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Datum

2022-01-25

Utbildningsnämnden

Plats och tid

Köpings kommun, Liljekonvaljen förvaltningshuset, samt Teams.
14:08-15:52

Beslutande

Mats Lindgren (M) ordf.
Marie Brohlin (S) §§ 1–6, 10
Jesper Eriksson (S),
ersätter Roger Eklund (S)
Ulrik Larsson (S)
Tommy Viklund (S),
ersätter Marie Forsberg (S)
David Rutström (S)

Gordana Jovanovic (S),
ersätter Mikael Gunnarsson (M)
Stefan Lundborg (V)
Bernt Bergsten (C)
Samuel Gustavsson (SD)
Susanne Arvidsson (SD)

Övriga deltagande

Ersättare

Tjänstemän

Eva Enqvist Olsson (V)
Anna-Carin Ragnarsson (KD),
ersätter Marie Brohlin §§ 7–9
Maria Liljedahl (SD)
Sani Singh Huttunen (SD)

Lars Holmgren, ekonom §§ 6, 10
Johanna Nordström, nämndsekreterare
Susanne Ekholm, verksamhetschef förskolan § 5
Patric Gill, verksamhetschef måltidsenheten
Anna Ulfves, verksamhetschef gymnasiet § 10
Pär Ellmin, verksamhetschef grundskolan §§ 4–5
Niklas Sandman, kvalitetsutvecklare § 7
Peter Sundström, utredare § 8
Camilla Andersson, medicinskt ansvarig
skolsköterska § 4

Justerare

Ulrik Larsson

Paragrafer §§ 1–10

Plats och tid för justering

Förvaltningshuset,

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerande

………………………………………….
Ulrik Larsson

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Utbildningsnämnden
2022-01-25

Sammanträdesdatum
Datum för anslags
uppsättande

§§ 1–10
Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats för
protokollet

Utbildningsförvaltningen, Förvaltningshuset

Underskrift

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-01-25
Utbildningsnämnden

Un § 1
Information och rapporter
Ankomstdatum
2021-12-15
2021-12-20
2021-12-20
2021-12-27
2021-12-27
2022-01-03

2022-01-11
2022-01-11

2022-01-10

Åtgärd/Handling

Avs./mott.

Ärendenummer

Synpunkter på restaurang- Privatperson
UN 2021/653
och livsmedelsprogrammet
Protokollsutdrag från
Kommunfullmäktige UN 2021/1916
kommunfullmäktige
Samordnares/huvudmans
redovisning 2021
Beslut från
Skolinspektionen
Beslut från
Skolinspektionen
Protokollsutdrag samt
kompetensförsörjningsstrat
egi 2021–2027
Protokollsutdrag samt
motion Språktest
Protokollsutdrag samt
motion Upphandling
livsmedel

Skolverket

UN 2020/815

Skolinspektionen

UN 2020/1321

Skolinspektionen

UN 2020/1321

Kommunstyrelsens
AU
Kommunstyrelsens
AU

UN 2022/37

Beslut från
Skolinspektionen

Skolinspektionen

UN 2021/1025

Kommunfullmäktige UN 2022/2

UN 2022/38

Sammanträdesprotokoll
Ungdomsfullmäktige 7
december 2021
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.

Un § 2
Delegationsbeslut
Förteckning över beslut fattade i delegation:
Ordförande
Beslut i brådskande ärenden där utbildningsnämndens beslut inte kan inväntas
Beslut nr 1–5, 2022
Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2022-01-25
Utbildningsnämnden

Forts. delegationsbeslut Un § 2
Förvaltningschef
Nya anbud/avtal
Beslut nr 53–54, 2021
Rektor Palettens enhet
Förordnande
Beslut nr 24–28, 2021
Rektor Lärkans enhet
Förordnande
Beslut nr 7–10, 2021
Rektor Karlbergsskolan
Förordnande
Beslut nr 17–19, 2021
Rektor Kolsva förskoleområde
Förordnande
Beslut nr 55, 2021
Rektor Kolsva skolområde
Förordnande
Beslut nr 1, 2021
Beslut om förskola utöver vad som följer av SkolL, 8 kap. 5–6 §§
Beslut nr 56–98, 2021
Skoladministratör placeringsenheten
Beslut om plats i fritidshem utöver vad som följer av SkolL 14 kap. 5 §
Beslut nr 10–12, 2021
Rektor Munktorps förskola
Beslut om förskola utöver vad som följer av SkolL, 8 kap. 5–6 §§
Beslut nr 19–27, 2021
Rektor Skogsborgens enhet
Beslut om förskola utöver vad som följer av SkolL, 8 kap. 5–6 §§
Beslut nr 39–40, 2021

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att notera delegationsbesluten.
Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2022-01-25
Utbildningsnämnden

Un § 3
Återrapportering
Utredningar av elevers upprepade eller längre frånvaro
Inga inkomna utredningar.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.

Au § 10
Un § 4
Elevhälsans medicinska insats
Verksamhetschef för grundskolan och elevhälsan samt medicinskt ansvarig
skolsköterska informerar om elevhälsans medicinska insats. Varje år upprättas en
patientsäkerhetsberättelse som delges utbildningsnämnden. Kommer att tillsättas en
kvalitetsgrupp.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.

Au § 5
Un § 5
Förvaltningschefen informerar
- Skolinspektionen har genomfört en tillsyn av Scheeleskolan och huvudman
gällande likvärdiga betyg. Huvudmannen ska inkomma med svar på
utredningen. Det som granskades var hur man säkerställer att det inte skiljer så
mycket mellan nationella prov och betyg samt hur man säkerställer att det är
likvärdigt mellan skolorna.
- Förhandling med fackliga parter enligt MBL §11 gällande underlag för
upphandling av moduler som ska ersätta Nyckelbergsskolan under tiden den nya
skolan byggs.
- Covid-19: Stor sjukfrånvaro bland personal, främst inom förskolan och
grundskolan.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.
Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2022-01-25
Utbildningsnämnden

Au § 6
Un § 6

Dnr 2022/39

Bokslut med årsredovisning
Ekonomen redogör i ärendet. Utbildningsnämnden redovisar ett budgetöverskott på
12,5 mkr för 2021. De verksamheter som visar störst överskott är förskoleverksamhet
samt försäljning/köp gymnasieutbildningar. De verksamheter som visar ett underskott
är förvaltningsledning, grundskoleverksamhet, grundsärskolan och gymnasieskolan.
Överskott på investeringsmedel á 1,935 mkr, önskas ombudgeteras till år 2022.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021
Ombudgetering av investeringsanslag
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att godkänna bokslut med årsredovisning samt
att ställa sig bakom förslaget för ombudgetering av investeringsbudget.

Au § 7
Un § 7

Dnr 2020/1758

Internkontroll - helårsuppföljning
Kvalitetsutvecklaren föredrar ärendet. Utbildningsförvaltningen har granskat fyra
områden under 2021. Samtliga kontroller har genomförts och visar på att vissa brister
finns. Förvaltningen kommer fortsätta att arbeta med samtliga granskningsområden.

Beslutsunderlag
Internkontrollplan 2021
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att godkänna internkontrollen
samt att en uppföljning redovisas under nämndens sammanträde den 24 maj.

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2022-01-25
Utbildningsnämnden

Au § 8
Un § 8

Dnr 2022/22

Information och revidering av rutin för pedagogiskt pris
Utredaren föredrar ärendet och går igenom föreslagna förändringar:
- Inte möjligt att nominera sig själv.
- Preciseringar kring arbetsgruppens roll; kvalitetsgranskning och
marknadsföring.
- Nämnden ska årligen inte godkänna varje person i förslagskommittén utan
beslutar om sammansättningen av funktioner.

Beslutsunderlag
Rutin samt årshjul för köping kommuns två pedagogiska priser.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att fastställa föreslagna förändringar samt
att notera informationen.

Au § 9
Un § 9

Dnr 2021/1240

Fastställande av sammanträdestider 2022
Utbildningsnämnden beslutade den 27 oktober 2021 att preliminärt godkänna
förslaget på sammanträdesdagar för 2022 samt att på sammanträdet i januari fatta
beslut om ett slutgiltigt godkännande.
Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens sammanträdestider 2022
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att fastställa sammanträdestiderna för 2022.

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2022-01-25
Utbildningsnämnden

Au § 12
Un § 10

2022/23

Chromebooks
Utbildningsnämnden har tidigare beslutat att handla upp och införa Chromebooks
som digitalt läroverktyg (dator) för eleverna på Ullvigymnasiet och byta ut de
läroverktygen som används idag. Det beslutet var en del i en planerad effektivisering av
verksamheten. Vid den aktuella upphandlingen kravställdes att datorernas
utbildningsrelaterade programvara skulle kunna gå att använda i offlineläge obehindrat,
dvs. när eleverna för tillfället inte har tillgång till internet. Under hösten 2021
uppdagades att så inte var fallet, datorerna kan inte användas obehindrat i offlineläge,
vilket riskerar att begränsa datorernas funktionalitet och användbarhet för eleverna och
av den anledningen bedömer utbildningsförvaltningen att införandet av Chromebooks
inte är möjligt att genomföra på ett bra och ändamålsenligt sätt. Ur ett
likvärdighetsperspektiv är det heller inte optimalt att eleverna riskerar att bli beroende
av den surfkapacitet som finns hemma för att kunna använda läroverktyget fullt ut.
Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar att avbryta
övergången till Chromebooks tills vidare med hänvisning till de ändrade
förutsättningarna och att nuvarande digitala läroverktyg som används av eleverna på
Ullvi får kvarstå under max ett (1) år tills förvaltningen har hunnit utreda andra
alternativ.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, övergång till nya datorer på Ullvigymnasiet.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att avbryta övergången till Chromebooks tills vidare med hänvisning till de ändrade
förutsättningarna och att nuvarande digitala läroverktyg som används av eleverna
på Ullvi får kvarstå under max ett (1) år tills förvaltningen har hunnit utreda andra
alternativ, samt
att utbildningsförvaltningen redovisar för nämnden under sammanträdet den 20 april
hur långt utredningen kommit.

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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