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 Utbildningsnämnden Sida 
 2020-09-15 2 
   
 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 

Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Jan-Åke Olsson (S)  
Katrin Jakobsson (S)  
Pernilla Friman (S)  
Michaela Steadson (V)  
Monica Lindeberg (M)  
Sandra Andersson (SD)  
Annemon Piper (KV)  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Gunnar Östlund (C)   Birgitta Thunholm (C) 
Maj-Britt Jakobsson (SD)  Glenn Grylin (SD) 

Övriga närvarande 
Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Inga-Lil Tegelberg (S)  
Anett Aulin (V)  
Hans Henriksson (KV)  

Övriga deltagare 
Namn Paragrafer Befattning 
Per-Anders Olsson  Förvaltningschef 
Amal Khalilova  Nämndsekreterare 
Eva Hansson 42-43 Rektor Vuxenutbildningen 
Anna Wenngren Muhr               44 Rektor 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-09-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 42 Godkännande av dagordning 
  
  Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner dagordningen. 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-09-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 43 Utbildningsplan introduktionsprogram Älvkarleby 
Kommun 

Diarienr 
2020/35 Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner Utbildningsplan Introduktionsprogrammen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Hansson, rektor för Vuxenutbildningen i Älvkarleby kommun, 
sammanfattar utbildningsplan för introduktionsprogrammen. Hon menar att 
anledningen till att utbildningsplanen skrivs är att det inte finns någon 
läroplan för introduktionsprogrammen på vuxenutbildningen.  
 
Plan för utbildningen Skollagens 17 kap 7 § föreskriver att en plan för 
utbildningen på ett introduktionsprogram ska fastställas av huvudmannen. 
Planen för utbildningen ska enligt Skollagen innehålla utbildningens syfte, 
längd och huvudsakliga innehåll. Utifrån denna ska det sedan för varje elev 
upprättas en individuell studieplan.  
 
Utbildningen på introduktionsprogrammen ska bedrivas i en omfattning som 
motsvarar heltidsstudier (Skollagen 17 kap 6§). Gymnasieförordningens 6 
kapitel 4-8 §§ föreskriver grunden för vad introduktionsprogrammen ska 
innehålla. Introduktionsprogram är en rättighet för de ungdomar som inte är 
behöriga till ett nationellt program. Alternativt kan en ungdom som inte är 
behörig till gymnasieskolan välja att gå kvar upp till två år i grundskolan 
(Skollagen 7 kap 15 § ). 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Per-Anders 

Olsson, daterad 2020-08-25 
 Utbildningsplan introduktionsprogrammen Älvkarleby kommun, daterad 

2020-08-25 
 

Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
 Rektor Eva Hansson  
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 Utbildningsnämnden 
 2020-09-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 44 Resursfördelningssystemet inom skola och förskola 
Diarienr 
2020/29 

 
Utbildningsnämnden tackar för informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Anna Wenngren Muhr håller en kort föredragning.  
 
Oavsett system för fördelning av skolpeng blir slutsumman densamma. Det 
är endast principerna för fördelning som varierar. Den socioekonomiska 
fördelningen är en modell för att fördela enligt 2 kap 8 b § ”kommuner ska 
fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och 
elevernas olika förutsättningar och behov”.  Modellen tillämpas av många 
kommuner med variation på kriterier. Vanligast är föräldrars 
utbildningsbakgrund. Därefter varianter på utländsk bakgrund och 
försörjningsstöd. 
 
Det mesta av resurserna som är tillgängliga i fördelningssystemet delas ut 
till enheterna utifrån elevunderlagets storlek (antal barn).  Förskolan får 
mest grundersättning per barn räknat. Därefter minskas ersättningen stegvis 
för årskurs 7-9, årskurs 4-6, årskurs 1-3 och förskoleklasserna.  
 
I dagsläget behövs andra åtgärder för att få budgeten att gå ihop. Ett 
förändrat resursfördelningssystem ger inte besparingar.  
 
Utbildningsnämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att 
återkomma till nämnden med förslag till förändringar av nuvarande 
resurssystemet utifrån redovisningen och de förslag och synpunkter som 
redovisas i underlaget och som överensstämmer med skollagens 
bestämmelser om resursfördelning för beslut i nämnden inför budgetåret 
2021. 

 
Beslutsunderlag 
 Resursfördelningssystemet skola förskola 
 Rapport om resursfördelningssystemet inom skola och förskola från 

Anna Wenngren Muhr, daterad 2020-08-24 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-09-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 45 Bidrag till fristående gymnasieskola, Friskolan Nytorp 
AB 

Diarienr 
2020/34 Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner bidrag till fristående gymnasieskola,  
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. 2020 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 
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo 

Johansson, daterad 2020-08-21 
 Underlag för beräkning av bidrag till fristående gymnasieskolor 2020 

 
Beslutet lämnas till 
 Friskolan Nytorp AB, Kyrkbyn 4900, 821 62 ARBRÅ 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
 Ekonom Birgitta Palo Johansson 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-09-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 46 Enkel uppföljning, Utbildningsnämnden 2020 
Diarienr 
2020/7 Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner den enkla uppföljningen och uppdrar till 
förvaltningen att skarpt arbeta med de kortsiktiga och långsiktiga åtgärder 
för en budget i balans som redovisas i underlaget.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Per-Anders Olsson informerar att underskotten minskar. 
Förvaltningen har infört restriktioner om att tillsätta vikarier på förskolorna 
året ut och sköter poolen på egen hand. Personalen tycker att det har gått bra 
och verksamheten rullar på.  
 
Ledningsgruppen jobbar ständigt med budgetfrågor. Besparingsåtgärderna 
kommer att presenteras av förvaltningen under hösten 2020. 

 
Beslutsunderlag 
 Enkel uppföljning juli 2020, Utbildningsnämnden 

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-09-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 47 Revisionsrapport, Granskning avseende Utbildnings- 
och omsorgsnämndens arbete med barn och 
ungdomars psykiska ohälsa 

Diarienr 
2020/22 Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar med tillägget 
om att förtydliga vilka som avses ingå i resursgruppen samt att ta fram en 
riktlinje för gemensam samverkan. 

 
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. 

 
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 förvaltningschefer 
Lena Isokivelä samt Per-Anders Olsson daterad 2020-08-16 

 
Beslutet lämnas till 
 Kommunrevisorerna 
 PWC 
 Kommunstyrelsen 
 Förvaltningschef Lena Isokivelä 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
 Verksamhetschef IFO Claudia Forsberg 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-09-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 48 Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län 
Diarienr 
2020/36 Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar tillstyrka kommunstyrelsens förslag till 
yttrande. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar förslag till yttrande på remissen av 
den regionala utvecklingsstrategin för påsyn och synpunkter från 
kommunstyrelsen. Det slutgiltiga förslaget till yttrandet måste behandlas på 
kommunstyrelsen den 7 oktober. Observera att förslaget till regional 
utvecklingsstrategi bör läsas innan yttrandet, då det annars är svårt att förstå 
och tanken är att hålla yttrandet kortfattat enligt önskemål från Region 
Uppsala. Förslaget till yttrande menar att det är positivt att se att strategin 
bygger på tidigare års utvecklingsstrategi och redan initierade aktiviteter 
vilket bådar gott för genomförandet och förankringen i länet. Eftersom vi till 
viss del har synkroniserat vår Mål och budget med den tidigare Regionala 
utvecklingsstrategin (RUS), är det bra att det inte är några större 
förändringar. Den mest kritiska delen som yttrandet lyfter är kopplat till hur 
RUS:en hanterar relationen till grannlänen. Detta är vår mest strategiska 
fråga, för ju mer RUS:en blickar inåt, desto längre bort från kärnan hamnar 
vi. Att binda ihop Gävleborg med Uppsala och Region Stockholm blir 
extremt viktigt. Detta är en återkommande punkt i yttrandet. En annan fråga 
som yttrandet tar upp är genomförandet av strategin, historiskt sett är detta 
en svaghet i dessa dokument. Vi har ett förslag som dåvarande 
Regionförbundet lyfte, rörande att man skulle ha avtal mellan regionen och 
kommunen där båda förband sig att göra saker kopplade till RUS:en. För oss 
skulle det innebära en tydlighet vad Regionen kan och vill göra i Älvkarleby 
kommun. I övrigt har vi inte lyft detaljfrågor, utifrån att mycket är likt den 
gamla RUS:en eller det faktum att många aktiviteter redan pågår.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, Information – Yttrande gällande Regional 

utvecklingsstrategi för Uppsala län, Martin Andaloussi, 2020-08-14 
 Förslag till Regional utvecklingsstrategi, Region Uppsala 

 
Beslutet lämnas till 
 Kommunstyrelsen   
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 Utbildningsnämnden 
 2020-09-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 49 Årsplanering Utbildningsnämnden 2020 
Diarienr 
2020/32 

 
Årsplaneringen Utbildningsnämnden 2020 har blivit uppdaterad.  
 
Utbildningsnämnden tar del av följande rapporter: 

 Kränkningar 2020 januari-juni:  
Förvaltningschef Per-Anders Olsson informerar att förskolan har 
färre kränkningar än grundskolan. Kränkningar på grundskolan är av 
verbalt och fysiskt karaktär. Elevhälsoteamet jobbar med 
kränkningarna.  

 
 Total sjukfrånvaro utbildningsförvaltningen halvår 1 2020:  

Utbildningsnämnden lägger fram önskemål om att komplettera 
framtida sjukfrånvarorapporter med en redovisning från HR som 
visar frånvaron som är arbetsrelaterad. 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-09-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 50 Uppdragslistan 
  
  

 
Utbildningsnämnden tar del av uppdragslistan. Uppdragslistan uppdateras 
efter sammanträdet.  
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 Utbildningsnämnden 
 2020-09-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 51 Verksamhetsinformation 
  
  

 
Förvaltningschef Per-Anders Olsson informerar om läget kopplat till 
pandemin. Från årskurs 4 och uppåt kan man göra test för covid-19. Barn 
med förkylningssymptom får inte närvara i skolan. Verksamheten följer 
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.  
 
I nuläget är det svårt att hålla distans i matsalen i Rotskärsskolan därför 
planeras matsalsverksamheten att även ske i aulan på skolan.  
 
Simundervisningen är inställd på grund av pandemin.  
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 Utbildningsnämnden 
 2020-09-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 52 Delgivning av meddelanden och rapporter 
   

Utbildningsnämnden tar del av följande meddelanden och rapporter: 
1. Beslut från Skolverket: Statsbidrag för höjda löner till lärare och 

vissa andra personalkategorier för 2019/2020 
2. Beslut från Skolverket: Statsbidrag som inrättar karriärsteg för lärare 

för 2019/2020 
3. Beslut från Skolverket: Statsbidrag för mindre barngrupper i 

förskolan för 2020/2021 
4. E-post från Skolverket gällande information om felaktigt angiven 

bidragsperiod om statsbidrag för Lärarlönelyftet våren 20 
5. Beslut från Kommunfullmäktige: Mål och budget 2021 med plan 

2022-2023 
6. Körapport från förskola, augusti 2020 med beräknade placeringar för 

september, november 2020 samt januari 2021 
7. Beslut från Skolverket: Statsbidrag för hjälp med läxor eller annat 

skolarbete utanför ordinarie undervisningstid – Huvudmän för 2019 
8. Protokoll för Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-09-01. 

13



 Utbildningsnämnden 
 2020-09-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 53 Övriga frågor 
  
  Beslut 

Utbildningsnämnden ger förvaltningschef Per-Anders Olsson i uppdrag att 
ta fram underlag gällande kostfrågor. 

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
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