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Datum

2021-12-15

Utbildningsnämnden

Plats och tid

Köpings kommun, Hotel Scheele 14:00-16.47

Beslutande

Mats Lindgren (M) ordf.
Jesper Eriksson (S),
ersätter Ulrik Larsson (S)
Eva Enqvist Olsson (V),
ersätter Roger Eklund (S
Gordana Jovanovic (S),
ersätter David Rutström (S)
Tommy Viklund (S),
ersätter Marie Brohlin (S)

Marie Forsberg (S)
Anna-Carin Ragnarsson (KD),
ersätter Mikael Gunnarsson (M)
Stefan Lundborg (V)
Bernt Bergsten (C)
Maria Liljedahl (SD),
ersätter Samuel Gustavsson (SD)

Övriga deltagande

Ersättare

Tjänstemän

Thomas Karlsson, förvaltningschef § 135
Lars Holmgren, ekonom § 128, 131
Johanna Nordström, nämndsekreterare
Susanne Ekholm, verksamhetschef förskolan § 132
Patric Gill, verksamhetschef måltidsenheten
Anna Ulfves, verksamhetschef gymnasiet
Pär Ellmin, verksamhetschef grundskolan § 133–134
Elisabeth Berglund, samordnare § 129
Boki Vojvodic, interim fastighetsstrateg § 130
Marita Lindström, Lärarnas Riksförbund
Örjan Gustavsson, Lärarförbundet

Justerare

Bernt Bergsten

Plats och tid för justering

Förvaltningshuset,

Underskrifter
Sekreterare

................................................................
Johanna Nordström

Ordförande

................................................................
Mats Lindgren

Justerande

………………………………………….
Bernt Bergsten

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Utbildningsnämnden
2021-12-15

Sammanträdesdatum
Datum för anslags
uppsättande

Paragrafer §§ 125–135

§§ 125–135
Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats för
protokollet

Utbildningsförvaltningen, Förvaltningshuset

Underskrift

................................................................
Johanna Nordström

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-12-15
Utbildningsnämnden

Un § 125
Information och rapporter
Ankomstdatum

Åtgärd/Handling

Avs./mott.

Ärendenummer

Frågor skolmöte
Elundskolan
Remiss, begäran om
synpunkter och yttrande

Vårdnadshavare

UN 2021/1688

Justitieombudsmannen

UN 2021/1786

2021-11-30

Svar på klagomål

2021-12-01

Barnkonsekvensanalys

2021-12-06

Yttrande över motion

UtbildningsUN 2021/1663
förvaltningen
UtbildningsUN 2021/1811
förvaltningen
UtbildningsUN 2021/1536
förvaltningen
Ungdomsfullmäktige

2021-11-26
2021-11-26

Sammanträdesprotokoll

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.

Un § 126
Delegationsbeslut
Förteckning över beslut fattade i delegation:
Förvaltningschef
Nya anbud/avtal
Beslut nr 52, 2021
Rektor Palettens enhet
Förordnande
Beslut nr 13–15, 2021
Beslut om förskola utöver vad som följer av SkolL, 8 kap. 5–6 §§
Beslut nr 16–23, 2021
Rektor Trollsländans enhet
Beslut om förskola utöver vad som följer av SkolL, 8 kap. 5–6 §§
Beslut nr 32–33, 2021
Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2021-12-15
Utbildningsnämnden

Forts. delegationsbeslut Un § 126
Rektor Nyckelbergsskolan
Tjänstledighet
Beslut nr 19–22, 2021
Verksamhetschef förskolan
Förordnande
Beslut nr 2–5, 2021
Rektor Kolsva skolområde
Förordnande
Beslut nr 1, 2021
Rektor grund- och gymnasiesärskolan
Beslut om mottagande i grundsärskolan
Beslut nr 54–65, 2021
Beslut om en elev som tas emot i grundsärskolan huvudsakligen ska läsa ämnen eller
ämnesområden
Beslut nr 66–79, 2021
Beslut om tidigare skolstart
Beslut nr 80–81, 2021
Förordnande
Beslut nr 82–104, 2021
Nya anbud/avtal
Beslut nr 105–106, 2021

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att notera delegationsbesluten.

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2021-12-15
Utbildningsnämnden

Un § 127
Återrapportering
Utredningar av elevers upprepade eller längre frånvaro
UN 2021/1796

Hjälp av
speciallärare samt
läxhjälp en gång i
veckan.

Elundskolan

2021-11-29 Vid
utvecklingssamtal jan/feb

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.

Au § 145
Un § 128

Dnr 2021/431

Budgetuppföljning månad 11
Ekonomen redogör i ärendet. Utbildningsnämndens prognos för 2021 visar ett överskott
på 7,9 mkr.
Beslutsunderlag
Månadsuppföljning P11 2021
Driftbudgetuppföljning 2021
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljningen för månad 11.

Au § 146
Un § 129
Uppföljning av nyanländas- och flerspråkigas lärande
Samordnaren för projektet nyanländas- och flerspråkigas lärande redogör i ärendet och
går igenom vad som hittills genomförts och vad som kommer att ske fortsättningsvis.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.
Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2021-12-15
Utbildningsnämnden

Au § 147
Un § 130
Lokalrevision
Interim fastighetsstrateg redogör i ärendet och beskriver lokalförsörjningsprocessen.
Lokalförsörjningsplanen ska presentera en projektplan med förslag på projekt avseende
lokaler för år 2022 och framåt för samtliga förvaltningar i kommunen.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.

Au § 148
Un § 131

Dnr 2021/653

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Utbildningsnämnden fattade den 21 april 2021 beslut om att fortsätta med
restaurang- och livsmedelsprogrammet vid Ullvigymnasiet under förutsättning att
lokalbyte skulle ske samt att lokalbytet skulle generera lägre kostnader. Efter
nämndens beslut har förutsättningarna ändrats då det visat sig kräva en större
ombyggnation och det i sin tur innebär högre kostnader.
Arbetsutskottet beslutade den 6 december 2022 att föreslå nämnden att lägga ner
restaurang- och livsmedelsprogrammet, samt att teckna avtal med Folkets hus så att
de elever som idag går på programmet kan slutföra sin utbildning på
Ullvigymnasiet.
Beslutsunderlag
Vägval och konsekvensbeskrivning – Restaurang och livsmedelsprogrammet i
Köpings kommun.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att lägga ner restaurang- och livsmedelsprogrammet på Ullvigymnasiet,
att teckna hyresavtal med Folkets hus med reducerad hyresnivå för vårterminen
2022, samt för läsåret 22/23 och 23/24 i ett hyresavtal på 1 år med möjlighet till
förlängning under ytterligare 1 år.

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2021-12-15
Utbildningsnämnden

Au § 149
Un § 132

Dnr 2020/10

Revidering av regler och riktlinjer för förskola, annan pedagogisk
verksamhet och fritidshem
Dokumenten ”regler och riktlinjer för förskola och annan pedagogisk verksamhet” och
”regler och riktlinjer för fritidshem” reviderades senast av nämnden 16 december 2020.
Dokumenten ska kontinuerligt ses över och revideras vid behov. Föreslagna
förändringar framgår i detalj av bilaga till kallelse. Gällande förändringen avseende
barn och elever med vårdnadshavare som arbetar skift eller oregelbunden arbetstid har
en barnkonsekvensanalys genomförts.
Beslutsunderlag
Regler och riktlinjer - förskola och annan pedagogisk verksamhet
Regler och riktlinjer – fritidshemmens verksamhet i Köpings kommun
Tjänsteskrivelse
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att fastställa föreslagna förändringar.

Au § 150
Un § 133
Analys av verksamhetsresultat för grundskolan
Verksamhetschef för grundskolan redogör i ärendet. Grundskolan har identifierat
följande områden att arbeta extra med under 2022: Stimulans i skolarbetet/utveckla
undervisningen, trygghet och trivsel samt att utveckla elevhälsan.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2021-12-15
Utbildningsnämnden

Au § 151
Un § 134
Uppföljning frånvaroutredningar
Verksamhetschef för grundskolan redogör i ärendet.
Samtliga grundskolor i kommunen arbetar aktivt med förebyggande och åtgärdande
insatser kring elever som har frånvaro. Merparten av skolorna har en fungerande
arbetsgång för att följa upp och utreda frånvaron. Uppföljningen visar att den rutin som
finns gällande frånvaroutredningar av olika skäl inte följs fullt ut. Rutinen kommer att
ses över.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.

Un § 135
Förvaltningschefen informerar
- Malin Willix börjar den 1 mars 2022 som rektor vid Lärkans enhet.
- Covid-19: Cirka 10-talet fall spridda i verksamheten.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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