
 
 

 
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll §§ 11 – 24 | 2021-03-02 

Plats och tid Kommunhuset, Lokal Tryggö, Kungshamn, samt digitalt via Teams, tisdagen den 2 mars 2021 
kl 08:30 – 12:05 
Ajournering kl. 10:05 – 10:15 
 

Beslutande Roland Mattsson (M), Ordförande 
Ragnhild Selstam (M) - digitalt 
Torgny Grahl (C) - digitalt 
Michael Sandberg (L), 1:e vice ordförande 

Lotta Johansson (S), 2:e vice ordförande 
Marianne Olsson (S) - digitalt 
Anders Persson (SD) - digitalt 

Närvarande 
ersättare 

 
Verena Rodin (M) - digitalt 
Maria Dahlström (KD) - digitalt 
Birgitta Lysell (L) - digitalt 
 

 
Bengt Sandberg (MP) - digitalt 
Cecilia Simonsson (SD) - digitalt 
Ewa Ryberg (V) - digitalt 

Övriga deltagare 
 
Daniel Nordström, rektor, § 13 - digitalt 
Carl Forsberg, kultursekreterare, § 13 - digitalt 
Eva-Lott Grafman, elevhälsochef, §§ 13-14 - digitalt 
Staffan Karlander, kultur- och fritidschef, §§ 16-18 - 
digitalt 

 
Ulf Blomquist, förvaltningschef 
Ulrica Constin, nämndsekreterare 

Justerare Lotta Johansson 

Justering Protokollet justeras 2021-03-04 kl. 09:00 på kommunkansliet. 

Sekreterare    

 Ulrica Constin   
Ordförande    

 Roland Mattsson   
Justerare    

 Lotta Johansson   
 

Anslagsbevis 
Utbildningsnämnden protokoll 2021-03-02 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-03-04 – 2021-03-26. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Ulrica Constin  
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UN § 11   

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden fastställer dagordningen med följande ärenden som tillägg: 
 
- Organisationsschema Utbildningsförvaltningen 
- Elevunderlag - antal elever per klass och enhet VT 2021 och framåt 
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UN § 12   

Tack till avgående och välkomnande av nya ledamöter 
 
Ordföranden riktar ett stort tack till avgående ledamöter Patrik Henriksson (S) och Pål Ohlzon (SD) 
för deras insatser i Utbildningsnämnden, samt hälsar de nya ledamöterna Marianne Olsson (S) och 
Cecilia Simonsson (SD) välkomna. 
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UN § 13 Dnr 2021/000010  

Information, meddelande och kurser 2021 

Sammanfattning 

A) Gymnasieskolan & Komvux 
Rektor för gymnasieskolan och Komvux informerar om aktuellt läge. 

 
B) Pedagogisk idé 

Förvaltningschefen uppdaterar kring arbetet av pedagogisk idé. 
 

C) Status COVID-19 
Förvaltningschefen informerar om de åtgärder som är gjorda med anledning av COVID-19 
samt aktuellt läge. 

 
D) Status Kulturlivet 

Kultursekreteraren informerar om aktuellt läge för kulturlivet i kommunen. 
 

E) Samverkan Omsorgsnämnden 
Information ges kring Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020. 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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UN § 14 Dnr 2021/000018  

Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsan 2020 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden är vårdgivare för elevhälsans medicinska och psykologiska delar som 
varje år ska redovisa sina insatser för säker och god vård i en Patientsäkerhetsberättelse. 
Detta för att kunna avgöra att verksamheterna är organiserade och bedrivs på ett säkert sätt, 
samt att de tillgodoser hög patientsäkerhet och att det är god kvalitet på den vård som utförs. 

Beskrivning av ärendet 

Patientsäkerhetsberättelsen för 2020 beskriver på vilket sätt framförallt elevhälsans medicinska 
delar arbetat och varit organiserat för att vara trygg och säker. Den lyfter fram organisation, 
samverkan, insatser, resultat och analys samt beskriver utvecklingsmål för nästkommande år. Den 
psykologiska delen beskrivs i mindre skala då det enbart räknas som hälso- och sjukvård när det 
genomförs psykologiska utredningar utifrån särskild frågeställning. Alla övriga insatser som 
skolpsykologen genomför som samtal och handledning för olika grupper, är inte vård. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
Elevhälsans medicinska och psykologiska delar har bedrivits på ett ekonomiskt effektivt sätt. 

Regelverk 
Elevhälsans hälso- och sjukvård drivs utifrån gällande regelverk och verksamhetschefen, tillika chef 
för elevhälsan, ansvarar för den löpande verksamheten och bevakar att elevhälsans hälso- och 
sjukvård tillgodoser hög patientsäkerhet. 

Organisation och personal 
Då verksamhetschefen inte är medicinskt kunnig ska det utses en medicinskt ledningsansvarig 
sjuksköterska. Under 2019 pågick en process för att lösa detta och från och med årsskiftet 2020 
finns en MLA-sköterska för elevhälsans medicinska del. 

Barnperspektiv 
Barnkonventionen ligger som grund för det arbete och de insatser som görs inom hela elevhälsan. 

Medborgarperspektiv 
Den hälso- och sjukvård som bedrivs inom elevhälsan är till för alla elever och är trygg och 
säker för medborgarna. 

Jämställdhetsperspektiv 
Den organiserade hälso- och sjukvård som bedrivs inom elevhälsan är jämställd och lika 
för alla elever oavsett kön. 
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Forts. UN § 14 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Utbildningsnämndens arbetsutskott § 12 2021-02-15 
Tjänsteutlåtande Patientsäkerhetsberättelse 2020 - Verksamhetschef för elevhälsans 
medicinska och psykologiska delar 2021-02-08 
Patientsäkerhetsberättelse 2020 - 2021-02-16 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelsen för 2020 daterad 2021-02-16. 
 

Skickas till 

Förvaltningschef  
Kvalitetsutvecklare, Elevhälsochef 
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UN § 15 Dnr 2021/000035  

Val av ny ersättare till Utbildningsnämndens arbetsutskott från 2021-
02-18 

Sammanfattning 

Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott som består av tre ledamöter och tre ersättare, 
vilka utses av nämnden, enligt § 25 i Utbildningsnämndens reglemente.  
Utbildningsnämndens reglemente antogs av Kommunfullmäktige 2020-12-10 § 145. 
I reglementets § 25 anges följande avseende val av arbetsutskott; 
Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott som består av tre ledamöter och tre ersättare, vilka utses 
av nämnden. Nämnden väljer bland utskottets ledamöter ordförande, förste och andre vice 
ordförande. 
Ej tjänstgörande ersättare har ej rätt att närvara vid arbetsutskottets möten. 
 
Tidigare vald ersättare Patrik Henriksson (S) entledigades på egen begäran från sina politiska 
uppdrag på Kommunfullmäktige 2021-02-18 § 18. Utbildningsnämnden behöver därför utse en ny 
ersättare i arbetsutskottet för resterande mandatperiod.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Val av ny ersättare UNAU – Nämndsekreterare 2021-02-22 
Reglemente Utbildningsnämnden 2020-12-10      

Yrkande 

Lotta Johansson (S) föreslår Marianne Olsson (S) som ersättare i Utbildningsnämndens 
arbetsutskott. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Lotta Johanssons (S) förslag och finner att Utbildningsnämnden 
antar detta. 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden utser Marianne Olsson (S) till ersättare i Utbildningsnämndens arbetsutskott 
under resterande av innevarande mandatperiod. 
 

Skickas till 

Vald ledamot 
Kansliet 
Lönesupport 
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UN § 16 Dnr 2020/000085  

Stöd till föreningar med anledning av COVID-19 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidschefen informerar kring stödet till föreningar med anledning av COVID-19. 
Totalt åtta ansökningar inkom om totalt 714 000 kronor. Fördelningen är klar utefter de kriterier 
som satts upp. Delegationsbeslut är taget och fördelningen redovisas muntligen. 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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UN § 17 Dnr 2020/000104  

Revidering reglemente Kulturpris 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun har under flera år delat ut kulturpris till personer eller föreningar som visat 
framstående förmåga eller gjort uppmärksammade insatser inom kulturområdet. 
Förvaltningen fick i uppdrag att titta över gällande reglemente (UN 2020-12-03 § 98).   

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Utbildningsnämndens arbetsutskott § 10 2021-02-15 
Tjänsteutlåtande Revidering reglemente kulturpris - Kultur- och fritidschef 2021-02-23 
Förslag - reglemente Kulturpris, Idrotts- och fritidspris 2021-02-23 

Yrkande 

Michael Sandberg (L) yrkar på återremiss för förtydligande av reglementet avseende 
nomineringstid, förslagsställare med anledning av möjliga jävssituationer, krav på motiveringstext, 
avisering med mera och att nytt förslag på reglemente presenteras på sammanträdet 2021-04-20. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Michael Sandbergs (L) förslag och finner att 
Utbildningsnämnden antar detta. 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden återremitterar ärenden för förtydligande av reglementet avseende 
nomineringstid, förslagsställare med anledning av möjliga jävssituationer, krav på motiveringstext, 
avisering med mera och att nytt förslag på reglemente presenteras på sammanträdet 2021-04-20. 
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Kultur- och fritidschef 
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UN § 18 Dnr 2020/000105  

Revidering reglemente Idrotts- och fritidspris 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun har under flera år delat ut Idrotts- och fritidsspris till personer eller föreningar som 
visat framstående förmåga eller gjort uppmärksammade insatser inom idrotts- och 
fritidsverksamhet, som aktiv eller ledare. 
Förvaltningen fick i uppdrag att titta över gällande reglemente (UN 2020-12-03 § 98).   

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Utbildningsnämndens arbetsutskott § 11 2021-02-15 
Tjänsteutlåtande Revidering reglemente idrotts- och fritidspris - Kultur- och fritidschef 2021-02-23. 
Förslag - reglemente Kulturpris, Idrotts- och fritidspris 2021-02-23 

Yrkande 

Michael Sandberg (L) yrkar på återremiss för förtydligande av reglementet avseende 
nomineringstid, förslagsställare med anledning av möjliga jävssituationer, krav på motiveringstext, 
avisering med mera och att nytt förslag på reglemente presenteras på sammanträdet 2021-04-20. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Michael Sandbergs (L) förslag och finner att 
Utbildningsnämnden antar detta. 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden återremitterar ärenden för förtydligande av reglementet avseende 
nomineringstid, förslagsställare med anledning av möjliga jävssituationer, krav på motiveringstext, 
avisering med mera och att nytt förslag på reglemente presenteras på sammanträdet 2021-04-20.    
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Kultur- och fritidschef 
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UN § 19 Dnr 2019/000058  

Inriktningsdirektiv för Sotenäs kommuns framtida skolorganisation 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen fattade 2018-03-14 § 26 ett inriktningsbeslut om utformandet av Sotenäs 
kommuns framtida skolorganisation. Beslutet grundades på Alliansens valprogram och senare också 
i programförklaringen inför mandatperioden 2019-2022. 
Mot bakgrund av de förändrade förutsättningarna kring kravet på god ekonomisk hushållning, elev- 
/befolkningsprognoser, planerad byggnation och långsiktig hållbarhet, krävs en anpassning av 
skolans framtida organisation. 
Inriktningsdirektivet anger att förvaltningschefen ska lämna förslag till organisation av 
skolenheter/skolformer för att anpassa kostnaderna och kvadratmeter per elev.  
Inriktningsdirektivet anger bland annat att Valbergets förskola ska föras samman med Solhagens 
förskola i Kungshamn. 
Inriktningsbeslutet omfattar kommunens förskolor och skolor. 

Beskrivning av ärendet 

Nya omständigheter med fler barn 2019 hade Sotenäs kommun 9 060 registrerade invånare och 
under 2020 har antalet medborgare ökat med 73 stycken, det vill säga till 9 133 invånare (november 
2020). I utbildningsförvaltningen har detta märkts av framförallt inom förskolan. Förskolan har idag 
16 fler barn än vad som fanns med i en tidigare planering. 16 barn motsvarar 1 avdelning. 
 
Just nu är det för många små barn i förskoleålder (1-2 åringar) för att kunna föra över verksamheten 
på Valbergets förskola till Solhagens förskola (inom befintlig organisation) som var planerat enligt 
inriktningsdirektivet för Sotenäs kommuns framtida skolorganisation. Förslag till beslut är att 
förskolans lokaler på Hasselösund (nuvarande Smögens förskola) är öppet för placering av barn 
fram till juni 2023. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
Minskad besparing -566 tkr. Se beslutsunderlag Flytt av Valbergets förskola. 

Regelverk 
Beslutet följer Skollagen. 

Organisation och personal 
Flytten från Smögens förskola till Smögenskolans lokaler har tidigare beslutats av 
Utbildningsnämnden. På grund av fler barn behöver verkställigheten att stänga lokalerna på 
Hasselösund skjutas framåt i tiden. 

Barnperspektiv 
Förslaget innebär att barn placeras i godkända lokaler och friytor för förskolans pedagogiska 
verksamhet och som främjar barnens lärande. Se bifogad bilaga Barnchecklista. 
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Forts. UN § 19 

Medborgarperspektiv 
Beslut är fattat att Smögens förskola ska flyttas till Smögenskolans lokaler. På grund fler barn 
behöver verkställigheten av flytten skjutas fram två år. Beslutet har ingen negativ påverkan på 
medborgarna. 

Jämställdhetsperspektiv 
Beslutet har ingen negativ påverkan utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Utbildningsnämndens arbetsutskott § 13 2021-02-15 
Tjänsteutlåtande Inriktningsdirektiv Valbergets förskola - Förvaltningschef 2021-01-27 
Barnchecklista Valbergets förskola 2021-02 
Flytt av Valbergets förskola 2021-02-02 
Förskolans strukturella förändringar 2021-02-08 
Plan strukturella förändringar version II 2021-02-02 
Kartläggning förskolekö HT 2021 

Yrkande 

Michael Sandberg (L) och Roland Mattsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med 
tilläggsförslag att förtydliga att stänga Valbergets förskola från och med höstterminen 2021 utifrån 
gällande inriktningsdirektiv. 
 
Lotta Johansson (S) yrkar att lägga ner Smögens skola och stoppa vidare investering på 4 mnkr, 
investera i Solhagen 2 vid nedläggning av Valbergets förskola samt behålla Smögens förskolas tre 
avdelningar och förbättra organisationen/miljön för måltidspersonalen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Michael Sandbergs (L) och Roland Mattssons (M) förslag mot 
Lotta Johanssons (S) förslag och finner att Utbildningsnämnden antar Michael Sandbergs (L) och 
Roland Mattssons (M) förslag. 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att förskolans lokaler på Hasselösund ska vara öppet för placering av 
barn fram till juni 2023 samt att stänga Valbergets förskola från och med höstterminen 2021 utifrån 
gällande inriktningsdirektiv (UN § 22 2019-03-07). 
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
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Forts. UN § 19 

Reservation 

Lotta Johansson (S) och Marianne Olsson (S) reserverar sig skriftligen och inkommer med 
följande reservation: 
Reservation till förmån för eget förslag 
I bokslutsrapporten 2019 visste man redan att trycket på förskoleplatser var högt och att det skulle 
vara det närmaste året framöver. Trots detta valde Alliansen att besluta om nedläggning av 
Smögens (Hasselösunds) förskola i juni 2020. Detta för att rättfärdiga att Smögens skola skulle 
kunna bevaras och göras om till en förskola upp till årskurs 3. För detta krävdes en anpassning av 
inne och utemiljön till en kostnad av ca. 4 mnkr. 
 Nu har vi 16 fler barn än vad som fanns med i tidigare planering och ytterligare barn i kön. Enligt 
Alliansens inriktningsdirektiv skall Valbergets förskola stängas och verksamheten flytta till 
Solhagen hösten 2021. Detta går inte då det saknas platser där. Dessutom har miljöenheten påtalat 
brister i utemiljön på Valbergets förskola som måste åtgärdas inom kort tid. Detta har varit känt.  
Socialdemokraterna har hela tiden drivit förslaget att behålla Smögens (Hasselösunds) förskola och 
att Smögens skola skall läggas ner så vi välkomnar beslutet att man inom Alliansen nu skjuter upp 
verkställigheten i två år till juni 2023. Man lägger nu ner Valbergets förskola. Konsekvenserna av 
dessa beslut är att Smögen kommer att ha två förskolor och Kungshamn kommer att ha en förskola.  
Därför yrkade Socialdemokraterna i ett tilläggsförslag januari 2021 i utbildningsnämnden att en 
utredning och genomlysning med olika alternativa lösningar görs av förskolans hela organisation 
med anledning av det ökade barnantalet och eventuell framtida industrietablering. Detta avslogs. 
Socialdemokraterna vill ha långsiktiga och hållbara lösningar. Därför är vårt förslag: 

• Lägg ner Smögens skola och Stoppa investeringarna på 4 miljoner.  
• Investera i Solhagen 2 vid nedläggning av Valbergets förskola. 
• Behåll Hasselösunds förskolas tre avdelningar med sin fantastiska miljö och investera i att 

förbättra organisationen för måltidspersonalen. 
 
Socialdemokraterna vill ha långsiktiga och hållbara lösningar för att inte de små barnen skall 
behöva byta förskola om inte vårdnadshavarna önskar det. 
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Forts. UN § 19 

Protokollsanteckning 

Ewa Ryberg (V) inkommer skriftligen med följande protokollsanteckning: 
Återigen så står Alliansens inriktningsdirektiv för skolorganisationen på agendan. Och denna gång 
med en tydlig lappa-laga strategi. Det man sagt i ena stunden tar man undan i andra. Dvs 
framförhållningen är noll. Man håller inte koll på hur antalet barn/elever förändrar sig (ökar) och får 
därför upphäva redan tagna beslut – återöppna Hasselösunds förskola. Och i samma andetag envisas 
med att fortsätta med uppbyggandet av Smögens skola. Valberget skall försvinna – här är det dock 
yttre omständigheter som påtvingar detta, den yttre miljön är undermålig.  
Man satsar stort på Smögen med två förskolor – där i princip inga barn bor – och låter alla 
barnfamiljerna i Kungshamn/Väjern endast få tillgång till en förskola. 
Var finns framförhållning och planering. 
Vänsterpartiet ställer sig bakom Socialdemokraternas tre punkter 

• Lägg ner Smögens skola och Stoppa investeringarna på 4 miljoner. 
• Investera i Solhagen 2 (Labblängan?) vid nedläggning av Valbergets förskola. 
• Behåll Hasselösunds förskola och investera i att förbättra organisationen för 

måltidspersonalen. 
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UN § 20 Dnr 2021/000003  

Bokslut 2020 - årsredovisning, behandling av resultat 

Sammanfattning 

Bokslutet avser Utbildningsnämndens ekonomiska resultat samt styrande verksamhetsmål med 
korta kommentarer om måluppfyllelse för 2020. 
 
Årets resultat uppgick till 196,8 mnkr, vilket var 4,5 mnkr bättre än budget. Utbildningsnämndens 
verksamheter redovisade tillsammans ett överskott på 4,5 mnkr. 
Årets positiva resultat berodde främst på ökade statsbidragen från Skolverket samt minskade 
kostnader för gymnasiets interkommunala ersättningar (grundbeloppet kr/elev och terminsavgift för 
gymnasieelever till andra kommuner). 
Årets verksamhetskostnader var 0,4 mnkr högre än budgeterat, på grund av ökade kostnader för 
vikarier och IT. Ökade kostnader för vikarier kan förklaras med större antal sjukskrivna 
medarbetare på grund covid-19 (har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer) 
och var av engångskaraktär. 
 
Trots minskade intäkter för kultur och fritid så redovisades ett nollresultat. Resultatet kan 
förklaras med bland annat anpassningar av tjänster och därmed minskade personalkostnader. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Utbildningsnämndens arbetsutskott § 14 2021-02-15 
Tjänsteutlåtande bokslut - Förvaltningschef 2021-01-27 
Bokslutsrapport Utbildningsförvaltningen 2021-02-15 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden godkänner nämndens bokslut 2020. 
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Ekonomichef för kännedom 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 17(20)
 

 
 

UN § 21 Dnr 2021/000006  

Redovisning av anmälningsärenden 2021 
 

Anmälningsärenden 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
2021-02-15 17723 

 
Anmälan 03 - Angående signal om 
diskriminering, trakasserier och/eller 
kränkande behandling. (Rektor 
Hunnebostrands skola) 

Rektor Hunnebostrands skola 

2021-02-15 17722 
 

Anmälan 02 - Angående signal om 
diskriminering, trakasserier och/eller 
kränkande behandling. (Rektor 
Hunnebostrands skola) 

Rektor Hunnebostrands skola 

2021-02-15 17721 
 

Anmälan 01 - Angående signal om 
diskriminering, trakasserier och/eller 
kränkande behandling. (Rektor 
Hunnebostrands skola) 

Rektor Hunnebostrands skola 

2021-02-02 17694 
 

Rättelse till Årsrapporten 2020 Linus & 
Lina 

Linus & Lina Hela Människan i 
Sotenäs 

2021-02-01 17689 
 

Beslut om tillfällig förstärkning av 
statligt stöd till skolväsendet 2021 
"skolmiljarden" inklusive bilagor 

Skolverket 

2021-01-27 17673 
 

Beslut om inställd PRAO årskurs 8 och 
9 VT 2021 med anledning av COVID-
19 

Rektor Sotenässkolan 

2021-01-22 17667 
 

Protokollsutdrag KSAU § 19 2021-01-
20 - Uppdragsbeskrivning 
kulturföreningar - 
Folketshusföreningen Hav och Land 
2021-2024 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

2021-01-19 17658 
 

Årsrapport Linus & Lina 2020 Linus & Lina Hela människan i 
Sotenäs 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden. 
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UN § 22 Dnr 2021/000007  

Redovisning av delegationsbeslut 2021 
 
 

Delegeringslista 
Datum Dokid Beskrivning  Nummer 
2021-02-22 17750 

 
Delegationsbeslut- Ansökan driftbidrag 
2020 

2020/000024 

2021-02-22 17749 
 

Delegationsbeslut- Ansökan om lokalt 
aktivitetsstöd våren 2020 

2020/000080 

2021-02-22 17746 
 

Delegationsbeslut- Fördelning tillfälligt 
bidrag till föreningslivet med anledning av 
COVID-19 

2021/000015 

2021-02-19 17744 
 

Delegationsbeslut- Fördelning av 
anläggningsstöd 2021 

2021/000020 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut. 
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UN § 23 Dnr 2021/000037  

Organisationsschema Utbildningsförvaltningen 

Sammanfattning 

Lotta Johansson (S) efterfrågar ett uppdaterat organisationsschema för utbildningsförvaltningen 
2021. 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att till sammanträdet 2021-04-20 presentera 
förvaltningens organisationsschema inklusive antal årsarbetare för 2021. 
 
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
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UN § 24 Dnr 2021/000038  

Elevunderlag - antal elever per klass och enhet VT 2021 och framåt 

Sammanfattning 

Lotta Johansson (S) efterfrågar ett uppdaterat elevunderlag för vårterminen 2021 samt framåt med 
en översikt av elever per klass och per enhet i grundskolan. 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att till sammanträdet 2021-04-20 återkomma 
med ett uppdaterat elevunderlag för vårterminen 2021 samt framåt med en översikt av elever per 
klass och per enhet i grundskolan. 
 
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
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