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§ 124  

Tjänstgörande ersättares deltagande digitalt utan 
kamera 

Sammanfattning av ärendet 

Michael Jonsson Granstedt (S) meddelar att han inte har någon tillgång till 

kamera på sin dator och ställer frågan om deltagande på mötet utan kamera. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar nämnden om tjänstgörande ersättare Michael Jonsson 

Granstedt (S) får delta på dagens möte utan kamera och finner att nämnden 

godkänner deltagandet. 

Utbildningsnämndens beslut 

1. Tjänstgörande ersättare Michael Jonsson Granstedt (S) får delta på 

dagens möte utan kamera. 

_____ 
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§ 125  

Val av justerare 

Utbildningsnämndens beslut 

1. Jessica Jämtin utses att justera dagens protokoll. 

_____ 
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§ 126  

Godkännande av dagordning 

Utbildningsnämndens beslut 

1. Utsänd kallelse, där ärende 8 och 11 utgår, samt ett extra 

informationsärende, godkänns som dagordning för mötet. 

Utgår 

8. Information - Nytt namn på Skansenskolan 

11. Utbildningsnämndens sammanträdesplan 2021 

Information 

Delegationsordning utbildningsnämnden 

_____ 
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§ 127 Dnr UN 2020/000003  

Meddelanden till utbildningsnämnden 

Beslutsunderlag 

Meddelanden daterad den 4 november 2020. 

Utbildningsnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av meddelandena. 

_____ 
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§ 128 Dnr UN 2020/000004  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 20:11. 

Utbildningsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns. 

_____ 
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§ 129 Dnr UN 2020/000009  

Information till utbildningsnämnden - Kränkande 
behandling 

Sammanfattning av ärendet 

Ylva Tinnert Gelebo informerade om anmälningar om kränkande behandling 

som kommit in. 

Beslutsunderlag 

Anmälningar kränkande behandling (Dnr UN 20/000012), handlingsnummer 

1070-1250. 

Utbildningsnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av informationen. 

_____ 
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§ 130 Dnr UN 2020/000226  

Information - Coronaviruset Covid-19 

Sammanfattning av ärendet 

David Idermark och Ylva Tinnert Gelebo informerar: 

De senaste tre veckorna har några bland personalen på förskolor testats som 

positiva för coronaviruset. I dagsläget har smittan avstannat på dessa 

förskolor. Då testresultaten tar längre tid blir det fördröjning för personalen 

att återgå i arbete vid negativt provresultat.  

Visir och munskydd har beställts till samtliga förskolor som personalen ska 

använda om barn insjuknar vid vistelse på förskolan i väntan på 

vårdnadshavarna.  

Informationen från Skolverket är bra för nämnden att ha med sig om 

nämnden ska besluta om stängning av verksamheter. 

Digital undervisning planeras om lärare blir sjuk. 

Vikarier är de kända som vi tar in. 

Ordförandebeslut behövs för att stänga öppna förskolan. 

Förskolebarn som har 15-timmarsschema är inte på förskolorna. 

SFI har digital undervisning. 

Skolbiblioteken är stängda. 

Rutiner är framtagna för skolmatsalarna och idrotten. 

Skolskjutsarna fungerar då alla elever sitter ner, samt har avstånd från 

chauffören. 

Utbildningen påverkas inte i någon större omfattning. 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs. 

Beslutsunderlag 

Skolverket – Vad huvudmannen kan göra om skolverksamheten stängs. 

Skolverket – Checklista vid stängning av förskole- och skolverksamhet samt 

fritidshem. 

Utbildningsnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av informationen. 

_____ 
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§ 131 Dnr UN 2020/000005  

Information - Skansenskolan/Högstadiet i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Högstadiet i Färjestaden 

Vi ligger i fas med underlag för inventarier som håller på att tas fram med 

hjälp av Atrio. Vi tittar på teknisk utrustning och som kommer på sikt att bli 

standard på samtliga skolor. 

Skansenskolan 2.0 

Personalen delas upp för bemanning på båda högstadierna. Prognosen klar 

inför hösten 2021. 

Brev kommer att skickas till samtliga i årskurs 6 om vilket högstadium de är 

placerade på. 

I januari kommer en film publiceras om högstadieskolorna i Mörbylånga 

kommun i sociala medier. Filmen kommer även att visas för nämnden. 

Utbildningsnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av informationen. 

_____ 
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§ 132 Dnr UN 2020/000454  

Information -Inför filter på datorer som blockerar 
pornografi på datorer och surfplattor i förskolor och 
skolor 

Sammanfattning av ärendet 

David Idermark informerar om: 

Webbfilter 

Ett webbfilter kan logga eller spärra sidor som användare försöker surfa till. 

Internetsidorna kategoriseras och det är möjligt att spärra eller varna för 

olika kategorier. Exempel på kategorier: 

- Porr 

- Nakenhet 

- Våld 

- Droger 

- Vapen 

Många filter utgår från en känd lista med kategoriseringar. Jämförelser med 

listor som snabbt kategoriserar nya sidor kostar mer att ansluta mot. Ett 

webbfilter kan också stoppa sidor som ligger på mindre seriösa webbhotell. 

Webbfilter ger också bättre skydd mot sidor med skadlig kod. 

Eftersom det hela tiden läggs upp nya sidor så finns det inga webbfilter som 

fungerar till 100 %. Många gånger kan t.ex. en sökmotor visa bilder från 

sidor utan att användaren surfar till sidan. 

Den traditionella tekniken för webbfilter håller på att spela ut sin roll. Nästan 

alla webbsidor går över till HTTPS, krypterad trafik. För att ett filter ska 

kunna ”skanna” trafiken måste det göra en ”man-in-the-middle-attack”. 

Filtret byter så ut krypteringen mellan filter och klient. Det kan få komplika-

tioner med många sidor. Nya filter använder sig av DNS-uppslag och 

skannar inte trafiken i sig. 

Nuläge 

Idag har vi endast ett filter i vårt virusskydd som spärrar sidor som kan eller 

har innehållit skadlig kod. Vårt virusskydd finns bara på våra PC. Virus-

skyddet kan filtrera enligt den traditionella metoden. 

Vi har haft ett filter som fungerade mot elevernas googlekonton. När de var 

inloggade med sina konton och använde Google Chrome filtrerades trafiken. 

Detta var något vi fick med då vi använde en tredjepartsprodukt för att styra  
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elevernas Chromebooks. Detta filter blev med tiden sämre och sämre på att 

blocka sidor och när det började blocka sidor som inte skulle blockas var vi 

tvungna att stänga av det. 

Vi har precis startat upp projektet att använda Googles nya webbfilter som 

släppts till de skolor som använder google. 

Olika filter 

Webbfilter kan läggas i nätverket. Då skannas all trafik som förekommer på 

nätverket oavsett vilken enhet som används. Detta filter fungerar inte när 

användaren kopplar upp sig på ett annat nätverk. 

Webbfilter kan läggas lokalt på PC. Då skannas all trafik från aktuell PC 

oavsett vilket nätverk som användaren kopplar upp mot. Detta finns dock 

inte för Chromebooks. 

Webbfilter kan läggas i Google. Det finns bättre filter som aktiveras som det 

vi haft ett tag. 

För bästa skydd bör samtliga metoder användas. 

Kostnader 

Ett nätverksfilter kostar $2/år per lärare/elev och $2/månad per annan 

personal.  

Webbfilter på PC ingår numera oftast i virusskydden men kan som tidigare 

nämnt ställa till det mot flera sidor som kräver att trafiken är krypterad hela 

vägen. 

Googles webbfilter är för tillfället gratis för skolor. 

Beslutsunderlag 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Utbildningsnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av informationen. 

_____ 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 10.03-10.15 
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§ 133 Dnr UN 2020/000001  

Ekonomisk uppföljning för utbildningsnämnden (2020) 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen lämnar en ekonomisk uppföljning och prognos för resultatet 

vid årets slut. Prognosen är baserad på senast kända förutsättningar.     

Beslutsunderlag 

Uppföljning Utbildningsnämnden 2020-10. 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 november 2020.    

Utbildningsnämndens beslut 

1. Ekonomisk uppföljning efter oktober godkänns.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
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§ 134 Dnr UN 2020/000455  

Revisionsrapport - Granskning av arkivhantering 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna i Mörbylånga kommun har gett PwC i uppdrag att granska 

kommunens arkivhantering. Granskningen mynnade ut i en rapport och ett 

missiv till samtliga nämnder.    

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport inkommen den 9 oktober 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 2 november 2020.    

Utbildningsnämndens beslut 

1. Tjänsteskrivelsen antas som utbildningsnämndens svar till revisorerna i 

Mörbylånga kommun.    

2. Nämnden uppdrar åt resp systemägare att enligt systemägarens ansvar i 

Infosäk F ”att fastställa felhanteringsrutiner, gallringsrutiner och rutiner 

för arkivleveranser för systemen”, utreda de olika systemens möjligheter 

till gallring under 2021 för att sedan säkerställa och genomföra gallring i 

nämndens verksamhetssystem under 2022.  

_____ 
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§ 135 Dnr UN 2020/000480  

Information - Delegationsordning utbildningsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Charlotta Rasmusson har på uppdrag utifrån ny styrmodell tagit fram förslag 

till delegationsordning för utbildningsnämnden. Nämndens vidaredelegering 

ändras så den går direkt till tjänsteperson. För att arbeta vidare bör en 

arbetsgrupp utses. Nämnden bör ta beslut senast i december 2020. 

Beslutsunderlag 

Förslag på delegationsordning. 

Utbildningsnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av informationen. 

_____ 
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§ 136 Dnr UN 2020/000037  

Motion av Henrik Yngvesson (M) och Mikael Sundén 
(M) - Elevers påverkan på skolmaten 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen förslås att alla elever i årskurs åtta ska få en större möjlighet att 

påverka skolmaten.    

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 30 oktober 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 oktober 2020. 

Förslag till beslut på mötet 

Britta Palmgren (M) och Ulrik Brandén (M) yrkar bifall till motionen. 

Monika Löfvin Rosén (C), Anders Eklöv (C), Kristina Sjöström (S) och 

Jessica Jämtin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Britta Palmgrens med fleras 

yrkande och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.    

Utbildningsnämndens förslag till beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till att skolorna arbetar med delaktighet 

och inflytande för eleverna redan idag. 

Reservation 

Britta Palmgren (M) och Ulrik Brandén (M) reserverar sig mot beslutet.    

_____ 
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§ 137  

Information - Lärarförbundet 

Sammanfattning av ärendet 

Birgitta Nylander, Lärarförbundet informerade och gick igenom rapporten 

från Lärarförbundet om rankning av bästa skolkommun som jämför alla 290 

kommuner efter 10 kriterier. Syftet är att synliggöra och förstå skolans 

förutsättningar utifrån ett lokalt perspektiv. Mörbylånga kommun placerar 

sig i år som nummer 177 av 290 kommuner. Övertorneå toppar årets 

rankning. Rapporten vill vi visa vilka styrkor och utmaningar Mörbylånga 

har som skolkommun. 

I hela Kalmar län är Mörbylånga rankad som nummer tolv av tolv 

kommuner. 

Lärarförbundet vill gärna träffa utbildningsnämnden för att kunna djupdyka 

och diskutera resultatet. 

Beslutsunderlag 

Bästa skolkommun: Mörbylångas resultat. 

Utbildningsnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av informationen. 

_____ 
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§ 138 Dnr UN 2020/000449  

Verksamhetsplan 2021 med internbudget för 
utbildningsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Ylva Tinnert Gelebo föredrar och går igenom utkast till verksamhetsplan.  

Nämndens förslag och frågor skickas till Ylva eller David senast den 

29 november 2020 för att behandlas på nämndens möte den 9 december 

2020. 

Beslutsunderlag 

Utkast till verksamhetsplan. 

Utbildningsnämndens beslut 

1. Nämnden jar tagit del av informationen. 

_____ 
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