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Beslutande Andreas Trygg (V), ordförande 

Emil Thunberg (S), vice ordf 

Marie Brohlin (S) 

Fuad Halilovic (S), 

ersätter Tommy Viklund (S) 

Lena Vilhelmsson (S) 

Anna-Carin Ragnarsson (KD) 

Samuel Gustavsson (SD) 

Maria Liljedahl (SD) 

Mats Lindgren (M) 

Annika Holmström (L) 

Anna-Lena Jansson (VF) 

 

Ersättare Sverker Lindberg (S) 

Arzu Hajiyeva (S) 

Minna Kuosmanen (V) 

Tarja Mikkilä-Pettersson (C) 

Ursula Andersson Hjern (SD) 

Roger Uggelfors (SD) 

Marian Van der Meer (VF) 

 

Övriga deltagande Johanna Nordström, sekreterare 

Thomas Karlsson, förvaltningschef 

Lars Holmgren, ekonom 

Niklas Alfredsson, ekonom 

Niklas Sandman, kvalitetssamordnare 

Susanne Ekholm, skolchef förskolan 

Pär Ellmin, skolchef grundskolan 

Anna Ulfves, Skolchef gymnasiet 

Patric Gill, verksamhetschef måltidsenheten 

Anders Ejdemark, personalföreträdare §§ 1–6 

Astrid Lamprecht (KD), 3:e kommunalråd  
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§ 1 Val av protokollsjusterare 

Beslut 

Emil Thunberg (S) väljs till protokolljusterare.  

Förslag till beslut 

Utse Emil Thunberg (S) att justera dagens protokoll.  

 

 

 

 

 

Utbildningsnämnden medger närvarorätt under sammanträdet för 
följande: 

Lars Holmgren, ekonom 

Niklas Alfredsson, ekonom 

Niklas Sandman, kvalitetssamordnare 

Susanne Ekholm, skolchef förskolan 

Pär Ellmin, skolchef grundskolan 

Anna Ulfves, Skolchef gymnasiet 

Patric Gill, verksamhetschef måltidsenheten 

Astrid Lamprecht (KD), 3:e kommunalråd 
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§ 2 Fastställande av ärendelista 

Beslut 

Ärendelistan fastställs. 
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§ 3 Val av ledamöter och ersättare till 
arbetsutskottet för perioden 2023–2026 
Diarienummer: UN 2023/10 

Beslut 

• Emil Thunberg (S), Andreas Trygg (V), Anna-Carin Ragnarsson (KD), 

Samuel Gustavsson (SD och Mats Lindgren (M) väljs till ledamöter i 

utbildningsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2023–2026. 

• Marie Brohlin (S), Lena Vilhelmsson (S), Minna Kuosmanen (V), Maria 

Liljedahl (SD) och Robert Uggla (M) väljs till ersättare i 

utbildningsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2023–2026. 

• Andreas Trygg (V) väljs till ordförande och Emil Thunberg (S) väljs till 

vice ordförande i utbildningsnämndens arbetsutskott för perioden 2023–

2026. 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med utbildningsnämndens reglemente (§15) ska nämnden inom sig utse 

ett arbetsutskott bestående av 5 ledamöter och 5 ersättare. 

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar 

utbildningsnämnden om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner 

att så är fallet och att utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
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§ 4 Val av ledamöter och ersättare till premie- och 
stipendienämnden för perioden 2023–2026 
Diarienummer: UN 2023/9 

Beslut 

• Emil Thunberg (S), Andreas Trygg (V), Anna-Carin Ragnarsson (KD), 

Samuel Gustavsson (SD och Mats Lindgren (M) väljs till ledamöter i väljs 

till ledamöter i premie- och stipendienämnden för mandatperioden 2023–

2026. 

• Marie Brohlin (S), Arzu Hajiyeva (S), Minna Kuosmanen (V), Ursula 

Andersson Hjern (SD) och Robert Uggla (M) väljs till ersättare i premie- 

och stipendienämnden för mandatperioden 2023–2026. 

• Andreas Trygg (V) väljs till ordförande och Emil Thunberg (S) väljs till 

vice ordförande i premie- och stipendienämnden för perioden 2023–2026. 

Ärendebeskrivning 

Utbildningsnämnden ska utse 5 ledamöter och 5 ersättare till premie- och 

stipendienämnden för perioden 2023–2026. Premie- och stipendienämnden 

sammanträder två gånger per år. 

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar 

utbildningsnämnden om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner 

att så är fallet och att utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
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§ 5 Val av ledamot och ersättare till kommunala 
handikapprådet för perioden 2023–2026 
Diarienummer: UN 2023/11 

Beslut 

• Lena Vilhelmsson (S) väljs till ledamot i kommunala handikapprådet för 

mandatperioden 2023–2026. 

• Samuel Gustavsson (SD) väljs till ersättare i kommunala handikapprådet 

för mandatperioden 2023–2026. 

Ärendebeskrivning 

Utbildningsnämnden ska utse 1 ledamot och 1 ersättare till den kommunala 

handikapprådet för perioden 2023–2026. 

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar 

utbildningsnämnden om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner 

att så är fallet och att utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
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§ 6 Beslut om närvaro vid sammanträden för 
perioden 2023–2026 
Diarienummer: UN 2023/12 

 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att skolchefer/verksamhetschefer anställda vid 

utbildningsförvaltningen i Köpings kommun får närvara under 

utbildningsnämndens och arbetsutskottets sammanträden under perioden februari 

2023 – december 2026. 

Ärendebeskrivning 

En nämnds sammanträden ska enligt Kommunallagen (KL) 6 kap. 25 § hållas 

inom stängda dörrar. Regler som medger någon generell närvarorätt i kommunala 

nämnder finns inte i KL. Däremot gäller enligt KL 6 kap. 26 att en nämnd får kalla 

en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, en annan nämnd eller beredning, en 

revisor, en anställd hos kommunen eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett 

sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Presidiet ser ett behov av 

att skolchefer/verksamhetschefer inom utbildningsförvaltningen deltar under 

sammanträden för att exempelvis kunna lämna upplysningar som kan uppkomma 

under sammanträdets gång. 

Nämndens sammanträden ska alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som 

avser myndighetsutövning, eller i ärenden i vilka det förekommer uppgifter som 

hos nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut 

Att skolchefer/verksamhetschefer anställda vid utbildningsförvaltningen i 

Köpings kommun får närvara under utbildningsnämndens och arbetsutskottets 

sammanträden under perioden februari 2023 – december 2026. 

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar 

utbildningsnämnden om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner 

att så är fallet och att utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
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§ 7 Verksamhetsplan och budget 2023 
Diarienummer: UN 2022/1228 

Föredragande: Niklas Sandman 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsplan och budget 2023. 

Ärendebeskrivning 

Varje år tar utbildningsnämnden beslut om en verksamhetsplan och budget. I 

verksamhetsplanen tydliggörs utbildningsnämndens grunduppdrag utifrån 

reglemente som fastställts av kommunfullmäktige, aktuell lagstiftning för 

nämndens olika ansvarsområden, statliga styrverktyg samt kommunala 

styrdokument. Verksamhetsplanen är därmed en beskrivning över vad som 

utbildningsförvaltningen under kommande år ska prioritera utifrån de utmaningar 

och förutsättningar som våra verksamheter har samt utbildningsnämndens budget 

för året. Den övergripande budgetramen är beslutad av kommunfullmäktige 

medan utbildningsnämnden beslutar om fördelning mellan nämndens olika 

verksamhetsområden. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan och budget 2023 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut 

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att godkänna 

verksamhetsplan och budget 2023 

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar 

utbildningsnämnden om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner 

att så är fallet och att utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
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§ 8 Internkontroll helårsuppföljning 
Diarienummer: UN 2021/1478 

Föredragande: Niklas Sandman 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna internkontroll 2022. 

Ärendebeskrivning 

Internkontroll innebär att säkerställa att vår verksamhet fungerar på ett sätt som 

ger förutsättningar för en ändamålsenlig verksamhet. Internkontroll omfattar med 

andra ord all verksamhet med dess processer, rutiner och system. 

Varje år beslutar utbildningsnämnden om en internkontroll som 

utbildningsförvaltningen kontrollerar under året. Inför det att nämnden beslutar 

om internkontroll så har utbildningsförvaltningens ledningsgrupp tagit fram en 

”bruttorisklista” där en mängd olika potentiella risker listas och analyseras utifrån 

en ”risk- och väsentlighetsanalys”. Utifrån bruttorisklistan och den analys som 

utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har gjort så väljer utbildningsnämnden ett 

visst antal risker som ska kontrolleras.  

Under 2022 har nedanstående risker kontrollerats: 

• Forum för inflytande för vårdnadshavare enligt SFS 2010:800 Kap 4. 13§ - 

Undersöka vårdnadshavares möjlighet till inflytande i enheternas 

kvalitetsarbete via olika forum. 

• Dokumenthanteringsplanens efterlevnad - Kontrollera så att 

dokumenthanteringsplanen efterlevs. 

• Rutin om utredning av frånvaro - Kontrollera så att rutinen är 

implementerad i våra verksamheter och efterlevs. 

• Uppgifter till SCB, modersmål, ÅP - Kontrollera så att de uppgifter som vi 

under hösten rapporterar till SCB stämmer överens med verkligheten. 

I alla kontroller förutom den sista har mindre avvikelser hittats.  

När det kommer till forum för inflytande för vårdnadshavare så behöver arbetet 

fortsätta under 2023 och kommer så att ske under ledning av respektive skolchef.  

Dokumenthanteringsplanen är i stort behov av revidering och även detta arbete 

kommer att fortsätta under 2023 under ledning av förvaltningens handläggare.  

Gällande rutin om utredning av frånvaro konstateras att vissa förenklingar kan 

göras i rutinen så att den på så vis blir mer enkel att följa. Fortsatt kontroll 

kommer att genomföras under 2023. 
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Beslutsunderlag 

Internkontrollplan 2022 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut 

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att godkänna internkontroll 

2022. 

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar 

utbildningsnämnden om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner 

att så är fallet och att utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
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§ 9 Fastställande av sammanträdestider 2023 
Diarienummer: UN 2022/1328 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att fastställa förslag på sammanträdestider med 

justering att nämndens sammanträde börjar klockan 14.00. 

Ärendebeskrivning 

Utbildningsnämnden beslutade den 23 november 2022 att preliminärt fastslå 

förslag på sammanträdestider för 2023 och beslutade den 14 december 2022 att 

sammanträdet i januari 2023 äger rum den 25e kl. 14.00.  

Nämnden som tillträder den 1 januari 2023 ska fatta beslut om sammanträdestider 

för perioden februari – december 2023. 

Ursprungsförslaget har justerat med hänsyn till sammanträdesdagar för 

kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Ordföranden i utbildningsnämnden har även föreslagit att tidpunkten för 

nämndsammanträdets öppnande flyttas till kl. 13.15.  

Beslutsunderlag 

Utbildningsnämndens sammanträdestider 2023 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut 

Fastställa förslag på sammanträdestider för utbildningsnämnd och arbetsutskott 

för perioden februari – december 2023. 

Yrkanden 
Samuel Gustavsson (SD) yrkar att nämndsammanträdena börjar klockan 14.00. 
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§ 10 Information och rapporter 

Ankomst-

datum 
Åtgärd/Handling Avs./mott. Ärendenummer 

2022-12-15 Klagomål/Magazin 24 Privatperson UN 2022/1714 

2022-12-14 Utredning och svar Utbildnings-

förvaltningen 

UN 2022/863 

2022-12-15 Synpunkter Nibbleskolan  Privatperson UN 2022/1811 

2022-12-15 Synpunkter Nibbleskolan  Privatperson UN 2022/1813 

2022-12-15 Synpunkter från privatperson 

Nibbleskolan  

Privatperson UN 2022/1814 

2022-12-19 Klagomål Nibbleskolan Privatperson UN 2022/1828 

2022-12-19 Rapport, granskning KPMG KPMG UN 2022/1827 

2022-12-16 Svar på klagomål Utbildnings-

förvaltningen 

UN 2022/1828 

2022-12-27 Kommunicering Utbildnings-

förvaltningen 

UN 2022/1854 

2022-12-27 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen UN 2022/1855 

2022-12-27 Skolinspektionen Skolinspektionen UN 2022/1813 

 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 
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§ 11 Delegationsbeslut 
 
Förteckning över beslut fattade i delegation: 
Förvaltningschef 

Beslut om Tillförordnad förvaltningschef för en period om max två månader 

Beslut nr 43–44, 2022 

Beslut om att utse attestanter inom nämndens verksamhetsområde 

Beslut nr 45, 2022 

Beslut om nedsättning/befrielse från avgift för plats i förskola/fritidsverksamhet 

Beslut nr 46–48, 2022 

Beslut om fastställande av bidragsbelopp, samt beslut om att lämna bidrag till  

fristående förskola 

Beslut nr 49–50, 2022 

Upphandling och inköp 

Beslut nr 51, 2022 

Skolskjutssamordnare 

Beslut om kostnadsfri skolskjuts i hemkommunen 

Beslut nr 74–102, 2022 

Skolchef Ullvigymnasiet 

Beslut om anställning, samt lön/anställningsvillkor vid ny och återanställning 

Beslut nr 4–5, 2022 

Rektor Ullvi 1 

Beslut om avstängning 

Beslut nr 1, 2022 

Rektor Kolsva skolområde 

Beslut om anställning, samt lön/anställningsvillkor vid ny och återanställning 

Beslut nr 20–23, 2022 

Rektor Lärkans enhet 

Beslut om plats i förskola utöver vad som följer av SkolL 8 kap. 5-6 §§ 

Beslut nr 12–13, 2022 

 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 
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§ 12 Återrapportering av frånvaro 
 

Utredningar av elevers upprepade eller längre frånvaro 

Inga inkomna utredningar under perioden. 

 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 
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§ 13 Förvaltningschefen informerar 

• Extern granskning av betalkorten inom kommunen.  

 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

 


