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Beslutande 

Ledamöter  
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Katrin Jakobsson (S) 

Pernilla Friman (S) 

Monica Lindeberg (M)   

Sandra Andersson (SD)  

Mona Hansson (KV) 

Eva Skytt (S) 

   

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 

Inga-Lil Tegelberg (S) § 130 - § 150       Birgitta Thunholm (C)  

Anett Aulin (V) § 130 - § 150       Michaela Steadson (V)  

Maj-Britt Jakobsson (SD) § 130 - § 150       Walter Löfman  

Övriga närvarande 

Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Hans Henriksson (KV) 

Övriga deltagare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Befattning 

Per-Anders Olsson                                                                Förvaltningschef 

Anna Wenngren Muhr                                                          Verksamhetsutvecklare 

Maria Matsson                                                                       Förvaltningsekonom 

Linnéa Odevik                                                                       Nämndsekreterare 

Johanna Krohn                                          § 143                    Studie och yrkesvägledare 

Emma Hagman Norrbom                          § 144             Ungdomskonsulent 

Sara-Maria Donnerstål                              § 144                    Lärare IM 

Camilla Törnlund Nygren                         § 145                    Rektor  

 

  



  
 Utbildningsnämnden  
 2022-12-14  

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

3 

 

§ 130 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner dagordningen 
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§ 131 Enkel uppföljning 
 

UN/2022:31 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna enkel uppföljning. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsförvaltningen har en avvikelse på -6 397 tkr för perioden och prognostiserar för 

helåret ett resultat som är -5 807 tkr sämre än budget. Den negativa avvikelsen är till allra 

största del (-4 413 tkr) 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 1 147 tkr. Verksamhetsområde grundskola 

har en avvikelse på -3 067 tkr. Underskottet utgörs i huvudsak av personalkostnader på 

grundsärskola samt grundskola samt ökade kostnader IKE grundskola. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningsnämnden – Enkel uppföljning oktober 2022 
 
Beslutet lämnas till 

 Kommunstyrelsen 
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§ 132 Internbudget 2023 
 

UN/2022:57 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna internbudget 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen är huvudman för kommunala skolor. För fristående skolor är skolans styrelse 

huvudman. Huvudmannen bestämmer hur skolan ska arbeta, ser till att skolan har de resurser 

som krävs och ska hela tiden arbeta för att skolan ska bli bättre. Det är huvudmannen som 

ansvarar för att alla elever ska nå kunskapsmålen. Huvudmannen ska också se till att 

utbildningen följer de bestämmelser som finns. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningsnämnden - internbudgetdokument 2023 
 
Beslutet lämnas till 

 Kommunstyrelsen 
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§ 133 Internkontrollplan för Utbildningsnämnden 
 

UN/2022:13 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna internkontrollplan. 

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 ht 2022 (Utbildning) 
 
Beslutet lämnas till 

 Kommunstyrelsen 
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§ 134 Interkommunal ersättning och bidrag till enskild huvudman 
 

Förvaltningsekonom Maria Matsson redovisar Interkommunal ersättning 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt skolförordning ska bidraget till enskilda huvudmän fastställas per kalenderår och 

bestämmas efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till 

den egna förskolan och grundskolan. Bidraget ska enligt skolförordningen grunda sig på 

hemkommunens budget för det kommande året.  

Bidraget till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående grundskolor består 

av ett grundbelopp och eventuellt tilläggsbelopp. 

I skollagen anges vilka kostnadsslag som ska ingå när grundbeloppet fastställs. 

Grundbeloppet är det bidrag som lämnas till enskild huvudman. Kostnadsslagen är följande: 

1. Undervisning, eller – för förskola och fritidshem – omsorg och pedagogisk 

verksamhet, 

2. Lärverktyg, eller – för förskola och fritidshem – pedagogiskt material och utrustning, 

3. Elevhälsa, gäller inte förskola och fritidshem, 

4. Måltider 

5. Lokalkostnader 

6. Administration 

7. Mervärdeskatt  

 

Enligt skolförordning ska kostnadsslaget administration utgöras av administrativa kostnader 

som ska beräknas till tre procent av grundbeloppet för samtliga skolformer. 

En del av beloppet grundar sig på en socioekonomisk resurs, som kompenserar för barn födda 

utomlands med vårdnadshavare som är födda utomlands, barn födda i Sverige med 

vårdnadshavare födda utomlands samt vårdnadshavare som uppbär försörjningsstöd. Inom 

fritidshemsverksamheten finns ingen socioekonomisk resurs. 

Utöver det kan tilläggsbelopp tilldelas enheter där det finns barn med behov av extraordinära 

stödinsatser. För tilldelningen krävs särskild ansökan. Tilläggsbelopp kan även sökas för 

modersmålsundervisning och den obligatoriska lovskolan. 

Beslutsunderlag 

 Interkommunal ersättning 2023 friskolor kommunala friskolor 
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§ 135 Bidrag till fristående grunskolor 2023 - Älvboda friskola 
 

UN/2022:58 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2023 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 

 Bidrag till fristående grundskolor 2023 

Beslutet lämnas till 

 Älvboda Friskola 

 Per-Anders Olsson 

 Maria Matsson 
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§ 136 Bidrag till fristående grunskolor 2023 - Prolympia 
 

UN/2022:58 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2023 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 

 Bidrag till fristående grundskolor 2023 

Beslutet lämnas till 

 Prolympia i Gävle, Ulno AB, Lagergatan 14, 856 33 SUNDSVALL 

 Per-Anders Olsson 

 Maria Matsson 
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§ 137 Bidrag till fristående grunskolor 2023 - Kunskapsskolan 
 

UN/2022:58 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2023 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 

 Bidrag till fristående grundskolor 2023 

Beslutet lämnas till 

 Kunskapsskolan, Box 92146, 120 08 STOCKHOLM 

 Per-Anders Olsson 

 Maria Matsson 
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§ 138 Bidrag till fristående grunskolor 2023 - Katarina skola 
 

UN/2022:58 

 
Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2023 för Heliga Katarinas skolstiftelse 

i Uppsala. 

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 

 Bidrag till fristående grundskolor 2023 

Beslutet lämnas till 

 Heliga Katarinas skolstiftelse, Trädgårdsgatan 7, 753 09 UPPSALA 

 Per-Anders Olsson 

 Maria Matsson 
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§ 139 Bidrag till fristående grunskolor 2023 - Engelska skolan 
 

UN/2022:58 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2023 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 

 Bidrag till fristående grundskolor 2023 

Beslutet lämnas till 

 Engelska skolan i Gävle 

 Per-Anders Olsson 

 Maria Matsson 
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§ 140 Taxor och avgifter för barnomsorg, kulturskola och 
kostverksamhet 
 

UN/2022:1, UN/2022:59 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att att godkänna taxor och avgifter. 

 

Förvaltningen får i uppdrag att löpande informera om status gällande retroaktiv 

avgiftskontroll. 

Beslutsunderlag 

 Skolverket – informationsutskick om maxtaxa 2023 

 Taxor och avgifter utbildning 2023 
 
Beslutet lämnas till 

 Kommunstyrelsen 
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§ 141 Uppföljning resursfördelningssystem 
 

Verksamhetsutvecklare Anna Wenngren Muhr redovisar uppföljning av redan beslutat 

resursfördelningssystem. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning resursfördelningssystem 2022-11-30 

 

 

  



  
 Utbildningsnämnden  
 2022-12-14  

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

15 

 

§ 142 Redovisning av delegationsbeslut 
 

Inga delegationsbeslut att redovisa. 
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§ 143 Studiestartstöd från CSN 
 

Studie och yrkesvägledare Johanna Krohn från vuxenutbildningen Älvkarleby informerar om 

Studiestartstödet.  

 

Studiestartstartstödet är till för att sätta igång elever som inte har gått gymnasiet att fortsätta 

studera. För närvarande är det få elever som nyttjar studiestartstödet, vilket kan bero på att det 

är svårt att nå ut med information om möjligheten. 
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§ 144 IM och KAA:s verksamhet 
 

1) Emma Hagman Norrbom informerar om kommunens aktivitetsansvar (KAA).  

 

KAA erbjuder unga vuxna i ålderna 16-20 år insatser i formen av praktikplats, hjälp 

till studier, att komma i kontakt med myndigheter och personlig coaching och 

motivationssamtal för att hitta rätt sysselsättning. 

 

 

2) Sara-Maria Donnerstål (Lärare IM) informerar om Introduktionsprogrammen (IM).  

 

IM erbjuder elever utan behörighet till ett nationellt gymnasieprogram möjlighet att 

läsa ett introduktionsprogram. 
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§ 145 Grundsärskolans verksamhet 
 

 

Rektor Camilla Törnlund Nygren informerar om grundsärskolans verksamhet.  
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§ 146 Uppdragslista 
 

Uppdragslistan uppdateras efter sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

 Uppdragslistan, 2022-11-10 
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§ 147 Årsplanering 
 

UN/2022:7 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att flytta punkten ”uppföljning resursfördelningssystem” från 

december till mars i årsplaneringen.  

Beslutsunderlag 

Årsplanering Utbildningsnämnden 2022, 1. 
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§ 148 Verksamhetsinformation 
 

Förvaltningschef Per-Anders Olsson informerar om att det för närvarande råder hög 

sjukfrånvaro inom förvaltningens verksamheter.  

 

Han informerar även om att det just nu pågår arbete med att förbättra rektorernas arbetsmiljö. 
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§ 149 Meddelanden och rapporter 
 

Utbildningsnämnden tar del av följande meddelanden och rapporter:  

 

 KF §85 Val av ordförande och vice ordförande i utbildningsnämnden 

 KF §86 Valärenden 

 KF §88 Mål och budget 2023-2026 

 SBN §141 Lokalförsörjningsplan 2022-2025 

 SBN Lokalförsörjningsplan 2022-2025 

 Skolverket – Beslut – Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 

2022/2023 

 Regeringskansliet – Remissmissiv – Följdändringar med anledning av nya namn på 

skolformerna för elever med intellektuell funktionsnedsättning.  

 Älvkarleby kommun – Remiss svar U2022/03098 – Följdändringar med anledning av nya 

namn på skolformerna för elever med intellektuell funktionsnedsättning. 

 Körapport 202211 

 

 

Monica Lindberg (M) informerar om samråd på Rotskär. Hon framför att 

utbildningsnämndens ledamöter är inbjudna till skolan för att besöka elever och personal. 
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§ 150 Övriga frågor 
 

1) Anett Aulin (V) lyfter nationell rapport om att tystnadskulturen bland personal ökar i 

skolor över landet.  

 

Svar: Frågan kommer att tas med för att besvaras vid ett senare nämndsammanträde.  

 

2) Sandra Liljekvist (SD) lyfter att luciafirandet minskar i kommunen. Vårdnadshavare 

var inte inbjudna till luciafirande i skolans verksamhet.  

 

Svar: Förvaltningen ska se över verksamheternas rutiner vid luciafirande. 

 

 

 

 


