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 Utbildningsnämnden Sida 
 2021-04-13 2 
   
 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 

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

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Maj-Britt Jakobsson (SD)  Sandra Andersson (SD) 

Övriga närvarande 
Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Inga-Lil Tegelberg (S) (distans)  
Hans Wennberg (MP) (distans)  
Anett Aulin (V)  
Hope Espe Bizimungu (KD) 
(distans)  

Martin Sahlberg (M) (distans)  
Hans Henriksson (KV)  

Övriga deltagare 
Namn Paragrafer Befattning 
Per-Anders Olsson (distans)  Förvaltningschef 
Amal Khalilova  Nämndsekreterare 
Anna Wenngren Muhr (distans) 46 Verksamhetsutvecklare 
Lena Andersson Andalibi 
(distans) 49 Elevhälsochef 

Roger Petrini 41-43 Oppositionsråd 
Peter Hammarberg (distans) 44-45 Ekonomichef 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-04-13  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 41 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner dagordningen med följande ändring: 
Utgår: 

 Punkt 12: Ansökan om taxi till och från skola 
 Punkt 13: Ansökan om taxi till och från skola 
 Punkt 14: Ansökan om taxi till och från skola 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-04-13  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 42 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 
 2021-04-13  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 43 Mål och budget 2022 med plan för 2023-2024 
Diarienr 
2021/32 Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar om följande prioriteringar: 
1. Moduler på Rotskär F-9 samt Bodaskolan F-6 
2. Överytor Ekbackens förskola 
3. Speciallärare Matematik Svenska  
4. Logoped  
5. Aktiva raster  
6. IT utrustning i klassrummen  
7. Standardisering elevdatorer  
8. Resurser till förskolan  
9. Utveckling av Kulturskolan 

 
Beslutsunderlag 
 Prioriteringsunderlag bilaga 1 

 Prioriteringsunderlag bilaga 2 

 Prioriteringsunderlag bilaga 3 

 Prioriteringsunderlag bilaga 4 

 Prioriteringsunderlag bilaga 5 

 Prioriteringsunderlag bilaga 6 

 Prioriteringsunderlag bilaga 7 

 Prioriteringsunderlag bilaga 8 

 Prioriteringsunderlag bilaga 9  

 
Beslutet lämnas till 
 Kommunstyrelsen  
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson  
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 Utbildningsnämnden 
 2021-04-13  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 44 Ekonomisk redovisning 
Diarienr 
2021/30 

 
Ekonomichef Peter Hammarberg håller en föredragning om budget 2021. 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-04-13  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 45 Enkel uppföljning 2021 
Diarienr 
2021/33 Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner den reviderade enkla uppföljningen och 
uppdrar till förvaltningen att skarpt arbeta med de kortsiktiga och 
långsiktiga åtgärderna för en budget i balans. 

 
 Beslutsunderlag 

 Enkel uppföljning februari Utbildningsnämnden  

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-04-13  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 46 Utredning om elevassistenter 
Diarienr 
2021/31 Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner utredningen om elevassister och ger i 
uppdrag att komplettera utredningen med en sammanfattning av ärendet till 
arbetsutskottet 2021-05-04. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsutvecklare Anna Wenngren Muhr håller en föredragning.  
 
Antalet elevassister/resurs i barngrupp har ökat sedan 2014. Verksamheten 
och barnens/elevernas behov har förändrats under perioden. Grundsärskolan 
har mer än fördubblat antalet elever i kommunens regi. Antalet lärare har 
legat omkring 60 under perioden 2017-2020. Skollagen är tvingande och 
ansvar utkrävs av rektor. Det går aldrig att som rektor hänvisas till brist på 
pengar för att stöd ej kan sätts in. Utifrån krav enligt Skollagen att ge elever 
stöd och svårigheter att rekrytera behöriga lärare har skolorna förstärkt med 
elevassistenter. En organisation med fler lärare har högre kompetens men 
ger högre kostnader.  
 
Rektorerna har påbörjat ett arbete med att höja kompetensen och kvaliteten 
genom att starta studios med en ansvarig lärare och succesivt ersätta 
elevassistenter. Det sker med hjälp av statsbidraget Likvärdig skola. Men 
kommunen får inte sänka sina kostnader/elev för att ta del av detta 
statsbidrag 

 
Beslutsunderlag 
 Utredning ”Genomlysning av elevassistenter/resurs i barngruppantal och 

funktion 

 
Beslutet lämnas till 
 Verksamhetsutvecklare Anna Wenngren Muhr 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-04-13  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 47 Remiss av promemoria "Ökad kvalitet i 
lärarutbildningen och fler lärare i skolan" 

Diarienr 
2021/6 Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner remissvaret. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsförvaltningens förslag till remissvar:  
Älvkarleby kommun ställer sig positiv till förslagen då de bör leda till 
önskade förbättringar i lärarutbildningar samt bidra till ökad 
kompetensförsörjning och kvalitet.  

 
Beslutsunderlag 
 Remissvar 

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-04-13  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 48 Redovisning - kränkande behandling i förskolan/skolan 
Diarienr 
2021/8 Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner Redovisning – kränkande behandling i 
förskolan/skolan 

 
Beslutsunderlag 
 Kränkningar 2021 jan-feb 

 Kräkningar statistik 2018-2020 

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-04-13  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 49 Patientsäkerhetsberättelse 2020 
Diarienr 
2021/27 Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse 2020.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Elevhälsochef Lena Andersson Andalibi håller en kort föredragning.  

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 
patientsäkerhetsarbetet inom Elevhälsans medicinska insats (EMI).  
Patientsäkerhetsberättelsen för 2020 utgår bland annat från patient-
säkerhetslagen (SFS 2010:659) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmän-
na råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). 

Elevhälsans medicinska insats är i största delen hälso- och sjukvård och 
omfattar ca 820 elever i den kommunala skolan i åldrarna 6 år till 20 år. 

Alla elever, även benämnda som patienter, i skolan har under det gångna 
året 2020 erbjudits hälsoundersökning, hälsosamtal och vaccinationer enligt 
nationellt basprogram. Nationella vaccinationsprogrammet har uppdaterats 
och från augusti 2020 så erbjuds även pojkar födda 2009 och senare även 
HPV vaccination.  

Samarbetet mellan skolsköterska och ungdomsmottagningen som rör 
högstadiet och IM KunDa är ett pågående arbete. Ungdomsmottagningen 
har erbjudit högstadiet på Rotskärsskolan information via Teams om 
sexualitet, preventivmedel samt sexuellt överförbara sjukdomar. 
Ungdomsmottagningens barnmorska planerades vara på plats 2 gånger 
under vårterminen på högstadiet på Rotskärsskolan, för att kunna erbjuda 
konsultation och rådgivning till högstadiets elever, men på grund av 
pandemin så blev detta inte möjligt att genomföra. Under våren har 
ungdomsmottagningen planerat föreläsningar via Teams om nätpornografi 
för högstadiet. 

Avvikelser har bedömts av verksamhetschefen och medicinskt 
ledningsansvarig skolsköterska (MLA) samt att avvikelserna mellan 
vårdgivarna tas upp i vårdsamverkan i Uppsala län av verksamhetschefer 
EMI samt i gruppen för samordnande/MLA skolsköterskor Uppsala län. 
Avvikelsehanteringen visar att verksamheten under 2021 behöver följa upp 
hur EMI och vårdgivare samverkar utifrån regionala medicinska riktlinjer 
och vid remisshantering. 

Journalsystemet PMO har efter konstaterade brister uppdaterats under 2020. 
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 Utbildningsnämnden  
 2021-04-13 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Det har gjorts uppdatering och installerats vaccinationsmodul. Under hösten 
har systemansvarig för PMO tillsatts av skolchefen, och en av 
skolsköterskorna väntar på att få gå PMO utbildningen via CGM för att 
kunna bli PMO-administratör.  

Under året som gått så har ledningssystemet för EMI utvecklats och 
upparbetats digitalt, och finns nu tillgängligt för EMI under Teams. 
Processer i ledningssystemet har påbörjats. Det systematiska 
verksamhetsarbetet och ledningssystemet kommer att fortsätta utvecklas 
under 2021 då verksamhetschef och MLA har gått en fyra dagars medicinsk 
lednings-utbildning för att kunna utveckla ledningssystem, kvalitets- och 
processtyrning samt vidareutveckling av det systematiska 
verksamhetsarbetet och patientsäkerheten genom egenkontroller. 

Det har varit ett år olikt alla andra med en pågående pandemi under i stort 
sett hela 2020. EMI:s arbete har dock inte påverkats utan fortgått som 
vanligt, med tillägg av frågor och funderingar från elever, vårdnadshavare 
och skolpersonal utifrån pandemin. 

 
Beslutsunderlag 
 Patientsäkerhetsberättelse 2020 

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
 Elevhälsochef Lena Andersson Andalibi  
 Webben 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-04-13  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 50 Register över behandling av personuppgifter, UN 
Diarienr 
2021/34 Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner Register över behandling av 
personuppgifter, Utbildningsnämnden.  

 
Beslutsunderlag 
 Register över behandling av personuppgifter, UN 

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-04-13  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 51 Revidering av delegationsordningen för UN 
Diarienr 
2021/41 Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att komplettera delegationsordningen med 
punkt 6.3:  

 Beslut att avslå ansökan om skolskjuts. Delegat: förvaltningschef. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Revidering av delegationsordningen med komplettering under rubriken  
Skolskjuts, elevresor och inackorderingsstöd  
Punkt 6.3 Beslut att avslå ansökan om skolskjuts. Delegat: förvaltningschef 
 
Anledningen till revideringen är att få en enklare och snabbare 
handläggning av beslut och att personärenden ej ska behöva tas i nämnden. 
 
Godkännande av skolskjuts enligt skolskjutsreglementet räknas som 
verkställighet och tas av rektor. 
Beslut att avslå ansökan om skolskjuts är inte delegerat men 
Utbildningsförvaltningen föreslår att delegationsordningen revideras så att 
beslut delegeras till förvaltningschef för utbildningsförvaltningen. 
Beslut att avslå ansökan om elevresor för gymnasieelever är redan delegerat 
till förvaltningschef enligt punkt 6.1. 
  
Lagrum: 
Skollagen 9 kap 15b-15c §§ och 21a § (förskoleklass), 10 kap 32-33 §§ och 
40 § (grundskola), 11 kap 31-32 §§ och 39 § (grundsärskola), 18 kap 30-31 
§§ och 35 § (gymnasiesärskola). 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Beslut om avslag om skolskjuts 
 Beslut om avslag om skolskjuts    2021-04-12 Anna Wenngren Muhr 

 
Beslutet lämnas till 
 Elevhälsochef Lena Andersson Andalibi 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-04-13  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 52 Bidrag till fristående gymnasieskola Älvdalens 
Utbildningscentrum 2021 

Diarienr 
2021/17 Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag för 2021 för Älvdalens 
Utbildningscentrum AB, enligt förvaltningens förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Då Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget till 
fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de 
kommuner som det finns samverkansavtal med. 2021 har Älvkarleby 
kommun samverkansavtal med Tierp, Gävle och Uppsala kommun.  
Saknas utbildningen i samverkanskommunerna ska bidrag till den fristående 
gymnasieskolan lämnas enligt riksprislistan som fastställs för varje år av 
Skolverket. 
 
Huvudmännen för de fristående gymnasieskolorna får överklaga en 
kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol. 
Separata beslut med diarienummer ska därför fattas för varje fristående 
gymnasieskola.  
 

 
Beslutsunderlag 
 Underlag för beslut om elevpeng 2021 för fristående gymnasieskola 

Älvdalens Utbildningscentrum AB 
 

Beslutet lämnas till 
 Älvdalens Utbildningscentrum AB, Box 54, 796 22 Älvdalen 
 Per-Anders Olsson 
 Ekonom Maria Mattson 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-04-13  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 53 Bidrag till fristående gymnasieskola Lärande 2021 
Diarienr 
2021/23 Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag för 2021 för Lärande 2021 
enligt förvaltningens förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Då Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget till 
fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de 
kommuner som det finns samverkansavtal med. 2021 har Älvkarleby 
kommun samverkansavtal med Tierp, Gävle och Uppsala kommun.  
Saknas utbildningen i samverkanskommunerna ska bidrag till den fristående 
gymnasieskolan lämnas enligt riksprislistan som fastställs för varje år av 
Skolverket. 
 
Huvudmännen för de fristående gymnasieskolorna får överklaga en 
kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol. 
Separata beslut med diarienummer ska därför fattas för varje fristående 
gymnasieskola.  

 
Beslutsunderlag 
 Underlag för beslut om elevpeng 2021 för fristående gymnasieskola 

Lärande 2021 
 

Beslutet lämnas till 
 Lärande i Sverige AB, Lindövägen 5 B, 602 28  Norrköping 
 Per-Anders Olsson 
 Ekonom Maria Mattson 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-04-13  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 54 Val av kontaktpolitiker 
 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att välja: 

1. Anett Aulin (V), Hans Wennberg (MP) och Mona Hansson (KV) till 
Södra. 

2. Birgitta Thunholm (C), Katrin Jakobsson (S) och Monica Lindeberg 
(M) till Rotskär F-9 

3. Inga-Lil Tegelberg (S), Monica Lindeberg (M) och Mona Hansson 
(KV) till Boda.  

4. Pernilla Friman (S) till Vuxenutbildningen.  
5. Pernilla Friman (S) till IKTU-grupp. 

 
Beslutet lämnas till 
 Södra skolområde 
 Rotskär F-9 
 Boda skolområde  
 Vuxenutbildningen  
 Anett Aulin  
 Hans Wennberg  
 Mona Hansson  
 Birgitta Thunholm  
 Katrin Jakobsson  
 Monica Lindeberg  
 Inga-Lil Tegelberg  
 Pernilla Friman 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-04-13  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 55 Uppdragslistan 
  

Utbildningsnämnden tar del av uppdragslistan. Uppdragslistan uppdateras 
efter nämndens sammanträde. 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-04-13  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 56 Årsplanering UN 2021 
  

Utbildningsnämnden tar del av årsplanering UN 2021. Årsplaneringen 
uppdateras efter nämndens sammanträde. 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-04-13  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 57 Verksamhetsinformation 
  

Förvaltningschef Per-Anders Olsson informerar. 
Närundervisning kommer att bedrivas så länge det inte finns någon 
smittspridning eller klustersmitta på skolor.  
 
Förskolerektor från Bodaområdet kommer att gå i pension i slutet på 
terminen.  
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 Utbildningsnämnden 
 2021-04-13  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 58 Meddelanden och rapporter 
  

Utbildningsnämnden tar del av följande meddelanden och rapporter: 
1. Beslut från Skolverket om statsbidrag för bättre språkutveckling i 

förskolan för 2021 
2. Beslut från Skolverket om läxhjälp 2021 
3. Beslut från Skolverket om kvalitetssäkrande åtgärder 2021  
4. Beslut från Skolverket om likvärdig skola 2021 
5. Protokoll från Utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-03-30 

21



 Utbildningsnämnden 
 2021-04-13  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 59 Övriga frågor 
  

Följande punkter tas upp: 
1. Hur går det med lokalutredningen om Bodaskolans skick?  
2. Rapport ”Översikt av lokaler inom förskola och skola” kommer att 

beredas på Utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-05-04 
3. Närvarande på sammanträdet anmäler sin närvaro (digitalt eller 

fysiskt) till nästkommande sammanträde 2021-05-18. 
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