 

Kultur- och utbildningsutskottet beslutar 

att planen för sammanträdesplats antas årsvis under innestående 
mandatperiod och att vissa av sammanträdena äger rum på skolkontoret 

att kultur- och utbildningsutskottet sammanträder på de platser som anges 
nedan under 2023 

Ärendebeskrivning och motivering till beslut 

Kultur- och utbildningsutskottet har gett Kultur- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för sammanträdesplats 
som sträcker sig över hela mandatperioden. 

Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår att en plan tas fram årsvis 
under innestående mandatperiod och att den presenteras i januari varje år 
samt att vissa av sammanträdena äger rum på skolkontoret, bland annat årets 
första och sista sammanträde. 

Sammanträdena 2023 hålls på följande platser: 

Skolkontoret 18 januari 

Gnosjö bibliotek 15 februari 

Hillerstorpsskolan 22 mars 

Skolkontoret 19 april 

Familjecentralen och skolkontoret 24 maj 

Rosendals äldreboende 21 juni 

Skolkontoret 23 augusti 

Storå förskola 20 september 

Skolkontoret 18 oktober 

Ekbackens skola och förskola 22 november 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(12) 
Datum 2023-01-18 

Kultur- och utbildningsutskottet 

Skolkontoret 20 december 

I anslutning till sammanträdet kommer utskottet få en kort rundtur och 
presentation av enheten. När det finns ett bibliotek eller kök på enheten 
kommer utskottet även att få se dessa. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från administrativ samordnare, 2023-01-05 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(12) 
Datum 2023-01-18 

Kultur- och utbildningsutskottet 

§ 5 Dnr KU/2023:1 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kultur- och utbildningsutskottet beslutar 

att godkänna administrativ samordnares redovisning av delegationsbeslut 
från 2022-12-15 – 2023-01-11 

att skicka beslutet till kommunstyrelsen för kännedom 

Ärendebeskrivning och motivering till beslut 
Inga delegationsbeslut har tagits under perioden. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(12) 
Datum 2023-01-18 

Kultur- och utbildningsutskottet 

§ 6 Dnr KU/2023:2 

Redovisning av ordförandebeslut 

Kultur- och utbildningsutskottet beslutar 

att godkänna administrativ samordnares redovisning av ordförandebeslut för 
perioden 2022-12-15 – 2023-01-11 

att skicka beslutet till kommunstyrelsen för kännedom 

Ärendebeskrivning och motivering till beslut 
Inga ordförandebeslut har kommit till förvaltningens kännedom under 
perioden. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(12) 
Datum 2023-01-18 

Kultur- och utbildningsutskottet 

§ 7 Dnr 

Övriga frågor 

Förvaltningsekonom redovisar det ekonomiska läget och det preliminära 
resultatet för 2022. Förvaltningen har en budget i balans med ett överskott på 
cirka 1,1 mkr. Endast kostenheten samt gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen uppvisar ett underskott. 

Önskemål om att Kultur- och utbildningsförvaltningen tar fram ett förslag på 
kontaktpolitiker. Ärendet tas upp på kultur- och utbildningsutskottet i 
februari. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(12) 
Datum 2023-01-18 

Kultur- och utbildningsutskottet 

§ 8 Dnr KU/2023:8 

EXTRA ÄRENDE: Revidering av konstpolicyn för 
Gnosjö kommun 

Kultur- och utbildningsutskottet beslutar 

att ge teamchef kultur i uppdrag att i dialog med teknik- och 
fritidsförvaltningen ta fram förslag till en förenklad konstpolicy, alternativt 
överväga möjligheten att denna policy upphävs 

att förslag till beslut redovisas på ordinarie kultur- och utbildningsutskottet i 
april 2023 

Ärendebeskrivning och motivering till beslut 

Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde 2023-01-10 beslutat att uppdra 
åt kultur- och utbildningsutskottet att ta fram förslag till en förenklad 
konstpolicy, alternativt överväga möjligheten att denna policy upphävs, samt 
att detta uppdrag önskas utfört senast 2023-04-30. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från administrativ samordnare, 2023-01-18 
Kommunstyrelsens protokoll 2023-01-10 § 14 
Nu gällande konstpolicy 

Beslutet skickas till 
Teamchef kultur 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 




