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Plats och tid

Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 12 februari kl. 11.00 – 11.30

Beslutande

Bodil Hansen (M), ordförande
Jan Nordström (M)
Inga Karlsson (M)
Claes Lindahl (C), 1:e vice ordförande
Jessica Wihlborg (C),
Johnny Martinsson (KD)
Tomas Simonsson (FP)
Stefan Jönsson (S), 2:e vice ordförande
Maria Gustafsson (S)
Håkan Pettersson (S)
Jerker Nilsson (V), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Birgitta Nilsson (S), ej tjänstgörande ersättare
Björn Holmgren, tf. förvaltningschef
Mia Johansson, verksamhetschef §§ 10-11
PO Johansson, grundskolechef §§ 10-11
Eva-Marie Andersson, sekreterare

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Jan Nordström (M)
Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 19 februari 2014

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer 10 – 11

Eva-Marie Andersson
Ordförande

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

Bodil Hansen
Justerande

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

Jan Nordström

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Sammanträdesdatum
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Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2014-02-19

Datum för
anslags nedtagande

Utbildningsförvaltningen
.............................................................................................................

Utdragsbestyrkande

2014-03-13
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Dnr 2014/26

2
714

Lokaler förskolan
Barnantalet (1-5 år) har ökat med ca 160 barn i Älmhults kommun
sedan 2007. Förskolor har byggts till och två moduler används fortfarande i Klöxhultsområdet. Det sker en centralisering i kommunen och
flertalet barn (1-5 år) finns numer i tätorten, fortfarande saknas förskoleplatser.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse ” Lokaler förskolan” daterad 2014-01-20.
Utbildningsnämndens utskotts förslag 2014-02-12 § 34.
Utbildningsnämndens beslut i enlighet med utskottets förslag
- Utbildningsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om att Liljebackens förskola byggs ut med tre avdelningar. Utbyggnaden måste
ske så att verksamheten kan starta vid årsskiftet 2014/2015.
- Utbildningsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om att Skogens förskola ska renoveras och anpassas till en förskola med 60
platser. Behöver vara klart under våren 2015.
- Utbildningsnämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram
plan och ritningar för Liljebackens förskola och Skogens förskola.
- Eftersom detta är en strategisk satsning som bidrar till kommunens
utveckling och expansion ska utbildningsnämnden ansöka om kompensation för hyresökningen med ca 1 300 000 kr inför budget 2015.
_____
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen
Tf. förvaltningschef Björn Holmgren
Verksamhetschef Mia Johansson
Ekonom Paul Jönsson

Justerandes sign
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Dnr 2012/49

3
611

Yttrande angående tidpunkt för nedläggning av
Pjätteryds skola
Pjätteryds Friskola Föräldrakooperativ har lämnat in skrivelse angående: flytta tidpunkten för nedläggning av Pjätteryds skola.
Skrivelsen remitterades till utbildningsnämnden för yttrande senast
2014-02-15.
Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens beslut 2013-11-25, § 91
Skrivelse från Pjätteryds friskola föräldrakooperativ daterad 2014-0107
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2014-02-05, med
förslaget att utbildningsnämnden står fast vid sin tidigare uppfattning
att Pjätteryds skola ska läggas ner efter detta läsårs slut.
Utbildningsnämndens utskotts förslag 2014-02-12 § 35.
Yrkanden
Claes Lindahl (C) med instämmande av Jessica Wihlborg (C) yrkar:
Pjätteryd bedriver idag en skola med utepedagogik. Den är unik och
en tillgång för Älmhult genom att den bidrar till en ökad valfrihet vid
val av pedagogik. Vid beslutet i kommunfullmäktige 2012-12-17, §
163 om ny skolorganisation framhölls vikten av att genomförandet
ska ske med hänsyn till barnens bästa. När nu Pjätteryds föräldrakooperativ har lämnat in en ansökan om att starta friskola från hösten 2015 anser centerpartiet att, med hänvisning till barnens bästa,
nedläggningen av Pjätteryds kommande skola ska ske efter vårterminen 2015. Vi yrkar därför att nedläggningen av Pjätteryds F-3skola
ska ske efter vårterminen 2015.
Stefan Jönsson (S) med instämmande av Johnny Martinsson (KD)
och Jan Nordström (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Claes Lindahls och Stefan
Jönssons yrkanden och finner att utbildningsnämnden bifaller Stefan
Jönssons yrkande.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till Stefan Jönssons yrkande.
Nej-röst för bifall till Claes Lindahls yrkande.
Justerandes sign
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Omröstningsresultat
Ja-röst: Maria Gustafsson (S), Stefan Jönsson (S), Inga Karlsson
(M), Johnny Martinsson (KD), Jan Nordström (M), Håkan Pettersson
(S), Tomas Simonsson (FP), Jerker Nilsson (V) och Bodil Hansen
(M).
Nej-röst: Claes Lindahl (C) och Jessica Wihlborg (C).
Med 9 ja-röster mot 2 nej-röster bifaller utbildningsnämnden Stefan
Jönssons yrkande.
Utbildningsnämndens beslut i enlighet med utskottets förslag
- Utbildningsnämnden står fast vid sin tidigare uppfattning att Pjätteryds skola ska läggas ner från och med höstterminen 2014.
Reservation
Claes Lindahl (C) och Jessica Wihlborg (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
_____
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Grundskolechef PO Johansson
Tf förvaltningschef Björn Holmgren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

