
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                      Sammanträdesdatum 
               2022-10-26     

Utbildningsnämnden

Protokollet expedierat Utdragsbestyrkande

Plats och tid Bergssalen, kommunkontoret i Svenstavik, onsdagen den 26 oktober 2022, 
kl. 09.00-15.37.

Beslutande Annika Hagen (M)
Dan Martinsson (S)
Daniel Danielsson (M)
Göran Ottosson (S)
Karin Sundin (S)
Kjell-Åke Andersson (SD)
Lennart Mattsson (S)
Maj-Lis Saur (C)
Monica Hallquist (S), tjänstgörande ersättare
Ola Hörberg (M)
Torsten Medalen (C), ordförande

Övriga deltagande Anneli Olofsson, utbildningschef
Sanna Castillo Appell, nämndsekreterare

Justeringens plats 
och tid

Elektronisk justering torsdagen den 27 oktober 2022 kl. 15.00.

Sekreterare Sanna Castillo Appell

Ordförande Torsten Medalen (C) Paragrafer 72–86 

Justeringsperson Daniel Danielsson (M)

ANSLAG/BEVIS

Bevis om justerade protokoll anslås sedan 2018-01-01 på kommunens officiella tillika digitala 
anslagstavla. Besök www.berg.se för att nå anslagstavlan.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                      Sammanträdesdatum 
               2022-10-26     

Utbildningsnämnden

Protokollet expedierat Utdragsbestyrkande

Ärendelista

Informationspunkter

1 09.00 Redovisning av Erasmus Svenstaviks skola 
- Henrik Silversnö och Anne-Maj Sandström, lärare 
högstadiet i Svenstavik

2 9.30 Fikapaus

3 9.50 Information om e-tjänst skolskjuts - Hans Moen, 
utredare

4 10.10 Inackorderingsbidrag - Hans Moen, utredare

5 10.20 Information från utbildningsavdelningen 
- Anneli Olofsson, utbildningschef

6 Information om utredningen om Hackås 
skola/förskola - Anneli Olofsson, utbildningschef

2022/108

7 10.30 Presentation av Hans Moen, Åsa Sved och 
Erika Forseth

8 10.40 Presentation av Marie Glavhammar, ny rektor i 
Svenstaviks skola F-6

9 10.50 Utredning om grundsärskola - Jerry Prestberg 
och Lena Hadarsson, rektorer

10 11.15 Kvalitetsrapporter grundskola läsår 21/22 
- Camilla Ericsson, Jerry Prestberg, Marie 
Glavhammar, Marie Löfhaugen, Lena Hadarsson och 
Peter Gunnarsson, rektorer

2022/123

11 12.00 Lunch

12 13.00 Forts. kvalitetsrapporter grundskola läsår 21/22 
- Camilla Ericsson, Jerry Prestberg, Marie 
Glavhammar, Marie Löfhaugen, Lena Hadarsson och 
Peter Gunnarsson, rektorer

13 Kvalitetsrapport för Bergs kommuns grundskolor och 
fritidshem 2021/2022 - Anneli Olofsson, 
utbildningschef

14 14.00 Fikapaus



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                      Sammanträdesdatum 
               2022-10-26     

Utbildningsnämnden

Protokollet expedierat Utdragsbestyrkande

15 14.20 Ekonomisk prognos och budgetförutsättningar 
2023 - Lina Östman, ekonomisk controller och 
Anneli Olofsson, utbildningschef

Sammanträdespunkter

16 Val av justeringsperson, tid och plats för justering

17 Fastställande av dagordning 5

Beslutsärenden

18 Utredning om grundsärskola 2022/134 6

19 Budget 2023 2022/115 7

20 Beslutsattestanter och ersättare inom 
utbildningsnämndens verksamhetsområde 2023

2022/129 8

21 Riktlinjer och rutiner för inackorderingsbidrag 2022/131 9

22 Begäran om handlingar, Kövra byskola 2021/126 10

23 Kvalitetsrapport för Bergs kommun grundskolor och 
fritidshem 2021/2022

2022/126 11 - 
12

24 Val av dataskyddsombud för utbildningsnämnden 2022/121 13

25 Sammanträdesdatum i utbildningsnämnden 2023 2022/122 14

26 Utredning organisation kök Rätan 2022/109 15

27 Förstudie om kök i kommunens norra del 2022/89 16

28 Redovisning av synpunkter och klagomål inom 
utbildningsnämnden för perioden 2021-11-01 till och 
med 2022-04-30

2022/133 17

29 Redovisning av delegationsbeslut 18 - 
19

30 Meddelanden 20
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Utbildningsnämnden

Protokollet expedierat Utdragsbestyrkande

31 Frånvaro i skolan 2022/20 21 - 
22



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-26

 Utbildningsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

UN § 72 

Fastställande av dagordning

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden fastställer dagordningen enligt förslag. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-26

 Utbildningsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

UN § 73 Dnr UN 2022/134

Utredning om grundsärskola

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden ger i uppdrag till rektor för Svenstaviks skola att gå 
vidare med utredning av grundsärskoleverksamhet för kommunens räkning. 

Ansvarig
Jerry Prestberg

Finansiering
Finansiering ej aktuell.

Tidplan/Uppföljning
Uppföljning sker i utbildningsnämnden i februari 2023.

Bakgrund
Underlag, se bifogad bilaga, visar behovet av grundsärskoleverksamhet. 
Underlaget utifrån antal barn berättigade grundsärskola är lågt, men med 
utgångspunkt i långa resvägar till angränsande kommuns grundsärskola 
behöver ärendet utredas vidare och presenteras med organisationsförslag och 
beräknad kostnad. 

Beslutsunderlag
Utbildningsavdelningens tjänsteutlåtande daterat den 19 oktober 2022.
Bilaga 1, ”Utredning grundsärskola 220913” daterad den 12 september 
2022.

Kopia till 
Jerry Prestberg, rektor Svenstaviks skola
Lena Hadarsson, rektor Myrvikens skola



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-26

 Utbildningsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

UN § 74 Dnr UN 2022/115

Budget 2023

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden ger utbildningschefen och controller för 
utbildningsnämnden i uppdrag att gå vidare med upprättat budgetförslag inför 
beslut av detaljbudget den 14 december 2022. 

Ansvarig
Anneli Olofsson

Finansiering
Finansiering ej aktuell.

Tidplan/Uppföljning
Utbildningsnämndens ordinarie sammanträde den 14 december 2022.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade ramar för de olika nämnderna den 16 juni 2022. 
Förslag till fördelning av budget inför 2023 lades fram vid budgetberedningen 
den 18 oktober 2022 samt delgavs som informationspunkt för 
utbildningsnämndens ledamöter på utbildningsnämndens sammanträde den 
26 oktober 2022. De fackliga representanterna var inbjudna till 
budgetberedningen och har möjlighet att inkomma med skrivelser inför 
kommande beslut. Två fackförbund har sedan tidigare inkommit med yrkanden 
vilka inte har kunnat beaktas inom ramen för föreliggande förslag. 

Beslutsunderlag
Utbildningsavdelningens tjänsteutlåtande daterat den 19 oktober 2022.
Bilaga 1, ”Budgetpresentation 2023 UN”.
Bilaga 2, ”Skolledarna yrkande 2023–2025”.
Bilaga 3, ”Yrkande om fria arbetsskor och arbetskläder till personalen 
inom barnomsorg.” 

Kopia till 
Anneli Olofsson, utbildningschef
Lina Östman, controller



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-26

 Utbildningsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

UN § 75 Dnr UN 2022/129

Beslutsattestanter och ersättare inom utbildningsnämndens 
verksamhetsområde 2023

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden utser beslutsattestanter och ersättare för 2022 i enlighet 
med reviderat förslag daterat den 12 oktober 2022. I de fall beslutsattestanten 
personligen berörs ska ersättaren fungera som beslutsattestant. I övrigt 
hänvisas till fastställt attest- och utanordningsreglemente för Bergs kommun, 
daterat 15 april 2021. 

Ansvarig
Lina Östman

Finansiering
Finansiering ej nödvändig.

Tidplan/Uppföljning
Uppföljning sker årligen.

Bakgrund
Utbildningsnämnden ska årligen fastställa en förteckning över 
beslutsattestanter och ersättare.

Beslutsunderlag
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande daterat den 12 oktober 2022.
Bilaga 1, ”Beslutsattestanter/ersättare UN 2022” daterad den 12 oktober 
2022.

Kopia till 
Lina Östman, controller
Berörda attestanter 
Ekonomiavdelningen
HR-avdelningen
Revisorer



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-26

 Utbildningsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

UN § 76 Dnr UN 2022/131

Riktlinjer och rutiner för inackorderingsbidrag

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden antar Rutiner och riktlinjer för inackorderingsbidrag 
daterade den 17 oktober 2022. 

Ansvarig
Hans Moen

Finansiering
Finansiering ej relevant.

Tidplan/Uppföljning
Rutinerna och riktlinjerna börjar gälla från och med den 1 januari 2023. 

Bakgrund
Förslag till förändringar i Rutiner och riktlinjer för inackorderingsbidrag. 
Förändringarna är att bidraget betalas ut under nio månader, september-maj, att 
ansökan ska vara inne senast den 30 september och att det utgår ett extra bidrag 
om 200 kronor om eleven går sin utbildning utanför länet där fria resor med 
buss inte ingår.

Beslutsunderlag
Barn och utbildnings tjänsteutlåtande daterat den 17 oktober 2022.
Barncheck.
Bilaga 1, ”Riktlinjer och rutiner för inackorderingsbidrag förslag” 
daterad den 17 oktober 2022.

Kopia till 
Hans Moen, utredare



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-26

 Utbildningsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

UN § 77 Dnr UN 2021/126

Anmärkning, Kövra byskola

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden begär att huvudmannen för Kövra byskolas enskilda 
förskola skickar in underlag för verksamhetsåret 21/22 senast den 16 
november 2022 (skollagen 26 kap. 11§).

Ansvarig
Anneli Olofsson

Finansiering
Finansiering ej aktuell.

Tidplan/Uppföljning
Uppföljning sker senast den 30 november 2022.

Bakgrund
Enligt ”Riktlinjer för att starta och bedriva fristående förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg i Bergs kommun” gällande tillsynsformen Årlig 
redovisning ska fristående huvudmän som bedriver förskola årligen senast 
september månad inkomma med följande dokumentation:  

årsredovisning med verksamhetsberättelse/kvalitetsrapport 
ekonomisk rapport (bokslut)
dokument som styrker ett systematiskt kvalitetsarbete
redovisning av samtliga tillbud och olycksfall
kontinuerligt anmäla in ändringar i den berörda kretsen av personer, för 

att säkerställa att kraven på insikt och lämplighet i övrigt upprätthålls 
och fortlöpande är uppfyllda. 

Även under hösten 2021 och våren 2022 har påminnelser skickats då inga 
handlingar har inkommit efter att handlingar har begärts av 
utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag
Utbildningsavdelningens tjänsteutlåtande daterat den 10 oktober 2022.
Bilaga 1, ”Riktlinjer för att starta och bedriva fristående förskola” daterad 
den 13 oktober 2021.
Bilaga 2, ”Mejl till Kövra byskola” daterad den 3 oktober 2022.

Kopia till 
Rektor Kövra byskola
Sonja Wredendahl 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-26

 Utbildningsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

UN § 78 Dnr UN 2022/126

Kvalitetsrapport för Bergs kommun grundskolor och 
fritidshem 2021/2022

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden antar upprättad kvalitetsrapport för Bergs kommuns 
grundskolor och fritidshem 2021/2022 och hänskjuter till skolchef, 
verksamhetsutvecklare och rektorer att verkställa punkterna 1–7 enligt nedan:

1. skolornas prioriterade mål för läsåret 22/23
2. utreda om läromedelsbudgeten går att utöka (behov av både digitala 

och fysiska läromedel)
3. ta fram ny mall för "Plan mot diskriminering och kränkande behandling 

2023" 
4. arbetet med PAX (instruktörer, samordna insatser)
5. översyn gällande rutinerna för Läsa, skriva, räkna-garantin
6. utveckla SKA i fritidshemmet
7. fortsatt kartläggning av undervisningen i matematik så att rätt åtgärder 

sätts in som leder till högre måluppfyllelse (ta fram en analys och plan 
för att utveckla undervisningen i matematik)

Ansvarig
Anneli Olofsson

Finansiering
Finansiering ej aktuell.

Tidplan/Uppföljning
Uppföljning sker på utbildningsnämndens sammanträde den 31 maj 2023.

Bakgrund
Enligt skollagen (2010:800) 4 kap. 
3 § ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt 
och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 
5 § Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska vara 
att de mål som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter 
(nationella mål) uppfylls
6 §   Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska dokumenteras.
Kvalitetsrapport för Bergs kommuns grundskolor och fritidshem för läsåret 
2020/2021 är resultatet av detta.

Beslutsunderlag
Utbildningsavdelningens tjänsteutlåtande daterat den 12 oktober 2022.
Bilaga 1, ”Kvalitetsrapport för Bergs kommuns grundskolor och 
fritidshem 2021/2022”.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-26

 Utbildningsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

UN § 78, forts.

Kopia till 
Marie Andersson
Camilla Ericsson
Marie Glavhammar
Lena Hadarsson
Marie Löfhaugen
Anneli Olofsson
Jerry Prestberg



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-26

 Utbildningsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

UN § 79 Dnr UN 2022/121

Val av dataskyddsombud för utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden utser Mia Handmark till dataskyddsombud från och med 
den 26 oktober och tills vidare. 

Ansvarig
Jesper Tjulin

Finansiering
Finansiering sker ur verksamhet 01081 stabsavdelningen.

Tidplan/Uppföljning
Årligen. 

Bakgrund
Östersunds kommun har rekryterat och anställt ett gemensamt 
dataskyddsombud för ett antal kommuner. 

Beslutsunderlag
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande daterat den 10 oktober 2022.

Kopia till 
Ingegerd Backlund, funktionsansvarig Demokratistöd
Jesper Tjulin, stabschef



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-26

 Utbildningsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

UN § 80 Dnr UN 2022/122

Sammanträdesdatum i utbildningsnämnden 2023

Utbildningsnämndens beslut
1. Utbildningsnämnden fastställer sammanträdesplan år 2023 enligt följande: 

Beredning                                     Sammanträde
Onsdagen den 11 januari Onsdagen den 25 januari
Onsdagen den 8 februari        Onsdagen den 22 februari
Onsdagen den 8 mars                 Onsdagen den 22 mars
Onsdagen den 12 april                Onsdagen den 26 april
Onsdagen den 17 maj                Onsdagen den 31 maj
Onsdagen den 16 augusti           Onsdagen den 30 augusti
Onsdagen den 13 september       Onsdagen den 27 september
Onsdagen den 11 oktober           Onsdagen den 25 oktober
Onsdagen den 29 november        Onsdagen den 13 december

2. Sammanträdena sker i första hand i Bergssalen, kommunkontoret i 
Svenstavik och beredningarna sker via Microsoft teams eller liknande 
program. 

Ansvarig
Ingegerd Backlund

Finansiering
Finansiering sker ur verksamhet 1006.

Tidplan/Uppföljning
På utbildningsnämndens sammanträde den 13 september 2023.

Bakgrund
Sammanträdesplan för 2023 har arbetats fram av demokratistödsenheten.

Beslutsunderlag
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande daterat den 10 oktober 2022.
Bilaga 1, ”Förslag till sammanträdesplan 2023”.

Kopia till 
Anneli Olofsson, utbildningschef
Charlotte Helgesson, chef centrala teamet och verksamhetsutvecklare 
Elin Ryd, nämndsekreterare
Hans Moen, utredare 
Ingegerd Backlund, funktionsansvarig Demokratistöd
Lina Östman, ekonomisk controller 
Utbildningsnämnden ledamöter 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-26

 Utbildningsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

UN § 81 Dnr UN 2022/109

Utredning organisation kök Rätan

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden ger utbildningschefen i uppdrag att i samverkan med 
Bergfast utreda de kommunala kökens kapacitet. Tidigare beslut tilldelat 
kökschefen, UN § 69, Utredning organisation kök Rätan, slås samman med 
beslut UN § 61 Förstudie om kök i kommunens norra del. 

Ansvarig
Anneli Olofsson, Richard Grubb

Finansiering
Finansiering ej aktuell.

Tidplan/Uppföljning
På utbildningsnämndens sammanträde i mars 2023.

Bakgrund
Den 21 september 2022 gav utbildningsnämnden kökschefen i uppdrag att 
utreda organisationen av kök i Rätan. Bakgrunden var pensionsavgångar, 
befarat minskat antal portioner inom skolan samt svårigheter att rekrytera 
personal till köken. En påbörjad genomlysning av samtliga kommunala kök i 
kommunen har påbörjats och bör ligga till grund för kommande organisation. 
Samtidigt pågår projektering av ny förskola i Klövsjö vilket behöver beaktas 
vid organisering av mottagningskök och tillagningskök i sin helhet. 

Beslutsunderlag
Utbildningsavdelningens tjänsteutlåtande daterat den 19 oktober 2022.
Barncheck. 
Bilaga 1, ”Utbildningsnämndens beslut § 69” daterad den 21 september 
2022.

Kopia till 
Henrik Hallqvist, kökschef
Richard Grubb, Bergfast



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-26

 Utbildningsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

UN § 82 Dnr UN 2022/89

Utredning av kommunens kök

Utbildningsnämndens beslut
1. Utbildningsnämnden ger utbildningschefen, kökschefen och Bergfast 

förlängt uppdrag för utredning av kommunens kök. Utredningen ska ske på 
en övergripande nivå och omfatta samtliga kommunala kök. 

2. Utbildningsnämnden ger kökschefen i uppdrag att tillsammans med 
avdelningschef och verksamhetschef inom vård och omsorg genomföra en 
försöksperiod med leverans av matlådor till det särskilda boendet 
Tallgläntan. 

Ansvarig
Anneli Olofsson, Henrik Hallqvist, Ingrid Larsson, Richard Grubb

Finansiering
Finansiering ej aktuell.

Tidplan/Uppföljning
Uppföljning sker i utbildningsnämnden under första kvartalet 2023. 

Bakgrund
Utbildningsnämnden har tidigare tagit beslut om att se över kapaciteten på 
Myrvikens skola och matsal samt se över måltidshanteringen inom vård och 
omsorg på område norr, se UN § 61. Därefter har utbildningsnämnden även 
fattat beslut om att se över hur köken i Rätan ska organiseras, se UN § 69. Efter 
att dessa beslut fattats har ett behov av att se över samtliga kök i kommunen 
uppmärksammats. En utredning ska göras som ser över samtliga köks 
kapacitet.

Tidigare ärende 2022/109 slås samman med ärende 2022/89 som byter namn 
till Utredning av kommunala kök.

Beslutsunderlag
Utbildningsavdelningens tjänsteutlåtande daterat den 19 oktober 2022.
Barncheck.
Bilaga 1, ”Utbildningsnämndens beslut § 61” daterad den 31 augusti 
2022.
Bilaga 2, ”Utbildningsnämndens beslut § 52” daterad den 1 juni 2022.

Kopia till 
Anneli Olofsson, utbildningschef
Henrik Hallqvist, kökschef
Ingrid Larsson, avdelningschef vård och omsorg
Richard Grubb, fastighetschef



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-26

 Utbildningsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

UN § 83 Dnr UN 2022/133

Redovisning av synpunkter och klagomål inom 
utbildningsnämnden för perioden 2021-11-01 till och med 
2022-04-30

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att lägga redovisningen av 
synpunkter för perioden 1 november 2021 till och med den 30 april 2022 inom 
utbildningsnämndens område till handlingarna efter delgivning.

Ansvarig
Elin Ryd

Finansiering
Finansiering ej relevant. 

Tidplan/Uppföljning
Redovisning av synpunkter och klagomål i kommunfullmäktige sker två 
gånger per år enligt fastställda rutiner. 

Bakgrund
Under perioden 1 november 2021 till och med den 30 april 2022 har två 
synpunkter lämnats in till utbildningsnämnden enligt bifogad redovisning 
daterad den 19 oktober 2022. 

Beslutsunderlag
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande daterat den 19 oktober 2022.
Bilaga 1, ”Sammanställning klagomål och synpunkter” daterad den 19 
oktober 2022.

Kopia till 
Kommunfullmäktige
Ingegerd Backlund, funktionsansvarig Demokratistöd



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-26

 Utbildningsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

UN § 84 Dnr UN 2022/61

Redovisning av delegationsbeslut

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden lägger redovisning av delegationsbeslut till handlingarna 
efter delgivning.

Övergripande sammanställning

A

v

A

s
v

Ansvarig
Elin Ryd

Finansiering
Finansiering ej nödvändig. 

Tidplan/Uppföljning
Sammanställning vid varje ordinarie sammanträde enligt sammanträdesplanen.

Bakgrund
För redovisning av delegationsbeslut gäller vissa nya regler i och med den nya 
kommunallagen (KL 2017:725) där varje nämnd själv ska ta ställning till i 

Personalärenden inom utbildningsnämnden   

Ärende Antal Beslutsdatum

Förteckning månadsavlönade, tillsvidare        8 Augusti

Förteckning månadsavlönade, visstid        30 Augusti

Förteckning timavlönade     

Beslut bevilja utökad vistelsetid vid 
förskola från och med 1 februari 2022 till 
som längst 31 mars 2022

Beslut bevilja utökad vistelsetid i förskola 
från 21 februari 2022 till som längst 30 
juni 2022

Antal tillbud miljö förskolor 

Antal tillbud miljö skolor

Antal kränkningstillbud, totalt Bergs 
kommun

       11

8

31

20

Augusti

Till och med 11 okt 
2022
Till och med 11 okt 
2022
Till och med 11 okt 
2022
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 Utbildningsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

UN § 84, forts.

vilken omfattning beslut tagna på delegation ska anmälas. Det gäller även 
beslut som har fattats efter vidaredelegation (7 kap. 8 § KL). Syftet med denna 
lagändring är att öka effektiviteten genom att delegationsbeslut kan vinna laga 
kraft snabbare. Det blir alltså möjligt för en nämnd att avgöra om beslut i vissa 
ärenden eller grupper av ärenden inte ska anmälas till nämnden.  

Förbehållet är beslut som kan överklagas med laglighetsprövning, vilka ska 
protokollföras. Beslut av rent förberedande eller rent verkställande art behöver 
inte återrapporteras (13 kap. 2 § 2 stycket KL). Verkställighetsbeslut utgör så 
kallat faktiskt handlande eller beslut av rutinmässig beskaffenhet som 
regelmässigt fattas av olika befattningshavare i kraft av deras tjänsteställning. 

Som ett led i uppföljning av hur den delegerade beslutanderätten använts kan 
nämnderna även besluta om mer samlad återrapportering genom en 
sammanställning. Handlingarna till sammanställningen som redovisats ovan 
finns tillgängliga i ärendehanteringssystemet. 

Beslutsunderlag
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande daterat den 19 oktober 2022.
Bilaga 1, ”Skolmiljö Incident Bergs kommun Grundskolor 2022-07-01-
2022-10-11” daterad den 11 oktober 2022.
Bilaga 2, ” Skolmiljö Incident Bergs kommun Förskolor 2022-07-01-
2022-10-11” daterad den 11 oktober 2022.
Bilaga 3, ”Kränkande behandling Incident Bergs kommun Grundskolor 
2022-07-01-2022-10-11” daterad den 11 oktober 2022.

Kopia till 
Elin Ryd, nämndsekreterare
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Meddelanden

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden lägger redovisade meddelanden till handlingarna. 

- Beslut om att avslå ansökan om godkännande av Lärande i Sverige AB som 
huvudman för gymnasieskola vid Realgymnasiet i Östersund daterat den 
30 september 2022.

- Beslut om att avslå ansökan om godkännande av Lärande i Sverige AB som 
huvudman för gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet i Östersund daterat den 
3 oktober 2022.




