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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) 
Datum 2023-02-15 

Kultur- och utbildningsutskottet 

Plats och tid: Månsidan, Gnosjö bibliotek, 2023-02-15, klockan 15:30 -
17:40 

Paragrafer: § 9 - § 20 

Beslutande: 
Jan-Olof Bengtsson (M), ordförande, §§9–20 
Camilla Karlsson (S), vice ordförande, §§9–20 
Lyndon McLeod (C), ledamot, §§9–20 
Elisabeth Eklund-Svensson (KD), ledamot, §§9–20 
Hampus Bergh (SD), ledamot, §§9–20 

Övriga närvarande: 
Anette Skötte, kultur- och utbildningschef, §§9–20 
Maria Nyström, elevhälso- och administrationschef, §§9–20 
Maria Sandqvist, administrativ samordnare, §§9–20 
Marie Nilson, förvaltningsekonom, §§9–20 
Kristine Hästmark, kommunstyrelsens ordförande, §§9–10 
Lars-Åke Magnusson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, §§9–10 
Fredrik Francke, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, §§9–10 
Sanna Rickardsson, ekonomichef, §§9–10 
Anna Engström, kommundirektör, §§9–10 
Agneta Dynesius, grundskolechef, §§9–10 
Camilla Hansson, utvecklingschef, §§9–10 
Mikael Karlsson, teamchef kultur, §§9–10 
Martin Alkemark, gymnasiechef, §§9–10 
Susanne Millberg, teamchef förskola, §§9–10 
Eldin M Salihovic, kostchef, §§9–10 
Ann-Katrin Strand, verksamhetschef integration, modersmål och 
studiehandledning, §§11 

Justerare: Camilla Karlsson (S) 

Justeringens plats och tid: Digitalt , 2023-02-20 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(17) 
Datum 2023-02-15 

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 22 februari 2023 

Anslaget kommer att tas ned den 16 mars 2023 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



 
  

 

       
 

     
     

 
   

 
  

 
  

 
    

 
        

 
 

     
 

        
 

   
 

   
 

  
 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(17) 
Datum 2023-02-15 

Kultur- och utbildningsutskottet 

Ärendelista 

§ 9 Godkännande av dagordning och val av justerare 

§ 10 Informationspunkt: Kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören informerar om det ekonomiska läget 

§ 11 Fjärrundervisning vårterminen 2023 
KU/2023:14 

§ 12 Ekonomisk uppföljning 
KU/2023:5 

§ 13 Utredning skolstruktur 
KU/2020:9 

§ 14 Uppföljning av internkontrollplan 2022 
KU/2021:82 

§ 15 Val av kultur- och utbildningsutskottets representant till 
funktionshinderrådet 2023-2026 
KU/2023:11 

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

§ 17 Redovisning av kränkningsärenden och anmälan vid hög frånvaro 
KU/2023:15 

§ 18 Redovisning av delegationsbeslut 
KU/2023:1 

§ 19 Redovisning av ordförandebeslut 
KU/2023:2 

§ 20 Övriga frågor 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



 
  

 

  

      

   
      
  

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(17) 
Datum 2023-02-15 

Kultur- och utbildningsutskottet 

§ 9 Dnr 

Godkännande av dagordning och val av justerare 

Kultur- och utbildningsutskottet beslutar 
att utse Camilla Karlsson (S) till justerare 
att godkänna dagordningen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



 
  

 

  

    
     

     
         

         

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(17) 
Datum 2023-02-15 

Kultur- och utbildningsutskottet 

§ 10 Dnr 

Informationspunkt: Kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören informerar om det ekonomiska 
läget 

Kommunstyrelsens ordförande, kommundirektören och ekonomichefen 
informerar om det ekonomiska läget i kommunen. Politiker och 
tjänstepersoner behöver samverka och ta beslut för att förbättra läget. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(17) 
Datum 2023-02-15 

Kultur- och utbildningsutskottet 

§ 11 Dnr KU/2023:14 

Fjärrundervisning vårterminen 2023 

Kultur- och utbildningsutskottet beslutar 

att godkänna information från verksamhetschef 

att skicka förslaget till kommunstyrelsen för vidare behandling och beslut 

Ärendebeskrivning och motivering till beslut 

Bestämmelser om fjärrundervisning finns i skollagen 21 kap. §§1–14, 
skolförordningen 5 a kap. §§ 1–6 samt gymnasieförordningen 4 a kap. §§1– 
6. Huvudmannen ska besluta om fjärrundervisning inom grundskolan, 
grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Beslut om 
fjärrundervisning ska sedan anmälas till Skolinspektionen. 

Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår att bedriva fjärrundervisning i 
moderna språk (franska) samt modersmål inklusive studiehandledning inom 
grundskolan och gymnasieskolan vårterminen 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef, 2023-02-02 
Sammanställning fjärrundervisning vårterminen 2023, 2023-02-08 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(17) 
Datum 2023-02-15 

Kultur- och utbildningsutskottet 

§ 12 Dnr KU/2023:5 

Ekonomisk uppföljning 

Kultur- och utbildningsutskottet beslutar 

att godkänna förvaltningsekonoms redovisning av ekonomisk uppföljning 
januari 2023 

att ge gymnasiechefen i uppdrag att redovisa sin verksamhet och dess budget 
på ett ordinarie kultur- och utbildningsutskott 

att skicka beslutet med tillhörande handlingar till kommunstyrelsen för 
kännedom 

Ärendebeskrivning och motivering till beslut 
Förvaltningen har en budget i balans. Det är dock tidigt på året och många 
bokningar är preliminära. Förskolan har i dagsläget färre volymtimmar än 
verksamheten budgeterat för. 

Yrkande 
Ordförande yrkar att gymnasiechefen redovisar sin verksamhet och dess 
budget på ett ordinarie kultur- och utbildningsutskott, varefter konstateras att 
ingen har något att invända mot förslaget. Utskottet beslutar därefter att 
bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från administrativ samordnare, 2023-02-09 

Uppföljning januari 2023, 2023-02-09 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(17) 
Datum 2023-02-15 

Kultur- och utbildningsutskottet 

§ 13 Dnr KU/2020:9 

Utredning skolstruktur 

Kultur- och utbildningsutskottet beslutar 

att uppdra åt Kultur- och utbildningsförvaltningen att upphandla en extern 
utredning av skolstrukturen 

att utredningen önskas åter senast 2023-10-31 

att delredovisning av utredningen ska ske löpande till kultur- och 
utbildningsutskottet 

att skicka beslutet med tillhörande handlingar till kommunstyrelsen för 
kännedom 

Ärendebeskrivning och motivering till beslut 
Under 2020 gjordes en utredning om yttre förutsättningar (ekonomi, 
lokalisering, organisation) för en samlad högstadieskola i Gnosjö kommun 
som behandlades i kommunstyrelsen i november 2020. Kommunstyrelsen 
beslutade då om att fördjupa utredningen med bland annat kvalitetsaspekter 
vilket via kultur- och utbildningsutskottet gavs som uppdrag till kultur- och 
utbildningschefen. 

I juni 2021 beslutade kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att hela 
kommunens skolstruktur skulle utredas, att utredningen skulle ske av en 
extern utredare, att utredningen skulle få kosta maximalt 500 tkr och att 
finansieringen skulle tas av innevarande års resultat. Utredningen pausades 
därefter efter önskemål från politiken. Kultur- och utbildningsutskottet 
önskar nu att uppdraget om att tillsätta en extern utredning av skolstrukturen 
återupptas. 

Yrkande 
Ordförande yrkar att tidsfristen för utredningen förlängs med fyra månader, 
då Kultur- och utbildningsförvaltningen meddelat att den är alltför kort med 
hänsyn till utredningens omfattning och upphandlingsförfarandet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(17) 
Datum 2023-02-15 

Kultur- och utbildningsutskottet 

Ordförande yrkar även att utskottet löpande ska få ta del av utredningen, 
varefter konstateras att ingen har något att invända mot förslagen. Utskottet 
beslutar därefter att bifalla detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från administrativ samordnare, 2023-02-09 

Uppdragsbeskrivning skolstruktur, 2023-02-16 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(17) 
Datum 2023-02-15 

Kultur- och utbildningsutskottet 

§ 14 Dnr KU/2021:82 

Uppföljning av internkontrollplan 2022 

Kultur- och utbildningsutskottet beslutar 

att godkänna förvaltningens uppföljning av internkontrollplan för 2022 

Ärendebeskrivning 

Internkontrollplanen syftar till att följa upp befarade eller konstaterade hot 
mot eller risker för förvaltningen och dess verksamhet. Riskerna som 
värderas kan vara såväl fysiska som ekonomiska eller organisatoriska. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från administrativ samordnare, 2023-02-02 

Uppföljning internkontrollplan 2022, 2023-02-02 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(17) 
Datum 2023-02-15 

Kultur- och utbildningsutskottet 

§ 15 Dnr KU/2023:11 

Val av kultur- och utbildningsutskottets representant 
till funktionshinderrådet 2023-2026 

Kultur- och utbildningsutskottet beslutar 

att utse Camilla Karlsson (S) till kultur- och utbildningsutskottets 
representant i funktionshinderrådet 2023–2026 

att skicka beslutet till kommunstyrelsen för kännedom 

Ärendebeskrivning och motivering till beslut 

Rådet för funktionshinderfrågor är ett samarbets- och 
informationsutbytesorgan mellan å ena sidan Gnosjö kommun och å andra 
sidan de intresseorganisationer inom funktionshinder- och 
tillgänglighetsfrågor som är verksamma i kommunen. I rådet sitter 
företrädare för nämnda organisationer samt företrädare för Gnosjö kommuns 
olika politiska utskott och nämnder. Nya kommunala representanter för 
mandatperioden 2023–2026 ska nu utses. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från administrativ samordnare, 2023-01-23 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(17) 
Datum 2023-02-15 

Kultur- och utbildningsutskottet 

§ 16 Dnr KU/2023:10 

Kontaktpolitiker kultur- och utbildningsutskottet 2023-
2026 

Kultur- och utbildningsutskottet beslutar 

att tilldela områden för kontaktpolitiker för Kultur- och 
utbildningsförvaltningens verksamhetsområden enligt fördelningen nedan 

att ge Kultur- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag 
till arbetsordning för kontaktpolitiker i kultur- och utbildningsutskottet 

Ärendebeskrivning och motivering till beslut 

Kontaktpolitiker fungerar som en länk mellan de enskilda verksamheterna 
och politiken. I ledamöternas uppdrag finns att planera och genomföra 
verksamhetsbesök i samarbete med berörda chefer. Verksamhetsbesöken är 
dels en orientering i verksamheten, dels en kontaktyta mellan medarbetare 
och förtroendevalda. Som kontaktpolitiker företräds inte det enskilda partiet 
utan utskottet som sådant. 

Jan-Olof Bengtsson – Hillerstorpsskolan F–9, Storå förskola och 
måltidsverksamheten. 

Camilla Karlsson – Bäckaskolan 7–9, GKC, kultur/bibliotek och 
musikskolan. 

Lyndon McLeod – Kulltorpsskolan samt Ankarets, Bokskogens, Solrosens 
och Åvikens förskolor. 

Elisabeth Eklund-Svensson – Ekbackens skola, Åvikenskolan samt 
Ekbackens, Regnbågens och Lingonets förskolor. 

Hampus Bergh – Bäckaskolan F–6 samt Bäckalyckans och Kluringens 
förskolor. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



 
  

 

         
        

           
 

    

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(17) 
Datum 2023-02-15 

Kultur- och utbildningsutskottet 

Yrkande 

Ordförande yrkar att Kultur- och utbildningsförvaltningen tar fram ett 
förslag till arbetsordning för utskottets kontaktpolitiker, varefter konstateras 
att ingen har något att invända mot förslaget. Utskottet beslutar därefter att 
bifalla detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från administrativ samordnare, 2023-01-20 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



 
  

 

  

      
 

   

         
     

      

    

             
        

          
           

         
     

             
            

         
   

    

  

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(17) 
Datum 2023-02-15 

Kultur- och utbildningsutskottet 

§ 17 Dnr KU/2023:15 

Redovisning av kränkningsärenden och anmälan vid 
hög frånvaro 

Kultur- och utbildningsutskottet beslutar 

att godkänna förvaltningens information om rutin för redovisning av 
kränkningsärenden och anmälan vid hög frånvaro 

att skicka beslutet till kommunstyrelsen för kännedom 

Ärendebeskrivning och motivering till beslut 

Enligt 6 kap. 6–10 § skollagen ska huvudman se till att det bedrivs ett 
målinriktat arbete mot kränkande behandling. Arbetet ska vara 
förebyggande, utredande och åtgärdande. Rektor är skyldig att anmäla alla 
kränkningar i samband med verksamhet till huvudman. I Gnosjö sker detta 
genom det digitala systemet Draftit. Kränkningsärenden följs upp på 
huvudmannanivå vid två tillfällen per läsår. 

Enligt 7 kap. 19 a § skollagen ska huvudmannen underrättas när en utredning 
om längre eller upprepad frånvaro har inletts. En anmälan om hög frånvaro 
redovisas på huvudmannanivå så snart som möjligt efter att den inkommit 
till Kultur- och utbildningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från administrativ samordnare, 2023-02-03 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(17) 
Datum 2023-02-15 

Kultur- och utbildningsutskottet 

§ 18 Dnr KU/2023:1 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kultur- och utbildningsutskottet beslutar 

att godkänna administrativ samordnares redovisning av delegationsbeslut 
från 2023-01-12 – 2023-02-08 

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 



 
  

 

  

  

   

        
   

      

    
        

  

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(17) 
Datum 2023-02-15 

Kultur- och utbildningsutskottet 

§ 19 Dnr KU/2023:2 

Redovisning av ordförandebeslut 

Kultur- och utbildningsutskottet beslutar 

att godkänna administrativ samordnares redovisning av ordförandebeslut för 
perioden 2023-01-12 – 2023-02-08 

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 



 
  

 

  

 

    

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(17) 
Datum 2023-02-15 

Kultur- och utbildningsutskottet 

§ 20 Dnr 

Övriga frågor 

Inget togs upp under punkten. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 




