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 Utbildningsnämnden Sida 
 2020-05-12 2 
   
 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 

Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Jan-Åke Olsson (S)  
Katrin Jakobsson (S)  
Pernilla Friman (S)  
Monica Lindeberg (M)  
Sandra Andersson (SD)  
Glenn Grylin (SD)  
  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Inga-Lil Tegelberg (S)  Birgitta Thunholm (C) 
Anett Aulin (V)                                       Michaela Steadson (V) 

 

Övriga deltagare 
Namn Paragrafer Befattning 
Per-Anders Olsson                                           Förvaltningschef 
Anna Wenngren Muhr        (16-17)              Rektor 
Roger Petrini                            (16-31)            Oppositionsråd 
Erik Klippmark                                                Utredare 
Amal Khalilova          Nämndsekreterare   
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 Utbildningsnämnden 
 2020-05-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 16 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner dagordningen. 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-05-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 17 Årsplanering för Utbildningsnämnden 2020 
  

Nämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Anna Wenngren Muhr håller i en redovisning gällande ansökningar om 
statsbidrag. Det finns en förordning till varje statsbidrag, förordningen 
reglerar vem kan söka, vad bidraget ska användas till samt villkor för 
bidraget. Älvkarleby kommun har sökt tio statsbidrag i år.  
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 Utbildningsnämnden 
 2020-05-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 18 Val av ersättare till arbetsutskottet 
 

Beslut 
Utbildningsnämnden utser Inga-Lil Tegelberg (S) till ersättare i nämndens 
arbetsutskott istället för Björn Larsson (S).   

 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden får utse ett arbetsutskott. Om ett arbetsutskott utses ska 
de bestå av 3 ledamöter och 3 ersättare. De ärenden som ska avgöras av 
nämnden i dess helhet bör beredas av arbetsutskottet om beredning behövs. 
Ordförande överlämnar sådana ärenden till arbetsutskottet. När ärenden 
beretts bör arbetsutskottet lägga fram förslag till beslut. 
 
Björn Larsson (S) avsäger sig uppdraget som ledamot i Utbildningsnämnden 
samt som ersättare i Utbildningsnämndens arbetsutskott och av det skälet 
måste nämnden utse en ny ersättare i arbetsutskottet. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jan-Åke Olsson (S) föreslår att Inga-Lil Tegelberg (S) väljs till 
arbetsutskottets ersättare. 

 
Beslutet lämnas till 
 Nämndsekreterare 
 Karin Thorsell 
 Lönecentrum 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-05-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 19 Val av representant till IKTU-grupp (Informations- och 
kommunikationsteknik, utbildning) 

 
Beslut 
Utbildningsnämnden väljer Katrin Jakobsson (S) till representant till skolans 
IKTU-grupp istället för Björn Larsson (S).   

 
Sammanfattning av ärendet 
IKTU-gruppen träffas 3-4 gånger per termin och består av personal från IT, 
förskolor, grundskolor, rektorer samt politiker.  
 
Björn Larsson (S) avsäger sig uppdraget som representant till IKTU-grupp 
och av det skälet måste nämnden utse en ny representant. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jan-Åke Olsson (S) föreslår att Katrin Jakobsson (S) väljs till 
representant i skolans IKTU-grupp.  

 
Beslutet lämnas till 
 IKTU-grupp 
 Katrin Jakobsson 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-05-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 20 Val av kontaktpolitiker för de olika skol- och 
förskoleområdena 

 
Beslut 
Ärendet utgår. Tas upp vid senare tillfälle. 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-05-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 21 Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsan 2019 i 
Älvkarleby kommun 

Diarienr 
UN 2020/13 Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner ”Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsan 
2019 i Älvkarleby kommun”. 
 
Utbildningsnämnden tillägger att de önskar att nästa redovisning av 
patientsäkerhetsberättelsen blir tydligare och mer lättläst. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska en 
patientsäkerhetsberättelse upprättas varje år där verksamhetens arbete med 
patientsäkerhet beskrivs och utvärderas. Det är ansvarig vårdgivare som 
tillsammans med utsedd verksamhetschef ansvarar för patientsäkerhetsarbe-
tet inom Elevhälsans medicinska insats (EMI). I Älvkarleby kommun är det 
utbildnings- och omsorgsnämnden som är ansvarig vårdgivare. Det är 
vårdgivarens ansvar att leda, planera och kontrollera verksamheten så att 
kraven på god vård uppfylls. EMI arbetar utifrån ett basprogram och ett 
årshjul för att säkerställa att arbetet bedrivs som planerat, och att eleverna i 
kommunen får en likvärdig insats av den medicinska kompetensen.  
 
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden att godkänna 
”Patientsäkerhetsberättelsen för Elevhälsan 2019 i Älvkarleby kommun”. 

 
Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsan 2019 i Älvkarleby kommun 

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
 Elevhälsochef Lena Andersson Andalibi 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-05-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 22 Revisionsrapport, Granskning avseende Utbildnings- 
och omsorgsnämndens arbete med barn och 
ungdomars psykiska ohälsa 

Diarienr 
UN 2020/9 

 
Utbildningsnämnden tackar för informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Älvkarleby kommun har 
PwC granskat om utbildning- och omsorgsnämnden säkerställer en 
ändamålsenlig verksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa. 
Granskningen fokuserar på skolan och socialtjänstens tidiga insatser för att 
upptäcka och samverka kring de barn som riskerar att fara illa. 
 
Revisorerna önskar skriftligt svar från Utbildningsnämnden på hur nämnden 
avser åtgärda de förbättringsområden/brister som påtalas i 
revisionsrapporten senast den 2020-05-31. 
 
Förvaltningschef Per-Anders Olsson redovisar förvaltningens förslag till 
svar på revisionsrapporten och som tagits fram i samverkan med 
omsorgsförvaltningen. 
 
Arbetsutskottet beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
utförligare svar på rapporten samt att ansöka om förlängd svarstid hos 
kommunrevisionen. 

 
Beslutsunderlag 
 Missiv från kommunstyrelsen avseende utbildnings- och 

omsorgsnämndens arbete med barn och ungdomars psykiska ohälsa. 
 Rapport PWC granskning av arbetet med barn och ungdomars psykiska 

ohälsa.  
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Per-Anders 

Olsson, daterad 2020-04-16. 
 
 

Beslutet lämnas till 
 Kommunrevisionen 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-05-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 23 Remiss, Förslag till detaljplan för Tallmon 1:12 m fl för 
vård-, bostad- och centrumändamål 

Diarienr 
UN 2020/10 Beslut 

Utbildningsnämnden har inga synpunkter på förslaget till detaljplan för 
Tallmon 1:12 m fl. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har skickat förslag till detaljplan för Tallmon 
1:12 m fl för vård-, bostad- och centrumändamål på remiss till bland annat 
Utbildningsnämnden.  
 
Tallmons vårdhem är ett äldreboende i Älvkarleby kommun som erbjuder 
vård och omsorg dygnet runt till den som på grund av ålder, demens eller 
andra sjukdomar har ett behov av det. 
 
Vårdhemmet har idag lokaler till verksamheter som café, frisör, tandläkare, 
rehabilitering och hemtjänst. På grund av nuvarande detaljplan tillåts inte 
dessa verksamheter att rikta sig mot allmänheten. 
 
Syftet med planläggningen är att möjliggöra verksamheter som både 
riktar sig till boende på vårdhemmet och till allmänheten. 
 
Förvaltningschef Per-Anders Olsson lyfter vikten av barnperspektivet i sin 
tjänsteskrivelse och skriver att barns och ungas perspektiv ska vara en 
naturlig del i samhällsbyggandet och barn ska ges möjlighet till inflytande i 
den fysiska planeringen. 
 
Arbetsutskottet föreslår att Utbildningsnämnden lämnar följande yttrande: 
Utbildningsnämnden har inga synpunkter på förslaget till detaljplan för 
Tallmon 1:12 m fl. 

 
Beslutsunderlag 
 Remiss, förslag till detaljplan för Tallmon 1:12 m.fl. För vård- och 

centrumändamål, 2020-05-04, Per-Anders Olsson.  
 

Beslutet lämnas till 
 Samhällsbyggnadsnämnden 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-05-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 24 Revidering av prioriteringsunderlaget för "Mål och 
budget 2021 med plan för 2022-2024" 

Diarienr 
2020/8 

 
Nämnden tar del av revideringen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
En revidering av prioriteringsunderlaget för ”Mål och budget 2021 med plan 
för 2022-2024” har skett. Prioriteringen ”interkommunal ersättning” ersätts 
med ”personalkostnader” på förskola och grundskola. Denna förändring 
kommer att ha en väsentlig betydelse för kommunens resultat. 

 
Beslutsunderlag 
 Revidering utbildning, Prioriteringsunderlag block 5 bilaga 5 – 

personalkostnader för- och grundskola 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-05-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 25 Enkel budgetuppföljning för perioden januari-mars 
2019 

Diarienr 
2020/7 Beslut 

Utbildningsnämnden tackar för informationen och lägger fram ett önskemål 
om komplettering med kommentarer till sifferunderlaget för framtida enkla 
budgetuppföljningar. 
 
Utbildningsnämnden ger förvaltningschef Per-Anders Olsson att 
tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen se över frågan om lokaler 
för förskolan och skolan samt komma med förslag på vad man kan göra med 
de lokaler vi har idag.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomen Birgitta Palo Johansson informerar om orsakerna till ekonomiskt 
underskott som presenteras i den enkla budgetuppföljningen. Hon menar att 
underskottet främst beror på löneökningar som har skett enligt 
förhandlingar, de ökade interkommunala ersättningarna samt det ökade 
extra stödet till förskolor. I nuläget har förvaltningen en för liten ram i 
förhållande till verksamheten. 

 
Beslutsunderlag 
Enkel uppföljning mars, Utbildningsnämnden 

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-05-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 26 Retroaktiv avgiftskontroll 
 

Beslut 
Utbildningsnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att ta fram förslag på 
hur fortlöpande avstämning av inkomst kan göras. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Per-Anders Olsson informerar om att förvaltningen avser 
införa retroaktiv avgiftskontroll. 
 
Retroaktiv avgiftskontroll görs i syfte att se till att familjer i kommunen 
betalar rätt avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem enligt den 
taxa som gäller. 
 
Vid en retroaktiv avgiftskontroll jämför kommunen inkomstuppgifter som 
vårdnadshavarna har lämnat till kommunen för ett år med uppgifter från 
Skatteverket.  

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-05-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 27 Utredning om förskolelokaler i Gårdskär och Marma 
Diarienr 
2020/11 Beslut 

Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att även se över reglerna 
för uppsägning samt eventuell förlängning av hyresavtal för aktuella 
förskolor för redovisning på arbetsutskottet 2020-06-02. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har gjort en konsekvensbedömning utifrån vinster och risker 
som uppkommer om Skärgårdens förskola stängs.  
 
Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag avseende 
eventuell stängning av Marma förskola i likhet med ”Underlag för att 
sammanföra förskoleverksamheten Skärgården till Tallbackens förskola 
utifrån eventuell stängning Gårdskär förskola” till arbetsutskottet 2020-09-
01.  

 
Beslutsunderlag 
 Underlag för att sammanföra förskoleverksamheten Skärgården till 

Tallbackens förskola utifrån eventuell stängning Gårdskär förskola. 
 Riskanalys – sammanföra Skärgårdens förskola med Tallbackens 

förskola. 
 Riskbedömning – nedläggning av Skärgårdens förskola måltidsservice 

200210. 
 

Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-05-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 28 Utredning om barnantalet per avdelning på förskolan 
Diarienr 
UN 2020/12 

 
Nämnden tackar för informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram en lista på möjliga besparingar inom       
utbildningsverksamheten. Där ingår bland annat utökning av barnantalet per 
avdelning på förskolor. 
 
Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att utreda utökning av 
barnantalet på förskolor och redovisa det på arbetsutskottet 2020-09-01. 

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-05-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 29 Statistik förskolan 
  

Nämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen redovisar förskolestatistik till arbetsutskottet från 
statistikdatabasen Kolada. Arbetsutskottet diskuterar om det finns anledning 
att ge förvaltningen i uppdrag att istället redovisa lokalt anpassad statistik 
men kommer fram till att man även fortsättningsvis utgår utifrån Kolada. 
Nästa redovisning av statistik för förskolan ska ske på arbetsutskottet 2020-
09-01.   
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 Utbildningsnämnden 
 2020-05-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 30 Uppdragslistan 
  

Nämnden tar del av uppdragslistan och tillägger att de vill ha en 
patientsäkerhetsberättelse en gång per halvår. Uppdragslistan uppdateras 
efter nämndens sammanträde. 

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
 Elevhälsochef Lena Andersson Andalibi 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-05-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 31 Verksamhetsinformation från förvaltningschef Per-
Anders Olsson 

  
Förvaltningschef Per-Anders Olsson informerar om hur arbetet inom 
verksamheten fortlöper.  
 
Han berättar att förvaltningen lägger mycket resurser på arbete som har 
uppstått på grund av covid-19. Stabsgruppen rapporterar till 
kommunledningsgruppen och verksamheterna. Sjukfrånvaron är inte hög 
längre och eleverna är på plats. Det kan vara svårt för barn att komma i tid 
till skolan på grund av lokaltrafiken (max 25 passagerare åt gången).  
 
Förvaltningen har lagt mycket tid på en eventuell skolstängning men 
skolorna kommer förmodligen att hållas öppna.  
 
Vuxenutbildningen bedriver distans- och fjärrutbildning fortfarande. 
Lärarna har det svårt på grund av olika behov som elever har men det funkar 
bra ändå.  
 
Idrottsundervisning sker utomhus för att undvika närkontakt. 
Simundervisning pågår inte nu. 
 
Älvkarleby kommun, precis som andra kommuner i Sverige, kommer att 
kompenseras för kostnader som har uppstått på grund av covid-19.  
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 Utbildningsnämnden 
 2020-05-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 32 Körapport för förskolor 
  

Nämnden tar del av ”Körapport april 2020 med beräknade placeringar för 
april, maj och juni 2020”. 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-05-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 33 Rapporter och meddelanden 
 1. Analys från SFI för 2016-2020 som redovisar antal dagar som elever 

har varit inskrivna på diverse kurser samt hur många av dessa elever 
har tillgodogjort sig ett godkänt betyg. 

2. Begäran om komplettering från Arbetsmiljöverket om svar på 
inspektionsmeddelande 2020-02-04 gällande Rotskärsskolan.  
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