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Beslutande 

Ledamöter  
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Katrin Jakobsson, (S)   

Pernilla Friman, (S) 

Birgitta Thunholm, (C) 

Mona Hansson, (KV)   

Monica Lindeberg, (M) 

Walter Löfman, (SD) 

  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 

Inga-Lil Tegelberg, (S)                                            Jan-Åke Olsson (S) 

Anett Aulin, (V)                                                       Michaela Steadson (V) 

Martin Sahlberg, (M)                                               Sandra Liljekvist (SD) 

  

Övriga närvarande  

Övriga deltagare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Befattning 

Per-Anders Olsson                                                 Förvaltningschef 

Maria Matsson                                                       Förvaltningsekonom  

Anna Wenngren Muhr                                          Verksamhetsutvecklare 

Roger Petrini                                                         Oppositionsråd 

Amal Khalilova                             § 73                 Kommunsekreterare  

Victoria Lindgren                                                  Nämndsekreterare   
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§ 71 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner dagordningen. 
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§ 72 Kvalitetsredovisning förskolor och skolor 
Diarienr UN/2022:12 

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner kvalitetsredovisning för förskolor och skolor 2020-2021. 

 

Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att: 

 Skapa en åtgärdsplan. 

 Redovisa en uppföljning av åtgärder till utbildningsnämndens sammanträde den 5 

oktober. 

Beslutsunderlag 

 Kvalitetsredovisning - Utvärdering av mål och resultat läsåret 2020-2021. 

 

 
Beslutet lämnas till 

 Förvaltningschef Per-Anders Olsson. 
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§ 73 Delårs-/tertialrapport 
Diarienr UN/2022:13 

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner delårs-/tertialrapport 2022.  

 

Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att förklara uppdelning av kostnader till 

nästa rapport.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen redovisar en avvikelse för februari på -5148 vilket är en förbättring sedan mars 

månad med 238. Huvuddelen av avvikelsen utgörs av köp av utbildningsplatser gällande 

gymnasium vilket redovisar ett underskott på -4917.  

Verksamhetsområde förskola har en prognos på 95.  

Verksamhetsområde grundskola har en avvikelse på -607. Underskottet utgörs i huvudsak av 

personalkostnader på grundsärskola. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Martin Sahlberg (M) yrkar på återremiss för komplettering som förklarar: 

 Uppdelning av kostnader till nästa rapport. 

 

Katrin Jakobsson (S) yrkar på att Utbildningsnämnden godkänner arbetsskottets förslag till 

beslut 

Beslutsgång 

Ordförande Katrin Jakobsson (S) frågar Utbildningsnämnden om ärendet ska avgöras idag 

eller om ärendet ska återremitteras. Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag 

 

Ordförande Katrin Jakobsson (S) frågar om Utbildningsnämnden godkänner arbetsskottets 

förslag till beslut. Ordförande finner att Utbildningsnämnden godkänner arbetsutskottets 

förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

 Delårs-/tertialrapport 2022 

 

 
Beslutet lämnas till 

 Förvaltningschef Per-Anders Olsson. 
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§ 74 Internkontrollplan 
Diarienr UN/2022:13 

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner interkontrollplan 2022.  

Sammanfattning av ärendet 

Grunden för den interna kontrollen är det dagliga arbetet som görs i verksamheterna med väl 

fungerande processer, medvetenhet om de risker som finns och åtgärder för att minska 

riskerna. Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. 

Ur ett större perspektiv har nämnderna och kommunstyrelsen, enligt kommunallagen, ett 

särskilt ansvar att ”den interna kontrollen är tillräcklig”. Chefer i respektive förvaltning och 

ytterst förvaltningschefen har ett ansvar för verkställigheten av de beslut om den interna 

kontrollen som nämnden tagit. 

Beslutsunderlag 

 Internkontrollplan 2022 för utbildningsnämnden. 
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§ 75 Motion om utökad giltighet skolbusskort 
Diarienr UN/2022:36 

Beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har skickat en remiss till Utbildningsförvaltningen. 

 

Motionen yrkar:  

 Att busskortet för grundskoleelever utökas till att omfatta kommunal skola utanför 

upptagningsområde samt friskola. 

 Att busskortet för gymnasieelever utökas till att omfatta kvällar och helgdagar samt 

lov. 

 Att busskortet utökas till att omfatta alla ungdomar i gymnasieålder. 

 

Älvkarleby kommun erbjuder grundskola för alla elever. Skolskjuts och elevresor regleras av 

Regler och riktlinjer för skolskjuts, elevresor och inackorderingsstöd Beslutad av 

kommunfullmäktige 2016-09-28 § 78. Reglementet följer Skollagen, Förordning om 

skolskjutsning samt Förordning om kommuns skyldighet att svara för vissa elevresor. 

Älvkarleby kommun har avtal med Region Uppsala om skolkort för grundskola och 

gymnasieskola. Det hanterar endast skolresor. Skolkort gäller kl. 04.00 – 19.00 vardagar 

inklusive kortare lov. 

 

Vårdnadshavare har ansvar för val av grundskola samt för gymnasieungdomars fritid. Resor 

för annat ändamål än skola enligt Skolskjutsreglemente ligger inte inom kommunens ansvar. 

 

Utökning av skolskjuts och elevresor innebär en ökad kostnad för kommunen. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från verksamhetsutvecklare Anna Wenngren 

Muhr, daterad 2022-05-10. 

 Motion om att utöka skolbusskortets giltighet, daterad 2022-04-27. 

 
Beslutet lämnas till 

 Förvaltningschef Per-Anders Olsson. 

 Verksamhetsutvecklare Anna Wenngren Muhr. 

 Kommunstyrelsen. 
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§ 76 Resultat av medarbetarenkät 
Diarienr UN/2022:37 

Beslut 
Förvaltningschef Per-Anders Olsson håller en föredragning om utbildningsförvaltningens 

resultat från medarbetarenkäten. 

 

Utbildningsnämnden tackar för informationen.  
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§ 77 Uppdragslista 
 
Läggs till handlingarna. 
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§ 78 Årsplanering 
 

Läggs till handlingarna. 
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§ 79 Verksamhetsinformation 
 

Förvaltningschef Per-Anders Olsson informerar kort om att flyktingströmmen från Ukraina 

har minskat och att många flyktingar vänder tillbaka till Ukraina. 
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§ 80 Meddelanden och rapporter 
Diarienr UN/2022:9, UN/2020:55, UN/2022:1, UN/2022:13 

 
Utbildningsnämnden tar del av följande meddelanden och rapporter: 

 Lärarlönelyftet 2022-2023. 

 Beslut från KF §37 Prövning av ansvarsfrihet för utbildningsnämnden. 

 Beslut från KF §28 Inriktningsbeslut gällande Bodaskolans skolområde. 

 Beslut från KF §34 Kommunens årsredovisning 2021. 

 Beslut från KS §59 Förslag till mål och budget 2023 med plan för 2024-2026. 

 Statsbidrag läxhjälp. 

 Körapport maj 2022. 
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§ 81 Övriga frågor 
 

Inga övriga frågor tas upp.  

 


