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Beslutande 

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

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

Övriga närvarande 

Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Shaher Al-Saghbini S 
Anett Aulin V 
Inga-Lil Tegelberg S (zoom) 

Övriga deltagare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Befattning
Per-Anders Olsson                                           Förvaltningschef 
Anna Wenngren Muhr                                     Verksamhetsutvecklare 
Maria Matsson                            1-11              Förvaltningsekonom 
XXXX                                           2                 Revisor PWC 
Jenny Sundell                                2                 Kommunrevisor 
Kjell Grönberg                              2                 Kommunrevisor 
Rolf Haglund                                2                 Kommunrevisor 
Sonia Nilsson                                2                 Kommunrevisor 
Roger Petrini                              1-5                Oppositionsråd 
Amal Khalilova                                                Nämndsekreterare 
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§ 1. Godkännande av dagordning 

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner dagordningen med följande tillägg: 

 Yttrande till förvaltningsrätten 
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§ 2. Dialog med revisorer 

Diarienr 
UN/2022:1.  

Beslut 
Revisorer har en dialog med utbildningsnämnden: 

 Nämnden prognostiserar underskott även för 2021. I något protokoll för 2021 går att 
utläsa att nämnden har en prioriteringslista men av protokoll framgår inte vad denna 
prioriteringslista innebär. Vad avser denna prioriteringslista?  

Utbildningsnämnden tog beslut om följande prioriteringar: 
1. Moduler på Rotskär F-9 samt Bodaskolan F-6  
2. Överytor Ekbackens förskola  
3. Speciallärare Matematik Svenska  
4. Logoped  
5. Aktiva raster  
6. IT utrustning i klassrummen  
7. Standardisering elevdatorer 
 8. Resurser till förskolan  
9. Utveckling av Kulturskolan 

 Av nämndens ”Enkel uppföljning per oktober 2021” går att utläsa nämndens 
åtgärdsarbete, såväl kortsiktiga som långsiktiga åtgärder. Hur fortgår 
arbetet/utredningar kopplat till de långsiktiga åtgärderna? Har nämnderna utifrån 
resultatet av utredningarna fattat några beslut? Vilken ev besparingseffekt kommer 
beslutade långsiktiga åtgärder att ge?  

Följande utredningar är genomförda: genomlysning pedagogisk personal, 
elevassistenter, lokaler och ytor, elevassistenter. Nämnden har valt att inte fatta beslut 
utifrån resultatet av utredningarna med utgångspunkt i det då gällande ekonomiska 
läget. Antal barn i grupperna på förskoleavdelningar har utretts. Övriga åtgärder har 
lett till att förskolan har budget i balans och nämnden har fattat beslut att ej utöka 
barnantal. 

 Av nämndens ”Enkel uppföljning per november 2021” går att utläsa nämndens 
kortsiktiga åtgärdsarbete. En åtgärd handlar om att ej ersätta lärare med vikarier i 
grundskolan. Klarar man av att genomföra denna besparingsåtgärd och samtidigt 
bedriva undervisning för eleverna? Hur går det ihop med att man har dåliga 
skolresultat? 
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I stort sett alla åtgärder berör personal. Behöriga lärare har gått in och täckt upp för 
frånvarande kollegor. Dessa har högre kompetens än outbildade vikarier. Detta är en 
kortsiktig lösning då det påverkar lärarnas arbetsbelastning.  

 Har nämnden i övrigt preciserat vad som ska göras, när och av vem? Har nämnden 
fattat beslut om åtgärder eller har åtgärderna skett på tjänstemannanivå?  

Politiskt beslut: antal barn på förskoleavdelningarna. Beslut har huvudsakligen fattats 
på tjänstemannanivå: utökad pool på förskolorna, minskat antal förskoleavdelningar,  
minskad resurs i förskolan, omfördelning lokaler.  

 Anser ni att den rapportering nämnden får är heltäckande och tillräcklig för att utöva 
kontroll över nämndens verksamhet och ekonomi? Om inte, vad saknas?  

De åtgärder som beslutas följs upp i samband med löpande enkel uppföljning och 
tertial rapportering, och nämnden har hittills bedömt detta som tillräckligt för 
nämndens kontroll.  

 Är nämndens budget för 2022 i balans vid årets början eller finns det redan från start 
risk för underskott?  

Utbildningsnämnden ska senare under dagens sammanträde få en redovisning av 
prognosen inför 2022. Så för att inte föregå förvaltningens redovisning i ärendet så 
kommer ordförande att informera revisionen i efterhand. 
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§ 3. Redovisning av delegationsbeslut 

Diarienr 
UN/2022:11.  

Beslut 
Samtliga beslut anses anmälda. 

Sammanfattning av ärendet
 Delegationsbeslut om läsårsdata 2022/2023 
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§ 4. Ekonomiuppföljning 

Förvaltningsekonom Maria Matsson håller en föredragning.  

I Stratsys benämns ”interkommunala” som ett samlingsbegrepp för köp förskola, grundskola 
och gymnasium. I posterna finns förutom kostnaderna för köp av utbildningsplatser även 
andra intäkter och kostnader såsom statsbidrag, föräldraavgifter, kostnader för IT-drift och 
skolskjuts mm. Vi ändrar inför 2022. Interkommunala delas upp mellan förskola-skola och 
gymnasium. Inom förskola-skola flyttas övriga bidrag och kostnader bort. 

Under höstterminen har fakturering av gymnasiekostnaderna skett med stor eftersläpning. 
68% av gymnasiekostnaderna, drygt 12,7 mnkr, föll ut under november och december. 
58% av skolskjutskostnaderna, drygt 850 tkr, för gymnasiet föll ut under november och 
december. Gävle kommun fakturerade 8 mnkr i november och 1,6 mnkr i december. 

Ny rutin inom förvaltningen införs där kostnaden vid varje gymnasieskola/aktör följs upp 
månadsvis. Försenad/utebliven debitering synliggörs. Periodisering av kostnader görs vid 
varje månadsskifte vilket innebär att kostnaderna blir synliga i resultatet. Vid nytt läsår 
efterfråga underlag från främst Gävle kommun. Avstämningsdatum är 15 september. Tätare 
samarbete inom förvaltningen kring åk 1 programval för att uppnå bättre kostnadskontroll. 

Riktlinje för utbetalning av barn- och elevpeng inom förskola, fritidshem och grundskola 
håller på att arbetas fram.  



Utbildningsnämnden
2022-02-08

Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

§ 5. Budget 2022 

Budget 2022 diskuteras i samband med Internbudget 2022. 
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§ 6. Internbudget UN 2022 

Diarienr 
UN/2022:8.  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet för följande kompletteringar:  

 Spårbarhet  
 Förklarande analyser 

Sammanfattning av ärendet
I kommunen finns totalt 9 förskolor, fördelade på Södra området och Skutskärs område. 
Grundskola i Älvkarleby kommun utgörs av fyra grundskolor, det är F-6 skolor samt åk 7-9 
med en rektor på varje enhet där fritidsverksamhet drivs. Sörgärdets skola, Bodaskolan, 
Rotskärsskolan F-6, Rotskär 7-9. Tränings- och grundsärskolan för årskurs 1-9 finns på 
Rotskärsskolan samt på Bodaskolan F-6. Vuxenutbildningen erbjuder SFI, IM, samt 
fristående kurser. Det är vuxenutbildningens ansvar att varje elev i kommunal 
vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna samt motsvarande utbildningar får stöd och 
undervisning utifrån sina individuella utbildningsmål, behov och förutsättningar. Älvkarleby 
kommun erbjuder avgiftsfri kulturskola för alla elever från år 2. Där dans, musik samt drama 
erbjuds. Elevhälsan är kopplad till grundskolan och lyder under skollagen. Elevhälsan är en 
del av skolans verksamhet och behöver därför ingå i skolans systematiska kvalitetsarbete. 
Systematiskt innebär att arbetet är strukturerat och långsiktigt. Utgångspunkten i arbetet är att 
identifiera områden som är särskilt angelägna att utveckla för att uppfylla målen. Kommunalt 
aktivitetsansvar som ligger under skolchef, innebär att enligt skollagen ska kommunen hålla 
sig informerad om hur ungdomar i kommunen är sysselsatta. Det gäller de som: har gått 
färdigt grundskola eller grundsärskola, inte fyllt 20 år, aldrig börjat eller som har hoppat av 
utbildning på gymnasiet, gymnasiesärskola eller liknande utbildning, saknar examensbevis. 

Beslutsunderlag 
 Internbudget UN 2022 

Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
 Förvaltningsekonom Maria Matsson 
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§ 7. Taxor och avgifter UN 2022 

Diarienr 
UN/2022:10.  

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner taxor och avgifter 2022 för Utbildningsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet

Taxa Enhet 2020  2021 2022 
Förskola 1-5 år: 
Barn 1 max/kr/månad 1 478 1 510 1 572  
Barn 2 max/kr/månad 986 1 007 1 048 
Barn 3 max/kr/månad 493 503 524 

Skolbarnsomsorg: 
Barn 1 max/kr/månad 986 1 007 1048 
Barn 2 max/kr/månad 493 503 524 
Barn 3 max/kr/månad 493 503 524 

Kulturskolan 

Instrumentalundervisning kr/termin 0 0 0 
Hyra av instrument kr/termin 0 0 0 
Avgift för kultur- och musikalgrupp kr/termin 0 0 0 

Beslutsunderlag 
 Taxor och avgifter 2022 för Utbildningsnämnden 

Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
 Förvaltningsekonom Maria Matsson 
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§ 8. Redovisning av kränkningar 

Diarienr 
UN/2022:5.  

Mellan 2021-07-01 och 2021-12-31 är det 153 pågående kränkningsärende. Kränkningar 
utförs av i huvuddel pojkar, och pojkar är de som oftast blir utsatta. Kränkningarna utgörs till 
huvuddel av verbal och fysisk karaktär. Gällande digitala kränkningar så är det svårt att få en 
tydlig bild, förmodligen döljer sig ett mörkertal här. Samhällsklimat och omvärldsfaktorer har 
påverkan på barns språk samt vilka influenser som finns medialt, tex sociala medier; så även 
den fysiska delen av kränkningar. Kränkningarna kan ses som omfattande och många men ett 
nytt digitalt verktyg säkerställer att alla incidenter blir dokumenterade och går ända till 
huvudman för godkännande.  

Rektorer samt personal arbetar konsekvent med dessa delar med barnen, föräldrar och då med 
stöd av likabehandlingsgrupper samt elevhälsans team. Utredningar görs på anmälda 
kränkningar med uppföljning. Ledningsgrupp utbildning har tagit fram gemensamma 
dokument för arkivering hos rektor, rutiner för det finns på hela utbildningssidan.  

Förskolorna arbetar förebyggande med stöd av specialpedagog där de lär barnen 
konflikthantering. Lärmiljökonferenser bidrar till att ge ökad kunskap kring konflikthantering. 
Man arbetar med förberedelser och anpassningar. All personal tar ansvar för ett barn i behov 
av stöd, inte bara resurspersonalen utan alla turas om och skapar relation. Detta arbete ligger 
till grund för att inga kränkningsanmälningar finns med i underlaget.   

Beslutsunderlag 
 Kränkningar 2021 
 Analys kränkningar 2021
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§ 9. Redovisning av sjukfrånvaro 

Diarienr 
UN/2022:4.  

Förvaltningschef Per-Anders Olsson håller en föredragning.  

Sjukfrånvaro mellan 2021-01-01 – 2021-12-31 är medelvärde 6,67 %, målvärde är 6 %.  

Sjukfrånvaron december månad är 7,44 %. 

Pandemin ger lokala avvikelser där vissa av grundskolorna har varit hårdare drabbat. 
Förskolor generellt har hög sjukfrånvaro under hösten. En större ökning av frånvaro gällande 
elever och personal kan ses i januari -22. Statistik för januari -22 går inte att utläsa ännu. 

Beslutsunderlag 
 Sjukfrånvaro utbildningsförvaltningen 220117 
 Sjukfrånvaro 2019-2020-2021
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§ 10. Kvalitetsredovisning förksolor och skolor 

Diarienr 
UN/2022:12.  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet med följande kompletteringar: 

 Ombyggnad av texten för att den ska bli mer strukturerad och tydlig 
 Mer analys 
 Särskiljning på förskolor 

Beslutsunderlag 
 Utvärdering av mål och resultat 2020-2021 (kvalitetsredovisning) 

Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson
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§ 11. Beslut från Skolinspektionen 

Diarienr 
UN/2021:60.  

Förvaltningschef Per-Anders Olsson håller en kort föredragning.  

Syftet med inspektionen är att höja utbildningens kvalitet i svensk skola och bidra till en god 
utbildning i en trygg miljö.  

Det som granskas är huvudmannens analys av studieresultat, trygghet och huvudmannens 
kompensatoriska arbete. De områden som granskas är rektors ledarskap, undervisning, 
trygghet och studiero samt betyg och betygsättning. 

Huvudmannen gör i låg utsträckning relevanta analyser av studieresultat och resultat avseende 
trygghet, som kan utgöra underlag för förbättringsåtgärder. Huvudmannen har i låg 
utsträckning vidtagit kraftfulla och träffsäkra kompensatoriska åtgärder.  

Det som behöver göras för att höja verksamhetens kvalitet: 
 Huvudmannen behöver systematiskt analysera hur samtliga elevers behov och 

förutsättningar påverkar, och riskerar att påverka, deras möjligheter att tillgodogöra 
sig utbildningen. Detta för att kunna sätta in relevanta kompensatoriska åtgärder. 

Utbildningsnämnden vill löpande följa upp hur förvaltningen har jobbat med höjning av 
verksamhetens kvalitet inför besvarande till Skolinspektionen.  
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§ 12. Uppdragslista 

Diarienr 
UN/2022:6.  

Uppdragslistan läggs till handlingarna.  
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§ 13. Årsplanering UN 2022 

Diarienr 
UN/2022:7.  

Årsplanering UN 2022 läggs till handlingarna.  
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§ 14. Verksamhetsinformation 

Förvaltningschef Per-Anders Olsson informerar om att mycket personal har varit borta på 
grund av pandemin.  
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§ 15. Meddelanden och rapporter 

Diarienr 
UN/2022:9.  

Utbildningsnämnden tar del av följande meddelanden och rapporter:  
1. Körapport 2022 januari  
2. UNAU protokoll 2022-01-25 
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§ 16. Övriga frågor 

Inga övriga frågor tas upp.  
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§ 17.  Yttrande till förvaltningsrätten 

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner förslaget till yttrandet till Förvaltningsrätten: 

Sammanfattning av ärendet 
XXXX har lämnat in begäran om laglighetsprövning till Förvaltningsrätten. XXXX 
överklagar beslutet att vägra honom tillträde till mötet och klagar på att kommunikationen 
mellan gruppledare och ordförande inte har fungerat.  

Utbildningsnämnden beslutar om att lämna in följande yttrande:  
Ledamöter och ersättare till nämnd väljs av fullmäktige (KL 6 kap 16 §). Fullmäktige har 
fortfarande  inte  tagit  något  beslut  om  vem  som  ska  bli  ersättare  för  ledamoten  som  har 
avgått.  

Undertecknad vill bestrida XXXX beskrivning av händelsen i samband med 
nämndens möte. 

XXXX beskrivning är felaktig, både avseende avvisandet och påståendet om skälet till 
detta. 

XXXX blev inte bryskt avvisad utan blev tydligt informerad om att man inte har rätt att delta 
på nämndens sammanträde som ledamot eller ersättare innan man formellt har valts av 
Kommunfullmäktige.  

Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 Begäran om laglighetsprövning 
 Förslag till yttrande till Förvaltningsrätten

Beslutet lämnas till 
 Förvaltningsrätten i Uppsala 
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§ 18. Mål 2023 

Diarienr 
UN/2022:13.  

Utbildningsnämnden jobbar med mål för 2023 efter sammanträdets slut.  


