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Utbildningsnämndens protokoll 2021-01-18  

Tid och plats  

2021-01-18 klockan 16:00-16.12, presidiet i Konferenssal Yngern, övriga ledamöter och ersättare 

digitalt via Teams 

Beslutande ledamöter 

Thomas Wiberg (NP) ordförande, Lembit Vilidu (M) 1:e vice ordförande, Ann-Christine Dantoft (S) 

2:e vice ordförande, Patrick Claesson (SD), Bengt Lindén (NP) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Per Salberg (NP), Peter Palmér (M), Kent Jansson (SD), Malin Westergren (NP) 

Övriga närvarande 

Susanne Englund, utbildningschef, Maria Frykegård, nämndsekreterare, Ibrahim Abdallah, 

nämndsekreterare 

Tid och plats för justering 

Justering sker 2021-01-18 i anslutning till sammanträdet i kommunhuset 

Justerade paragrafer 

§10- §13  

Underskrift 

 __________________________________________  

Ibrahim Abdallah, Sekreterare 

 __________________________________________  

Thomas Wiberg (NP), Ordförande 

 __________________________________________  

Ann-Christine Dantoft (S), Justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2021-01-18 

Datum då anslaget sätts upp 

2021-01-19 

Datum då anslaget tas ned 

2021-02-10 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Skälbyvägen 7A, Nykvarn 

Underskrift 

 
 _________________________________ 
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§ 10 

Mötets öppnande, upprop samt val av justerare 

Beslut 

Ann-Christine Dantoft (S) väljs att justera protokollet jämte ordföranden i direkt anslutning till 

sammanträdet. 

Beskrivning av ärendet 

Ordförande förklarar dagens sammanträde öppnat. 

Ordförandet öppnar mötet och upprop genomförs. Ann-Christine Dantoft (S) föreslås att justera 

protokollet jämte ordföranden i direkt anslutning till sammanträdet. 

Beslutet skickas till 

Akten  



PROTOKOLL 
2021-01-18 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 4(7) 

§ 11 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen fastställs. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 12 

Delegation till skolchefen att besluta om 

distansundervisning med anledning av pandemi covid-

19 
Diarienummer: UN/2021:7 

Beslut 

1. Distansundervisning för högstadieelever med anledning av pågående pandemi covid-19 

delegeras till skolchef i enlighet med pandemilagen. 

2. Delegationen tidsbegränsas till 2021-06-15. 

Beslutsnivå 

Utbildningsnämnden 

Sammanfattning 

Regeringen har öppnat för att elever i grundskolans högstadium kan få fjärr- eller distansundervisning 

för att undvika trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken. Innan ett sådant beslut kan tas 

behöver dock huvudmannen först ha konstaterat att övriga åtgärder är uttömda.   

Förvaltningen föreslår att beslut om distansundervisning med anledning av pågående pandemi covid-

19 delegeras till skolchef med anledning av att beslut ska kunna fattas kontinuerligt och skyndsamt. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Delegation till skolchefen att besluta om distansundervisning med anledning av 

pandemi covid-19 

Förslag till beslut 

Thomas Wiberg (NP) yrkar enligt förvaltningens förslag till beslut med tilläggsyrkande att 

tidsbegränsa delegationen till 2021-06-15. 

Beslutsgång 

Det finns bara ett förslag till beslut, utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med 

Thomas Wibergs (NP) tilläggsyrkande. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Beslut om distansundervisning för högstadieelever med anledning av pågående pandemi covid-19 

delegeras till skolchef i enlighet med den tillfälliga pandemilagen. 
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Beslutet skickas till 

Akten 

Utbildningskontoret inklusive rektorer 
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§ 13 

Övriga frågor 
Diarienummer: UN/2021:6 

Beslut 

Övriga frågor anses besvarade. 

Beskrivning av ärendet 

Inga övriga frågor tas upp vid sammanträdet. 

Beslutet skickas till 

Akten 

 

 

 


