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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-01-25 

Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 1
Lokalförsörjningsplanen och framtida utbildningslokaler 

Utbildningsnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Särskilt uppdrag från kommunfullmäktige 2022-2023 med utgångspunkt i 
skollokalsutredningen 2019 samt lokalförsörjningsplanen 2021, att ta fram 
en strategi för att säkerställa ändamålsenliga lokaler för förskola och 
grundskola i flera orter.  

Detta kommer att vara en återkommande punkt på dagordningen för 
utbildningsnämndens möten framöver där möjligheten för dialog 
uppmuntras. 

Ordförande informerar om avsikten att nämnden ska fatta beslut om 
direktiv för utredningen vid nästkommande möte. Vid mötet diskuteras 
hur direktiven kan se ut. Exempelvis nybyggnation respektive renovering, 
centralisering respektive småskalighet, prioritering för kommande 
investeringar samt sårbarheter

4



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Utbildningsnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
UN § 2  Dnr 2021/138 
Årshjul Utbildningsnämnd 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna, ärendet återkommer för beslut vid 
nästa sammanträde. 
 
Förslag på önskemål/tillägg till årshjulet kan skickas till ordförande, 
sektorschef eller nämndssekreterare. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Årshjulet innehåller information om årets viktiga hållpunkter för nämnd- 
och ledningsarbetet. Det beskriver månad för månad återkommande 
ärenden, uppdrag och händelser som skall hanteras inom sektor barn- och 
utbildning.  
Utbildningsnämndens återkommande ärenden är en del av det totala 
Årshjulet för sektor barn- och utbildning. 
 
Dialog förs kring årshjul 2022 för Utbildningsnämnden, där bland annat 
följande lyfts: 
 
Nyckeltal: 
Lärartäthet 
 
Årshjul: 
Budgetprocessen och utbildningsnämndens roll 
Sept-nov, ska en ekonomisk månadsrapport läggas till 
Medarbetarenkätens resultat och återkoppling till utbildningsnämnden 
Arbetsmiljöarbetet bör informeras och återrapporteras till 
utbildningsnämnden kontinuerligt 

 
Beslutsunderlag 

 
Förslag till årshjul 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningschef  
Kvalitets- och utvecklingschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-01-25 

Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 3 Dnr 2021/139 
Lärsårstider 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden återremitterar ärendet med anledning av att det 
behöver samverkas ytterligare med de fackliga organisationerna avseende 
avräkningsperioderna.  

Ärendebeskrivning 

Enligt skolförordningen 3 kap 2 § och 3 § ska läsåret ha minst 178 
skoldagar och minst 12 lovdagar. 

Utöver skol och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem 
studiedagar för personalen. Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. 
Dagarna för höst- och vårterminens början och slut beslutas av 
huvudmannen. 

Föreliggande förslag innebär 178 skoldagar, 17 lovdagar och fyra 
studiedagar för personalen. Höstterminen 2022 börjar den 16 augusti och 
slutar den 22 december. Vårterminen börjar den 9 januari och slutar den 9 
juni. Föreslagna läsårstider följer andra kringliggande kommuners datum. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Läsårstider förslag 2022/2023 

Beslutet skickas till 

Utbildningschef 
Rektorer 
Handläggare barnomsorgskontoret 
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Utbildningsnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
UN § 4  Dnr 2021/137 
Uppföljning intern kontrollplan 2021 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden godkänner redovisad uppföljning av intern 
kontrollplan för 2021. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Av kommunallagens 6 kap 6 § framgår att ”nämnderna skall var och en 
inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig 
samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. ” 
 
Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska 
göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. En tydlig och stabil 
intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen 
om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten 
efterlever lagar och regler. 
 
Varje nämnd och styrelse har ansvar för att det finns en tillräcklig intern 
kontroll i verksamheten.  
 
Förslaget till plan för intern kontroll för 2021 följer kommunstyrelsens 
beslut avseende intern kontroll för hela organisationen inkl. ekonomipunkter 
samt tillägg av nämndspecifika kontrollpunkter.  
 
Kontrollpunkternas uppföljning: 
Administration: 
Allmänna handlingar – Vid stickprovskontroll visar 10/10 registrerade 
ärenden att de blivit besvarade och eller beslutade och hanterade.  
 
Sektor utbildning: 
Kränkningsanmälningar – rutinen följs och finns bifogad ärendet. 
Avstämning skall genomföras fyra gånger/år. Har tyvärr bara genomförts 
vid ett tillfälle under 2021. 
 
Frånvaroregistrering – rutinen följs med avstämningar 4 gånger per år i 
skolan och vid terminsslut till Barn och utbildningsnämnden. Under 2021 
har det tyvärr inte skett någon redovisning till nämnden. 
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Utbildningsnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
Barnomsorg – uppföljning av ansökningar. Avstämningar görs var tredje 
månad. 
 
Övergripande ekonomi: 
Inventarier – Två stickprov på inventarier är utförda och båda finns på plats. 
 
Attestreglemente – Sex stickprov är utförda och alla utföll ok 
 
Redovisningspolicy – Tre stickprov utförda, två utföll ok. 
 
Nämndspecifika ekonomi: 
Interkommunal ersättning – granska överensstämmelse mellan elever och 
fakturering 
Sker genom att samtliga fakturor granskas mot Extens/folkbokföring. 
Avvikelser påtalas och ändring begärs. 
 
Gymnasiefakturor – granska överensstämmelse mellan elever och 
fakturering  
Sker genom att samtliga fakturor granskas mot Extens/folkbokföring. 
Avvikelser påtalas och ändring begärs. 
 
Statsbidrag - Granska differensen mellan uppskattade respektive erhållna 
statsbidrag. 
Slutavstämning görs i årsbokslutet och redovisas som differens mellan utfall 
och budget. 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse 
Intern kontrollplan 2021 
Främjandeplan för ökad skolnärvaro Färgelanda kommun 
Rutiner och arbetsgång vid kränkning 
Rutin för att motverka diskriminering och kränkande särbehandling 
Kränkande behandling incidentrapportering  
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningschef 
Kommunstyrelsen 
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Utbildningsnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
UN § 5  Dnr 2022/29 
Rapportering av antalet kränkningsanmälningar per enhet kvartal 2 
2021 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
En sammanställning av antalet inkomna incidentrapporter från alla 
Färgelandas skolor görs per kvartal. Under kvartal två 2021 har 11 
incidentrapporter lämnats in.  
 
Antalet incidenter per enhet och kvartal: 
Q2: 1 april – 30 juni  
 
Enhet Q2 

Förskolan  0 
Valbo F-6 8 
Grundsärskolan 1-9 0 
Valbo 7-9 3 
Ödeborg 0 
Högsäter 0 
VuX 0 
Summa 11 

 
Antalet incidenter för Q2 2021 indelat i kategori: 
 

Vidare till 
socialtjänst 

Vida
re till 
EHT 

Vidare 
till 
polis 
 

Fysisk 
kränkning 

Verbal kränkning 
inkl. hot 

Diskriminering
/trakasserier 
Räknas ej in i 
kränkningar 
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Utbildningsnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

1 0 0 0 0 5 

 
Olyckshändelse Konflikt mellan barn Slagsmål mellan elever Annat 

rymning 

1 1 1 2 

 

 
 
Fördelningen av incidenterna ovan berättar att det varit 5 incidenter rörande 
diskriminering- och trakasserier. 1 incident slagsmål mellan barn. 1 
olyckshändelse. 2 incidenter rörande rymning. 2 incidenter med slagsmål 
mellan elever.  
 
1 av händelserna har anmälts till socialtjänsten. 
 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse avseende kvartal 2 kränkningsanmälningar 
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningschef 
 
 
 
 
  

Skadeanmälan 
till 
skolsköterska 

Stöld av 
ägodelar 

Till arbete i 
trygghetsgrupp 

Hot Fortfarande under bearbetning 

0 0 0 0 0 
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Utbildningsnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
UN § 6  Dnr 2022/30 
Rapportering av antalet kränkningsanmälningar per enhet kvartal 3 
2021 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
En sammanställning av antalet inkomna incidentrapporter från alla 
Färgelandas skolor görs per kvartal. Under kvartal tre 2021 har 22 
incidentrapporter lämnats in.  
 
Antalet incidenter per enhet och kvartal: 
Q3: 1 juli – 30 september  
 
Enhet Q3 

Förskolan  0 
Valbo F-6 11 
Grundsärskolan 1-9 1 
Valbo 7-9 9 
Ödeborg 1 
Högsäter 0 
VuX 0 
Summa 22 

 
Antalet incidenter för Q3 2021 indelat i kategori: 
 

Vidare till 
socialtjänst 

Vida
re till 
EHT 

Vidare 
till 
polis 
 

Fysisk 
kränkning 

Verbal kränkning 
inkl. hot 

Diskriminering
/trakasserier 
Räknas ej in i 
kränkningar 
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Utbildningsnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

0 1 0 1 0 5 

 
Olyckshändelse Konflikt mellan barn Slagsmål mellan elever 

1 6 7 

 

 
 
Fördelningen av incidenterna ovan berättar att det varit 5 incidenter rörande 
diskriminering- och trakasserier. 1 incident rörande fysisk kränkning. 7 
incidenter rörande slagsmål mellan barn. 1 olyckshändelse. 1 incident 
rörande stöld. 7 incidenter rörande konflikt mellan barn.  
 
1 av händelserna har gått vidare till EHT. 
 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse avseende kvartal 3 kränkningsanmälningar. 
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningschef 
 
 
 
 
  

Skadeanmälan 
till 
skolsköterska 

Stöld av 
ägodelar 

Till arbete i 
trygghetsgrupp 

Hot Fortfarande under bearbetning 

0 1 0 0 0 
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Utbildningsnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
UN § 7  Dnr 2022/31 
Rapportering av antalet kränkningsanmälningar per enhet kvartal 4 
2021 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
En sammanställning av antalet inkomna incidentrapporter från alla 
Färgelandas skolor görs per kvartal. Under kvartal fyra 2021 har 58 
incidentrapporter lämnats in.  
 
Antalet incidenter per enhet och kvartal: 
Q4: 1 oktober – 31 december  
 
Enhet Q4 

Förskolan  0 
Valbo F-6 41 
Grundsärskolan 1-9 1 
Valbo 7-9 16 
Ödeborg 0 
Högsäter 0 
VuX 0 
Summa 58 

 
Antalet incidenter för Q4 2021 indelat i kategori: 
 

Vidare till 
socialtjänst 

Vida
re till 
EHT 

Vidare 
till 
polis 
 

Fysisk 
kränkning 

Verbal kränkning 
inkl. hot 

Diskriminering
/trakasserier 
Räknas ej in i 
kränkningar 
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Utbildningsnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

0 2 1 5 3 16 

 
Olyckshändelse Konflikt mellan barn Slagsmål mellan elever 

0 30 2 

 

 
Fördelningen av incidenterna ovan berättar att det varit 16 incidenter 
rörande diskriminering- och trakasserier. 5 incident rörande fysisk 
kränkning. 3 incidenter rörande verbal kränkning. 2 incidenter rörande 
slagsmål mellan barn. 2 incidenter rörande skadegörelse. 30 incidenter 
rörande konflikt mellan barn.  
 
2 av händelserna har gått vidare till EHT. 1 av händelserna har polisanmälts. 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse avseende kvartal 4 kränkningsanmälningar 
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningschef 
 
 
 
 
  

Skadeanmälan 
till 
skolsköterska 

Skadegörelse Till arbete i 
trygghetsgrupp 

Hot Fortfarande under 
bearbetning 

0 2 0 0 0 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-01-25 

Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 8  
Beslut om att delegera rätt att besluta om distans- och fjärr-
undervisning mm. med stöd av ”Förordning 2020:115 om utbildning på 
skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss 
smitta” 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden delegerar rätten att besluta om distans- och 
fjärrundervisning m.m. med stöd av ”Förordning 2020:115 om utbildning på 
skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta” 
till chefen för sektor utbildning.  

Varje enskilt beslut enligt nämnda förordning, ska snarast sändas till 
utbildningsnämnden samt nämndens ledamöter och ersättare. 

Beslutet är tillfälligt och gäller vårterminen 2022. 

Ärendebeskrivning 

Utgångspunkten enligt Skollagen (2010:800) är att skolan ska bedriva skol-
förlagd undervisning, då det är den undervisningsform som lämpar sig bäst 
för elever i allmänhet. Det finns dock utrymme för huvudmannen att besluta 
om distansundervisning och andra undantagsåtgärder enligt ”Förordning 
(2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksam-
het vid spridning av viss smitta”. Genom denna förordning kan en huvud-
man som håller en grundskola öppen göra vissa undantag från skollagens 
bestämmelser om utbildningens utformning, omfattning eller förläggning 
om det behövs för att lärare och elever ska kunna följa föreskrifter, allmänna 
råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdo-
men covid-19 och som rör kollektivtrafiken och andra allmänna färdmedel 
(11 b § förordning 2020:115).  
Ett sådant undantag är att huvudmannen får besluta att elever ska ges under-
visning där läraren och eleven är åtskilda i rum men inte i tid, eller är åt-
skilda i både rum och tid, utöver vad som är föreskrivet i 5 a kap. Skolför-
ordningen (2011:185).  
Pandemin har nu gått in i ett nytt läge med en smittspridning som påverkar 
alla delar av samhället, med hög frånvaro på grund av egen eller annans 
sjukdom eller symtom på covid-19. Huvudprincipen om närundervisning i 
skolan gäller fortfarande, men i ett läge där en stor andel av elever och/eller 
personal inte har möjlighet till undervisning på plats i skolans lokaler kan 
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Utbildningsnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

fjärr- eller distansundervisning i en del fall vara nödvändig för att möjlig-
göra att undervisning alls sker.  
I dagsläget är inte ”Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet 
och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta” omnämnd i 
utbildningsnämndens delegeringsordning, vilket innebär att det är nämnden 
som fattar med beslut i berörda frågor. Hittills har det varit nämndens ordfö-
rande som nödgats fatta aktuella beslut, då behov ofta uppstår med kort var-
sel. Med anledning härav och då beslut följer checklistor från bland annat 
Smittskydd Västra Götaland och Folkhälsomyndigheten, borde frågan han-
teras effektivare och delegeras till chefen för sektor utbildning.   
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse avseende tillfällig delegation vid smittspridning 
 
Beslutet skickas till 
 
Chef sektor utbildning 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-01-25 

Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 9  
Barn och elevpeng 2019 och 2020 för fristående enheter 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att barn- och elevpengsärenden för 2019 och 
2020 för fristående enheter återkommer för beslut vid nästkommande 
sammanträde 22 februari 2022 när underlaget bedöms vara tillräckligt 
berett. 

Yrkande 

Tommy Larsson (S) yrkar för att barn- och elevpengsärenden 2019/2020 ska 
avgöras idag. 
Tobias Bernhardsson (C) yrkar för att förslaget ska avslås.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Tommy Larssons (S) yrkande mot eget 
avslagsyrkande och finner att Utbildningsnämnden har beslutat att avslå 
förslaget. 

Votering begärs och genomförs. 

Omröstning 

Omröstning A 

Ja röst för avslag (inget beslut avseende barn- och elevpengsärenden 
2019/2020) 
Nej röst för bifall (beslut skall fattas avseende barn- och elevpengsärenden 
2019/2020) 

Tobias Bernhardsson (C)  Ja 
Marianne Olsson (C) Ja 
Birger Byström (L) Ja 
Hans-Göran Palmquist (M) Nej 
Tommy Larsson (S) Nej 
Rune Månsson (S) Nej 
Hans Johansson (SD) Nej 

3 ja-röster 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-01-25 

Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

4 nej-röster 

Ordförande finner att Utbildningsnämnden har beslutat att barn- och 
elevpengsärenden 2019/2020 ska avgöras idag. 

Hans Göran Palmquist (M) begär ordet och uppger att han inte uppfattat 
omröstningsalternativen rätt och därav svarat fel vid omröstningen.  

Ordförande frågar Utbildningsnämnden om de önskar upphäva fattat beslut 
med anledning av Hans-Göran Palmquist (M) inlägg och finner att 
Utbildningsnämnden beslutar att upphäva nyligen fattat beslut.  

Omröstning B 

Ny omröstning genomförs med förtydligande att: 
Ja-röst är avslag (inget beslut avseende barn- och elevpengsärenden 
2019/2020) 
Nej-röst är bifall (beslut skall fattas avseende barn- och elevpengsärenden 
2019/2020) 

Tobias Bernhardsson (C)  Ja 
Marianne Olsson (C) Ja 
Birger Byström (L) Ja 
Hans-Göran Palmquist (M) Ja 
Tommy Larsson (S) Avstår 
Rune Månsson (S) Nej 
Hans Johansson (SD) Nej 

4 ja-röster 
2 nej-röster 
1 avstår 

Ordförande finner att Utbildningsnämnden beslutar att avslå förslaget, 
ärenden avseende barn- och elevpengsärenden 2019/2020 ska inte beslutas 
idag.  

Ärendebeskrivning 

Enligt skollagen har kommunen att bevilja bidra till fristående enheter. 
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev vid 
skolenheten.  
Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten 
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Utbildningsnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22§, 9 kap 20 §, 10 kap 38 §, 11 kap 
37 §, 14 kap 16 §, 25 kap 12 §).  
Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för 
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild 
verksamhet. 

 
Beslutsunderlag 

 
Powerpoint avseende uträkning barn- och elevpeng 2019/2020 
Sektorsekonom informerar i ärendet. 
 
Beslutet skickas till 
 
Chef sektor utbildning 
Sektorekonom 
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Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 10 
Campus Dalsland 

Utbildningsnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ett gemensamt arbete mellan Dalslands kommuner + Årjäng har pågått 
under 2021 i syfte att etablera ett Campus i Dalsland som tillgängliggör och 
erbjuder studier på eftergymnasial nivå med digital uppkoppling till olika 
högskolor/universitet. Planering och projektering har pågått under året, 
liksom förhandling med Västra Götalandsregionen avseende lokaler i 
Bäckefors (Dalslands sjukhus). Nyligen har regionen fattat beslut om att 
bekosta anpassning av lokaler samt om bidrag till ett driftsprojekt. 
Skolverket har därtill nyligen fattat beslut om ekonomiskt stöd till teknisk 
utrustning med mera vid detta planerade lärcentrum. Planen är att erbjuda 
utbildning vid Campus Dalsland i Bäckefors redan från och med hösten 
2022. Beslut om framtida engagemang väntas tas i respektive kommun 
under första halvåret 2022. 
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Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 11 
Naturbruksavtal VGR 

Utbildningsnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Nuvarande avtal mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i 
regionen kring drift och finansiering av naturbruksgymnasier samt 
vuxenutbildning inom naturbruk har utvärderats i dialog mellan regionen 
och ingående kommunalförbund. Diskussionen har bland annat handlat om 
medfinansiering av utbildningsplatser för elever som söker friskolor inom 
regionen, vilket i dagsläget helt bekostas av kommunerna. Nytt förslag till 
avtal har tillsänts kommunerna för remiss och svar ska vara regionen till 
handa den 18 mars 2022. Därefter återkommer slutgiltigt avtalsförslag för 
ställningstagande inför ikraftträdande 1 januari 2023. I dagsläget har 
regionen inte tillmötesgått de önskemål som framställts avseende 
medfinansiering av utbildningsplatser vid fristående naturbruksgymnasier 
inom regionens geografiska område.  
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Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 12   
Skolresa 2022 Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Sedan länge har det funnits en önskan om att göra en skolresa för 
Utbildningsnämnden. Besök ute i de olika skolenheterna i form av att ha 
mötena fysiskt ute i skollokalerna men även följa med och se hur en dag i 
skolverksamheterna kan vara.  

Med anledning av rådande situationen med pandemin kommer detta inte att 
bli aktuellt inom den närmsta tiden. En planering för hur och när detta 
eventuellt skulle kunna påbörjas kommer att tas fram och föreslås 
Utbildningsnämnden när läget ändrat sig. 
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Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

UN § 13 
Sektorchef informerar 

Utbildningsnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Anna Gunnervik, chef sektor barn- och utbildning informerar om bland 
annat: 

• Covid-19 aktuellt läge och omikon i verksamheterna
o Svårt med bemanning
o Stängning av enheter när många elever/pedagoger är

frånvarande
o Tufft inom flera verksamheter, inte bara utbildningssektorn

• Läget i sektorn
o Hög arbetsbelastning
o Pandemins påverkan
o Arbetsmiljöproblematik
o Arbetar med RKA och handlingsplaner

• Rektorsläget
o Sjukskrivningar och hög arbetsbelastning
o Ny rektor förskola/särskola from 15/4
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