
  
 
  

  

  

 

Protokoll för Utbildningsnämnden 

Plats: Sessionssalen 

Datum och tid: 2022-05-11, 08:00-11:25 

 

Justering  
Plats: kommunhuset 

Datum och tid: 2022-05-16, 09:00 

 

 

Paragrafer: § 59 - § 70 

 

 

Sekreterare: 

 

 Victoria Lindgren 

 

Ordförande: 

 

 Katrin Jakobsson 

 

Justerare: 

 

 Monica Lindeberg  

 

ANSLAG / BEVIS 

Utbildningsnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på 

kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras i kommunhuset. 

 

Sammanträdesdatum 2022-05-11  

Datum då anslaget sätts upp   

Datum då anslaget tas ned   

Underskrift   
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Beslutande 

Ledamöter  
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Katrin Jakobsson, (S)   

Pernilla Friman, (S) 

Michaela Steadson, (V)  

Birgitta Thunholm, (C)  

Monica Lindeberg, (M) 

Sandra Liljekvist, (SD) 

Walter Löfman, (SD) 

Mona Hansson, (KV)   

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 

Shaher Al-Saghbini, (S)                                           Jan-Åke Olsson, (S)  

Övriga närvarande 

Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Hans Henriksson, (KV)  

Martin Sahlberg, (M)   

Övriga deltagare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Befattning 

Per-Anders Olsson                                                Förvaltningschef 

Anna Wenngren Muhr                                          Verksamhetsutvecklare           

Maria Matsson                                                       Förvaltningsekonom  

Marie Niklasson                           §59-60              Kostchef      

Amal Khalilova                            §59-64              Kommunsekreterare 

Victoria Lindgren                                                  Nämndsekreterare 
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§ 59 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner dagordningen. 
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§ 60 Information kostpolicy Älvkarleby kommun 
 

Kostchef Marie Niklasson håller en föredragning om kostpolicy i Älvkarleby kommun.  

  



  
 Utbildningsnämnden  
 2022-05-11  

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

5 

 

§ 61 Enkel uppföljning 
 

Diarienr 

UN/2022:31 

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner Enkel uppföljning mars 2022 och ger förvaltningen i uppdrag 

att se över besparingsåtgärder.  

Beslutsunderlag 
 Enkel uppföljning mars 2022 

 Konsekvens av neddragning av pedagogiska resurspersoner. 

 

Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson. 
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§ 62 Bidrag till fristående grundskola 
 

Diarienr 

UN/2022:38 

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner bidrag till fristående grundskola, Heliga Katarinas 

skolstiftelse i Uppsala.. 

Sammanfattning av ärendet 
Framräknat bidrag till fristående grundskolor grundat på Älvkarleby kommuns kostnader för 

skolverksamhet. Ersättningsnivån grundar sig på den resursfördelningsmodell som är 

framräknat för förskola, fritidshem, förskoleklass samt grundskola. 

 

Huvudmännen för de fristående grundskolorna får överklaga en kommuns beslut om bidragets 

storlek hos allmän förvaltningsdomstol. Separata beslut med diarienummer ska därför fattas 

för varje fristående grundskola. 

Beslutsunderlag 

 Bidrag till fristående grundskolor 2022 

 Interkommunal ersättning 2022 friskolor kommunala skolor 

 

Beslutet lämnas till 

 Heliga Katarinas skolstiftelse, Trädgårdsgatan 7, 753 09 UPPSALA 

 Förvaltningschef Per-Anders Olsson. 

 Förvaltningsekonom Maria Matsson 
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§ 63 Riktlinjer för utbetalning av elevpeng 
 

Diarienr 

UN/2022:35 

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner Riktlinjer för utbetalning av elevpeng. 

Sammanfattning av ärendet 
Skollagen innehåller bland annat regler för mottagande, placering, interkommunal ersättning 

och bidrag till fristående verksamheter gällande barn och elever i förskola, pedagogisk 

omsorg, fritidshem, förskoleklass och grundskola. Skollagen reglerar inte när avläsning av 

elevantal och när utbetalning av bidrag till utförare ska ske. Genom att anta riktlinjer 

tydliggörs på vilka grunder utbetalning sker av interkommunal ersättning till kommunala och 

fristående utförare av förskole- och grundskoleverksamhet.  

 

Riktlinjen omfattar all verksamhet inom förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, 

förskoleklass och grundskola i Älvkarleby kommun. Reglerna omfattar även utförare av 

kommunal och fristående verksamhet i andra kommuner som tar emot barn och elever 

folkbokförda i Älvkarleby kommun.  

 

Barn- och elevpengen grundar sig på kommunens budget för kommande budgetår och 

beslutas av Utbildningsnämnden innan kalenderårets början. Kommunen kan under löpande 

budgetår minska ersättningen till kommunala verksamheter likväl som till fristående 

verksamheter. Om ersättningen sänks till verksamheter i kommunal regi, kan bidragen även i 

motsvarande omfattning sänkas till fristående verksamheter på återstående utbetalningar 

under året. Om resurser tillförs till kommunala verksamheter under budgetåret ska också 

motsvarande tillägg ges till fristående verksamheter (Skolförordningen 2011:185 14 kap). 

Beslutsunderlag 

 Riktlinjer för utbetalning av barn- och elevpeng. 

 

Beslutet lämnas till 

 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 

 Verksamhetsekonom Maria Matsson 
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§ 64 Statistik om simkunnighet 
 

Diarienr 

UN/2022:34 

Beslut 
Utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsutvecklare Anna Wenngren Muhr håller en redovisning om statistik gällande 

simkunnighet. Kraven på simkunnighet uppföljs enligt läroplanen. 

 

Beslutsunderlag 
 Redovisning simkunnighet. 
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§ 65 Redovisning/uppföljning av ansökningar om statsbidrag 
 

Diarienr 

UN/2022:30 

 

Verksamhetsutvecklare Anna Wenngren Muhr håller en redovisning/uppföljning om 

ansökningar av statsbidrag. 

 

Utbildningsnämnden tackar för redovisningen.  

Beslutsunderlag 
 Aktuella statsbidrag vårterminen 2022. 
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§ 66 Uppdragslista 
 

Läggs till handlingarna. 
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§ 67 Årsplanering 
 

Läggs till handlingarna. 
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§ 68 Verksamhetsinformation 

 
Verksamhetschef Per-Anders Olsson informerar om Ukrainakrisen och mottagandet av 

flyktingar. Älvkarleby kommun har tagit emot 15 flyktingar. Förskolor och skolor är redo att 

ta emot nya elever. 

 

Verksamheten ska börja arbeta med analys och kompensatoriska åtgärder för att se till att alla 

elever ges goda förutsättningar att nå bra resultat.  
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§ 69 Meddelanden och rapporter 
 

 

Utbildningsnämnden tar det av följande meddelanden och rapporter: 

 Körapport april 2022 

 Protokoll från förskolesamråd 2022-03-15. 
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§ 70 Övriga frågor 

 
Utbildningsnämnden diskuterar om skolor i Älvkarleby kommun kommer att genomföra 

utbildning i PDV (pågående dödligt våld).  

 

 


