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Utbildnings- och kulturnämnden 2023-02-01 

UN § 4 

Godkännande av dagordning 

Dnr 2023/8.UKN 

Beslut 

Utbildnings- och kulturnämnden godkänner dagordningen. 

Dagens sammanträde 

Ordförande noterar att nämnden fått in ett nämndinitiativ vilket tas upp 
under övriga frågor. 
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Utbildnings- och kulturnämnden 2023-02-01 

UN §5 

Presentation av utbildnings- och kulturférvaltningens 

omraden 

Beslut 

Utbildnings- och kulturnämnden tar del av informationen. 

Bakgrund och sammanfattning 

I och med en ny mandatperiod presenteras kort de verksamhetsomraden 
utbildnings- och kulturnämnden ansvarar for. 

Dagens sammanträde 

Forvaltningschefen föredrar utbildnings- och kulturférvaltningens 
organisation och verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Presentation pa sammantradet 
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Protokoll 

  

Utbildnings- och kulturnämnden 2023-02-01 

UN § 6 

Uppföljning Skolverkets riktade insatser 

Dnr 2023/9.UKN 

Beslut 

Utbildnings- och kulturnämnden tar emot och noterar lägesrapport i 
ärendet. 

Bakgrund och sammanfattning 

Markaryds kommun har inom ramen för Skolverkets riktade insatser för 
nyanlända och flerspråkiga elevers lärande beviljats 8,9 miljoner kronor i 
statligt utvecklingsstöd. Samarbetet med Skolverket påbörjades i januari 
2021 och pågår fram till december 2023. 

Skolverket erbjuder riktade insatser till kommuner som har en hög andel 
nyanlända och flerspråkiga elever och stora socioekonomiska skillnader 
inom kommunen. Målet med insatserna är att skapa bättre förutsättningar 
för god måluppfyllelse och en likvärdig utbildning för alla elever. 

Insatserna består av olika delar och har olika målgrupper. En översikt av de 

olika insatserna finns i beslutsunderlaget. 

Projektsamordnare föredrar en lägesrapport i ärendet. 

Dagens sammanträde 

Projektsamordnare informerar om Skolverkets riktade insatser Markaryds 
kommun deltar i och vilka effekter insatserna har fått vilket diskuteras på 
nämnden. 

Redan kan vi se effekter av arbetet med SKUA och rastaktiviteter men 
samordnaren påpekar att effekten av insatserna ofta tar längre tid. 

Förvaltningen arbetar med att Skolverkets insatser ska ge långsiktig effekt 
och bevaras genom att inkorporeras i ordinarie verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-01-24 
Presentation under mötet 

  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

/( - ; p Jp 

NF Al 

1(1)



1(1) 

  

ey] MARKARYDS g KOMMUN Protokoll 

Utbildnings- och kulturnamnden 2023-02-01 

UN §7 

Betygsstatistik - sammanstallning och analys lasar 2022/2023 

Dnr 2023/29.UKN 

Beslut 

Utbildnings- och kulturnämnden tar emot redogörelse av betygsstatistiken 
for höstterminen 2022 gällande grundskola och beslutar: 

Att godkänna redovisningen 

Bakgrund och sammanfattning 

Redovisning av betygsstatistik efter avslutad termin är en del av 
utbildnings- och kulturnämndens systematiska kvalitetsarbete. Uppföljning 
av måluppfyllelsen i verksamheterna sker i enlighet med processchema för 
systematiskt kvalitetsarbete och används efter sammanställning som en del 
i arbetet med att identifiera vilka utvecklingsåtgärder som behövs för att 
höja måluppfyllelsen inom respektive skolform. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschefen föredrar ärendet och presenterar kort verksamheternas 
insatser och åtgärder för att öka måluppfyllelsen i grundskolan. Nämnden 
diskuterar ärendet och vikten av tidiga insatser. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-01-11 
Betygsstatistik HT 2022 

Beslutet expedieras till: 

Utvecklingschef 
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Utbildnings- och kulturnämnden 2023-02-01 

UN §8 

Kulturplan 2024-2027 

Dnr 2023/31.UKN 

Beslut 

Utbildnings- och kulturnämnden tar del av och noterar informationen. 

Bakgrund och sammanfattning 

Ny reviderad Kulturplan for Markaryds kommun skall utarbetas och 
fastställas av kommunfullmaktige under 2023. Nuvarande Kulturplan 
beslutades av kommunfullmaktige 2020-04-27 §46 och omfattar aren 

2020-2023. 

Vid dagens möte presenteras tidplan och planerad arbetsprocess för 
framtagandet av kulturplan för 2024 — 2027. 

Finansiering 

Arbetet sker inom ram 

Dagens sammanträde 

Vikarierande kultursamordnare informerar om processen med att ta fram en 
ny kulturplan för Markaryds kommun. Kultursamordnaren kommer att 
återkomma till nämnden löpande under våren för att ta del av nämndens 
synpunkter och kunna lägga ett förslag till remiss innan sommaren 2023. 
Slutgiltigt beslut önskas tas av Kommunfullmäktige under senare delen av 
hösten 2023. 

Arbetet kombineras med framtagandet av en ny Biblioteksplan för 2024- 
2027. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-01-12 

Beslutet expedieras till: 

Kultursamordnare 
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Utbildnings- och kulturnämnden 2023-02-01 

UN 89 

Remiss Miljö- och byggnadsnämnden, Markaryds kommun 
Kvarteret Asken 

Dnr 2022/134.UKN 

Beslut 

Utbildnings- och kulturnämndens beslutar: 

Att godkänna yttrandet över detaljplan del av kv. Asken. 
Att särskilt påpeka vikten av att i det fortsatta planarbetet särskilt beakta 
barnperspektivet ur trafiksäkerhetssynpunkt. 

Att skicka nämndens beslutat svar på remiss till Miljö- och 
byggnadsnämnden. 

Bakgrund och sammanfattning 

Miljö- och byggnadsnämnden har överlämnat remiss detaljplan del av 

kvarteret Asken till nämnden för yttrande senast den 17 februari 2023. 

Tre idag befintliga fastigheter föreslås rivas för att förtäta del av kvarter 
Asken genom att uppföra bostäder med inriktning seniorboende. Området 
ligger rakt över gatan från Markaryds skola och således har nämnden 
särskilt intresse av att avge yttrande för detaljplanen. 

Utbildnings- och kulturnämnden uttrycker vikten av att beakta 
barnperspektivet ur trafiksäkerhetssynpunkt. Delen av fastigheten som 
gränsar mot Östergatan ligger vid skolbussarnas avlämnings- och 

upphämtningshållplatser till Markaryds skola. Bilaga 4 Undersökning av 
betydande miljöpåverkan påpekar att en osäker trafikmiljö bedöms kunna 
uppstå i korsningen Smedjegatan/Östergatan. Utfartsförbud avses därför 
regleras i plankartan vilket nämnden ser positivt på. 

Nämnden vill påpeka att uppförande av nya bostäder och rivande av de 
gamla bör ta hänsyn till skolans undervisande verksamhet för att minimera 
störningar och buller. 

Dagens sammanträde 

Ordförande och utredare föredrog ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-01-11 
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Utbildnings- och kulturnämnden Protokoll 2023-02-01 

I Beslut MBN 2022-12-12 
2 Plankarta Asken Samrådsförslag 
3 Plan- och genomförandebeskrivning Asken Samrådsförslag 
4 Undersökning av betydande miljöpåverkan 
5 Trafikbullerutredning 
6 Remissbrev 

Beslutet expedieras till: 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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Utbildnings- och kulturnämnden 2023-02-01 

UN § 10 

Dataskydd och GDPR 

Dnr 2023/23.UKN 

Beslut 

Utbildnings- och kulturnämnden tar del av redogörelsen av 
registerforteckning över personuppgiftsbehandlingar och 
personuppgiftsincidenter 2022. 

Bakgrund och sammanfattning 

Dataskyddsfrordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation) 
som den ocksa kallas, innehaller regler om hur man far behandla 
personuppgifter. Syftet ar att skapa ett enhetligt regelverk inom EU for 

behandling av personuppgifter sa val som att stärka individens rättigheter. 
Bland annat att fa insyn i och paverka hur myndigheter, organisationer och 
foretag behandlar deras personuppgifter. 

Det ar utbildnings- och kulturnämnden som dataskyddsansvarig for hela 
förvaltningens personuppgifter. Dock har nämnden delegerat den 
vardagliga hanteringen till forvaltningschefen, med rätt till 

vidaredelegering. 

Nämnden som dataskyddsansvarig behöver få information om vilka 
personuppgifter förvaltningen hanterar och hur vi hanterar dom. Det görs 
genom att förvaltningen informerar nämnden om vår registerförteckning 
över personuppgiftsbehandlingar samt vilka personuppgiftsincidenter som 
skett under året. 

Då vi inte kan rapportera några personuppgiftsincidenter för 2022 har 
utvecklingssamordnare och utredare vidtagit följande åtgärder för att se till 
att förvaltningen får förutsättningar att kunna göra rätt 2023: 

1) Uppmuntrat alla förvaltningens anställda, via rektorerna, att 
genomföra kommunens obligatoriska säkerhetsutbildning i 

medveten informationssäkerhet. 

2) Samlat information lätt tillgängligt om hur personal ska göra vid en 

personuppgiftsincident och anpassat informationen till skolans 
verksamhet. 

3) Informerat rektorer om var de ska vända sig och hur de ska göra vid 

en personuppgiftsincident. 
4) Genomfört en riktad utbildningsinsats för alla skoladministratörer. 
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Utbildnings- och kulturnamnden Protokoll 2023-02-01 

Utöver åtgärderna pa förvaltningen har kommunen överlag gjort en nystart 

i datasäkerhetsarbetet tillsammans med vårt dataskyddsombud Sydarkivera. 
Vi har utbildat oss och påbörjat arbetet att gemensamt se över kommunens 
informationshanteringsplaner. 

Dagens sammanträde 

Utvecklingssamordnare och utredare föredrog ärendet och uttryckte sin 
entusiasm för dataskydd och informationssäkerhet. 

Kommunens dataskyddsombud Sydarkivera kommer under våren att 
genomföra en granskning av utbildnings- och kulturnämndens arbete med 
dataskydd. Förvaltningen kommer att återkomma med resultatet när det är 
sammanställt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-01-04 
Registerförteckning personuppgiftsbehandlingar 

Beslutet expedieras till: 

Tf kanslichef 
Utvecklingssamordnare 
Utredare UKF 
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Utbildnings- och kulturnämnden 2023-02-01 

UN § 11 

Val till kommunala pensionärsrådet (KPR) 

Dnr 2022/140.UKN 

Beslut 

Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

Att valja Anna-Lisa Lindvall (KD) till ledamot och Helen Jonsson (C) till 
ersättare 1 kommunala pensionärsrådet i Markaryds kommun. 

Bakgrund och sammanfattning 

I Markaryds kommun finns ett antal rådgivande grupper som ger 

kommunen råd i olika frågor. Grupperna är fast sammansatta och det finns 
regler för hur medlemmarna i grupperna utses. 

Kommunala Pensionärsrådet, KPR, är ett organ för samråd och ömsesidig 

information mellan kommunen och företrädare för 

pensionärsorganisationerna i Markaryds kommun. 
Ordförande i rådet är socialnämndens ordförande. 

I reglementet för KPR framgår att: 
Kommunala pensionärsrådet består av sammanlagt tio ledamöter; två 
ledamöter jämte ersättare från socialnämnden, en ledamot jämte ersättare 

från vardera kommunstyrelsen, utbildnings- och kulturnämnden samt 
miljö- och byggnadsnämnden och fem representanter jämte ersättare från 
pensionärsorganisationerna. 

Samt att: 

Respektive huvudman utser sin/sina representant/-er till kommunala 
pensionärsrådets ledamöter och ersättare för en tid motsvarande 
mandattiden i kommunens styrelser och nämnder. 

Utbildnings- och kulturnämnden har att utse en ledamot och en ersättare till 
Kommunala pensionärsrådet. 

Dagens sammanträde 

Anna-Lisa Lindvall (KD) nominerades till ledamot och Helen Jansson (C) 
till ersättare i Kommunala Pensionärsrådet och valdes med acklamation. 
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Utbildnings- och kulturnämnden 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-01-11 

Beslutet expedieras till: 

Vald ledamot och ersattare 

Kommunsekreterare 

Socialforvaltningen 
Intresscorganisationer 

Protokoll 2023-02-01 
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Utbildnings- och kulturnamnden 2023-02-01 

UN § 12 

Val till radet for funktionshindersfragor RFF 

Dnr 2022/140.UKN 

Beslut 

Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

Att valja Anna Johansson (KD) till ledamot och Bo Johanneryd (KD) till 

ersättare i Markaryds kommuns rad for funktionshinderfragor. 

Bakgrund och sammanfattning 

I kommunen finns ett antal rådgivande grupper som ger kommunen råd i 
olika frågor. Grupperna är fast sammansatta och det finns regler för hur 
medlemmarna i grupperna utses. 

Rådet för funktionshinderfrågor RFF är ett organ för överläggningar, 
samråd och ömsesidig information mellan företrädare för 

handikapporganisationerna och Markaryds kommun. Rådet har inte några 
beslutsbefogenheter. Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. 

Syftet med rådet är 

— att ge inflytande i frågor som gäller funktionshindrade 

— att kunna initiera nya funktionshindersfrågor i kommunens nämnder 

— att vara remissorgan i de frågor som berör de funktionshindrade och 
som kommunen beslutar inhämta rådets synpunkter 

— att vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning 

I reglementet för KPR framgår att: 
Rådet för funktionshinderfrågor består av sammanlagt nio ledamöter; två 
ledamöter jämte ersättare från kommunstyrelsen, en ledamot jämte 

ersättare från vardera socialnämnden, utbildnings- och kulturnämnden 
samt miljö- och byggnadsnämnden och fyra representanter jämte ersättare 
för handikapporganisationerna. 

Samt att: 

Respektive huvudman utser sin/sina representant/er till rådet för 
funktionshinderfrågors ledamöter och ersättare väljes/utses för en tid 
motsvarande mandattiden i kommunens styrelser och nämnder. 

Utbildnings- och kulturnämnden har att utse en ledamot och en ersättare i 

Rådet för funktionshinderfrågor. 
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Utbildnings- och kulturnämnden Protokoll 2023-02-01 

Dagens sammanträde 

Anna Johansson (KD) nominerades till ledamot och Bo Johanneryd (KD) 

till ersättare i Markaryds kommuns rad for funktionshinderfragor och 
valdes med acklamation. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-01-11 

Beslutet expedieras till: 

Vald ledamot och ersattare 

Kommunsekteterare 

Socialforvaltningen 
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Utbildnings- och kulturnémnden 2023-02-01 

UN § 13 

Riktad tillsyn Skolinspektionen Markaryds kommun ht 2022 

Dnr 2022/87.UKN 

Beslut 

Utbildnings- och kulturnämnden tar del av och godkänner informationen. 

Bakgrund och sammanfattning 

Skolinspektionen har under hésten genomfort riktad tillsyn pa tre av 
Markaryds kommuns skolor. Timsfors skola, Strémsnasskolan F-6 samt 

KCM. Dessutom har en tematisk granskning genomförts av Markaryds 
skola 7-9 under 2022. 

Timsfors skola och Strömsnässkolan har fått uppföljningsbeslut från 
Skolinspektionen som utan anmärkning avslutar granskningen och 
Skolinspektionen är nöjda över de åtgärder som gjorts. Lika så för den 
tematiska granskningen av Markaryds skola 7-9. 

Beslutet för KCM har resulterat i ett föreläggande att gymnasieskolan ska 
vidta åtgärder och KCM ska inkomma med redovisning av dessa senast den 
10 mars. 

Dagens sammanträde 

Utredaren föredrog ärendet och de insatser som skolorna vidtagit för att 
möta Skolinspektionens synpunkter. Förvaltningschefen konstaterade att 
synpunkterna i den riktade tillsynen har främst berört området särskilt stöd. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-01-17 
Uppföljningsbeslut Skolinspektionen Timsfors skola 
Uppföljningsbeslut Skolinspektionen Strömsnässkolan 

Beslut Skolinspektionen riktad tillsyn KCM 
Uppföljningsbeslut Skolinspektionen Markaryds skola 7-9 

Beslutet expedieras till: 

Rektor KCM 

Rektor Timsfors skola 

Tillförordnad rektor Strömsnässkolan F-6 

Rektor Markaryds skola 7-9 
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Utbildnings- och kulturnämnden 2023-02-01 

UN 8 14 

Fördjupning inom lagstiftning och regelverk samt 

omvärldsbevakning 

Dnr 2023/6.UKN 

Beslut 

Utbildnings- och kulturnämnden noterar aktuell information inom 
lagstiftning och regelverks samt omvärldsbevakning. 

Bakgrund och sammanfattning 

Utbildnings- och kulturnämnden önskar regelbundet en fördjupning inom 
skolans lagstiftning och övriga för nämndens verksamheter gällande 

regelverk samt en uppföljning kring aktuella nyheter från exempelvis 
regering, Skolverk och Skolinspektion. 

Förvaltningschefen informerar om Sveriges kommuner och regioners 
(SKR) öppna jämförelser för 2022. 

Markaryds kommun har fått en remiss från utbildnings på statens offentliga 
utredning Statens ansvar för skolan — ett besluts- och kunskapsunderlag 
SOU 2022:53 vilken utbildnings- och kulturnämnden har att besluta om vid 
kommande nämndssammanträde 2023-03-01. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschefen föredrar ärendet och presenterar SKR:s öppna 
Jämförelser i systemet KKiK, Kommunens kvalitet i korthet. 

Förvaltningschefen informerar om att regeringen har lagt ett förslag på en 
tydligare karriärstrappa för lärare, förskolelärare och rektorer. Något som 
föreslås starta januari 2025. 

Utredaren föredrar kort SOU 2022:53 där Markaryds kommun är en av 40 
kommuner inbjudna som remissinstans. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-01-11 

Presentation av SKR öppna jämförelser på sammanträdet 
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EyMARKARYDS 7 KOMMUN Protokoll 

Utbildnings- och kulturnämnden 2023-02-01 

UN § 15 

Lokalförsörjning utbildnings- och kulturnämnden 

Dnr 2023/5.UKN 

Beslut 

Utbildnings- och kulturnämnden noterar lägesrapport avseende 
verksamheternas lokalförsörjning. 

Bakgrund och sammanfattning 

Utskott och nämnd följer regelbundet upp situationen med lokalförsörjning 
inom verksamheterna. 

Förvaltningschefen informerar om: 
1) Aktuellt från operativa BRÅ 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschefen informerar de projekt som förvaltningen är involverade 
1. Inre Hansens backar och Hagaskolan pågår enligt tidsplan och 
upphandling av arkitekt och projektledare för Strömsnässkolan är snart i 
mål. 

Kulturskolan har glädjande fått en ny danslokal som är väl anpassad för 
verksamheten och frigör utrymme på fritidsgården. 

Brottsförebyggande rådet i Markaryds kommun informerar om en positiv 
trend angående skadegörelse på förvaltningens lokaler och skolor. BRÅ 
arbetar aktivt med frågan, fältassistenter finns ute och verksamheten har ett 
bra samarbete med socialförvaltningen. Dock kan man se att skadegörelse 
ökar under helger och lov. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-01-11 
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ty MARKARYDS PORTA Protokoll    

Utbildnings- och kulturnämnden 2023-02-01 

UN § 16 

Aktuell information till utbildings- och kulturnamnden 

Dnr 2023/4.UKN 

Beslut 

Utbildnings- och kulturnämnden tar emot och noterar aktuell information. 

Bakgrund och sammanfattning 

Foérvaltningschefen informerar om vad som är pa gang inom förvaltningen. 

Dagens sammanträde 

Forvaltningschefen informerar att verksamhetschef grundskola har gått in 
som tillförordnad rektor for Str6msnasskolan F-6. 

Barn- och elevhalsochefen kommer att avsluta sin tjänst i mars 2023. 

Forvaltningschefen påpekar att rekryteringar ska påbörjas men att 
förvaltningen inte förväntar sig ha nya chefer pa plats förrän tidigast 
höstterminen. 

Utvecklingschef och verksamhetschef förskola kommer att ta sig an delar 
av verksamhetschef grundskolas uppgifter medan förvaltningschef kommer 
att ta över delar av barn- och elevhälsochefens uppgifter. Detta kommer att 
innebära en ökad arbetsbelastning för förvaltningen. 
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KI MARKARYDS g KOMMUN Protokoll 

Utbildnings- och kulturnämnden 2023-02-01 

UN § 17 

Anmälningar om beslutade utredningar av elevs frånvaro 

Dnr 2023/3.UKN 

Beslut 

Redovisade beslut har tagits emot och noteras 

Bakgrund och sammanfattning 

Utbildnings- och kulturnämnden ska ta del av gymnasie- och 
grundskolerektorernas anmälningar om beslutade utredningar av elevs 
problematisk skolfrånvaro. Då detta inte gjorts på länge kommer här en 
sammanställning av hela 2022 års anmälningar av fattade beslut av 
utredning av elevs skolfrånvaro för grundskolan. 

Dagens sammanträde 

Utredare föredrog ärendet och konstaterade att anmälningar om beslutade 
utredningar av elevs frånvaro hädanefter kommer att rapporteras löpnade 
till nämnden. Något som underlättats av den e-tjänst som införts i 
kommunen och nu används i verksamheten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-12-29 
Bilaga Rektorers beslutade utredningar av elevs problematisk skolfrånvaro 
2022 

Beslutet expedieras till: 

Rektorer och skoladministratörer 
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yMARKARYDS KOMMUN Protokoll 

Utbildnings- och kulturnämnden 2023-02-01 

UN § 18 

Meddelanden 

Dnr 2023/2.UKN 

Beslut 

Redovisade meddelanden tas emot, noteras och läggs till handlingarna. 

Bakgrund och sammanfattning 

Nämnden tar del av följande meddelanden: 

l. 
2: 

ie
s)

 
e
d
 

ie
 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15 

7: 

18. 

Protokoll skyddskommittén 2022-11-22 
ÄNR 2022/100.1371 Taxor och avgifter gällande 2023 UKN 
ÄNR 2022.1373 Inbjudan Fasettens spridningskonferens 2023- 
02-16 

ÄNR 2022/130.1374 Beslut KS Ny budgetprocess för 2024 
ÄNR 2022/10.1372 Beslut KF Finansbudget 2023 
ÄNR 2022/108.1375 Protokoll Ungdomsinskottet 2022-11-15 
ÄNR 2022/80.1377 Protokoll föräldraråd Markaryds skola F-6 
2022-11-15 

ÄNR 2022/80.1384 Protokoll föräldraråd pedagogisk omsorg 
2022-12-06 

ÄNR 2022/80.1385 Protokoll föräldraråd Timsfors förskola 
2022-11-30 
ÄNR 2022/74.1393 Utvärdering kulturlovet 2022 

ÄNR 2022/138.1425 Remiss SOU 2022:53 Statens ansvar för 
skolan 

ÄNR 2022/141.1430 Beslut KF Val av ledamöter, ersättare, 

ordförande och vice ordförande i utbildnings- och 
kulturnämnden 2023-2026 

ÄNR 2023/21.1 Beslut KF Regler för inkallande av ersättare i 
styrelser och nämnder 2023-2026 
ÄNR 2023/24.22 Inbjudan SMHI om klimatanpassning 2023- 
02-02 

. ÄNR 2022/130 Hnr 2023.65 Tidsplan budget 2024 
16. ANR 2022/110 Hnr 2023.70 Motesanteckningar MBL § 19 

2022-12-06 

ANR 2022/27 Hnr 2023.71 Månadsrapport fritidsgardarna 
November 2022 

ANR 2022/27 Hnr 2023.72 Manadsrapport fritidsgardarna 
December 2022 
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Utbildnings- och kulturnämnden Protokoll 2023-02-01 

19. ÄNR 2023/38.92 Beslut KF 2022-1 1-28 Motion från Lars Peter 

Olsson (SD) och Marianne Blomqvist (SD) 
20. ÄNR 2023/18.97 Mötesanteckningar MBL $ 19 2023-01-17 

Dagens sammanträde 

Nämnden tog del av redovisade meddelanden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-01-03 
Redovisade meddelanden enligt ovan 
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KE MARKARYDS ‘ é KOMMUN Protokoll 

Utbildnings- och kulturnämnden 2023-02-01 

UN § 19 

Delegationsbeslut 

Dnr 2023/1.UKN 

Beslut 

Redovisade delegeringsbeslut har tagits emot och noterats. 

Bakgrund och sammanfattning 

Utbildnings- och kulturnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordföranden och tjänstemän enligt en delegationsordning som nämnden 
antagit. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär 
inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det 
nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. 

Anmälan av fattade delegationsbeslut november-december månader 2022: 

1. Hnr 2023.2 Jessica Tillberg, gymnasiesekreterare KCM 
2. Hnr 2023.3 Camilla Moberg, rektor Traryds skola och 

grundsärskolan, nov 2022 

3. Hnr 2023.4 Camilla Moberg, rektor Traryds skola och 

grundsärskolan 
4. Hnr 2023.5 Susanne Lundberg, rektor Timsfors skola 

Hnr 2023.6 Maria Sköld, rektor Str6msnasskolan 7-9 och 

fritidshem F-6 
6. Hnr 2023.7 Sara Malmgren, rektor forskolan Traryd 
7. Hnr 2023.8 Sara Malmgren, rektor förskolan 

Stromsnasbruk/Lyckoskogen 

8. Hnr 2023.9 Louise Ek, rektor KCM 

9. Hnr 2023.10 Per Sköld, rektor Markaryds skola 7-9 

10. Hnr 2023.11 Tord Gustafsson, kultur- och fritidschef 

11. Hnr 2023.12 Per Sköld, rektor Markaryds skola 7-9, november 

2022 
12. Hnr 2023.13 Susanne Karlsson, Rektor Förskolan Tranan 

13. Hnr 2023.14 Daniel Svensson, Rektor Forskolorna Karlavagnen 

och Timsfors 

14. Hnr 2023.75 Rachel Törnell, förvaltningschef, IKE 

15. Hnr 2023.76 Cecilia Woronin-Samuelsson, rektor Markaryds skola 

F-6 
16. Hnr 2023.77 Rachel Tornell, forvaltningschef samverkansavtal 

17. Hnr 2023.78 Jenny Nilsson, Rektor forskolorna Haga/Jarven 

18. Hnr 2023.90 Jenny Nilsson, rektor Jarven och Haga forskolor, Sara 
Malmgren, rektor förskolan Stromsnasbruk/Lyckoskogen, Daniel 

Si
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Utbildnings- och kulturnämnden Protokoll 2023-02-01 

Svensson, rektor Karlavagnen och Timsfors förskolor, Carina 
Sandberg, utvecklingssamordnare grundsärskolan, Rachel Törnell, 

förvaltningschef, Camilla Moberg, rektor Traryd skola F-6, 
Susanne Karlsson, rektor förskolan Tranan. 

Dagens sammanträde 

Nämnden tog del av redovisade delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-12-01 
Redovisade delegationsbeslut enligt ovan 

Beslutet expedieras till: 

Rektorer, chefer och övriga berörda handläggare 
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Moye MARKARYDS za Z KOMMUN Protokoll 

Utbildnings- och kulturnämnden 2023-02-01 

UN § 20 

Ovriga fragor 

Dnr 2023/7.UKN 

Beslut 

Nämnden tar emot informationen. 

Bakgrund och sammanfattning 

Ett nämndinitiativ har inkommit till nämnden 2023-02-01. 

Dagens sammanträde 

Ordförande redogör för inkommit nämndinitiativ angående en utvärdering 
av IT-användandet i skolan. 

Beslutsunderlag 

Änr 2023/45.122 Nämndinitiativ Utvärdering av IT i skolan 

Beslutet expedieras till: 

Utbildnings- och kulturnämndens beredning 

  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande i 

/A we 

( Wa 26


