
  
 

 Utdragsbestyrkande 
  

Protokoll för Utbildningsnämnden 
Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär 
Datum och tid: 2021-03-09 09:00-12:15, mötet ajournerades för fika 09:40-09:50 

Justering  

Plats: Kommunhuset, Skutskär 
Datum och tid:  2021-03-15 13:00  
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Sekreterare:   

 Amal Khalilova  

Ordförande:   

 Jan-Åke Olsson  

Justerare:   

 Glenn Grylin   

 

 

ANSLAG / BEVIS 
Utbildningsnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras i kommunhuset. 
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Datum då anslaget tas ned   

Underskrift   
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 Utbildningsnämnden Sida 
 2021-03-09 2 
   
 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 

Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Jan-Åke Olsson (S)  
Katrin Jakobsson (S)  
Pernilla Friman (S)  
Birgitta Thunholm (C)  
Michaela Steadson (V)  
Monica Lindeberg (M)  
Sandra Andersson (SD)  
Glenn Grylin (SD)  
Mona Hansson (KV) 13-25 

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Maj-Britt Jakobsson (SD) 13-25 Sandra Andersson (SD) 
Hope Espe Bizimungu (KD) 26-36 Sandra Andersson (SD) 
Inga-Lil Tegelberg (S) 26-36 Mona Hansson (KV) 

Övriga närvarande 
Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Hans Wennberg (MP)  

Övriga deltagare 
Namn Paragrafer Befattning 
Per-Anders Olsson  Förvaltningschef 
Amal Khalilova  Nämndsekreterare 
Johanna Wilestedt  Kanslichef 
Anna Wenngren Muhr 13-26 Verksamhetsutvecklare 
Nikola Jevtic 13-14 Kommunsekreterare 
Annelie Stenbäck 14 Folkhälsostrateg 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-03-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 13 Godkännande av dagordning 
  
  Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner dagordningen. 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-03-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 14 Information om närvård och folkhälsoarbetet 
  
  

 
Utbildningsnämnden tackar för informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg Annelie Stenbäck håller en föredragning om närvård och 
folkhälsoarbetet. Samverkansarbetet mellan Region Uppsala och 
kommunerna i Uppsala län är till för att skapa goda förutsättningar för 
invånarnas hälsa och välbefinnande. Närvård innebär gränsöverskridande 
vårdsamverkan och handlar om att koppla ihop resurser mellan 
huvudmännen för att tillsammans ge bättre vård och omsorg än var och en 
för sig.  
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 Utbildningsnämnden 
 2021-03-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 15 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-Andes Olsson 
 Ekonom 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-03-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 16 Bidrag till fristående gymnasieskola Thorengruppen 
2021 

Diarienr 
2021/18 Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag för 2021 för  
ThorenGruppen 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 kommuner.  
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 

ThorenGruppen AB 
 

Beslutet lämnas till 
 Thorengruppen AB, ekonomi@thorengruppen.se 
 Per-Anders Olsson 
 Ekonom 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-03-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 17 Bidrag till fristående gymnasieskola Praktiska Sverige 
AB 2021 

Diarienr 
2021/19 Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag för 2021 för Praktiska  
Sverige 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 

Praktiska Sverige AB 
 

Beslutet lämnas till 
 Praktiska Sverige AB, Box 9260, 436 32 Askim 
 Per-Anders Olsson 
 Ekonom 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-03-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 18 Bidrag till fristående gymnasieskola Plusgymnasiet AB 
2021 

Diarienr 
2021/20 Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag för 2021 för  
Plusgymnasiet 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 

Plusgymnasiet AB 
 

Beslutet lämnas till 
 Plusgymnasiet AB, Box 213, 101 24 Stockholm 
 Per-Anders Olsson 
 Ekonom 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-03-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 19 Bidrag till fristående gymnasieskola NTI 2021 
Diarienr 
2021/21 Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag för 2021 för Nordens  
Teknikerinstitut AB (NTI), 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 

Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) 
 

Beslutet lämnas till 
 Nordens Teknikerinstitut AB (NTI), Box 213, 101 24 Stockholm 
 Per-Anders Olsson 
 Ekonom 

 

9



 Utbildningsnämnden 
 2021-03-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 20 Bidrag till fristående gymnasieskola Medborgarskolan 
Kulturama 2021 

Diarienr 
2021/22 Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag för 2021 för  
Kulturama Gymnasium, Medborgarskolan, 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 

Kulturama Gymnasieskola, Medborgarskolan 
 

Beslutet lämnas till 
 Kulturama – Medborgarskolan, Box 19193, 104 32 Stockholm 
 Per-Anders Olsson 
 Ekonom 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-03-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 21 Bidrag till fristående gymnasieskola Lärande 2021 
Diarienr 
2021/23 Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag för 2021 för Lärande i  
Sverige 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 Tierps, Gävle och Uppsala kommuner.  
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 i Sverige AB 
 

Beslutet lämnas till 
 Lärande i Sverige AB, Lindövägen 5 B, 602 28  Norrköping 
 Per-Anders Olsson 
 Ekonom 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-03-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 22 Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsskolan 
2021 

Diarienr 
2021/24 Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag för 2021 för  
Kunskapsskolan i Sverige 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 

Kunskapsskolan i Sverige AB. 
 

Beslutet lämnas till 
 Kunskapsskolan i Sverige AB, Box 92146, 120 08 Stockholm 
 Per-Anders Olsson 
 Ekonom 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-03-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 23 Bidrag till fristående gymnasieskola Grillska gymnasiet 
2021 

Diarienr 
2021/25 Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag för 2021 för Grillska  
Gymnasiet i Uppsala, 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 

Grillska Gymnasiet i Uppsala 
 

Beslutet lämnas till 
 Stadsmissionens Skolstiftelse, Box 47073, 100 74 Stockholm 
 Per-Anders Olsson 
 Ekonom 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-03-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 24 Bidrag till fristående gymnasieskola: Friskola Nytorp 
AB 2021 

Diarienr 
2021/26 Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag för 2021 för Friskolan  
Nytorp AB. 

 
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 

Friskolan Nytorp AB 
 

Beslutet lämnas till 
 Friskolan Nytorp AB, Kyrkbyn 4900, 821 62 ARBRÅ 
 Per-Anders Olsson 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-03-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 25 Årsredovisning 2020 
Diarienr 
2021/16 Beslut 

1. Utbildningsnämnden beslutar att återremittera årsredovisning 2020 
för revideringar.  

2. Utbildningsnämnden beslutar att ha ett extrainsatt sammanträde 
2021-03-19. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef går igenom årsredovisning 2020. Förvaltningen gick in i 
budgetåret med effektiviseringskrav på -16 100 tkr för att nå en budget i 
balans. Underskottet vid bokslutet uppgick till -10 700  tkr.  

 
Beslutsunderlag 
 Årsredovisning 2020 Utbildningsnämnden 

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-03-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 26 Uppföljning av samverkan mellan skola och 
socialtjänst i Älvkarleby kommun 

Diarienr 
2020/41 Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner uppföljningen av samverkan mellan skola 
och socialtjänst i Älvkarleby kommun. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden antog hösten 2020 
gemensamma riktlinjer på en övergripande nivå. Verksamhetsutvecklare 
Karin Östblom på vård och omsorgsförvaltningen och 
verksamhetsutvecklare Anna Wenngren Muhr på utbildningsförvaltningen 
har av förvaltningscheferna fått i uppdrag att utreda hur samverkan fungerar 
mellan individ- och familjeomsorg och utbildning på verksamhetsnivå. 
En inventering av nuvarande aktiviteter med fokus på samverkan har 
genomförts.  
 
En enkät om hur samverkan fungerar vid gemensamma möten IFO, 
öppenvård och utbildning har skickats ut. Frågorna i enkäten rörde bland 
annat gemensamma möten (elevhälsoteam, barnhälsoteam, elevkonferenser 
och IFO), återkoppling på orosanmälan, förslag på förbättringar av 
samverkan etc. 

 
Beslutsunderlag 
 Skrivelse om samverkan mellan skola och socialtjänst 
 Sammanfattning av enkät: samverkan mellan skola och socialtjänst 

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
 Verksamhetsutvecklare Anna Wenngren Muhr 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-03-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 27 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
Diarienr 
2021/11 

Förvaltningschef Per-Anders Olsson håller en kort föredragning om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.  
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 Utbildningsnämnden 
 2021-03-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 28 Elevstatistik 2021 
Diarienr 
2021/12 

 
Utbildningsnämnden tar del av elevstatistik 2021. 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-03-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 29 Sjukfrånvaro 
Diarienr 
2021/13 

 
Utbildningsnämnden tar del av redovisning av sjukfrånvaro.  

19



 Utbildningsnämnden 
 2021-03-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 30 Alkohol och drogpolicy för anställda i Älvkarleby 
kommun 

  
  Beslut 

Utbildningsnämnden tar del av Alkohol och drogpolicy för anställda i 
Älvkarleby kommun. 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-03-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 31 Information om utbildning från Skolverket: 
Huvudmannens ansvar och mandat 

  
  Beslut 

Förvaltningschef Per-Anders Olsson informerar om utbildning från 
Skolverket ”Huvudmannens ansvar och mandat”. Denna utbildning består 
av utbildningsmaterial med diskussionsfrågor. Utbildningsnämndens 
arbetsutskott kommer att bestämma datum för utbildningen på sitt nästa 
sammanträde som äger rum 2021-03-30.  
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 Utbildningsnämnden 
 2021-03-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 32 Uppdragslistan 
  
  

 
Uppdragslistan uppdateras efter nämndens sammanträde.  
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 Utbildningsnämnden 
 2021-03-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 33 Årsplanering 
  
  

 
Utbildningsnämnden tar del av årsplanering 2021. 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-03-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 34 Verksamhetsinformation 
  
  

 
Förvaltningschef Per-Anders Olsson informerar om covid-19 läget på 
skolor. Han har haft samtal med regionens smittskyddsläkare Johan Nöjd. I 
region Uppsala så är närundervisning grundinställningen på skolorna. I 
Älvkarleby kommun kan inte smittskydd se något alarmerande, ingen 
eskalering av smitta bland barn och ungdomar. Sjukfrånvaron på skolorna är 
7,8 %.  
Ny rektor på Särskola från hösten 2021.  
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 Utbildningsnämnden 
 2021-03-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 35 Meddelanden och rapporter 
  
  

 
Utbildningsnämnden tar del av följande meddelanden och rapporter: 

1. Körapport förskolor 202101 
2. Ansökan gällande läxhjälp 2021 
3. Rekvisition likvärdig skola 
4. Ansökan gällande bättre språkutveckling 2021 
5. Ansökan gällande lärarlyftet 2021 
6. Riskanalys – konsekvensbedömning (från 19 till 21 barn) 
7. Kontaktrapport Kulturskolan  
8. Protokoll för Utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-02-23 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-03-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 36 Övriga frågor 
  
  

 
Inga övriga frågor tas upp. 
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