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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-01-27

Plats och tid

Nödinge kommunhus och Teams, kl. 09.00 -15.00
Ajournering kl: 9.55-10.15 samt 11.45-13.00

Beslutande

Erik Liljeberg (M), ordförande
Johnny Sundling (S), förste vice ordförande

Beslutande via ljudoch bildöverföring

Jenny Sandqvist (MP), andre vice ordförande
Ingrid Inhammar (S)
Toni Andersson (S)
Tage Lindström (KD) ersätter Jonas Molin (-)
Elinor Gandee (V)
Lina Bodestad (C)
Lena Camp (SD)
Robert Roos (SD)
Eva Lans Samuelsson (L)

Närvarande
ersättare via ljudoch bildöverföring

Carina Ackerfors (S)
Gunnar Skaven (S)
Aree Said Gaff (S)
Johan Bankel (M)
Oliver Andersson (M)
Anders Börjesson (V)
Alexis Tranmarker (SD)
Sven Nicolaisen (AD)

Övriga närvarande

Se sida 2

Utses att justera

Johnny Sundling

Justeringens plats
och tid

Kommunhus Nödinge, Ale Torg 7, 2021-02-02
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Ordförande
Erik Liljeberg
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-01-27

Övriga närvarande

Åsa Ericson, sektorchef
Eva Ljungmark, nämndsekreterare
Jenny Björkman, administrativ chef
Fredrik Blomquist, Lärarförbundet
Jenny Johansson, Lärarnas riksförbund
Atbin Vali Ababaf,controller § 3
Susanna Nevala, controller § 3
Mattias Lunding, kommunarkivarie § 4
Ulla-Stina Millton, verksamhetschef grundskola F-6 § 7
Helene Petersson, verksamhetschef grundskola 7-9,
gymnasium, särskola och vuxenutbildning § 7-8 och 13
Julia Carlsson, Borås Högskola § 11
Pernilla Slitebo (FiA) § 11
Renée Palmnäs (FiA) § 11

TILLKÄNNAGIVANDE
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på anslagstavlan på
Ale kommuns webbplats.
Organ

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-01-27

Datum för anslags uppsättande

2021-02-04

Datum för anslags nedtagande

2021-02-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus Nödinge

Intygar

Eva Ljungmark

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-01-27

Innehåll
UBN § 2
UBN § 3
UBN § 4
UBN § 5
UBN § 6
UBN § 7
UBN § 8
UBN § 9
UBN § 10
UBN § 11
UBN § 12
UBN § 13
UBN § 14
UBN § 15
UBN § 16

Fastställande av föredragningslista
Månadsuppföljning per november 2020
Gallring av nationella prov och terminsbetyg
Internkontrollplan 2021
Systematiskt arbetsmiljö-arbete, redovisning olycksfall
och tillbud
Kunskapsuppföljning 2020 Sammanställning
höstterminsbetygen
Distansundervisning för grundskolor 7-9
Beslut om fjärr- och distansundervisning
Tillitsbaserad styrning Tillitsdialoger våren 2021
Uppdrag intraprenad
Förskola för alla barn SOU 2020:67
Aktuellt från sektorn
Redovisning av delegeringsbeslut
Delgivningar
Information och övriga frågor

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-01-27

UBN § 2

Dnr UBN.2021.1

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Utbildningsnämnden fastställer föredragningslistan, vilken kompletterats med en
punkt 16.
Sammanfattning
Följande ärende lades till på föredragningslistan efter kallelsens publicering:
UBN.2021.55 - Stängning av Hövägens förskola 28-29 januari 2021

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-01-27

UBN § 3

Dnr UBN.2020.2

Månadsuppföljning per november 2020
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning
Periodens positiva utfall hittills beror till stor del på effekter av Coronapandemin.
De ökade sjuktalen har lett till minskade
personalkostnader samtidigt som enheterna inte lyckats tillsätta
vikarier i önskad grad. I november kom statlig ersättning för
ytterligare två månader gällande sjukfrånvaron vilket förbättrat
resultatet. Detta sammantaget gör att avvikelsen för perioden
är drygt +13,9 mkr bättre än budget.
Utvecklingsreserven har belastats av en återbetalning till Skolverket
på drygt 2 mkr vilket inte funnits med i tidigare uppbokningar och
således får en direkt resultatpåverkan. Under hösten kommer utvecklingsreserven
nyttjas till framförallt volymförändringar inom grundskolan, vilket sammantaget
medför en försämrad prognos.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Månadsuppföljning per november 2020

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-01-27

UBN § 4

Dnr UBN.2020.396

Gallring av nationella prov och terminsbetyg
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att samtliga nationella prov upprättade från och med
2015-01-01 gallras efter fem (5) år.
Utbildningsnämnden beslutar att samtliga terminsbetyg upprättade från och med
2015-01-01 gallras efter fem (5) år.
Sammanfattning
Allmänna handlingar kräver gallringsbeslut för att kunna gallras (förstöras).
Följande handlingstyper är i behov av gallringsbeslut inom Utbildningsnämndens
verksamhet.
Nationella prov: I alla tider har man inom Ales skolor levererat nationella prov i
svenska till kommunarkivet. Då efterfrågan på dessa nationella prov är så gott som
obefintlig föreslår förvaltningen att alla nationella prov upprättade från och med
2015-01-01 gallras 5 år efter att de upprättats. Då det inom de så kallade
intensivdatakommunerna, exempelvis Göteborg och Gotland, finns bevarandekrav
på samtliga nationella prov bedömer förvaltningen att det finns ett tillräckligt
forskningsunderlag.
Terminsbetyg: Då erfarenheten visar att efterfrågan från medborgare till största
delen rör slutbetyg bedömer förvaltningen att det är överflödigt att bevara
terminsbetyg. Om det skulle komma en förfrågan om ett terminsbetyg i framtiden
går de att återskapa från betygskatalogerna som bevarats. Även terminsbetyg som är
upprättade efter 2015-01-01 föreslås att gallras efter 5 år.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande UBN; Gallring av nationella prov och terminsbetyg
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
utbildningsnämnden beslutar i enlighet med detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunarkivarien
Administrativ chef, sektor Utbildning

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-01-27

UBN § 5

Dnr UBN.2020.591

Internkontrollplan 2021
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa internkontrollplan för 2021.
Sammanfattning
Nämnderna ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6§ se till att den interna
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.
En risk- och väsentlighetsanalys har gjorts inom följande områden: ekonomi,
regelverk och verksamhet. När risker identifierats genomförs en riskvärdering. De
risker som ska hanteras omfattas av förslag till internkontrollplan.
Internkontrollplanen syftar till att skapa förutsättningar för ordning och reda,
förtroende och utveckling samt bygga och stödja trygghet och tillit.
Internkontrollplanen kompletteras av checklista med fokus på uppfyllelse av
skollagens krav. Internkontrollplanens kontrollpunkter har sitt ursprung i gemensamt
identifierade risker och ska vidare bidra till att stärka ändamålsenligheten,
effektiviteten och rättssäkerheten inom utbildningsnämndens verksamhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Internkontrollplan 2021 Utbildningsnämnden
Checklista till internkontrollplan 2021
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
utbildningsnämnden beslutar i enlighet med detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering:

Sektorchef sektor utbildning
Verksamhetsutvecklare
För kännedom:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-01-27

UBN § 6

Dnr UBN.2020.593

Systematiskt arbetsmiljö-arbete, redovisning olycksfall
och tillbud
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.
Sammanfattning
Det finns gott stöd som visar att ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete i
vardagen är en viktig friskfaktor på arbetsplatsen och en viktig förutsättning för en
effektiv och välfungerande verksamhet med engagerade medarbetare, god kvalitet
och nöjda brukare/invånare. Därav är det viktigt för sektorn att alla enheter arbetar
systematiskt med arbetsmiljön och använder sig av en variation av olika underlag
för att förbättra både den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön.
Ett av underlagen är rapportering och uppföljning av olycksfall och tillbud. Under
hösten 2019 implementerade Ale kommun ett nytt verktyg för rapportering,
uppföljning och statistik för olycksfall/skador och tillbud.
Under 2020 har 250 tillbud och 95 skador rapporterats inom sektor utbildning. De
flesta tillbud har rapporterats inom grundskolans verksamhetsområde, medan
skadorna är mer jämnt fördelade.
De två diagrammen nedan visar tillbud och skador uppdelat per verksamhetsområde.

Antal rapporterade personaltillbud fördelade på verksamheter 2020.
Källa verksamhetssystem Stella, Ale

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-01-27

Antal rapporterade personalskador fördelade på verksamheter 2020.
Källa verksamhetssystem Stella, Ale

Åtta av de rapporterade skadorna som har lett till frånvaro. 78 procent av skadorna
klassas som olycksfall i arbetet och 19 procent sjukdom eller annan ohälsa i arbetet,
medan resterande tre procent har skett under färd.
I statistiken framgår det inte vad en stor del av tillbuden är, men i 40 procent av
tillbuden anges kategorin Tillbud att bli skadad av person (även oavsiktligt) / våld
som orsak. I många fall har inte heller platsen rapporterats, men i 24 procent anges
att tillbudet var i en utbildningslokal, och i 26 procent i undervisning.
De två diagrammen nedan visar procentuell fördelning av yrkeskategorierna som
anmält skada och tillbud.

Tillbud procentuellt fördelade på yrkeskategorier. Källa verksamhetssystem Stella, Ale

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-01-27

Skador procentuellt fördelade på yrkeskategorier. Källa verksamhetssystem Stella, Ale

Åtgärder

Av statistiken framgår att 214 händelser är åtgärdade och avslutade, 32 är under
utredning och övriga 99 är ännu inte åtgärdade. Varje enhet ska arbeta kontinuerligt
och systematiskt med uppföljning och åtgärder tillsammans med lokala
skyddsombud. På IFM-möten och sektorns skyddskommitté går sektorledning
igenom underlaget tillsammans med fackliga företrädare och skyddsombud.
Ett dialogforum kring arbetsmiljö med sektorledning, fackliga företrädare och
utbildningsnämnden planeras under 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande UBN Systematiskt arbetsmiljöarbete, redovisning olycksfall och
tillbud

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-01-27

UBN § 7

Dnr UBN.2020.6

Kunskapsuppföljning 2020 Sammanställning
höstterminsbetygen
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.
Sammanfattning
Terminsbetyg hösten 2020

Höstens betygsresultat för årskurs 6-9 redovisas här i korthet. En analys av
resultaten kommer i årsredovisningen som presenteras för utbildningsnämnden i
februari.
Betygsresultaten för hösten ligger med undantag för årskurs 7 på en stabil nivå
jämfört med föregående år.
Årskurs 6

I årskurs 6 har 71 procent av eleverna nått kunskapskraven i alla ämnen, något större
andel än föregående år. I riket som helhet nådde 73,5 procent av eleverna
kunskapskraven i alla ämnen våren 2020. Betygen för höstterminen i årskurs 6 är
inte alltid fullständiga eftersom det inte är säkert att alla elever har hunnit ha alla
ämnen.
Årskurs 7

I årskurs 7 har andel elever som nått kunskapskraven i alla ämnen minskat kraftigt
sen förra hösten. Diagrammet nedan visar förändring över tid för årskurs 7,
höstterminsbetyg 2014-2020.

Andel elever uppdelat på flickor och pojkar i årskurs 7 som nått kunskapskraven i alla ämnen, HT
2014-2020. Källa: lokal statistik från verksamhetssystem i Ale

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-01-27

Det finns en variation mellan skolorna, men framförallt är inomskolvariationen stor,
alltså en stor skillnad mellan klasserna inom samma skola. Resultatet är väsentligt
lägre än samma elever hade efter vårterminen i årskurs 6, då 74 procent av eleverna
nådde kunskapskraven i alla ämnen.
Årskurs 8

I årskurs 8 är det ungefär samma andel av eleverna som nått kunskapskraven i alla
ämnen som hösten 2019. Det är ungefär samma andel som när samma elever gick i
årskurs 7 förra hösten. Diagrammet nedan visar förändring över tid för årskurs 8,
höstterminsbetyg 2014-2020.

Andel elever uppdelat på flickor och pojkar i årskurs 8 som nått kunskapskraven i alla ämnen, HT
2014-2020. Källa: lokal statistik från verksamhetssystem i Ale

Årskurs 9

I årskurs 9 har andel elever som nått kunskapskraven i alla ämnen ökat med fem
procentenheter jämfört med årskurs 9 hösten 2019. Även andel behöriga till
gymnasiet har ökat jämfört hösten 2019, medan meritvärdet är på samma nivå.
De tre diagrammen nedan visar förändring över tid avseende andel elever i årskurs 9
som nått kunskapskraven i alla ämnen, gymnasiebehörighet och meritvärde,
höstterminsbetyg 2014-2020.

Andel elever uppdelat på flickor och pojkar i årskurs 9 som nått kunskapskraven i alla ämnen, HT
2014-2020. Källa: lokal statistik från verksamhetssystem i Ale

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-01-27

Andel elever uppdelat på flickor och pojkar i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiet HT 2014-2020.
Källa: lokal statistik från verksamhetssystem i Ale.

Genomsnittligt meritvärde uppdelat på flickor och pojkar i årskurs 9, HT 2014-2020. Källa: lokal
statistik från verksamhetssystem i Ale.

Eleverna i årets årskurs 9 har resultat på samma nivå som de hade vårterminen i
årskurs 8, både avseende meritvärde och andel som uppnått kunskapskraven i alla
ämnen och behörighet till gymnasiet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande UBN Kunskapsuppföljning Terminsbetyg hösten 2020

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-01-27

UBN § 8

Dnr UBN.2021.16

Distansundervisning för grundskolor 7-9
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.
Sammanfattning
Sektorchef Åsa Ericson och verksamhetshetschef Helene Petersson informerar om
skolornas verksamhet under perioden med distans- och fjärrundervisning för elever i
Ale kommuns grundskolor årskurs 7-9.
Beslutsunderlag
Ordförandebeslut 2021-01-11 om distansundervisning för grundskolor
årskurs 7-9
Protokoll 2021-01-20 utbildningsnämndens arbetsutskott

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-01-27

UBN § 9

Dnr UBN.2021.21

Beslut om fjärr- och distansundervisning
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att elever får ges fjärr- och distansundervisning.
Utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt rektor att i enlighet med förordning
(2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid
spridning av viss smitta och i samråd med verksamhetschef samt i linje med
Smittskydd Västra Götalands inrådan bedöma och besluta om fjärr- eller
distansundervisning. Beslutet innefattar att rektor, för de fall distansundervisning
sker, ska avgöra om undervisningstiden ska avräknas mot den garanterade
undervisningstiden samt besluta om hur många undervisningstimmar som
distansundervisningen ska anses motsvara.
Beslutet gäller perioden 27 januari-30 juni, för årskurs 4-9 i grundskolor samt
gymnasieskola som drivs av Ale kommun.
Sammanfattning
För att kunna motverka och förebygga smittspridning av covid-19 i samhället så har
regeringen beslutat i SFS 2020:115 om undantagsbestämmelser från skollagens
bestämmelser om utbildningens utformning, omfattning och förläggning.
Bestämmelserna ger möjlighet att bedöma och besluta om fjärr- eller
distansundervisning.
Vid distansundervisningen ska beslut om hur många undervisningstimmar som
undervisningen anses motsvara samt om avräkning av undervisningstiden mot den
garanterade undervisningstiden.
Mot den bakgrunden förslås att rektor får i uppdrag att bedöma och fatta beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Beslut om fjärr- och distansundervisning
Beslutet skickas till
För vidare hantering:

Verksamhetschefer, sektor utbildning
Rektorer för årskurs 4-9 samt Ale gymnasium
Servicenämnden
För kännedom:

Kommunstyrelsen
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Kultur och fritidsnämnden

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-01-27

UBN § 10

Dnr UBN.2021.22

Tillitsbaserad styrning Tillitsdialoger våren 2021
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.
Sammanfattning
Temat för tillitsdialoger under våren 2021 är Hållbar kompetensförsörjning. Det är
ett område som står i fokus för nämndens arbete.
Ur nämndens verksamhetsplan med budget 2021 (sidan 10)
Nämndens arbete 2021
• Fortsätta tillitsdialogerna vars syfte att tillsammans skapa Ale-känsla förväntas
få effekt på behålla-perspektivet.
• Genomföra tillitsdialoger på temat Hållbar kompetensförsörjning våren 2021
för att gemensamt finna åtgärder för hållbar och likvärdig kompetensförsörjning
Tillitsdialoger genomföras via Teams i samtalsgrupper om cirka tio personer med en
samtalsledare som är politiker eller representant för sektorledningen.
Information om tema och innehåll i vårens tillitsdialoger tas upp vid kommande
nämndsammanträde.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Planering för tillitsdialoger våren 2021

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-01-27

UBN § 11

Dnr UBN.2020.320

Uppdrag intraprenad
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.
Sammanfattning
Julia Carlsson, Fil. Doktor i Offentlig förvaltning och verksam vid Borås Högskola,
presenterar forskningsrön och svarar på frågor om intraprenader som
organisationsform inom offentlig verksamhet.
Beslutsunderlag
Forskningsrapport Om intraprenad i tre kommuner, Julia Carlsson, Göteborgs
universitet
Utvärderingsrapport Intraprenad som driftsform för gymnasieskolan av Julia
Carlsson, vid Göteborgs universitet och Borås Högskola

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-01-27

UBN § 12

Dnr UBN.2021.5

Förskola för alla barn SOU 2020:67
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.
Sammanfattning
En ny statlig offentlig utredning med titeln Förskola för alla barn (2020:67) har
lämnats över i november 2020. Den tillsattes med uppdrag att lämna förslag som
syftar till att öka deltagandet i förskolan bland barn i 3-5 års ålder och föreslå hur
förskolans språkutvecklande arbete kan stärkas.
Utredningens direktiv innefattade:
· Föreslå åtgärder som kan öka deltagandet för barn 3-5 år
· Undersöka hur nyanländas barn kan få rätt till en obligatorisk språkförskola
· Föreslå åtgärder för att personalen ska ha rätt kompetens för språkutvecklande
arbete
· Lämna nödvändiga författningsförslag
Utredningen föreslår bland annat att:
· Kommunerna ska vara skyldiga att bedriva uppsökande verksamhet för att öka
deltagandet i förskolan. Den uppsökande verksamheten ska omfatta barn som
inte är inskrivna i förskolan men som har rätt till allmän förskola.
·

Det ska vara obligatoriskt för kommunerna att erbjuda förskola till barn som har
behov av förskola för att få en bättre språkutveckling i svenska.
Direktinskrivning innebär att kommunerna, utan att vårdnadshavarna har ansökt
om det, ska erbjuda barn plats vid en förskola inför höstterminen det kalenderår
då barnet fyller 3 år.

·

Förskolan ska bli obligatorisk för alla barn från och med 5 års ålder. Förslaget
innebär att skolplikten som huvudregel ska börja fullgöras i förskolan
höstterminen det kalenderår då barnet fyller 5 år.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-01-25
Statens offentliga utredning Förskola för alla barn SOU 2020:67

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-01-27

UBN § 13

Dnr UBN.2021.5

Aktuellt från sektorn
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Verksamhetschef Helen Petersson informerar nämnden om utveckling i
utbildningsverksamheten för äldre elever. Det kommunala aktivitetsansvaret möter
upp, projekt InVux ger bland annat goda förutsättningar att fokusera på ungdomarna
och att utvecklandet av yrkesutgångar, en avsiktsförklaring i samarbete med ett
företag och planering för lokal ger förutsättningar till start från höstterminen.
Kommande nämndsammanträde ger sektorn en ingående information om
inriktningarna i Ale gymnasiums introduktionsprogram.
Sektorchef Åsa Ericson informerar om
- sjukfrånvaron bland personalen i verksamheterna och hur smittspridningen av
covid-19 påverkat lokalt.
- att eleverna är friskare i jämförelse med tidigare år.
- inflyttning på nya förskolan Nolbäcken i februari.
- i Skepplanda kommer fastighetsavdelningen under våren att placera en paviljong
anpassad för förskoleverksamhet då barnantalet ökar.
- att planering för ny förskola i Skepplanda pågår.
- att fastighetschefen kommer till nämnden och informerar om
lokalförsörjningsfrågorna.
Ingrid Inhammar (S) frågar om lokaltillgången inom grundskolan inför
höstterminen.
Eva Lans Samuelsson (L) frågar om fastigheten Nolbäckens förskola med anledning
av att inflyttningen blir i februari.
Frågor om lokaler besvaras av fastighetsavdelningen och tas med till
fastighetschefens medverkan i marsnämnden.
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-01-27

UBN § 14

Dnr UBN.2021.3

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Sammanfattning
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutsrätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med utbildningsnämnden delegationsordning. Dessa beslut ska
redovisas till utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att
utbildningsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får
utbildningsnämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt
ärende av den som fått beslutsrätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut av ordförande i utbildningsnämnden

UBN.2020.413 Beslut om yttrande till Skolinspektionen
UBN.2021.14 Beslut om digitala mötesformer för alla medarbetare
UBN.2021.16 Beslut distansundervisning för grundskolor 7-9
UBN.2021.35 Beslut om stängning av förskoleverksamhet 21-22 februari 2021
UBN.2021.45 Beslut om stängning av Hövägens förskola 25-27 januari 2021
Delegationsbeslut av sektorchef

Beslutsattestant Pär Holmertz, rektor Da Vinciskolan, from 2020-12-01 – tv.
Beslutsattestant Katarina Lycke, biträdenade rektor Da Vinciskolan, from 2020-1201 – tv.
UBN.2020.447 Bidrag 2020 till enskild förskola Montessorivillorna Ideell förening
Beslut om bidrag enligt skollagen till huvudman för fristående förskola,
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola samt
pedagogisk omsorg och fritidshem med enskild huvudman. Redovisas i separat
handling. Bilagd Lista över delegeringsbeslut avseende bidrag 2021 till enskild
huvudman
Delegationsbeslut av specialpedagog

UBN.2020.432 Beslut avseende annan vistelsetid i förskolan
UBN.2020.459 Beslut avseende annan vistelsetid i förskolan
UBN.2020.461 Beslut avseende annan vistelsetid i förskolan
UBN.2020.465 Beslut avseende annan vistelsetid i förskolan
UBN.2020.569 Beslut avseende annan vistelsetid i förskolan
UBN.2021.18 Beslut avseende annan vistelsetid i förskolan
UBN.2021.19 Beslut avseende annan vistelsetid i förskolan
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-01-27

Delegationsbeslut av verksamhetschef utbildning

UBN.2020.419 Beslut om skolplacering läsåret 2020-2021
UBN.2020.420 Beslut om skolplacering läsåret 2020-2021
UBN.2020.421 Beslut om skolplacering läsåret 2020-2021
UBN.2020.466 Beslut om skolplacering läsåret 2020-2021
UBN.2020.467 Beslut om skolplacering läsåret 2020-2021
UBN.2020.468 Beslut om skolplacering läsåret 2020-2021
Delegationsbeslut av verksamhetschef utbildning elevhälsa

UBN.2020.325 Beslut om tilläggsbelopp till Fredkullaskolan
UBN.2020.326 Beslut om tilläggsbelopp till Fredkullaskolan
UBN.2020.508 Beslut om tilläggsbelopp för elev på Elof Lindälvs gymnasium
Delegationsbeslut av tf elevhälsochef

UBN.2020.473 Beslut om mottagande i grundsärskolan
Delegationsbeslut av skolskjutshandläggare

UBN.2020.471 Beslut om avslag på skolskjutsansökan
UBN.2021.33 Beslut om avslag på skolskjutsansökan
UBN.2021.36 Fjorton beslut om avslag på skolskjutsansökningar
under perioden 2020-09-25 till 2021-01-20
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Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-01-27

UBN § 15

Dnr UBN.2021.4

Delgivningar
Beslut
Utbildningsnämnden noterar delgivningarna.
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges beslut § 213 2020-12-14 Avsägelse från Susanna Mouvitz
(M)
Kommunfullmäktiges beslut § 217 2020-12-14 Beslut om Lokalisering av
ny f-6 skola i Nol eller Alafors
·
·
·
·
·

Bilaga Rapport ny grundskola f-6 Nol Alafors
Bilaga Remissvar från kultur och fritid
Bilaga Servicenämndens beslut § 74 2020-09-28
Bilaga Servicenämndens beslut § 91 2020-10-06
Bilaga Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens protokoll § 192 2020-12-01 Lokalisering av ny f-6 skola i Nol
eller Alafors
Kommunstyrelsen 2021-01-12 beslut §19 Schrems II
· Tjänsteutlåtande Schrems II
· PM Schrems II
· Avtal med Microsoft
· Datainspektionen om Schrems II 20201201
Servicenämndens beslut § 111 2020-12-08 TU Verksamhetsövergång
Servicenämndens beslut § 111 2020-12-08 Verksamhetsövergång mellan SN och
KFN
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UBN § 16

Dnr UBN.2021.5

Information och övriga frågor
Beslut
Det förelåg inga övriga frågor eller information.
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