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Datum 

Utbildningsnämnden 2021-04-21 
 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-04-21 

Datum för anslags 

uppsättande 
 Datum för  

anslags nedtagande 
 

Förvaringsplats för 

protokollet 
Utbildningsförvaltningen, Förvaltningshuset 

Underskrift  ................................................................  

Johanna Nordström    

 

 
Plats och tid Köpings kommun, Forum (Teatern). 14:00-16:57 

Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Lindgren (M) ordf 

Ulrik Larsson (S) vice ordf 

Jesper Eriksson (S), 

ersätter Roger Eklund (S) 

Marie Brohlin (S) 

Marie Forsberg (S) 

David Rutström (S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Gunnarsson (M) 

Stefan Lundborg (V) 

Anna-Carin Ragnarsson (KD), 

ersätter Bernt Bergsten (C) 

Samuel Gustavsson (SD) 

Maria Liljedahl (SD), 

ersätter Susanne Arvidsson (SD) 

 

 

 

 

 

 

Övriga deltagande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Tommy Viklund (S) §§ 41–45 
 

 

Tjänstemän 

Thomas Karlsson, förvaltningschef,  

§§ 45, 56  

Johanna Nordström, 

nämndsekreterare/handläggare   

Lars Holmgren, ekonom §§ 44, 46, 53, 55 

Niklas Sandman, kvalitetsutvecklare, 

§§ 48–51 

Niklas Alfredsson, ekonom § 54 

Susanne Ekholm, verksamhetschef § 45 

Malin Nordin, HR-generalist § 52 

Anna Ulfves, rektor § 53 

 

 

 
 

 

Justerare  Paragrafer §§ 41–56  

Tid och plats för justering Utbildningsförvaltningen  

Underskrifter  

Sekreterare 

 

 

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

Johanna Nordström   

 

 

 

 

Ordförande 

 

 

 

Justerande 

  

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

Mats Lindgren 

 

…………………………………………. 

David Rutström 
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Datum 

2021-04-21 
Utbildningsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

  

 

Un § 41 

 

Information och rapporter 

Ankomst-

datum 
Åtgärd/Handling Avs./mott. Ärendenummer 

2021-03-12 Information till 

vårdnadshavare med 

anledning av stängning 

Utbildnings- 

förvaltningen 

UN 2021/438 

2021-03-15 CCTV anläggning 

inomhus Scheeleskolan 

Certego UN 2021/28 

2021-03-19 Beslut avseende 

diskriminering 

Diskriminerings- 

ombudsmannen 

UN 2021/1 

2021-03-19 Beslut om att överlämna 

klagomål mot 

Malmaskolan 

Skolinspektionen UN 2021/473 

2021-03-19 Svar på klagomål Karlbergsskolan UN 2021/389 

2021-03-23 Beslut efter tillsyn 

avseende utrednings- och 

åtgärdsskyldighet 

Diskriminerings-

ombudsmannen 

UN 2021/280 

2021-03-23 Avtal om 

riksidrottsgymnasie-

verksamhet 

Sveriges 

Riksidrottsförbund 

UN 2021/484 

2021-03-29 Sammanträdesprotokoll 

Premie- och 

stipendienämnden 

Utbildnings- 

förvaltningen 

UN 2021/494 

2021-03-30 Dom från 

förvaltningsrätten 

Förvaltningsrätten UN 2020/1071 

2021-03-30 Beslut om tilläggsbelopp 

Jämtlands gymnasium 

Wången 

Utbildnings-

förvaltningen 

UN 2021/493 

2021-03-31 Synpunkter till Köpings 

kommun, Byggklassen 

20BAA Ullvigymnasiet 

Privatperson UN 2021/543 

2021-04-06 Granskning avseende 

inköp och upphandlingar 

KPMG UN 2021/545 

2021-04-06 Grundläggande granskning 

2020 

KPMG UN 2021/546 

2021-04-06 Effektiviseringar budget 

2022 

Utbildningsnämnden UN 2021/488 

2021-04-13 Läsåret 2022–2023 Utbildnings- 

förvaltningen 

UN 2021/588 

2021-04-13 Sammanträdesprotokoll Ungdomsfullmäktige  
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Datum 

2021-04-21 
Utbildningsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar  

 

att notera informationen  

 

 

 

Un § 42     

 

Delegationsbeslut  

Förteckning över beslut fattade i delegation:  

 

 

Ordförande utbildningsnämnden 

Beslut i brådskande ärende där utbildningsnämndens beslut inte kan inväntas 

Beslut nr 5, 2021 

 

Förvaltningschef 

Överenskommelse om avslut av anställning 

Beslut nr 12, 2020 

 

Nya anbud/avtal 

Beslut nr 13–30, 2020 

 

Avskrivning av fordran 

Beslut nr 31–32, 2020 

 

Beslut om fastställande av interkommunala ersättningar 

Beslut nr 33–35, 2020 

 

Beslut om fastställande av bidragsbelopp 

Beslut nr 36–38, 2020 

 

Nya anbud/avtal 

Beslut nr 7–8, 2021 

 

Avskrivning av fordran 

Beslut nr 9, 2021 

 

Beslut om fastställande av bidragsbelopp 

Beslut nr 10, 2021 

 

Premie- och stipendienämnden 

Beslut om utdelning av premier och stipendier 

Beslut nr 1, 2021 
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Datum 

2021-04-21 
Utbildningsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

Rektor Trollsländans enhet 

Beslut om förskola utöver vad som följer av SkolL, 8 kap. 5–6 §§ 

Beslut nr 7–14, 2021 

 

Rektor skogsborgens enhet 

Förordnande 

Beslut nr 5–7, 2021 

 

Beslut om förskola utöver vad som följer av SkolL, 8 kap. 5–6 §§ 

Beslut nr 8–11, 2021 

 

Rektor Munktorps förskola 

Beslut om förskola utöver vad som följer av SkolL, 8 kap. 5–6 §§ 

Beslut nr 7, 2021 

 

Rektor Kristinelunds enhet 

Förordnande 

Beslut nr 9, 2021 

 

Rektor Palettens enhet 

Beslut om förskola utöver vad som följer av SkolL, 8 kap. 5–6 §§ 

Beslut nr 1–4, 2021 

 

Förordnande 

Beslut nr 5, 2021 

 

Tjänstledighet, vid enskild angelägenhet 

Beslut nr 6, 2021 

 

 

 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar  

 

att notera delegationsbesluten  
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Datum 

2021-04-21 
Utbildningsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

Un § 43   

 

Återrapportering 
Utredningar av elevers upprepade eller längre frånvaro 

 

Ärendenummer Åtgärd Skola Upprättad Uppföljning 

UN 2021/503 VH, rektor och 

klasslärare 

möte. 

Erbjudande om 

lovskola. 

S:t Olovsskolan 2021-03-31 2021-04-28 

UN 2021/544 Direktkontakt 

med VH vid 

frånvaro. VH, 

rektor och 

klasslärare 

möte. 

S:t Olovsskolan 2021-04-01 2021-04-26 

 

     

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar  

 

att notera informationen 

 

 

Au § 46 

Un § 44   Dnr 2021/431

  

Budgetuppföljning månad 3 

Ekonomen föredrar ärendet. Driftbudgetuppföljning för utbildningsnämnden efter mars 

ger en prognos på ett budgetunderskott med 3 miljoner kronor för 2021.  

 

I och med att Coronapandemin ser ut att hålla i sig under hela våren förväntas förskolan 

fortsätta ha färre barn i verksamheten än under normala omständigheter. Detta innebär 

att kostnaderna för korttidsvikarier bedöms att bli lägre än budgeterat och förskolan 

visar därför ett överskott på 1 mkr.  

 

Grundskoleverksamheten förväntas att under året få minskade medel från Skolverket. 

Det är statsbidrag som tagits bort samt att delar av dem numera ingår i andra 

statsbidrag. Detta innebär att grundskolan har en för stor personalorganisation som 

behöver anpassas. Prognosen för helåret pekar på ett underskott på 4 mkr. Skolorna 

arbetar nu med att upprätta handlingsplaner för att under året nå en ekonomi i balans. 

    

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar  

 

att godkänna budgetuppföljningen för månad 3 

Au § 47 
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Datum 

2021-04-21 
Utbildningsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

Un § 45     Dnr 2021/488

     

Effektiviseringar, förslag inför budget 2022 

Arbetsutskottet beslutade 7 april 2021 att föreslå utbildningsnämnden att godkänna 

förvaltningens förslag på effektiviseringsåtgärder för år 2022 med följande justering 

och komplettering; 

 

- effektiviseringsförslaget beträffande nämndens utvärderingsdagar justeras  
            från en besparing på 10 tkr till en besparing på 100 tkr  

- att uppdra till förvaltningen att utarbeta fler förslag på effektiviseringsåtgärder  

            som uppgår till 2,8 Mkr, utöver de som hittills presenterats. 

 

Utbildningsförvaltningen har därefter utarbetat ytterligare förslag till 

effektiviseringsåtgärder vilket redogörs under sammanträdet av förvaltningschef och 

verksamhetschef för förskolan. 

 

Inför utbildningsnämndens sammanträde förelåg erinran från följande fackförbund;  

Lärarnas riksförbund, Lärarförbundet och Kommunal. 

 

   
Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna att utbildningsförvaltningen skickar sitt  

 

förslag på effektiviseringar till kommunstyrelsens budgetberedning med följande  

 

justering och komplettering; 

 

att effektiviseringsförslaget beträffande nämndens utvärderingsdagar justeras 

 

från en besparing på 10 tkr till en besparing på 100 tkr, 

 

att förslaget nedläggning av dagbarnvårdarna ersätter förslaget nedläggning av 

 

nattugglan 

 

 

 

Maria Liljedahl (SD) och Samuel Gustavsson (SD) deltar inte i beslutet 
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Datum 

2021-04-21 
Utbildningsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

Au § 48 

Un § 46     Dnr 2021/487

  

Budgetäskande inför kommande år   

Ekonomen redogör i ärendet. Utbildningsförvaltningens förslag till äskande för år 2022 

uppgår till en total kostnad av 8 750 tkr.  

 
Inför utbildningsnämndens sammanträde förelåg erinran från Lärarnas riksförbund. 

 

 

    
Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar  

 

att ställa sig bakom förslaget  

 

 

 

Au § 49 

Un § 47    

    

Revisionsrapport – grundläggande granskning 2020 

Inför sammanträdet har nämnden tagit del av den granskning som varje år genomförs 

avseende styrelse och nämnder. Slutsatsen är att utbildningsnämnden följer rutiner för 

uppföljning av mål och intern kontroll. Det ekonomiska utfallet för år 2020 är positivt 

men att nämnden bör vara extra vaksam framöver på grund av pandemins effekter, för 

att kunna bibehålla en god ekonomisk kontroll. 

 

 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar  

 

att notera informationen 

 

 

 

Au § 50 

Un § 48     Dnr 2021/565 

  

Öppna jämförelser, grundskola    

Kvalitetsutvecklaren redogör i ärendet. 

 

   

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar  

 

att notera informationen 
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Datum 

2021-04-21 
Utbildningsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 

Au § 51 

Un § 49     Dnr 2021/564

       

Öppna jämförelser, gymnasiet  
Kvalitetsutvecklaren redogör i ärendet. 

 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar  

 

att notera informationen    

 

 

 

 

Au § 52 

Un § 50     Dnr 2021/567

     

Progression, åk 9    

Kvalitetsutvecklaren redogör i ärendet. 

 

   

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar  

 

att notera informationen 

 

 

 

 

Au § 53 

Un § 51     Dnr 2021/568

    

Frånvaro, gymnasiet   

Kvalitetsutvecklaren redogör i ärendet. 

 

   

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar  

 

att notera informationen 
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Datum 

2021-04-21 
Utbildningsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

Au § 54 

Un § 52      

 

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet   

HR-generalist redogör i ärendet och informerar om, arbetsmiljö, fördelning av 

arbetsmiljöarbete, förvaltningens arbetsmiljöarbete, sjukfrånvaro och anmälda tillbud 

och arbetsskador för år 2020. 

 

   

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar  

 

att notera informationen 

 

 

 

Au § 55, 58 

Un § 53     Dnr 2021/653 

  

Ullvigymnasiet, RL-programmet    

Ekonomen och rektor för Ullvigymnasiet redogör i ärendet, de fördelar och nackdelar 

med att behålla eller lägga ner restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL). Vid beslut 

om att behålla RL-programmet så kommer programmet att byta lokaler, vilket kommer 

innebära lägre kostnader. 

   

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar  

 

att fortsätta med RL-programmet enligt föreslagna förändringar 

 

 

 

 

Au § 56 

Un § 54     Dnr 2021/566 

  

Redogörelse statsbidrag  

Ekonomen redogör i ärendet och går bland annat igenom betydande förändringar samt 

övergripande bidrag. Utbildningsförvaltningen söker alla statsbidrag som går att ansöka 

om.  

   

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar  

 

att notera informationen 
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Datum 

2021-04-21 
Utbildningsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 

Au § 57 

Un § 55     Dnr 2021/563 

  

Tillgänglighetsanpassning, Scheeleskolan  

Ekonomen föredrar ärendet. Utbildningsförvaltningen har bedömt utifrån gällande 

lagstiftning att det åtminstone bör finnas en skola inom kommunen som är 

tillgänglighetsanpassad. Därför föreslår utbildningsförvaltningen att 

utbildningsnämnden gör en hemställan till Kommunstyrelsen i Köpings kommun att 

utföra anpassningen av Scheeleskolan utifrån det bifogade förslaget samt ta fram 

finansiering. 

 

   

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar  

 

att hemställa hos kommunstyrelsen i Köpings kommun att utföra anpassningen av 

 

Scheeleskolan till en beräknad kostnad av 3 451 495 kr. 

 

 

 

 

Un § 56      

  

Förvaltningschefen informerar    

Covid-19 läget: Ett fjortontal fall inom våra verksamheter. Inom regionen så genomförs 

så kallad utökad smittspårning. Det innebär att man även testar dem som kan vara 

smittade vilket lett till att man kan ha gångat upp asymtomatiska fall. En analys pekar 

på att den utökade smittspårningen kan vara en bidragande orsak till att det är färre 

personer inlagda på sjukhus. Förvaltningen har fortsatt veckovisa avstämningar med 

smittskyddsenheten.  

 

   

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar  

 

att notera informationen 

    

  

 


