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Protokoll för Utbildningsnämnden 
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Justering  

Plats: Kommunhuset, Skutskär 
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 Amal Khalilova  

Ordförande:   

 Jan-Åke Olsson  

Justerare:   

 Mona Hansson   

 

 

ANSLAG / BEVIS 
Utbildningsnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras i kommunhuset. 

 

Sammanträdesdatum 2021-11-09  
Datum då anslaget sätts upp   
Datum då anslaget tas ned   

Underskrift   
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 Utbildningsnämnden Sida 
 2021-11-09 2 
   
 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 

Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Jan-Åke Olsson (S)  
Pernilla Friman (S)  
Birgitta Thunholm (C)  
Michaela Steadson (V)  
Monica Lindeberg (M)  
Sandra Andersson (SD)  
Mona Hansson (KV)  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Shaher Al-Saghbini (S)  Katrin Jakobsson (S)  
Maj-Britt Jakobsson (SD)  Glenn Grylin (SD)  

Övriga närvarande 
Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Inga-Lil Tegelberg (S)  
Anett Aulin (V)  
Linda Långs (KD)  
Martin Sahlberg (M)  
Hans Henriksson (KV)  

Övriga deltagare 
Namn Paragrafer Befattning 
Per-Anders Olsson  Förvaltningschef 
Amal Khalilova  Nämndsekreterare 
Anna Wenngren Muhr  Verksamhetsutvecklare 
Maria Matsson 118-120 Förvaltningsekonom 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-11-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 118 Godkännande av dagordning 
  

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner dagordningen.  
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 Utbildningsnämnden 
 2021-11-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 119 Enkel uppföljning september 2021  
Diarienr 
2021/33 Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner den enkla uppföljningen för september 
2021 och uppdrar till förvaltningen att skarpt arbeta med de kortsiktiga och 
långsiktiga åtgärderna för en budget i balans.  

 
Beslutsunderlag 
 Enkel uppföljning september 2021 

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-11-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 120 Sammanträdesplan 2022 
Diarienr 
2021/70 Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner sammanträdesplan 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Varje höst tar förvaltningen fram ett förslag till sammanträdesplan för 
nästkommande år. Respektive beslutsinstans fastställer sedan sina 
sammanträdesdatum.  
När förslaget arbetas fram är det en mängd olika faktorer som förvaltningen 
har att förhålla oss till. En del av dessa är sådant som är fastslaget i 
kommunallagen, till exempel att årsredovisningen ska upprättas senast den 
15 april av kommunstyrelsen. Andra är lokala önskemål så som att varje 
nämnd ska sammanträda ungefär 1 gång per månad (med uppehåll över 
sommarmånaderna), helst inga sammanträden på torsdagar eller fredagar 
och helst en egen ”sammanträdesdag” per nämnd. Det finns även önskemål 
om att inte dela på dagar, det vill säga att en nämnd sammanträder på 
förmiddagen och en annan på eftermiddagen, något som annars hade kunnat 
underlätta framtagandet av en sammanträdesplan. Kommunfullmäktige har 
också beslutat (2013-02-20) att ”i största mån inte förlägga sammanträden 
under eller i anslutning till skolloven”.   
Utöver det ovan nämnda så har kommunen endast en lokal för politiska 
sammanträden och nästkommande år är det dessutom valår. Något som 
sällan finns utrymme att ta hänsyn till men som också är viktigt är 
sekreterarnas arbetsmiljö och att andra interna processer (framtagandet av 
visst beslutsunderlag) påverkas av hur nämndernas sammanträden är 
planerade.  
Med denna bakgrund föreslår förvaltningen att sammanträdesplanen 
fastställs och då med följande undantag från upprepade önskemål:  

 11 april sammanträder kommunstyrelsen på en måndag, på påsklovet  
 10 november sammanträder utbildningsnämnden på en torsdag  
 20 juni sammanträder fullmäktige på en måndag  
 18 mars sammanträder samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott på 

en fredag 
 Utbildningsnämnden och omsorgsnämnden har vissa dagar 

planerade till tisdagar och andra onsdagar 
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 Utbildningsnämnden  
 2021-11-09 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 Sammanträdesplan 2022 
 Tjänsteskrivelse/Malin Persson daterad 2021-10-18 

 
Beslutet lämnas till 
 Kommunsekreterare Malin Persson  
 Nämndsekreterare Amal Khalilova 

6



 Utbildningsnämnden 
 2021-11-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 121 Simundervisning förskoleklass 
Diarienr 
2021/68 Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner inte förvaltningens förslag att upphäva 
beslutet att genomföra simundervisning i föreskoleklass. 

 
Reservationer och särskilda uttalanden 
Birgitta Thunholm (C) reserverar sig mot beslutet.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Det finns beslut i Utbildnings- och omsorgsnämnden att bedriva 
simundervisning i förskoleklass. Initiativet kom från förvaltningen. Syftet 
med beslutet var att kunna prioritera baskunskaper i åk 1-3 genom att lägga 
simundervisning i förskoleklass där det inte finns en timplan. Detta då man 
inte skulle behöva ta av undervisningstiden i åk 1-3. Dock ingår 
simundervisning i kursplan för Idrott och hälsa i åk 1-3 så för att uppfylla 
kraven i läroplan och kursplan måste simundervisning bedrivas i åk 1-3.Då 
kommunen inte har en egen simhall har vi mycket stora problem att få 
bassängtider och simlärare hos andra kommuner. Kommunerna fördelar 
tider till sina egna verksamheter först. De tider kommunen får tillgång till 
måste reserveras för obligatorisk simundervisning på låg-, mellan- och 
högstadiet. Fokus i förskoleklass blir vattenvana och vattenlek. På lågstadiet 
kan eleverna vara mogna för mer simundervisning. Förvaltningen föreslår 
att simundervisning i förskoleklass tas bort och ersätts av den enligt 
kursplan i Idrott och hälsa obligatoriska simundervisningen på lågstadiet. 
Tidigare beslut  om simundervisning i förskoleklass upphävs. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse/Anna Wenngren Muhr daterad 2021-10-15 

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
 Verksamhetsutvecklare Anna Wenngren Muhr 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-11-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 122 Revidering av dokumenthanteringsplan för UN 
Diarienr 
2021/65 Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner redovisat förslag till 
dokumenthanteringsplan.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Varje myndighet (nämnd) i kommunen ansvarar för sina allmänna 
handlingar. Enligt tryckfrihetsförordningen har var och en rätt att, med vissa 
undantag, ta del av dessa handlingar och de måste därför hållas ordnade så 
att de vid en begäran enkelt kan tas fram.  
 
Dokumenthanteringsplanen kan beskrivas som ett verktyg för att hålla en 
god ordning och överblick över de allmänna handlingarna. Planen beskriver 
en mängd handlingar och handlingstyper som förekommer ute i 
verksamheterna och reglerar om och när en handling skall gallras (förstöras) 
eller slutarkiveras. Utgångspunkten är helt enkelt att de allmänna 
handlingarna ska bevaras, om inte myndigheten tagit beslut om att de får 
gallras. Det innebär att om en handlingstyp inte beskrivs i 
dokumenthanteringsplanen är gallring inte tillåten. Står det däremot ”gallras 
vid inaktualitet” innebär det att en handling kan gallras när den inte längre 
behövs i verksamheten. Reglerna för gallring återfinns i arkivlagen. Där står 
att det vid gallring alltid ska beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet 
och att det arkivmaterial som återstår skall kunna tillgodose rätten att ta del 
av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och 
förvaltningen och forskningens behov. Beslut om bevarande och gallring 
gäller tills vidare, det vill säga tills dess att ett nytt beslut fattas. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-15/Amal Khalilova 
 Förvaltningens förslag till reviderad dokumenthanteringsplan  

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson  
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 Utbildningsnämnden 
 2021-11-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 123 Liv och hälsa ung 2021 - återrapportering 
  

Förvaltningschef Per-Anders Olsson och verksamhetsutvecklare Anna 
Wenngren Muhr håller en kort föredragning. 
Samarbetet kring resultat från liv och hälsa ung 2021 är 
förvaltningsövergripande. Det som undersöks just nu är vad ungdomar 
efterfrågar för att sedan komma med en åtgärdsplan. 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-11-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 124 Elevstatistik per 2021-10-15 
Diarienr 
2021/69 

 
Elevstatistik per 2021-10-15 läggs till handlingarna.  

 
 
 
 
 

10



 Utbildningsnämnden 
 2021-11-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 125 Redovisning/uppföljning av ansökningar om 
statsbidrag 

 
 

 
Verksamhetsutvecklare Anna Wenngren Muhr håller en föredragning.  
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 Utbildningsnämnden 
 2021-11-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 126 Uppdragslistan 
  

Uppdragslistan läggs till handlingarna.  
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 Utbildningsnämnden 
 2021-11-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 127 Årsplanering 
  

Årsplanering läggs till handlingarna.  
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 Utbildningsnämnden 
 2021-11-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 128 Verksamhetsinformation 
  

Förvaltningschef Per-Anders Olsson informerar om covid-19 och att det i 
nuläget inte finns någon smitta inom utbildningsförvaltningen. Successiv 
återgång till vanliga rutiner. Vissa restriktioner finns kvar på skolor.  
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 Utbildningsnämnden 
 2021-11-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 129 Meddelanden och rapporter 
  

Följande meddelanden och rapporter redovisas: 
 Beslut från KS gällande delårsrapport 2021 
 Rekvisition ht 21 karriärtjänster  
 Rekvisition ht21 lärarlönelyftet 
 Beslut från Skolverket  
 Beslut från Skolverket  
 Rekvisition ht21 lärarassistenter  
 Protokoll UNAU 2021-10-26 
 Beslut från UN gällande val av kontaktpolitiker  
 Beslut från UN gällande val av kontaktpolitiker  
 Beslut från UN gällande val av kontaktpolitiker  
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 Utbildningsnämnden 
 2021-11-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 130 Övriga frågor 
 

  1. När blir kontaktpolitiker kallade till samråd?  
2. Hur går det avseende Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2021?  
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