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 Utbildningsnämnden Sida 
 2021-03-19 2 
   
 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 

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

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Shaher Al Saghbini (S)  Glenn Grylin (SD) 
Inga-Lil Tegelberg (S)  Pernilla Friman (S) 
Maj-Britt Jakobsson (SD)  Sandra Andersson (SD) 

Övriga närvarande 
Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Martin Sahlberg (M)  

Övriga deltagare 
Namn Paragrafer Befattning 
Per-Anders Olsson  Förvaltningschef 
Roger Petrini  Oppositionsråd  
Amal Khalilova  Nämndsekreterare 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-03-19  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 37 Godkännande av dagordning 
  
  Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner dagordningen med följande tillägg: 
 Övriga frågor. 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-03-19  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 38 Årsredovisning 2020 
Diarienr 
2021/16 Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att fastställa årsredovisningen 2020 med 
överenskomna redigeringar.  

 
Beslutsunderlag 
 Årsredovisning 2020 

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef  
 Kommunstyrelsen 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-03-19  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 39 Granskning av förslag till detaljplan för exploatering 
med bostäder och verksamheter vid Bodån Siggeboda 
3:3, Skutskär, Älvkarleby kommun 

Diarienr 
2021/29 Beslut 

Utbildningsnämnden har inga särskilda synpunkter på förslaget till 
detaljplan för exploatering med bostäder och verksamheter vid Bodaån 
Siggeboda 3:3, Skutskär, Älvkarleby kommun 

 
Sammanfattning av ärendet 
Aktuellt planförslag är del av Skutskärs centrumutveckling där två områden 
har utpekats som potentiella kandidater för nya bostäder. Aktuellt 
detaljplaneförslag kommer vara den första av två detaljplaner som tas fram i 
syftet att möjliggöra för ett centrumnära boende.  
  
Planområdet förväntas rymma ca 40 bostäder i radhus, kedjehus eller 
flerbostadshus. Det arbete med parkstråk utefter Bodaån som kommunen 
genomfört ska med aktuellt förslag förstärkas och stråket ska integreras med 
den nya detaljplanen.  

 
Beslutet lämnas till 
 Samhällsbyggnadsnämnden 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-03-19  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 40 Övriga frågor 
 

  
  

1. Förvaltningschef Per-Anders Olsson informerar om pandemiläget på 
skolorna och meddelar att det är lugnt. Skolorna agerar i samråd med 
regionen. Fyra elever har smittats i en klass på Rotskärsskolan 7-9 
vilket har lett till att hela klassen har försatts i karantän innevarande 
och efterkommande vecka efter samråd med smittskyddsläkaren i 
Uppsala. Närundervisning fortsätter att bedrivas. Smittspridningen 
bland barn och ungdomar ökar något, men den största spridningen är 
bland åldrarna 20-29.  

2. Utbildningsnämnden diskuterar huruvida nämnden bör börja 
sammanträda på distans i högre grad och majoriteten av närvarande 
anmäler att de ska delta på distans på sammanträdet som äger rum 
2021-04-13 . Nämnden kommer överens om att anmälan om att vara 
med på distans på sammanträden kommer framöver göras i slutet på 
varje sammanträde.  
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