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Sammanträdesdatum 

2014-02-05 1(2) 

Utbildningsnämnden 
 

Plats och tid Oden, Parkgatan 4, Alvesta 5 februari 2014 kl. 13:30 – 17:00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 3 och § 4 kl. 15:10 – 15:30 
 
1 – 10                                                         Dnr: NUT 2014/29.006 

 
 
Beslutande 

 
 
Thomas Johnsson (M), ordf. 

 
 
 

 Gunilla Gustafsson (M)  
 Anne Johansson (M)  
 Per Ribacke (S)  
 Rolf Marklund (S)  
 Frida Christensen (S)  
 Thomas Haraldsson (C)  
 Hans Eriksson (AA)  
 Anne Grotmaak (V), v ordf.  
 Heléne Andersson (C)  
 Tuva Lind (MP)  
 Kauko Antbacke (KD) 

Rikard Björkman (S) 
 

   
Närvarande ersättare Kristina Fransson (S)   
   
Övriga deltagare Thomas Andersson 

Jonas Sjöberg 
Kennert Svensson 
Marita Vik § 3 
Daniel Söderberg § 4 
Ewa Ringius  
Ulrika Kedjevåg  
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Justering tid och plats Alvesta 2014-02-11 kl. 13:00  

Sekreterare 
 

 
 Jonas Sjöberg  

Ordförande 
 

 
 Thomas Johnsson (M)   

Justerare 
 

 
 
 
 

Per Ribacke (S) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 2014-02-05 
Anslaget under tiden 2014-02-12 – 2014-03-05 
Förvaringsplats  Utbildningsförvaltningen, Parkgatan 4, Alvesta 
 
 
Underskrift   
 Jonas Sjöberg  
  Utdragsbestyrkande 
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UN § 1 Dnr 2014/30.009 

Meddelande 

Redogörelse 
Utbildningsnämnden har tagit del av följande meddelande: 

1. Skolverkets rapport 395 om "Elever per programtyp och program" 
NUT 2013/558:612 

2. Skolverkets publikation "Forskning för klassrummet - Vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet i praktiken" 
NUT 2013/559:610 

3. Samverkansavtal BuP och skola 
NUT 2013/552:103 

4. Skolverkets rapport 398 om "15-åringars kunskaper i matematik, 
läsförståelse och naturvetenskap" PISA 2012 
NUT 2013/560:013 

5. Synpunkter på Ungdomsrådets roll vid kommande 
lokalförändringar 
NUT 2013/545:103 

6. Arbetsutskottets protokoll 2013-12-09 
NUT 2013/504:006 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna 
och uppdrar förvaltningschefen att besvara ungdomsrådets skrivelse. 

Protokollet ska skickas till 
Akten  
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UN § 2 Dnr 2014/30.009 

Informations- och diskussionsärende 

Ordföranden informerar 
- Länstrafiken har ändrat i sin tidtabell, vilket innebär att ett antal 
bussturer mellan Växjö och Alvesta har ställts in. För gymnasieelever 
gående i Växjö innebär detta försämrade kommunikationer. Vissa 
elever i Alvesta kommun erbjuds kombinerat tåg- och busskort, allt 
beroende på var i kommunen man bor. Just nu kommer många samtal 
till både politiker och tjänstemän om att alla skall få kombinerade tåg- 
och busskort. Arbetsutskottet uppdrog 2014-01-22 förvaltningen att ge 
förslag till riktlinjer för skolskjuts och elevresor. Dessa skall beslutas 
av nämnden och ska börja gälla inför höstterminen 2014.  

- PwC:s rådgivningsrapport ”Från mittfält till topp – Utredning av 
grundskolan” kommer att redovisas 2014-03-12. Inbjudan skickas ut 
inom kort. Även Skolinspektionen är inbjuden att redovisa rapporten 
från sin senaste kvalitetsgranskning ”Huvudmannens styrning”. 

Förvaltningschefen informerar 
- Presidiekonferens - verksamhetschefer och nämndsordförande i Kronobergs län inbjuds 

att diskutera en gemensam satsning till skolan ” Kronobergare med kunskap i topp, 
genom kommuner i samverkan” fredagen den 7 februari 2014.  

- Verksamheternas lokalbehov. Ett intensivt arbete pågår. För Moheda finns en tidsplan 
som innebär att man skulle kunna vara klara till skolstart höstterminen 2016. Just nu 
inventeras lokalbehovet. Frågor som var biblioteket skall placeras, om 
förskoleverksamheterna skall centraliseras och hur en eventuellt kommande idrottshall 
kan förläggas utreds. 
För Vislanda görs en detaljplanering just nu. 
För Grönkullaskolan och den kommande högstadieskolan skapas just nu arbetsgrupper. 
För Allbolärcenter arbetar man med att ta fram lokaler och se vilket behov skolan har i 
en kommande organisation. 

- Ekonomisk rapport kan inte lämnas på grund av att man just nu arbetar med bokslutet 
2013. 

Information från Ungdomsrådet 
- Ungdomsrådet har kallat nämndens kontaktpolitiker och diskuterat hur de kan göras 

delaktiga vid organisationsförändringar. Bland annat diskuterades uppstarten av den 
kommande högstadieskolan, samt Mohedaskolans tillbyggnad. Utbildningsnämndens 
ledamöter är eniga att Ungdomsrådet fyller en viktig funktion och att de skall göras 
mer delaktiga. 
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Protokollet ska skickas till 
Akten 
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UN § 3 Dnr 2014/79.043 

Begäran om justering av budgetram för 
Utbildningsnämnden på grund av ökat elev-/barnunderlag 

Redogörelse  
När Utbildningsnämndens budgetram sätts inför ett budgetår baseras 
det till stor del på förväntat barn- och elevunderlag. Förvaltningen har 
uppmärksammat att både barnunderlaget i förskolan och 
elevunderlaget i både grundskolan och gymnasieskolan har ökat mer 
än förväntat. På grund av detta borde Utbildningsnämndens 
budgetram varit 17-19 mnkr högre. 

Förvaltningen har kontrollerat 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 
 

Yrkande 
Ordförande Thomas Johnsson (M) yrkar att: 

Förvaltningen uppdras att säkerställa barn-/elevökningen gentemot 
KIR. Genom den säkerställda barn-/elevökningen beräkna summan för 
hur mycket Utbildningsnämnden skall begära i reglerad budgetram. 
 
Ge ordförande uppdrag att tillskriva kommunfullmäktige att 
Utbildningsnämnden riskerar att inte hålla sin budget på grund av den 
stora volymökning verksamheten har haft mot beräknat barn-
/elevantal. 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen uppdras att säkerställa 
barn-/elevökningen gentemot KIR. Genom den säkerställda barn-
/elevökningen beräkna summan för hur mycket Utbildningsnämnden 
skall begära i reglerad budgetram. 
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Ge ordförande uppdrag att tillskriva kommunfullmäktige att 
Utbildningsnämnden riskerar att inte hålla sin budget på grund av den 
stora volymökning verksamheten har haft mot beräknat barn-
/elevantal. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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UN § 4 Dnr 2013/24.612 

Verksamhetsplan för Allbo lärcenter 

Beslutsunderlag 
1. Reviderad verksamhetsplan 2104, 2014-01-29 

Redogörelse 
Utifrån PwC:s rapport och tidigare nämndbeslut redovisas här dels ett 
nuläge och dels vilka yrkesutbildningar som Allbo Lärcenter (ALC) 
kommer att genomföra under verksamhetsåret 2014. Redovisningen 
innehåller både antal studerande/inriktning och en tänkt budgetram. 
Budgeten bygger på Skolverkets riktade medel för vuxna. 

På Utbildningsnämndens uppdrag föreslås följande inriktningar inom 
yrkesvux under 2014: 

• Yrkesvux-allmän (VO i egen regi) 
• Yrkesförare- lastbil och buss (i egen regi) 
• Lärling/särskild lärling (i egen regi) 

VO- avvaktar med nytt intag till hösten och arbetar dels fram en 
flexibel distanslösning och dels en psykiatriinriktning (i egen regi). De 
(27) redan antagna kommer att slutför sin utbildning under 2014. 

Yrkesförare- har fyra kursstarter under vårterminen med start den 13/1 
(9 st.), 20/1 (11 st.), 21/4 (6 st.) och 26/5 (10 st.) 

Lärling- har vi 8 (4 butik + 4 ekonomiassistent) som startar 20/1. De 
18 (5 elevassistent, 6 butik & 7 ekonomiassistent) redan antagna 
slutför sin utbildning i september. 

Särskild lärling- har vi 15. 

Viss samläsning mellan inriktningarna sker för att förbättra ekonomin. 

Slutsatsen är att samtliga utbildningar till stora delar bär sina 
kostnader (under förutsättning att statsbidragen tillfaller ALC) och att 
de starkt bidrar till att delfinansiera driftkostnaderna för övriga 
utbildningar som kommunen enligt lag är skyldig att tillhandahålla. 

Beredning UN AU § 3 
Arbetsutskottet beslutar uppdra förvaltningen att förtydliga och 
förenkla materialet till nämnden. 
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Yrkande 
Ordförande Thomas Johnsson (M) yrkar att verksamhetsplanen 
godkänns under förutsättning att verksamheten håller sig inom 
beslutad budgetram. 

Thomas Haraldsson (C) yrkar bifall till sitt eget yrkande som lyder att 
ge förvaltningschefen i uppdrag att snarast ansöka om lämpliga 
Yrkeshögskoleutbildningar som anses passa in i vår 
arbetsmarknadsregion. 

Per Ribacke (S) yrkar bifall till verksamhetsplanen samt Thomas 
Haraldssons (C) tilläggsyrkande, men yrkar avslags till Thomas 
Johnssons tilläggsyrkande om att förslaget godkänns under 
förutsättning att verksamheten håller sig inom beslutad budgetram.  

Tuva Lind (MP) och Helen Andersson (C) yrkar bifall till Thomas 
Haraldssons yrkande 

Beslutsgång 
Ordförande frågar först om utbildningsnämnden kan godkänna 
verksamhetsplanen och finner att nämnden beslutat bifalla 
verksamhetsplanen. 

Ordförande frågar sen om utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandens tillägg på sitt tillägg och finner att nämnden beslutat 
avslå ordförandens tillägg.  

Ordförande frågar sen om utbildningsnämnden kan besluta enligt 
Thomas Haraldssons (C) yrkande och finner att finner att nämnden 
beslutat bifalla Thomas Haraldssons (C) yrkande. 

Beslutsgång 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsplanen samt 
ge förvaltningschefen i uppdrag att snarast ansöka om lämpliga 
Yrkeshögskoleutbildningar som anses passa in i vår 
arbetsmarknadsregion. 

Reserationer 
Moderaterna lämnar muntlig gruppreservation mot beslutet att avslå 
ordförandens tillägg att verksamhetsplanen godkänns under 
förutsättning att verksamheten håller sig inom beslutad budgetram. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
Allbo lärcenter 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-02-05 8(19) 

Utbildningsnämnden 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 
UN § 5 Dnr 2014/45.011 

Kontinuerlig plan för uppföljning av mål och resultat – 
Årscykel 

Beslutsunderlag 
1. Verksamhetsredovisning till UN, 2014-01-29  

Redogörelse 
I samband med att Utbildningsnämnden beslutade om mål för 2014 
UN § 74, 2013-12-05 uppdrogs förvaltningen att återkomma med 
förslag på hur en kontinuerlig uppföljning av målen kan ske. 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till årscykel. 

Beredning UN AU § 5 
Arbetsutskottet beslutar uppdra förvaltningen att revidera förslaget till 
Utbildningsnämndens sammanträde 2014-02-05. 

Yrkande 
Thomas Johnsson (M), Anne Grotmaak (V) och Gunilla Gustafsson 
(M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Tuva Lind (MP) yrkar bifall till sitt yrkande att skolmåltidsenkäten 
skall redovisas. 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslaget med tillägget att 
skolmåltidsenkäten skall redovisas.  

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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UN § 6 Dnr 2013/246.101 

Motion från MP angående miljödiplomering av  
kommunens förskolor 

Beslutsunderlag 
1. Ks § 108 Uppdrag att besluta och besvara motion, 2013-06-17 

2. Miljöpartiets motion, 2013-06-17 

3. Förvaltningens utredning, 2014-01-28 

Redogörelse  
I en motion föreslår Birgit Andersson (mp) och Robert Öström (mp) 
att Kommunfullmäktige beslutar att kommunens samtliga förskolor 
ska göras fria från miljögifter och att därför påbörja miljödiplomering 
av förskolorna i enlighet med motionen. Motionen anmäldes vid  

fullmäktiges sammanträde den 7 maj för att tas upp i 
Kommunstyrelsen för beslut om direkt besvarande eller vidare 
utredning. 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-04 att överlämna motionen till 
Utbildningsnämnden för besvarande och beslut. 

Arbetsutskottet beslutade 2013-08-14 att ge förvaltningschefen i 
uppdrag att utreda vad en miljödiplomering skulle innebära för 
kommunens förskolor samt ge ett förslag till ett svar på motionen, UN 
AU § 25. 

Beredning UN AU § 6 
Arbetsutskottet beslutar att utredningen skall prioriteras och snarast 
möjligt redovisas för Utbildningsnämnden. 

Yrkande 
Anne Grotmaak (V) yrkar bifall till motionen. 

Per Ribacke (S), Thomas Haraldsson (C), Rolf Marklund (S) och Tuva 
Lind (MP) yrkar bifall till Anne Grotmaaks (V) yrkande. 

Per Ribacke (S) yrkar att förvaltningen uppdras att arbeta i motionens 
anda med målsättningen att slutligen uppnå miljödiplomering i 
kommunens förskolor. 

Frida Christensen (S), Rolf Marklund (S), Thomas Haraldsson (C), 
Kauko Antbacke (KD) och Tuva Lind (MP) yrkar bifall till Per 
Ribackes (S) yrkande. 
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Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att bifalla motionen samt att 
förvaltningen uppdras att arbeta i motionens anda med målsättningen 
att slutligen uppnå miljödiplomering i kommunens förskolor. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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UN § 7 Dnr 2013/25.644 

Redovisning av barngruppernas storlek i Alvesta  
kommuns förskolor 

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av barngruppernas storlek i Alvesta kommun våren 2014, 

2014-01-28 

Redogörelse 
Kommunfullmäktige tog 2012-06-20, KF § 88, beslut om att begränsa 
barngruppernas storlek i Alvesta kommuns förskolor efter en motion 
av Per Ribacke (S). Maximalt antal barn i en yngrebarnsgrupp 
begränsades till 15 och i äldrebarnsgrupp till 20. Nämnden för barn 
och ungdom ställde sig positiv till motionen, men påtalade att för att 
kunna följa riktlinjerna krävdes ett tillskott av lokaler samt en ökad 
bemanning. 

Utbildningsnämnden tog 2013-04-03 beslut om att till 
kommunfullmäktige redovisa att nämnden ej kan hålla det maximala 
barnantalet i alla barngrupperna. Denna redovisning bereddes vid 
sammanträdet 2013-09-17 KF § 98. Kommunfullmäktige beslutade då 
att en ny redovisning av barngruppernas storlek i Alvesta kommuns 
förskolor ska ske innan årsskiftet. Vid Utbildningsnämndens 
sammanträde 2013-12-05 gavs förvaltningen i uppdrag att utreda vad 
som krävs och ta fram förslag till åtgärder för att uppfylla 
Kommunfullmäktiges beslut. 

Yrkande 
Per Ribacke (S) yrkar att förvaltningen uppdras redovisa 
personaltätheten i förskolorna vi nästa sammanträde. 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägga 
den till handlingarna samt att förvaltningen uppdras redovisa 
personaltätheten i förskolorna vi nästa sammanträde. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Kommunstyrelsen 
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UN § 8 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 2013-11-09 – 2014-01-24 

-  Utökning av tid i förskola 

Dnr 2013/298:644, 2 

-  Utökning av tid i förskola 

Dnr 2013/300:644, 2 

-  Ansökan om skolskjuts till skola i annan kommun 

Dnr 2013/373 

-  Ansökan om skolskjuts inom Alvesta kommun 

Dnr 2013/374 

-  Ansökan om senareläggning av hemturer – skolskjuts 

Dnr 2013/375 

-  Ansökan om senareläggning av hemturer – skolskjuts 

Dnr 2013/377 

-  Ansökan om skolskuts inom Alvesta kommun 

Dnr 2013/378 

-  Ansökan om utökning av turer – skolskjuts 

Dnr 2013/380 

-  Ansökan om skolskjuts inom Alvesta Kommun 

Dnr 2013/381 

-  Ansökan om skolskjuts inom Alvesta Kommun 

Dnr 2013/382 

-  Ansökan om skolskjuts inom Alvesta Kommun 

Dnr 2013/383 
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-  Ansökan om skolskjuts inom Alvesta kommun 

Dnr 2013/384 

-  Ansökan till grundläggande vuxenutbildning 

Dnr 2013/385 

-  Ansökan om ändrade turer – skolskjuts 

Dnr 2013/391 

-  Ansökan om ändrade turer – skolskjuts 

Dnr 2013/392 

-  Beslut om att ändra studiedag för elever 

Dnr 2013/393 

-  Ansökan om senareläggning av hemturer 

Dnr 2013/396 

-  Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende inom Alvesta kommun 

Dnr 2013/397 

-  Ansökan om senareläggning av hemturer – skolskjuts 

Dnr 2013/407 

-  Ansökan om senareläggning av hemturer – skolskjuts 

Dnr 2013/408 

-  Ansökan om senareläggning av hemturer – skolskjuts 

Dnr 2013/446 

-  Ansökan om senareläggning av hemturer – skolskjuts 

Dnr 2013/466 

-  Ansökan om skolskjuts inom Alvesta Kommun 

Dnr 2013/467 

-  Ansökan om skolskjuts inom Alvesta Kommun 

Dnr 2013/468 

-  Prövning Matematik B 

Dnr 2013/511 

-  Placering på fritidshem  

Dnr 2013/517 

-  Ansökan om prövning gymnasial vuxenutbildning 
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Dnr 2013/519 

-  Byte av skola inom Alvesta Kommun 

Dnr 2013/521 

-  Ansökan om skolskjuts 

Dnr 2013/522 

-  Ansökan om skolskjuts inom Alvesta Kommun 

Dnr 2013/523  

-  Ansökan om skolskjuts inom Alvesta Kommun 

Dnr 2013/524 

-  Placering på fritidshem  

Dnr 2013/525 

-  Ansökan om prövning gymnasial vuxenutbildning 

Dnr 2013/531 

-  Placering i förskola i annan kommun 

Dnr 2013/533 

-  Placering i friskola i annan kommun 

Dnr 2013/534 

-  Önskemål om placering i förskola i annan kommun 

Dnr 2013/535 

-  Önskemål om placering i förskola i annan kommun 

Dnr 2013/536 

-  Byte av skola inom Alvesta Kommun 

Dnr 2013/541 

-  Önskemål om byte av skola inom Alvesta Kommun 

Dnr 2013/542 

-  Ansökan om skolskjuts inom Alvesta Kommun 

Dnr 2013/544 

-  Ansökan om skolskjuts inom Alvesta Kommun 

Dnr 2013/548 

-  Ansökan om skolskjuts inom Alvesta Kommun 

Dnr 2013/549 
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-  Placering i friskola i kommunen 

Dnr 2013/553 

-  Placering i friskola i kommunen 

Dnr 2013/554 

-  Ansökan om prövning i gymnasiekurser 

Dnr 2013/564 

-  Ansökan om prövning i gymnasiekurser 

Dnr 2013/565 

-  Önskemål om utökning av tid i förskola 

Dnr 2013/573 

-  Placering i friskola i kommunen 

Dnr 2013/574 

-  Placering i friskola i kommunen 

Dnr 2013/575  

-  Önskemål om skolgång i annan kommun 

Dnr 2013/576 

-  Elev till Karl-Oskarskolan i Växjö kommun 

Dnr 2013/577 

-  Byte av skola inom Alvesta kommun 

Dnr 2014/1 

-  Ansökan om skolskjuts inom Alvesta kommun 

Dnr 2014/6 

-  Ansökan om skolskjuts inom Alvesta kommun 

Dnr 2014/7 

-  Ansökan om skolskjuts inom Alvesta kommun 

Dnr 2014/8 

-  Ansökan om skolskjuts till friskola inom Alvesta kommun 

Dnr 2014/9 

-  Ansökan om skolskjuts till friskola inom Alvesta kommun 

Dnr 2014/10 
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-   Redovisning av delegationsbeslut samt rektorsbeslut som skall 
rapporteras till nämnden 

Dnr 2014/16 

-  Placering på Friskolan Kronobergshed 

Dnr 2014/21 

-  Placering på Friskolan Kronobergshed 

Dnr 2014/22 

-  Placering på Friskolan Kronobergshed 

Dnr 2014/23 

-  Placering på Friskolan Kronobergshed 

Dnr 2014/24 

-  Placering på Friskolan Kronobergshed 

Dnr 2014/25 

-  Placering på Friskolan Kronobergshed 

Dnr 2014/26 

-  Beslut om personalens arbetsår 2014/2015 

Dnr 2014/27 

-  Beslut om elevernas arbetsår 2014/2015 

Dnr 2014/28 

-  Placering på Byskolan Blenda i Alvesta kommun 

Dnr 2014/31 

-  Placering på Byskolan Blenda i Alvesta kommun 

Dnr 2014/32 

-  Ansökan om skolskjuts inom Alvesta kommun 

2014/33 

-  Byte av skola från Grönkullaskolan till Friskolan Kronobergshed 

Dnr 2014/34 

-  Placering på Friskolan Kronobergshed 

Dnr 2014/35 

-  Placering på Byskolan Blenda i Alvesta kommun 

2014/36 
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-  Placering på Byskolan Blenda i Alvesta kommun 

Dnr 2014/37 

-  Placering i grundskola i annan kommun 

Dnr 2014/38 

-  Placering i friskola i annan kommun 

Dnr 2014/40 

-  Placering på fritidshem 

Dnr 2014/42 

-  Placering i friskola i kommunen 

Dnr 2014/43 

-  Utökad tid i förskola 

Dnr 2014/44 

-  Önskemål om skolgång i annan kommun 

Dnr 2014/47 

-  Mottagande av elev från annan kommun i Alvesta kommuns 
grundskola 

Dnr 2014/48 

-  Utökning av tid i fritidshem 

Dnr 2014/49 

 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisningen med 
godkännande till handlingarna 

Protokollet ska skickas till 
Akten  
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UN § 9 Dnr 2013/5.006 

Val av ledamot till utbildningsnämndens arbetsutskott 

Redogörelse  
Per Ribacke (S) meddelar att han ämnar lämna arbetsutskottet på 
grund av ändrade förhållande i yrket. 

Yrkande 
Per Ribacke yrkar att han entledigas från uppdraget som ledamot i 
arbetsutskottet samt att Frida Christensen (S) väljs som ledamot i 
arbetsutskottet. 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att entlediga Per Ribacke (S) från 
uppdraget som ledamot i arbetsutskottet samt att välja Frida 
Christensen (S) som ledamot i arbetsutskottet. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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UN § 10 Dnr 2013/5.006 

Val av ledamot till utbildningsnämndens 
antagningsutskottet 

Redogörelse  
Per Ribacke (S) meddelar att han ämnar lämna antagningsutskottet på 
grund av ändrade förhållande i yrket.. 

Yrkande 
Per Ribacke (S) yrkar att han entledigas från uppdraget som ledamot i 
antagningsutskottet samt att Rolf Marklund (S) väljs som ledamot i 
antagningsutskottet. 
 
Ordförande Thomas Johnsson yrkar att Gunilla Gustafsson (M) väljs 
till vice ordförande i antagningsutskottet. 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att entlediga Per Ribacke (S) från 
uppdraget som ledamot i antagningsutskottet samt att välja Rolf 
Marklund (S) som ledamot i antagningsutskottet och Gunilla 
Gustafsson (M) till vice ordförande i antagningsutskottet. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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