
  
 

 Utdragsbestyrkande 
  

Protokoll för Utbildningsnämnden 
Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär 
Datum och tid: 2021-06-15 09.00-11.45 mötet ajourneras för fika 09.45-10.00 

Justering  

Plats: Kommunhuset, Skutskär 
Datum och tid:  2021-06-21 09.00 
  
Paragrafer: 75-89 
  

Sekreterare:   

 Amal Khalilova  

Ordförande:   

 Jan-Åke Olsson  

Justerare:   

 Mona Hansson   

 

 

ANSLAG / BEVIS 
Utbildningsnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras i kommunhuset. 

 

Sammanträdesdatum 2021-06-15  
Datum då anslaget sätts upp   
Datum då anslaget tas ned   

Underskrift   
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 Utbildningsnämnden Sida 
 2021-06-15 2 
   
 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 

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

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Maj-Britt Jakobsson (SD)  Sandra Andersson (SD) 
Shaher Al-Saghbini (S)   Glenn Grylin (SD) 

Övriga närvarande 
Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Inga-Lil Tegelberg (S) (zoom)  
Martin Sahlberg (M) (zoom)  

Övriga deltagare 
Namn Paragrafer Befattning 
Per-Anders Olsson  Förvaltningschef 
Amal Khalilova  Nämndsekreterare 
Anna Wenngren Muhr  Verksamhetsutvecklare 
Maria Matsson 75-78 Förvaltningsekonom 
Annelie Milnehav (zoom) 81 Folkhälsostrateg 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-06-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 75 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner dagordningen med följande ändring och 
tillägg: 
Utgår: 

 Punkt 11, Utvärdering av kostpolicy 
Tillkommer:  

 Enkel uppföljning maj 2021 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-06-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 76 Redovisning av delegationsbeslut 
 

Beslut 
Samtliga ärenden anses anmälda. 

Sammanfattning av ärendet 
1. Beslut enligt SL 7 kap 5 § om placering i särskola 
2. Beslut enligt SL 7 kap 5 § om placering i särskola 
3. Beslut enligt SL 7 kap 5 § om placering i särskola 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-06-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 77 Tertialrapport 2021, Utbildningsnämnden 
Diarienr 
2021/48 Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att fastställa tertialrapport 2021 för 
Utbildningsnämnden.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsförvaltningen redovisar en avvikelse för perioden på -2 621 000 
kronor. Huvuddelen av avvikelsen utgörs av personalkostnader samt köp av 
gymnasieplatser. Totalt prognostiserar -6 589 000 kronor i avvikelse mot 
årsbudget, där den primära anledningen är att kostnaden för gymnasieskolan 
budgeterats för lågt.  
Utbildningsnämnden önskar att rapporten kompletteras med en mindre 
revidering gällande summan som saknades i underlaget.  

 
Beslutsunderlag 
 Tertialrapport 2021, Utbildningsnämnden 

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-06-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 78 Enkel uppföljning, maj 2021 
  

Förvaltningsekonom Maria Mattson informerar om den enkla uppföljningen 
för maj 2021. 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-06-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 79 Internkontrollplan 2021 UN 
Diarienr 
2021/50 Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner Internkontrollplan 2021 för 
Utbildningsnämnden. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Grunden för den interna kontrollen är det dagliga arbetet som görs i 
verksamheterna med välfungerande processer, medvetenhet om de risker 
som finns och åtgärder för att minska riskerna. Internkontroll 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 2021 UN  

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-06-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 80 Samråd: Förslag till upphävande av detaljplan, Medora 
168:2 Skutskär, Älvkarleby Kommun 

Diarienr 
2021/49 Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till svar: 
 Utbildningsförvaltningen har inga synpunkter i frågan om 

upphävande av detaljplaner för del av Medora 168:2 m.fl. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med att upphäva delar av detaljplaner för del av fastigheten Medora 
168:2 m.fl. är att möjliggöra avstyckning och försäljning av cirka 1500 m2 
mark från Älvkarleby kommun till Jungfruholmen 
bostadsrättföreningsområde. Bygglov för parkeringsplats och sophus för 
Jungfruholmens bostadsrättförening kan då beviljas utom plan. 
 
Upphävande av detaljplanerna innebär också att byggrätter för bostäder på 
befintlig åkermark tas bort. Åkermarken anses idag vara olämplig för 
exploatering av bostäder på grund av översvämningsrisk i samband med 
skyfall. Det finns dessutom en vilja inom kommunen att bevara åkermarken. 

 
Beslutsunderlag 
 Planbeskrivning- och genomförandebeskrivning 

 Karta  

 Undersökning om betydande miljöpåverkan  

 Skrivelse från Per-Anders Olsson/2021-05-28 

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson  
 Bygg och miljö 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-06-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 81 Liv och hälsa ung 
  

Folkhälsostrateg Annelie Milnehav håller en redovisning gällande 
enkätundersökning liv och hälsa ung 2021.  
Liv och hälsa ung är en webbaserad enkätundersökning och genomförs i 
samverkan med länets skolor, såväl kommunala som privata. 
Enkätundersökningen är frivillig att besvara och är helt anonym. Resultaten 
av enkäten ger kunskap om unga i länet vad gäller hälsa, levnadsvanor och 
livsvillkor och utvecklingen kan följas över tid.  
Utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen kommer att ha 
sittningar tillsammans med folkhälsostrategen för att diskutera resultaten 
och se vad som redan görs och vilka utmaningar finns det. 
Utbildningsnämnden önskar en återrapportering från folkhälsostrategen 
under hösten 2021. 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-06-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 82 Merkonstnader för drift av singelavdelningar 
  

Verksamhetsutvecklare Anna Wenngren Muhr håller en föredragning om 
merkostnader för drift av singelavdelningar. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Genom att driva singelavdelningarna har vi merkostnader för personal, 
lokalhyra, kost och lokalvård. Södra området har för många förskoleplatser 
och anpassar genom att dra ner på en avdelning på Sörgärdet och tillfälligt 
minska på Tallbacken men behålla singelavdelningarna. Det finns lokaler 
tillgängliga på Sörgärdet och Tallbacken  för 2 avdelningar motsvarande 
antalet platser på singelavdelningarna. 
 
Personalstyrkan är högre på en singelavdelning jämfört med en 
fleravdelningsförskola för att täcka upp öppettider. Finns det fler 
avdelningar samarbetar man med öppning och stängning. 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-06-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 83 Information om kulturskolan 
 

Beslut 
Verksamhetsutvecklare Anna Wenngren Muhr håller en föredragning om 
kulturskolans verksamhet. 
Dans och drama erbjuds förskolorna, grundskolan samt grundsärskolan på 
skoltid. Då undervisningen sker på undervisningstid integreras kulturskolans 
undervisning i något skolämne och följer läroplanens mål.  
I Lgr 11 på sidan 10 står: 
 ”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och 
utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, 
rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara 
inslag i skolans verksamhet”. 
 
Förskolorna har både dans och drama växelvis under ett läsår. 
Grundsärskolan har medverkan av Kulturskolan varje läsår. Ambitionen för 
grundskolan är att varje elev ska ha fått möjlighet att delta i Kulturskolans 
verksamhet två perioder under sin grundskoletid 
 
Frivillig verksamhet på fritid omfattar instrumentundervisning i piano, 
gitarr, fiol, nyckelharpa en rad olika blåsinstrument samt dans och teater. 
Den frivilliga verksamheten är avgiftsbefriad för att främja likvärdighet och 
ge alla barn möjlighet att delta. Det finns möjlighet att låna instrument, dock 
inte blockflöjt. Att verksamheten är avgiftsfri innebär att vi inte är tvingade 
att sätta in vikarie vid sjukdom för att ersätta bortfall av lektioner. 
 

 Antal barn som deltar i frivillig verksamhet:  173-195 st 
 Barn i förskola, grundsärskola och skola:         245 st 

 
Kulturskolan har under våren närvarat vid två elevråd för att samla in 
synpunkter och önskemål gällande kulturskolan. Vårt arbete med att ge 
elever mer inflytande och göra dem delaktiga fortsätter under hösten. 
 
Kulturskolan kan vara en social investering för de som är i utanförskap. Alla 
barn är inte intresserade av idrott och har kanske svårt att hitt sin plats i 
gemenskap. Kulturskolan kan erbjuda andra uttrycksformer som gynnar 
olika inlärningsstilar. Den kan bidra till att ge förskollärare samt lärare i 
grundskola och grundsärskola inspiration, verktyg och metoder. 
Kulturskolan spelar en viktig roll i arbetet med hållbar utveckling, dels 
genom att ta in ämnet i undervisningen, dels genom den gemenskap den 
skapar och det sociala sammanhang där vi verkar som kan motverka psykisk 
ohälsa.  
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 Utbildningsnämnden 
 2021-06-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 84 Redovisning av sjukfrånvaron 
  

Förvaltningschef Per-Anders Olsson informerar om sjukfrånvaron. Under 
april 2021 låg sjukfrånvaron på 5,56% 
Utbildningsnämnden önskar att få flera månaders sjukfrånvaro och även de 
föregående årens sjukfrånvaro vid sådana redovisningar för att kunna 
jämföra. 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-06-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 85 Uppdragslista 
  

Uppdragslistan uppdateras efter nämndens sammanträde. 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-06-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 86 Årsplanering 
  

Utbildningsnämnden tar del av årsplaneringen 2021 för UN. 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-06-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 87 Verksamhetsinformation 
  

Förvaltningschef Per-Anders Olsson informerar om skolmiljarden från 
staten, syftet med den är att bidra till goda förutsättningar trots pandemin. 
Nämnden får information om projektet som bedrivs tillsammans med 
Högskolan i Gävle. Syftet med projektet är att höja kompetensen bland 
personal inom elevhälsan. Projektet kommer att presenteras på nämndens 
sammanträde den 14 september.  
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 Utbildningsnämnden 
 2021-06-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 88 Meddelanden och rapporter 
 

Beslut 
Utbildningsnämnden tar del av följande meddelanden och rapporter: 

 Åtgärdslista 
 Körapport förskolor 202105 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-06-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 89 Övriga frågor 
  

Inga övriga frågor tas upp. Ordförande Jan-Åke Olsson tackar för våren och 
önskar en fin sommar. 
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