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 Utbildningsnämnden Sida 
 2021-12-06 2 
   
 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 

Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Jan-Åke Olsson (S)  
Katrin Jakobsson (S)  
Birgitta Thunholm (C)  
Michaela Steadson (V)  
Mona Hansson (KV)  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Shaher Al-Saghbini (S)  Pernilla Friman (S)  
Martin Sahlberg (M)  Monica Lindeberg (M) 
Maj-Britt Jakobsson (SD)  Sandra Andersson (SD) 
Hans Henriksson (KV)  Glenn Grylin (SD) 

Övriga närvarande 
Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Inga-Lil Tegelberg (S)  
Anett Aulin (V)  
Linda Långs (KD)  

Övriga deltagare 
Namn Paragrafer Befattning 
Per-Anders Olsson  Förvaltningschef 
Amal Khalilova  Nämndsekreterare 
Anna Wenngren Muhr  Verksamhetsutvecklare 
Maria Matsson 131-143 Förvaltningsekonom 
Roger Petrini  131-135 Oppositionsråd 
Camilla Törnlund Nygren 146 Rektor på Bodaskolan 
Laila Jäderberg 146 Lärare på Bodaskolan 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-12-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 131 Godkännande av dagordning 
  

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner dagordningen. 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-12-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 132 Redovisning av delegationsbeslut 
  

Beslut 
Samtliga beslut anses anmälda. 

 
Sammanfattning av ärendet 

 Delegationsbeslut om ansökan om skolskjuts 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-12-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 133 Enkel uppföljning oktober 2021 
  

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner den enkla uppföljningen för oktober och 
uppdra till förvaltningen att skarpt arbeta med de långsiktiga och kortsiktiga 
åtgärderna för att nå en budget i balans.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Prognosen för året ser bättre ut än i augusti, man ser en förbättring av 
resultatet med 400 000 kr.  

 
Beslutsunderlag 
 Enkel uppföljning oktober 2021 

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson  
 Kommunstyrelsen  
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 Utbildningsnämnden 
 2021-12-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 134 Mål och målvärden 2022 
  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att behålla mål och målvärden 2021 för 2022 
med justerade målvärden. 

 
Beslutsunderlag 
 Förslag till Mål och målvärden 2022 

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson  
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 Utbildningsnämnden 
 2021-12-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 135 Utredning om Bodaskolans skick 
Diarienr 
2020/55 Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att: 
1. Återremittera ärendet för komplettering som förklarar 

- Innebörden av investeringen av denna storlek för 
Utbildningsnämnden i form av ökade lokalkostnader 

- Framtidens investeringsbehov inom Utbildningsnämnden 
- Påverkan på Utbildningsnämndens driftkostnader 

2. Martin Sahlberg (M) ska ingå i styrgruppen som en representant för 
oppositionen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska avdelningen initierade ett arbete om Boda skolområde för ungefär 
ett år sedan. Bakgrunden till detta är att både skolans och förskolans lokaler 
är i stort renoveringsbehov samt att byggnadernas livslängd närmar sig sitt 
slut. Då kostnader för renovering bedöms som höga samt att det kräver stora 
ingrepp i verksamheten, beställdes en förstudie om hur situationen bör 
hanteras. Förstudien överväger olika alternativ men förslår att byggnader 
rivs och ersätt med nya. Förstudier har föredragits i både 
Samhällsbyggnads- och Utbildningsnämnd samt i Kommunstyrelsen. 
Då skolan samtidigt efterfrågar fler lokaler för att alla elever/barn ska få 
plats, samt att dagens lokaler inte uppfyller kraven för modern undervisning, 
ser vi en nybyggnation som det bästa alternativet ur alla perspektiv. 
En styrgrupp bestående av förvaltningschefer och ordförande för 
samhällsbyggnads- och utbildningsnämnd har haft förstudierapport som 
underlag för diskussion och kommit fram till ovanstående förslag. Ett 
inriktningsbeslut ger förutsättning för styrgruppen att arbeta vidare. Om 
ovanstående beslut fattas planerar styrgruppen att arbeta fram ett förslag 
senast vid 2022 års utgång. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse/Per-Anders Olsson daterad 2021-11-12 
 Boda skolområde rapport förstudie, WSP 2020-10-29 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan-Åke Olsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta ett 
inriktningsbeslut om nybyggnation av skolbyggnader på Boda skolområde. 
 
Martin Sahlberg (M) yrkar återremiss av förstudien för komplettering av 
ekonomiska aspekter 

Beslutsgång 
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 Utbildningsnämnden  
 2021-12-06 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att 
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Votering begärs.  
 
Utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång: 
JA-röst för arbetsutskottets förslag. 
NEJ-röst Martin Sahlbergs (M) förslag.   

Omröstningsresultat 
Med 4 JA-röster och 5 NEJ-röster har Utbildningsnämnden beslutat att 
återremittera ärendet enligt Martin Sahlbergs (M) förslag. 

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson  
 Samhällsbyggnadsnämnden 

8



 1(1) 
 

 

Omröstningsprotokoll för Utbildningsnämnden 

Förklaringar: A=avstår, F=frånvaro (anges endast för ledamöter)  

 

  § 135 

Ledamot Närvaro Ja Nej 

Jan-Åke Olsson (S) X X  

Katrin Jakobsson (S) X X  

Pernilla Friman (S) F   

Birgitta Thunholm (C) X X  

Michaela Steadson (V) X  X 

Monica Lindeberg (M) F   

Sandra Andersson (SD) F   

Glenn Grylin (SD) F   

Mona Hansson (KV) X  X 

    

Ersättare    

Shaher Al-Saghbini (S) X X  

Inga-Lil Tegelberg (S)    

Gunnar Östlund (C)    

Hans Wennberg (MP)    

Anett Aulin (V)    

Linda Långs  (KD)    

Martin Sahlberg (M) X  X 

Maj-Britt Jakobsson (SD) X  X 

Hans Henriksson (KV) X  X 

    

Totalt  4 5 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-12-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 136 Medborgarförslag om förskolans öppettider 
Diarienr 
2021/63 Beslut 

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå 
medborgarförslaget.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsförvaltningen har fått ett medborgarförslag där förslagsställaren 
önskar utökade öppettider på förskolan från kl 5.30 istället för kl 6.00 
Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden yttrar sig enligt följande: 
”Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det 
behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om 
barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.” 
(Skollagen 7 kap 5§)  
”Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i 
samband med större helger. Lag (2017:1115). ” (Skollagen 7 kap 2§) 
Förskolorna har öppet från kl 6.00 till kl 18.30 om behov finns. De 
nuvarande öppettiderna grundar sig på ett politiskt beslut i 
Utbildningsnämnden. För att ändra öppettider krävs ett nytt beslut i 
nämnden. Det är inte aktuellt att ta beslut om att utöka öppettiderna. 
Utökade öppettider påverkar bemanningen under dagen. Antingen blir 
bemanningen lägre alternativt krävs utökad bemanning för att behålla 
samma personaltäthet. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse/Anna Wenngren Muhr daterad 2021-11-12 

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson  
 Kommunstyrelsen  
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 Utbildningsnämnden 
 2021-12-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 137 Motion om utökad giltighet busskort 
Diarienr 
2021/64 Beslut 

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har skickat en remiss till Utbildningsförvaltningen. 
Motionen yrkar: 
att busskort för grundskoleelever utökas till att omfatta kommunal skola 
utanför upptagningsområde samt friskola. 
att busskort för gymnasieungdom utökas till att omfatta kvällar och 
helgdagar samt lov. 
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. 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.  
Om likvärdighet ska gälla måste även unga i gymnasieåldern som ej har rätt 
till elevresor kompenseras genom tillgång till busskort  
Utökning av skolskjuts och elevresor innebär en ökad kostnad för 
kommunen. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse/Anna Wenngren Muhr daterad 2021-11-15 

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson  
 Kommunstyrelsen 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-12-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 138 Bidrag till fristående grundskolor 2022 
Kunskapsskolan 

Diarienr 
2021/72 Beslut 

Utbildningsnämnden fastställer bidrag för år 2022 för Kunskapsskolan. 
 

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 
 Tjänsteskrivelse/Per-Anders Olsson daterad 2021-11-17 
 Interkommunal ersättning 2022 

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson  
 Kunskapsskolan 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-12-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 139 Bidrag till fristående grundskolor 2022 Prolympia 
Diarienr 
2021/73 Beslut 

Utbildningsnämnden fastställer bidrag för år 2022 för Prolympia i Gävle 
(Ulno AB). 

 
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 
 Tjänsteskrivelse/Per-Anders Olsson daterad 2021-11-17  

Interkommunal ersättning 2022 
 

Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson  
 Prolympia  
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 Utbildningsnämnden 
 2021-12-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 140 Bidrag till fristående grundskolor 2022 Älvboda 
friskola 

Diarienr 
2021/74 Beslut 

Utbildningsnämnden fastställer bidrag för år 2022 för Älvboda Friskola. 
 

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 
 Tjänsteskrivelse/Anna Wenngren Muhr daterad 2021-11-17 
 Interkommunal ersättning 2022 

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson  
 Älvboda Friskola 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-12-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 141 Bidrag till fristående grundskolor 2022 Engelska 
Diarienr 
2021/71 Beslut 

Utbildningsnämnden fastställer bidrag för år 2022 för Engelska skolan i 
Gävle. 

 
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 
 Interkommunal ersättning 2022 
 Tjänsteskrivelse/Per-Anders Olsson daterad 2021-11-17 

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson  
 Kommunstyrelsen  
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 Utbildningsnämnden 
 2021-12-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 142 Bidrag till pedagogisk omsorg 2022 
Diarienr 
2021/75 Beslut 

Utbildningsnämnden fastställer barnomsorgspengen för 2022 avseende 
pedagogisk omsorg till 143 705 kr. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Älvkarleby kommun saknar pedagogisk omsorg (familjedaghem) och 
därmed fastställd barnomsorgspeng. 
Vid framtagande av barnomsorgspeng är utgångspunkten Skolverkets 
Kommunblad, där kostnaden per inskrivet barn för kommungruppen inom 
pedagogisk omsorg år 2018 är 131 600 kr inklusive ersättning för 
administration och kompensation för mervärdeskatt. Kostnaden för 2019 har 
räknats upp med 2,7 % enligt PKV (Prisindex kommunal verksamhet), 
uppräkning 2020 med 2,1 %, uppräkning 2021 med 1,7 % och uppräkning 
2022 med 2,4 % till 143 705 kr. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse/Per-Anders Olsson daterad 2021-11-17  
 Interkommunal ersättning 2022  

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson  
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 Utbildningsnämnden 
 2021-12-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 143 Barnantalet per avdelning - planering inför 2022 
Diarienr 
2020/12 Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att: 
1. Riktmärke för antalet barn i grupperna på förskoleavdelningarna är 

19 barn. 
2. Vid behov kan rektor utöka eller minska barnantalet under en kortare 

period.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om antal barn på 
förskoleavdelningarna. ”Antalet barn skall inte överskrida 19 per avdelning 
med mätpunkt 15 maj. Om detta antal nås tidigare under året krävs åtgärder 
för att öka antalet platser” Kf 12-11-28 § 233. Beslutsrätten i frågan har 
flyttats över till Utbildningsnämnden. Behov finns av en skrivning som ger 
en större flexibilitet. 
Förvaltningen föreslår att riktmärke för barngrupperna på 
förskoleavdelningarna är 19 barn. Under kortare perioder kan något extra 
barn skrivas in på avdelningen om förskolans rektor bedömer det lämpligt. 
Motsvarande kan minskning av barnantalet råda där rektor bedömer att 
organisationen kräver det. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse/Anna Wenngren Muhr 2021-11-17 

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson  
 Rektorer 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-12-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 144 Redovisning kränkande behandling sammanfattning 
föregående år 

  
Förvaltningschef Per-Anders Olsson håller en föredragning.  
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 Utbildningsnämnden 
 2021-12-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 145 Internkontrollplan för Utbildningsnämnden 
  

Utbildningsnämnden tar del av internkontrollplan för Utbildningsnämnden.  
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 Utbildningsnämnden 
 2021-12-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 146 Likvärdig skola 
  

Rektor Camilla Törnlund Nygren och lärare Laila Jäderberg från Boda 
skolan håller en presentation om projekt som de bedriver. 
De berättar om Studio Studiero som har varit en pågående process sedan 
förra hösten. Studio är för olika grupper av elever, till exempel elever som 
behöver mycket tydlig struktur, elever som har svårt att sitta still etc. Studie 
Studiero har varit ett mycket lyckat projekt, elever och vårdnadshavare är 
positiva till det.   
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 Utbildningsnämnden 
 2021-12-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 147 Årsplanering 
  

Utbildningsnämndens tar del av årsplaneringen.  
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 Utbildningsnämnden 
 2021-12-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 148 Uppdragslistan 
  

Utbildningsnämnden tar del av uppdragslistan.  
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 Utbildningsnämnden 
 2021-12-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 149 Verksamhetsinformation 
   

Förvaltningschef Per-Anders Olsson informerar om att förvaltningen 
fortsätter att jobba med försiktighetsåtgärder för att minska smittspridningen 
av covid. Läget är stabilt.  
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 Utbildningsnämnden 
 2021-12-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 150 Meddelanden och rapporter 
   

Utbildningsnämnden tar del av följande meddelanden och rapporter: 
1. Körapport 202111 
2. UNAU protokoll 2021-11-22 
3. Beslut från KF 2021-11-24 gällande indexreglering 
4. Missiv till lägesrapport 2021 
5. Kommunens efterlevnad av dataskyddsförordningen – en lägesrapport  
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 Utbildningsnämnden 
 2021-12-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 151 Övriga frågor 
   

Inga övriga frågor tas upp.  
Utbildningsnämnden önskar god jul och gott nytt år till all personal inom 
nämndens verksamheter. 
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