
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-02-04 1(2) 

Utbildningsnämnden 
 

Plats och tid Oden, Parkgatan 4, Alvesta 4 februari 2014 kl. 13:00 – 15:50 
Ajournering kl. 14.30 - 14.55 mellan § 5 och § 6 

 
 
 
Justerade paragrafer 

 
 
1 - 16                                               Dnr: NUT 2015/1.006 

 
 
Beslutande 

 
 
Lars-Olof Petersson (S) ordf 

 
 
 

 Ilich Idensjö(S)  
 Adelisa Barakovic (S)  
 Rolf Marklund (S)  
 Mats Nilsson (C) 1:e vice ordf  
 Åsa Kjellson (C) Ersätter Jonas Engkvist (C) 
 Gunilla Gustafsson (M) 

Björn Tisjö (M) 2:e vice ordf 
Anne Grotmaak (V) 
Magnus Svensson (AA) 

 

 Tommy Ernemyr (SD)  
   
Närvarande ersättare Rickard Björkman (S) § 1-16 

Phlogi Ludiongo(S) § 1-16 
Helen Gustavsson (M) § 1-16 
Tommy Everthsson (AA) § 1-16 
Andreas Danforth Kullman (S) § 1-16 

 

   
Övriga deltagare Thomas Andersson, förvaltningschef     

§ 1-16 
Kennert Svensson, grundskolechef         
§ 1-16 
Eva Ringius, TCO § 1-3 
Juliane Straub, SACO, § 1-16 
Per Hermansson, beredskapssamordnare 
§ 5 
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Justering tid och plats Alvesta 2015-02-06 kl. 08:00  
 
 
Sekreterare 

 

 
 Peggy Hall  

Ordförande 
 

 
 Lars-Olof Petersson (S)  

Justerare 
 

 
 Björn Tisjö (M)  

Justerare 
 

 
 
 

Anne Grotmaak (V) 

 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 2015-02-04 
Anslaget under tiden 2015-02-09 – 2015-03-02 
Förvaringsplats  Utbildningsförvaltningen, Parkgatan 4, Alvesta 
 
 
Underskrift   
 Peggy Hall  
  Utdragsbestyrkande 

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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UN § 1 Dnr 2015/ 

Information kring personalfrågor 

Redogörelse 
Förvaltningschef Thomas Andersson informerar om följande 
personalförändringar inom förvaltningen: 

1. Ordinarie nämndsekreterare är tjänstledig under sex månader, 
rekrytering av en vikarie pågår. 

2. Förvaltningens IT-utvecklare är också tjänstledig, vakansen 
har dock kunnat lösas internt under tjänstledigheten. 

3. Förvaltningen kommer att anställa en integrationssamordnare, 
tjänsten kommer delvis att finansieras av förvaltningen för 
individ och familj. 

4. En biträdande rektor har sagt upp sig. 

Ett problem gällande personalområdet framöver är bristen på lärare. 
Förvaltningen ser idag att det är svårt att hitta lämpliga sökande till 
lärartjänsterna.  

Protokollet ska skickas till 
Akten 

  

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 
 

UN § 2 Dnr 2015/ 

Information om lokaler 

Redogörelse 
Förvaltningschef Thomas Andersson lämnar följande information till 
nämndens ledamöter gällande lokaler: 

1. Om- och tillbyggnad av Vislandaskolan kommer att påbörjas 
inom kort. Arbetet beräknas vara klart runt läsårsskiftet 
2016/2017. 

2. Då byskolan Blenda lagt ner sin verksamhet står deras lokal 
tom. 

3. Ombyggnaden av Aringsgården till förskola beräknas vara klar 
till hösten 2015. 

4. Möjligheten att öppna ytterligare avdelningar på förskolan 
Skogsbacken i Alvesta ses över. 

5. Gällande om- och tillbyggnad av Mohedaskolan finns olika 
alternativ gällande bibliotekets placering samt placering av en 
förskola. I nuläget avvaktar förvaltningen besked kring vilket 
förslag som ska väljas. 

6. Prästängsskolan är snart full och det finns ingen möjlighet att 
placera paviljonger i anslutning till skolan. 

7. Hagaskolan är även den snart full. 
8. Allbo lärcenter finns för tillfället i inhyrda lokaler samt 

paviljonger och ligger utspridd på tre olika platser i Alvesta 
tätort. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

  

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 
 

UN § 3 Dnr 2015/ 

Information om elevstatistik 

Redogörelse 
Förvaltningschef Thomas Andersson informerar om att antalet elever i 
kommunen har ökat med runt 300 sedan 1,5 år tillbaks. Det har därför 
varit svårt att hänga med lokalmässigt. Antalet elever väntas även 
fortsätta att öka framöver. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

  

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 
 

UN § 4 Dnr 2015/ 

Information gällande Skolinspektionen och granskningar 
av verksamheten 

Redogörelse 
Förvaltningschef Thomas Andersson informerar om att 
diskrimineringsombudsmannen har varit i kommunen och intervjuat 
förvaltningschef och rektorer gällande ett diskrimineringsärende på en 
skola i kommunen. 

Förvaltningschefen informerar även om att Skolinspektionen ska 
genomföra en allmän granskning inom utbildningsförvaltningen. 
Närmare information kring vad eller vilka områden som ska granskas 
kommer inom kort från Skolinspektionen. 

Vidare informeras om att Skolinspektionens rapport kring styrning 
och ledning är klar. Förvaltningen ska svara på den senast i mars. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

  

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 
 

UN § 5 Dnr 2015/ 

Information gällande säkerhet 

Redogörelse 
Beredskapssamordnare Per Hermansson informerar nämnden om 
säkerhet i lokalerna samt om personlig säkerhet för politiker och 
tjänstemän 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

 

 

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 
 

UN § 6 Dnr 2015/2.001 

Inrättande av arbetsutskott för perioden 2015-2018 

Redogörelse 
Enligt 6 kap. 20 § 2st kommunallagen får en nämnd besluta att utskott 
ska finnas, om inte fullmäktige har bestämt något om utskott för 
nämnden. Kommunfullmäktige har inte beslutat om utskott för 
nämnden. 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att inrättar ett arbetsutskott för 
mandatperioden 2015-2018. 

Protokollet ska skickas till 
Akten  

  

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 
 

 
UN § 7 Dnr 2015/2.001 

Antal ledamöter i arbetsutskottet för perioden 2015-2018 

Redogörelse 
Utbildningsnämnden beslutar om antal ledamöter i arbetsutskottet för 
mandatperioden 2015-2018. 

Yrkanden 
Mats Nilsson (C) yrkar på att arbetsutskottet ska bestå av tre 
ledamöter och tre ersättare samt att ersättarna endast har närvarorätt då 
de tjänstgör. 

Anne Grotmaak (V) yrkar på att arbetsutskottet ska bestå av fem 
ledamöter och fem ersättare samt att ersättarna endast har närvarorätt 
då de tjänstgör. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar nämnden först på Mats Nilsson (C) yrkande och 
sedan på Anne Grotmaaks (V) yrkande. 

Ordförande finner att nämnden har beslutat enligt Mats Nilssons (C) 
yrkande. 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att arbetsutskottet ska bestå av tre 
ledamöter och tre ersättare samt att ersättarna endast har närvarorätt då 
de tjänstgör. 

Reservationer 
Anne Grotmaak (V), Magnus Svensson (AA) och Tommy Ernemyr 
(SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollet ska skickas till 
Akten  

 

  

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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UN § 8 Dnr 2015/3.113 

Val av ledamöter till arbetsutskott för perioden 2015-2018 

Redogörelse 
Utbildningsnämnden väljer tre ordinarie ledamöter och tre ersättare till 
arbetsutskottet för mandatperioden 2015-2018. 

Yrkanden 
Val av ordinarie ledamöter 
Lars-Olof Petersson (S) föreslår Lars- Olof Petersson (S) och Mats 
Nilsson (C) som ordinarie ledamöter i arbetsutskottet. 

Gunilla Gustafsson (M) förslår Björn Tisjö (M) som ordinarie ledamot 
i arbetsutskottet. 

Magnus Svensson (AA) föreslår Anne Grotmaak (V) som ordinarie 
ledamot i arbetsutskottet. 

Val av ersättare 
Lars-Olof Petersson (S) föreslår Rolf Marklund (S) och Jonas 
Engkvist (C) som ersättare i arbetsutskottet. 

Magnus Svensson (AA) föreslår Anne Grotmaak (V) som ersättare i 
arbetsutskottet. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns fyra förslag på ordinarie ledamöter till 
arbetsutskottets tre platser som ordinarie ledamot.  

Sluten omröstning sker. 

Förvaltningschef Thomas Andersson och grundskolechef Kennert 
Svensson utses till rösträknare. 

Resultatets utföll enligt följande: 11 röster på Lars-Olof Petersson (S), 
11 röster på Mats Nilsson (C), 8 röster på Björn Tisjö (M) och 3 röster 
på Anne Grotmaak (V) vilket innebär att arbetsutskottets ordinarie 
ledamöter för mandatperioden 2015-2018 är Lars-Olof Petersson (S), 
Mats Nilsson (C) och Björn Tisjö (M) 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att utse följande ledamöter och ersättare, 
där ersättarna är personliga, att utgöra utbildningsnämndens 
arbetsutskott för mandatperioden 2015-2018: 

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Ordinarie Ersättare 

Lars-Olof Petersson (S) Rolf Marklund (S) 

Mats Nilsson (C) Jonas Engkvist (C) 

Björn Tisjö (M)  Anne Grotmaak (V) 

Protokollet ska skickas till 
Personal 

Samtliga valda ledamöter och ersättare i arbetsutskottet 

Akten 

 

  

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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UN § 9 Dnr 2015/4.001 

Inrättande av antagningsutskott för perioden 2015-2018 

Redogörelse 
Enligt 6 kap. 20 § 2st kommunallagen får en nämnd besluta att utskott 
ska finnas, om inte fullmäktige har bestämt något om utskott för 
nämnden. 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att inrätta ett antagningsutskott för 
mandatperioden 2015-2018. 

Protokollet ska skickas till 
Akten  

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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2015-02-04 11(18) 

Utbildningsnämnden 
 

UN § 10 Dnr 2015/4.001 

Antal ledamöter i antagningsutskottet för perioden 2015-
2018 

Redogörelse 
Utbildningsnämnden beslutar om antal ledamöter i antagningsutskottet 
för mandatperioden 2015-2018. 

Yrkanden 
Lars-Olof Peterson (S) yrkar att antagningsutskott för mandatperioden 
2015-2018 ska bestå av tre ledamöter utan ersättare. 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att antagningsutskott för 
mandatperioden 2015-2018 ska bestå av tre ledamöter utan ersättare. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

  

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 
 

UN § 11 Dnr 2015/5.113 

Val av ledamöter samt ordförande till antagningsutskott för 
perioden  
2015-2018 

Redogörelse 
Utbildningsnämnden väljer tre ledamöter, varav en ska vara 
ordförande, till antagningsutskottet för mandatperioden 2015-2018. 

Yrkanden 
Lars-Olof Peterson (S) föreslår Mats Nilsson (C) och Rolf Marklund 
(S) som ledamöter i antagningsutskottet. 

Björn Tisjö (M) föreslår Gunilla Gustafsson (M) som ledamot i 
antagningsutskottet. 

Lars-Olof Peterson (S) föreslår att Mats Nilsson (C) utses till 
ordförande i antagningsutskottet. 

Anne Grotmaak (V) föreslår att Gunilla Gustafsson (M) utses som 
ordförande i antagningsutskottet. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar först nämnden på Lars-Olof Petersons (S) yrkande 
att antagningsutskottet ska bestå av tre ledamöter utan ersättare och 
finner att nämnden beslutat enligt förslaget. 

Ordförande finner att det finns två förslag på ordförande i 
antagningsutskottet för mandatperioden 2015-2018. 

Sluten omröstning sker. 

Förvaltningschef Thomas Andersson och grundskolechef Kennert 
Svensson utses till rösträknare. 

Resultatets utföll enligt följande: 7 röster på Mats Nilsson (C) och 4 
röster på Gunilla Gustafsson (M) vilket innebär att Mats Nilsson (C) 
utses till ordförande i antagningsutskottet för mandatperioden 2015-
2018. 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att utse Mats Nilsson (C), Rolf 
Marklund (S) och Gunilla Gustafsson (M) till ledamöter i 
antagningsutskottet för mandatperioden 2015-2018, varav Mats 
Nilsson (C) utses till utskottets ordförande. 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Protokollet ska skickas till 
Mats Nilsson (C) 

Rolf Marklund (S) 

Gunilla Gustafsson (M) 

Akten  

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 
 

UN § 12 Dnr 2015/6.113 

Val av justerare för utbildningsnämnden för perioden  
2015-2018 

Redogörelse 
Utbildningsnämnden har tidigare beslutat om att det ska finnas en fast 
justerare, en för nämndens protokoll respektive en för varje utskotts 
protokoll, som justerar samtliga protokoll under året.  

Yrkanden 
Lars-Olof Petersson (S) yrkar att justering av nämnds- och 
utskottsprotokoll ska ske enligt rullande schema. 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att justering av nämnds- och 
utskottsprotokoll ska ske enligt rullande schema. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

  

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 
 

UN § 13 Dnr 2015/7.113 

Val av ledamot och ersättare i kommunala handikapprådet 
för perioden 2015-2018 

Redogörelse 
Alvesta kommunala handikappråd är ett organ för samråd och 
ömsesidig information mellan kommunen och 
handikapporganisationerna. Rådet består av tolv ledamöter, varav sju 
utses av handikapporganisationerna. Utbildningsnämnden utser en 
ledamot och en ersättare. 

Yrkanden 
Lars-Olof Petersson (S) föreslår Lars-Olof Petersson (S) som ordinarie 
ledamot i kommunala handikapprådet för perioden 2015-2018. 

Björn Tisjö (M) föreslår Björn Tisjö (M) som ersättare i kommunala 
handikapprådet för perioden 2015-2018. 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att utse Lars-Olof Petersson (S) till 
ordinarie ledamot och Björn Tisjö (M) som ersättare i kommunala 
handikapprådet för perioden 2015-2018. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunala handikapprådet 

Lars-Olof Petersson (S) 

Björn Tisjö (M) 

Akten 

 

  

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 
 

UN § 14 Dnr 2015/8.113 

Val av kontaktpolitiker till ungdomsrådet för perioden  
2015-2018 

Redogörelse 
Till Ungdomsrådet i Alvesta kommun ska varje nämnd utse en 
kontaktpolitiker som dels kan följa Ungdomsrådets eget arbete och 
dels kan väcka Ungdomsrådets frågor i sin nämnd.  

Yrkanden 
Lars-Olof Petersson (S) föreslår Lars-Olof Petersson (S) som ordinarie 
kontaktpolitiker och Björn Tisjö (M) som ersättare i ungdomsrådet för 
mandatperioden 2015-2018. 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att utse Lars-Olof Petersson (S) som 
ordinarie kontaktpolitiker och Björn Tisjö (M) som ersättare i 
ungdomsrådet för mandatperioden 2015-2018. 

Protokollet ska skickas till 
Ungdomsrådet 

Lars-Olof Petersson (S) 

Björn Tisjö (M) 

Akten 

  

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 
 

UN § 15 Dnr 2015/9.006 

Närvarorätt för tjänstemän vid nämndens sammanträde 

Redogörelse 
Enligt kommunallagen 6 kapitel 19 § får nämnden kalla tjänsteman att 
närvara vid nämndens sammanträde. Den som har kallats till 
sammanträde får, om nämnden beslutar det, delta i överläggningarna 
men inte i besluten. 

Yrkanden 
Mats Nilsson (C) yrkar att beslut om närvarorätt för tjänstemän vid 
nämndens sammanträde ska tas i samband med ärende om 
utbildningsnämndens reglemente vid nämndens nästkommande 
sammanträde den 18 mars 2015. 

Beslut 
Utbilningsnämnden beslutar att beslut om närvarorätt för tjänstemän 
vid nämndens sammanträde ska tas i samband med ärende om 
utbildningsnämndens reglemente vid nämndens nästkommande 
sammanträde den 18 mars 2015. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

  

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 
 

UN § 16 Dnr 2014/60.609 

Val av representant till SKL: mattesatsning Pisa 2015 

Redogörelse 
På grund av sjunkande resultat för grundskoleelever i matematik 
startade SKL 2012 en flerårig matematiksatsning. Alvesta kommun 
beslutade 2012-02-08, NBU § 5, att delta. 

För att åstadkomma en förändring är en bärande tanke med satsningen 
att alla nivåer i kommunen involveras dvs. politisk ledning, 
förvaltningsledning, rektorer och lärare. Utbildningsnämnden tog 
därför 2014-04-23, UN § 41, beslut att bilda en grupp bestående av 4 
politiker fördelat lika mellan majoritet och opposition.  

Yrkanden 
Lars-Olof Petersson (S) föreslår Lars-Olof Petersson (S) och Mats 
Nilsson (C) som representanter för majoriteten i SKL:s mattesatsning. 

Anne Grotmaak (V) föreslår Björn Tisjö (M) och Gunilla Gustafsson 
(M) som representanter för oppositionen i SKL:s mattesatsning. 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att: 

1. utse Lars-Olof Petersson (S) och Mats Nilsson (C) som 
representanter för majoriteten i SKL:s mattesatsning. 

2. Utse Björn Tisjö (M) och Gunilla Gustafsson (M) som 
representanter för oppositionen i SKL:s mattesatsning. 

Protokollet ska skickas till 
Lars-Olof Petersson (S) 

Mats Nilsson (C) 

Björn Tisjö (M) 

Gunilla Gustafsson (M) 

Akten 

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 


