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Beslutande 
Ledamöter  
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Katrin Jakobsson (S)   
Pernilla Friman (S)  
Birgitta Thunholm (C)  
Michaela Steadson (V)  
Monica Lindeberg (M) 
Sandra Liljekvist (SD)  
Walter Löfman (SD)  
Mona Hansson (KV) 
  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Shaher Al-Saghbini (S)   

Övriga närvarande 
Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Inga-Lil Tegelberg (S)  
Anett Aulin (V)  
Linda Långs (KD)  
Martin Sahlberg (M) 
Maj-Britt Jakobsson (SD)  
Hans Henriksson (KV)   

Övriga deltagare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Befattning 
Lihn Tovnell,                                                          Nämndsekreterare/Registrator 
Gunvor Pettersson,                                                 Nämndsekreterare  
Per-Anders Olsson                                                  Förvaltningschef 
Maria Matsson                                                        Förvaltningsekonom 
Anna Wenngren Muhr                                            Verksamhetsutvecklare  
  
 
 
  



  
 Utbildningsnämnden  
 2022-09-13  

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

3 
 

§ 82 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner dagordningen. 
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§ 83 Redovisning av delegationsbeslut 
Diarienr UN/2022:39 

Beslut 
Följande beslut anses anmälda.  
• Delegationsbeslut – Placering i särskola 
• Delegationsbeslut – Inackorderingstillägg 
• Delegationsbeslut – Elevresor 
• Delegationsbeslut – Placering Magelungen 
• Delegationsbeslut – Ändrade läsårsdata 2022-2023 
• Delegationsbeslut – Inackorderingstillägg 
• Delegationsbeslut – Inackorderingstillägg 
• Delegationsbeslut – Inackorderingstillägg 
• Delegationsbeslut – Inackorderingstillägg 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Per-Anders Olsson redovisar delegationsbeslut tagna mellan februari – 
augusti 2022.  
 
Anna Wenngren Muhr informerar om läsårsdata som blivit anpassad efter Gävle kommun för 
att det ska stämma med elevresor genom UL. 
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§ 84 Enkel uppföljning 
Diarienr UN/2022:31 

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Maria Mattson redovisar enkel uppföljning för perioden Januari – Juli 2022. 
 
Utbildningsförvaltningen visar en avvikelse på -3041 mnkr för perioden och prognostiserar 
för helåret ett resultat som är 5,2 mnkr sämre än budget. Den negativa avvikelsen är till allra 
största del (4,9 mnkr) hänförbar till köp av verksamhet vilket utgör köp av gymnasieplatser. 
Åtgärder för att minska underskottet har tagits fram och presenterats i nämnd. 
Verksamhetsområde förskola har en prognos på 95. Verksamhetsområde grundskola har en 
avvikelse på -607. Underskottet utgörs i huvudsak av personalkostnader på grundsärskola. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att förtydliga texten under respektive post för att analysen ska bli 
enklare att förstå.  

Beslutsunderlag 
• Enkel uppföljning juni 2022 
• Enkel uppföljning juli 2022 UN 

 
 
Beslutet lämnas till 
• Förvaltningschef 
• Kommunstyrelsen 
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§ 85 Meddelanden och rapporter 

 
Utbildningsnämnden tar del av följande meddelanden och rapporter; 
• Beslut om statsbidrag för elevhälsan och specialpedagogiska insatser, 2022 
• Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för 2021 
• Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling – redovisning 2021 
• Statsbidrag för anställning av lärarassistenter för vt. 2022 
• Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriäarsteg för lärare för 2021/2022 
• Statsbidrag för höjda löner till lärare vissa andra personalkategorier för 2021/2022 
• Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2022 
• Uppsala FR 300-20 Dom 2022-05-31 
• KS §97 Tertialuppföljning 2022 
• Protokollsutdrag från Regionstyrelsens sammanträde den 31 maj 2022 – Finansiering av 

hepatit b-vaccinationer av barn i riskgrupp 
• KF §51 Mål- och budgetdokument 2023-2026 
• Körapport 202208 
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§ 86 Uppdragslista 

 
Uppdragslistan uppdateras efter sammanträdet.  
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§ 87 Årsplanering Utbildningsnämnden 2022, 1 
Diarienr UN/2022:7 

 
Utbildningsnämnden tar del av årsplaneringen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Per-Anders Olsson informerar att kommunpolischef Bengt Eriksson 
kommer till Utbildningsnämndens sammanträde den 5 Oktober 2022 för att informera om vad 
som sker i kommunen rörande ungdomar och brottslighet.  

Beslutsunderlag 
• Årsplanering Utbildningsnämnden 2022 
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§ 88 Redovisning - kränkande behandling i förskolan/skolan 
Diarienr UN/2022:5 

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Per-Anders Olsson redovisar analys för kränkande behandling i kommunens 
skolor samt förskolor. 

Beslutsunderlag 
• Kränkande behandling Incident Älvkarleby Kommun 220101 – 220601 
• Analys kränkningar 2022 utbildningsförvaltningen 220818 

 
 
Beslutet lämnas till 
• Förvaltningschef 
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§ 89 Statistik gällande betyg och resultat nationella prov 
Diarienr UN/2022:1 

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen och ger förvaltningen i uppdrag att 
komplettera redovisningen med statistik över; 
• Antal godkända elever 
• Antal elever med behörighet till gymansiet 
• Resultat nationella prov för årskurs 3 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Per-Anders Olsson redovisar resultat för betyg och nationella prov för 
grundskolor i Älvkarleby Kommun.  

Beslutsunderlag 
• Resultat Nationella prov samt betyg åk 6 och 9 220822 
• Betygssteg nationella prov LÅ 21 22 åk 6 (1) 
• Skrivelse gällande betyg och resultat Nationella prov 
 
Beslutet lämnas till 
• Förvaltningschef 
• Verksamhetsutvecklare 
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§ 90 Redovisning av sjukfrånvaron 
Diarienr UN/2022:4 

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen och ger förvaltningen i uppdrag att ta redovisa 
skillnad i sjukfrånvaro som är arbetsmiljöpåverkad och  orsakad av sjukdom. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Per-Anders Olsson redovisar sjukfrånvaron för perioden 2022-01-01 – 
2022-06-01. 
 
HR har från förvaltningen fått i uppdrag att ta fram ett förtydligande som redovisar skillnaden 
mellan lång och –korttidssjukskrivningar.  
 
Utbildningsnämnden har som önskemål att få fram statistik som jämför sjukfrånvaron med 
andra närliggande kommuner.  

Beslutsunderlag 
• Sjukfrånvaro Utbildningsförvaltningen 220822 halvår 2022 

 
Beslutet lämnas till 
• Förvaltningschef 
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§ 91 Val av dataskyddsombud 
Diarienr UN/2022:40 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att utse Erik Klippmark, utredare och Joel Gordon-Hultsjö, 
arkivarie och informationssäkerhetssamordnare till Dataskyddsombud för 
utbildningsförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 
2018. Förordningen reglerar hur personuppgifter får behandlas och ersätter den nuvarande 
personuppgiftslagen (PUL).  

Varje offentligt organ, det vill säga en myndighet eller folkvald församling ska enligt 
förordningen utse ett Dataskyddsombud.  

Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom organisationen genom 
att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. Dataskyddsombudet ska kunna 
arbeta självständigt och oberoende, utan att bli påverkad av andra inom organisationen. Det är 
därför viktigt att dataskyddsombudet inte har andra arbetsuppgifter som kan krocka med 
rollen som Dataskyddsombud. Det är till exempel inte lämpligt att dataskyddsombudet sitter i 
organisationens ledning eller är med och fattar strategiska beslut om kärnverksamheten som 
omfattar personuppgiftsbehandling. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse, Dataskyddsombud 220614 
• Bilaga Dataskyddsombud 

 
Beslutet lämnas till 
• Utredare 
• Arkivarie 
• Förvaltningschef 
• Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) 
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§ 92 Verksamhetsinformation 
 
Förvaltningschef Per-Anders Olsson redovisar vad som händer gällande Ukraina i 
kommunens förskolor eller skolor. Inga barn inskrivna och ingen som ansökt.  
 
All verksamhet inom förvaltningen känns lugn och trygg. Löpande kontroller med 
chefer/rektorer.  
 
Fundering kring skolskjuts: Personalbrist på tåg/buss orsakar störningar i trafiken för elever. 
Vem bör ta ansvar för att eleven kommer fram när bussen inte går? Väntar svar från jurister. 
Dialog förs med UL för att hitta en lösning.  
 
 
 
  



  
 Utbildningsnämnden  
 2022-09-13  

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

14 
 

§ 93 Övriga frågor 

 
1. Ny läroplan: finns det några förbättringar? 

Förvaltningschef Per-Ander Olsson svarar: Det finns ett ändrat innehåll, då man såg från 
regeringshåll att den tidigare läroplanen kunde vara svårtolkad för personalen.  
Just nu pågår en omställning för all personal att fasa ut LgR11 och börja arbeta med den 
uppdaterade versionen.  
 

2. Svar på skolinspektionens granskning:  
En analysgrupp är tillsatt och ett svar till skolinspektionen är påbörjat.  
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