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Beslutande 

Ledamöter  
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Katrin Jakobsson (S)   

Pernilla Friman (S) 

Birgitta Thunholm (C)  

Monica Lindeberg (M) 

Sandra Liljekvist (SD) 

Walter Löfman (SD) 

Mona Hansson (KV) 

  

  

  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 

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

Anett Aulin (V)                                                       Michaela Steadson (V) 

Hans Henriksson (KV)                                            Jan-Åke Olsson (S)     

  

Övriga närvarande 

Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Linda Långs (KD) 

Martin Sahlberg (M)  

Maj-Britt Jakobsson (SD) 

   

Övriga deltagare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Befattning 

Per-Anders Olsson                                                  Förvaltningschef 

Anna Wenngren Muhr                                            Verksamhetsutvecklare 

Maria Matsson                                                        Förvaltningsekonom 

Lihn Tovnell,                                                          Nämndsekreterare/Registrator 

Amal Kahlilova                                                      Kommunsekreterare 

Bengt Eriksson                            § 98                    Kommunpolis 

Per Gräntz                                   § 99                    Administratör och systemansvarig

   

/ÄrendeHandläggare/   
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§ 94 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner dagordningen. 
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§ 95 Delårs-/tertialrapport inkl. måluppfyllelse och mått 

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner delårs-/tertialrapport. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsförvaltningen visar en avvikelse på -5 539 tkr för perioden och prognostiserar för 

helåret ett resultat som är -5 811 tkr sämre än budget. Den negativa avvikelsen är till allra 

största del (-4 917 tkr) hänförbar till köp av verksamhet vilket utgör köp av gymnasieplatser. 

Åtgärder för att minska underskottet har tagits fram och presenterats i nämnd. En försämring 

har skett i prognos från och med juni på -600 tkr, detta utgörs av ökat antal elever på 

fristående verksamhet. Verksamhetsområde förskola har en prognos på 150 tkr. 

Verksamhetsområde grundskola har en avvikelse på - 1 636 tkr. Underskottet utgörs i 

huvudsak av personalkostnader på grundsärskola, - 707 tkr 

Beslutsunderlag 

 Verksamhetsredovisning 2022 (Utbildningsnämnden) 

 UNAU § 105 Delårs-/tertialrapport inkl. måluppfyllelse och mått 
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§ 96 Internkontrollplan 2022 

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner internkontrollplan 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 

 Uppföljning av internkontrollplan 2022 (Utbildningsnämnden) 
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§ 97 Resursfördelningsmodell 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att införa föreslagen resursfördelningsmodell för att ersätta 

tidigare modell från Ensolution AB 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsförvaltningen införde 2014 en resursfördelningsmodell inom förskola, fritidshem, 

f-klass och grundskola. Modellen togs fram av Ensolution AB och de har årligen gjort 

beräkningarna som ligger till grund för utbildningsverksamheternas budgetfördelning samt 

elevpeng. Kostnaden för deras tjänster varierar mellan åren beroende på om de gör 

beräkningar för KPE, Kostnad per elev, och resursfördelning eller enbart resursfördelning. 

2021 gjordes enbart resursfördelning till en kostnad av drygt 70 000 kr medan KPE och 

resursfördelning kostade 145 000 kr 2019.  

Utbildningsförvaltningen behöver ta över ansvaret för att själva beräkna resursfördelningen 

och beräkningen av elevpengen till de kommunala verksamheterna samt de externa 

huvudmännen. Det minskar kostnaderna samt ger ökad kontroll över beräkningarna.  

Förvaltningen har arbetat fram en modell som motsvarar regler och krav som finns i 

Skollagen, Skolförordningen, Skolverket samt Sveriges Kommuner och Regioner, SKRs, 

rekommendationer. Modellen är väl genomarbetad och transparent och följer 

likabehandlingsprincipen vilket innebär att samma beräkningsprinciper används för samtliga 

huvudmän.  

Den nya resursfördelningsmodellen införs med start budgetåret 2023. 

Beslutsunderlag 

 Resursfördelningsmodell förskola, fritidshem och grundskola, skriven Maria 

Matsson, ekonom. 

 UNAU §106 Resursfördelningsmodell 

Beslutet lämnas till 

1. Per-Anders Olsson, förvaltningschef, Utbildningsförvaltningen 

2. Anna Wenngren Muhr, verksamhetsutvecklare, Utbildningsförvaltningen 

3. Maria Masson, ekonom, Utbildningsförvaltningen 
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§ 98 Besök av kommunpolis 
 

Kommunpolis Bengt Eriksson informerar Utbildningsnämnden kring kriminalitet och droger 

kopplade till Kommunens barn och unga.  

 

Ser man över hela Nord Uppland så finns en god tillgång av narkotika, och en drog som är 

problematisk är en syntetisk drog som tyvärr är svår att stoppa då den kemiska formeln 

ständigt förändras och gör det svårt för lagstiftningen att hänga med. Trots det är 

narkotikaproblematiken kopplat till Älvkarleby kommuns ungdomar låg.  

 

Bengt förklarar att det finns en liten del motorburen problematik som trimmande mopeder och 

A-traktorer men att utöver det inte finns några utstuderade problem kopplade till ungdomar 

utan uppfattar kommunen som lugn och trygg, något som även innefattar skolorna.  

 

Utöver det kan polisen se tendenser av att viss gängmentalitet och attityd hos vissa ungdomar 

vilket kan förklaras av närheten till Gävle där gängproblematiken är relativt stor.  

 

 

  



  
 Utbildningsnämnden  
 2022-10-05  

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

8 

 

§ 99 Redovisning över system och databaser, 
dataskyddsförordningen 
 

Per Gräntz, administratör och systemansvarig för Extens och Unikum, informerar 

Utbildningsnämnden om system, databaser samt dataskyddsförordningen.  

Beslutsunderlag 

 Redovisning system och databaser, 220915 
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§ 100 Budget och mål 

Beslut 
UN beslutar att koppla målet ”all undervisning från förskolan och uppåt ska bedrivas 

långsiktigt och hållbart för att alla elever ska få möjlighet till egen försörjning i vuxenlivet” 

till fullmäktigemål ”Älvkarleby kommun –en kommun för livets alla skeden.” 

Beslutsunderlag 

 UN §27 Förslag till mål 2023 
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§ 101 Statistik om simkunnighet 
 

Verksamhetsutvecklare Anna Wenngren Muhr redovisar statisk över simkunnighet för 

grundskolans elever åk 5-9. 

Beslutsunderlag 

 Sammanställning åk 5-9 vt 22 
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§ 102 Sammanträdesplan 2023 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att de föreslagna datumen för sammanträde år 2023 fastställs. 

Sammanfattning av ärendet 

Varje höst tar förvaltningen fram ett förslag till sammanträdesplan för nästkommande år. 

Respektive beslutsinstans fastställer sedan sina sammanträdesdatum.  

När förslaget arbetas fram av sekreterarna är det en mängd olika faktorer som vi behöver 

förhålla oss till. En del av dessa faktorer är sådant som är fastslaget i kommunallagen, till 

exempel: 

 årsredovisningen ska lämnas över till fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och 

senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser 

 delårsrapporten ska överlämnas till fullmäktige inom två månader efter utgången av 

den period av räkenskapsåret som delårsrapporten omfattar.  

Andra faktorer som tas hänsyn till är bl.a. att varje nämnd ska sammanträda ungefär 1 gång 

per månad (med uppehåll i juli och augusti), sekreterarnas och ekonomernas arbetsmiljö samt 

endast en lokal (Sessionssalen) för politiska sammanträden.   

I förslaget till sammanträdesplan 2023 så har det skett en del förändringar i jämförelse med 

föregående sammanträdesplan:  

 alla nämnder sammanträder i princip under samma vecka 

 på kommunstyrelsens sammanträde den 19 april är det endast budgetgenomgång. 

Övriga ärenden behandlas på kommunstyrelsens ordinarie sammanträde den 13 april.  

Beslutsunderlag 

 Förslag till sammanträdesplan 2023 

Beslutet lämnas till 

 Sekreterare 

 Webben  

 Intranätet 
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§ 103 Samråd för förslag till ny detaljplan 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna Samhällsbyggnadsnämndens undersökning om 

betydande miljöpåverkan, tillhörande detaljplan för del av Siggeboda 3:3. Nygatan-Hårsta 

Bostäder, Älvkarleby kommun, Uppsala län Kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 6 kap. 5 § miljöbalken (SFS 1998:808) ska en kommun som upprättar eller ändrar en 

plan eller ett program undersöka om genomförandet av planen, programmet eller ändringen 

kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Undersökningen innebär enligt 6 kap. 6 § 

miljöbalken att kommunen ska: 

 

 Identifiera omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan, och 

 Samråda i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser och andra 

myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen 

eller programmet, om myndigheten eller kommunen inte redan i identifieringen kommer 

fram till att en strategisk miljöbedömning ska göras. 

 

Om planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska 

en strategisk miljöbedömning genomföras enligt 6 kap. 3 § miljöbalken. En strategisk 

miljöbedömning innebär enligt 6 kap. 9 § miljöbalken att kommunen bland annat ska ta fram 

en miljökonsekvensbeskrivning 

 

Utbildningsförvaltningen har inga synpunkter gällande undersökningen för del av Siggeboda 

3:3. 

Beslutsunderlag 

 BOM-2021-963- SIGGEBODA 3:3- Solstudie 

 BOM-2021-963-4 SIGGEBODA 3:3- Planbeskrivning 

 BOM-2021-963-5 SIGGEBODA 3:3- Plankarta 

 BOM-2021-963-6 SIGGEBODA 3:3- Undersökning av betydande miljöpåverkan 
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§ 104 Inför träff med elevråd Rotskärsskolan 7-9 
 

Utbildningsnämnden ombeds förbereda och skicka in frågor till elevrådet inför deras besök på 

sammanträdet 2022-11-10. 
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§ 105 Redovisning av delegationsbeslut 
 

Inga delegationsbeslut att redovisa. 
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§ 106 Kvalitetsredovisning förskolor och skolor 
 

Förvaltningschef Per-Anders Olsson redovisar de åtgärder som beslutades år 2022. 

Beslutsunderlag 

 Åtgärder utifrån analys och utvärdering – uppföljning 2021-2022 komplettering 

kvalitetsrapport 
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§ 107 Svar till skolinspektionen 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att: 

1. i första hand ska ärendet om svar till Skolinspektionen behandlas av nämnden på nästa 

sammanträde, 2022-11-10 

2.  i andra hand, om svarstiden inte kan förlängas, delegeras beslutanderätten i ärendet 

till utbildningsnämndens arbetsutskott. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att förlänga 

svarstiden. 
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§ 108 Uppdragslista 
 

Uppdragslistan uppdateras efter sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

 Uppdragslista UN 22-09-13, 1 
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§ 109 Årsplanering 
 

Utbildningsnämnden tar del av årsplaneringen. 

Beslutsunderlag 

 Årsplanering Utbildningsnämnden 2022,1 
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§ 110 Verksamhetsinformation 
 

Förvaltningschef Per-Anders Olsson informerar om ökade kostnader för el och kost.  

 

Lägesbilden kopplat till Ukraina i kommunens förskolor eller skolor. Fortfarande inga barn 

inskrivna, men eventuellt 2 elever som ska skrivas in på gymnasium.   

 

Problemen med skolskjuts kvarstår. Personalbrist på tåg/buss orsakar störningar i trafiken för 

elever. Vem bör ta ansvar för att eleven kommer fram när bussen inte går? Väntar fortfarande 

svar från jurister. Dialog förs mellan regionens kommundirektörer och UL för att hitta en 

lösning.  
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§ 111 Begäran om skadestånd 
 

Utbildningsförvaltningen har fått ett skadeståndsanspråk från en tidigare elev. 

Nämndsekreterare Lihn Tovnell informerar om läget och vad som kommer att ske framöver. 

Mer information kommer att ges på sammanträdet 2022-11-10. 
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§ 112 Meddelanden och rapporter 
 

Utbildningsnämnden tar del av följande meddelanden: 

 

 Körapport 202209 

 Beslut återbetalning av statsbidrag redovisning läxhjälp 2021 

 Beslut 2022-995 Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid 

Prolympiagymnasiet Gävle i Gävle 

 Lärarförbundet – Skrivelse inför lärardagen 5 Oktober 
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§ 113 Övriga frågor 
 

1. Hur ser elevströmmarna ut, väljer fler att flytta till fristående skolor? 

Svar: I dagsläget har 8 elever valt att lämna den kommunala skolan för ett fristående 

alternativt, vilket inte tyder på en tendensförändring.  

 

2. Har kommunen minskat ner på timvikarier i förskolan? 

Svar: Det är ingen medveten neddragning som sker utan kan istället kopplas till en 

brist på tillgång av timvikarier att sätta in.  

 

 


