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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2023-01-03 

Datum för anslags 
uppsättande: 
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2023-01-30 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 .....................................................................  

Johanna Carnvik Schöier 
 

 

Plats och tid Gemaket och digitalt via Teams, 2023-01-03 kl. 15:12-16:38 

Ajournering 15:21-15:26 

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 

Beslutande Nawal Al-Ibrahim (L), 1:a vice 

ordförande – tjänstgör som 

mötesordförande 

Rolf Nersing (S), 2:e vice ordförande 

Björn-Inge Björnberg (S) 

Kristian Cronsell (S) 

Navdeep Singh Bhatia (SD) 

Göran Boklint (SD) 

Karin Skärlund (V) 

Ingvar Landälv (KD) 

Jennie Rinaldo (C) 

 

Katarina Ljungkvist (M) 

Helene Nilsson (L) 
Närvarande ersättare 

Christina Nordlander (S) 

Daniel Storskörd (SD) 

Tomas Carneheim (V) 

Sarah Andersson (KD) 

Isabelle Josefsson (C) 

Miroslav Patocka (SD) 

Övriga deltagare Fredrik Nordvall, utbildningschef 

Johanna Carnvik Schöier, nämndsekreterare 

Mikael Berg, nämndsekreterare 

Linus From, politisk sekreterare Sverigedemokraterna 
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§ 1 Inrättande av arbetsutskott för 
utbildningsnämnden och fastställande 
av antal ledamöter för mandatperioden 
2023-2026 

 Dnr UN 22/0475 

Beslut 

1. Ett arbetsutskott inrättas. 

2. Arbetsutskottet ska under mandatperioden bestå av tre ledamöter 

och två ersättare. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Navdeep Singh Bhatia (SD) och Göran Boklint (SD) reserverar sig till förmån 

för eget förslag. 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden ska inrätta ett arbetsutskott. Utskottet ska bestå av det 

antal ledamöter och ersättare som utbildningsnämnden beslutar. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 december 2022. 

Förslag till beslut 

1. Ett arbetsutskott inrättas. 

2. Arbetsutskottet ska under mandatperioden bestå av X antal ledamöter 

och X antal ersättare. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nawal Al-Ibrahim (L) föreslår att arbetsutskottet ska bestå av tre ledamöter och 

två ersättare. 

Rolf Nersing (S) yrkar bifall till Nawal Al-Ibrahims (L) förslag om antal 

ledamöter och ersättare. 

Navdeep Singh Bhatia (SD) föreslår att arbetsutskottet ska bestå av tre 

ledamöter och tre ersättare. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag med 

Nawal Al-Ibrahims (L) förslag om antal ledamöter och ersättare samt liggande 

förslag med Navdeep Singh Bhatias (SD) förslag om antal ledamöter och 

ersättare. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
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utbildningsnämnden beslutar enligt liggande förslag med Rolf Nersings (S) 

förslag om antal ledamöter och ersättare. 
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§ 2 Val av ledamöter och ersättare till 
utbildningsnämndens arbetsutskott för 
mandatperioden 2023-2026 

 Dnr UN 22/0476 

Beslut 

Utbildningsnämnden bordlägger ärendet. 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden ska utse ledamöter och ersättare till arbetsutskottet. Bland 

utskottets ledamöter ska en ordförande, en vice ordförande och en andre vice 

ordförande utses. 

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. 

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när 

minst en tredjedel av ledamöter begär det. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 december 2022. 

Förslag till beslut 

1. Till ledamöter i utbildningsnämndens arbetsutskott utses: 

2. Till ersättare i utbildningsnämndens arbetsutskott utses: 

3. Till ordförande utses: XX 

4. Till vice ordförande utses: XX 

5. Till andre vice ordförande utses: XX 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingvar Landälv (KD) föreslår att ärendet bordläggs. 

Navdeep Singh Bhatia (SD) yrkar bifall till förslaget om bordläggning. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, Ingvar Landälvs 

(KD) förslag om att ärendet bordläggs, och att utbildningsnämnden beslutar i 

enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• De valda 

• Förtroendemannaregistret 

• Politisk sekreterare 
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§ 3 Inrättande av beredning för 
utbildningsnämnden och fastställande 
av antal ledamöter för mandatperioden 
2023-2026 

 Dnr UN 22/0477 

Beslut 

1. En beredning inrättas. 

2. Beredningen ska under mandatperioden bestå av sju ledamöter och sju 

ersättare 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden inrättar beredning för att underlätta hanteringen av 

ärenden som ska beslutas i nämnd. Beredningen ska bestå av det antal 

ledamöter och ersättare som utbildningsnämnden beslutar. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 december 2022. 

Förslag till beslut 

1. En beredning inrättas. 

2. Beredningen ska under mandatperioden bestå av X antal ledamöter och 

X antal ersättare 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nawal Al-Ibrahim (L) föreslår att beredningen ska bestå av sju ledamöter och 

sju ersättare. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag 

med Nawal Al-Ibrahims (L) förslag om antal ledamöter och ersättare, och att 

utbildningsnämnden beslutar enligt detta. 

  



  

PROTOKOLL 7 (13)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2023-01-03 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 4 Val av ledamöter och ersättare till 
utbildningsnämndens beredning för 
mandatperioden 2023–2026 

 Dnr UN 22/0478 

Beslut 

1. Till ledamöter i utbildningsnämndens beredning utses: 

Paul Gustafsson (M) 

Rolf Nersing (S) 

Nawal Al-Ibrahim (L) 

Navdeep Singh Bhatia (SD) 

Karin Skärlund (V) 

Jennie Rinaldo (C) 

Ingvar Landälv (KD) 

 

2. Till ersättare i utbildningsnämndens beredning utses: 

Göran Boklint (SD) 

Tomas Carneheim (V) 

Isabelle Josefsson (C) 

Sarah Andersson (KD) 

Bordläggning (M) 

Helene Nilsson (L) 

Ersättare från Socialdemokraterna inträder vid ledamots frånvaro och 

ersättaren är någon av de invalda ledamöterna eller ersättarna i 

utbildningsnämnden för Socialdemokraterna. 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden ska utse ledamöter och ersättare till beredningen. I 

beredningen ska endast ordinarie ledamöter delta, ersättare tjänstgör enbart vid 

behov. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 december 2022. 

Förslag till beslut 

1. Till ledamöter i Utbildningsnämndens beredning utses: 
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2. Till ersättare i Utbildningsnämndens beredning utses: 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nawal Al-Ibrahim (L) nominerar Paul Gustafsson (M), Rolf Nersing (S) och 

Nawal Al-Ibrahim (L) till ledamöter.  

Rolf Nersing (S) föreslår att ersättare från Socialdemokraterna inträder vid 

ledamots frånvaro och att ersättaren är någon av de invalda ledamöterna eller 

ersättarna i utbildningsnämnden för Socialdemokraterna. 

Katarina Ljungkvist (M) föreslår att valet av ersättare för Moderaterna 

bordläggs.  

Sverigedemokraterna nominerar Navdeep Singh Bhatia (SD) till ledamot och 

Göran Boklint (SD) till ersättare. 

Vänsterpartiet nominerar Karin Skärlund (V) till ledamot och Tomas 

Carneheim (V) till ersättare. 

Centerpartiet nominerar Jennie Rinaldo (C) till ledamot och Isabelle Josefsson 

(C) till ersättare. 

Kristdemokraterna nominerar Ingvar Landälv (KD) till ledamot och Sarah 

Andersson (KD) till ersättare. 

Liberalerna nominerar Helene Nilsson (L) till ersättare. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 

och att utbildningsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• De valda 

• Förtroendemannaregistret 

• Politisk sekreterare 
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§ 5 Revidering av sammanträdestider för 
utbildningsnämnden 2023 

 Dnr UN 22/0468 

Beslut 

Utbildningsnämnden antar de reviderade sammanträdestiderna för 

utbildningsnämnden och dess beredning år 2023 enligt 

kommunledningskontorets förslag. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Rolf Nersing (S), Björn-Inge Björnberg (S) och Kristian Cronsell (S) reserverar 

sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden antog den 13 december 2022 sammanträdestider för 

utbildningsnämnden och dess beredning år 2023. Utbildningsnämndens tid för 

sammanträde och beredning sammanfaller med kultur- och fritidsnämndens tid 

för sammanträde och beredning. För att möjliggöra för de förtroendevalda som 

valts till båda dessa nämnder att delta vid sammanträden och beredningar 

föreslår kommunledningskontoret att utbildningsnämndens sammanträden och 

beredningar börjar kl. 16:00, det vill säga en timma senare än tidigare beslutat. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 december 2022 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden antar de reviderade sammanträdestiderna för 

utbildningsnämnden och dess beredning år 2023 enligt 

kommunledningskontorets förslag. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Nersing (S) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till beslut. 

Navdeep Singh Bhatia (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag 

till beslut. 

Nawal Al-Ibrahim (L) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till 

beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag samt Rolf 

Nersings (S) avslagsyrkande. Ordförande ställer förslagen mot varandra och 

finner att utbildningsnämnden beslutar enligt liggande förslag. 
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Votering begärs och genomförs. ”Ja” innebär en röst på bifall till liggande 

förslag och ”nej” en röst på avslag.  

Ordförande finner att sju ledamöter röstat ”ja” och att fyra ledamöter röstat 

”nej”. I och med detta finner ordförande att utbildningsnämnden beslutat enligt 

liggande förslag. 

Omröstningsresultat 

 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden 

• Kommunfullmäktige  

 

 

  

Ledamot Ja Nej Avstår 

Rolf Nersing (S)  X  

Björn-Inge Björnberg (S)  X  

Kristian Cronsell (S)  X  

Katarina Ljungkvist (M) X   

Navdeep Singh Bhatia (SD) X   

Göran Boklint (SD) X   

Karin Skärlund (V)  X  

Ingvar Landälv (KD) X   

Nawal Al-Ibrahim (L) X   

Helene Nilsson (L) X   

Jennie Rinaldo (C) X   
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§ 6 Rapporter 
  

Utbildningschefen informerar om utbildningskontorets utbildning för 

ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden. 

 

 

 

  



  

PROTOKOLL 12 (13)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2023-01-03 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 7 Delegationsbeslut 
   

Inga delegationsbeslut 
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§ 8 Anmälningar 
   

Inga anmälningar 

 

 


