
  
 

 Utdragsbestyrkande 
  

Protokoll för Utbildningsnämnden 
Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär 
Datum och tid: 2020-11-17 08:00-13:55, mötet ajournerades för lunch 11:45-13:00 

Justering  

Plats: Kommunhuset, Skutskär 
Datum och tid: 2020-11-23 13:00  
  
Paragrafer: 65-82 
  

Sekreterare:   

 Amal Khalilova  

Ordförande:   

 Jan-Åke Olsson  

Justerare:   

 Monica Lindeberg   

 

 

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

 

Sammanträdesdatum 2020-11-17  
Datum då anslaget sätts upp   
Datum då anslaget tas ned   

Underskrift   
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 Utbildningsnämnden Sida 
 2020-11-17 2 
   
 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 

Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Jan-Åke Olsson (S)  
Katrin Jakobsson (S)  
Birgitta Thunholm (C) 65-68 
Michaela Steadson (V)  
Monica Lindeberg (M)  
Sandra Andersson (SD)  
Mona Hansson (KV)  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Inga-Lil Tegelberg (S)  Pernilla Friman (S) 

Övriga deltagare 
Namn Paragrafer Befattning 
Per-Anders Olsson  Förvaltningschef 
Amal Khalilova  Nämndsekreterare 
Malin Persson  66 Kommunsekreterare 
Erik Klippmark  66 Utredare 
Cecilia Tallberg 67 Rektor på Sörgärdet 
Cia Jansson  67 Förskoleklasslärare 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-11-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 65 Godkännande av dagordning 
  
  Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner dagordningen med följande ändring och 
tillägg: 
 
Utgår: 

 Information om närvård och folkhälsoarbetet 
 

Tillkommer: 
 Val av kontaktpolitiker  
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 Utbildningsnämnden 
 2020-11-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 66 Dialog om Utbildningsnämndens funktion och roll 
  
  

 
Kommunsekreterare Malin Persson och utredare Erik Klippmark har en 
dialog med Utbildningsnämnden om nämndens funktion och roll.  
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 Utbildningsnämnden 
 2020-11-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 67 Förskoleklass 
  
  

 
Cecilia Tallberg, rektor på Sörgärdets skola och Cia Jansson, 
förskoleklasslärare på Sörgärdets skola berättar om förskoleklass. De går 
igenom förskoleklassens historik. Idag så omfattas förskoleklass av 
skolplikten. I förskoleklass fokuserar man på språk och matematik. 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-11-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 68 Redovisning/uppföljning av ansökningar om 
statsbidrag 

  
  

 
Förvaltningschef Per-Anders Olsson håller en kort föredragning gällande 
ansökningar om statsbidrag. 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-11-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 69 Enkel uppföljning, Utbildningsnämnden 2020 
Diarienr 
2020/7 Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner Enkel uppföljning september 2020 och 
uppdrar till förvaltningen att skarpt arbeta med de kortsiktiga och 
långsiktiga åtgärderna för en budget i balans.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Per-Anders Olsson informerar om den nuvarande 
ekonomiska situationen inom utbildningsverksamheten. Differensen mellan 
budget och prognos är -13,1 mnkr vilket är en försämring med 1,0 mnkr 
sedan Delårsrapport 2020.  

 
Beslutsunderlag 
 Enkel uppföljning september 2020, Utbildningsnämnden 

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-11-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 70 Internkontrollplan för Utbildningsnämnden 2020 
Diarienr 
2020/40 Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner Internkontrollplan för 
Utbildningsförvaltningen 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Målet med Internkontrollplan är efterlevnad av tillämpliga lagar, 
föreskrifter, riktlinjer m.m. Det innefattar lagstiftning, kommunens interna 
regelverk/riktlinjer för handläggning samt ingångna avtal med olika parter. 
Det är alltid respektive förvaltningschef inom förvaltningen som har det 
yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger 
att utifrån principerna för den interna kontrollen i kommunen vid behov 
utfärda regler och anvisningar för den egna interna kontrollens organisation, 
utformning och funktion.  

 
Beslutsunderlag 
 Internkontrollplan Utbildningsförvaltningen 2020 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-03/Per-Anders Olsson 

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
 Verksamhetsutvecklare Anna Wenngren Muhr 

8



 Utbildningsnämnden 
 2020-11-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 71 Samverkan mellan skola och socialtjänst i Älvkarleby 
kommun 

Diarienr 
2020/41 Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar: 
1. Att anta förvaltningens förslag till Riktlinje för samverkan mellan 

skola och socialtjänst i Älvkarleby kommun 
2. Att följa upp samverkan mellan skola och socialtjänst i Älvkarleby 

kommun i mars 2021.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Barn som far illa eller riskerar att fara illa är ett gemensamt samhällsansvar 
och myndigheter har en särskild skyldighet att samverka. Detta regleras 
bland annat i skollagen och socialtjänstlagen, (29 kap. 13 § skollagen 
2010:800: 3 kap. 1a § samt 5 kap. 1a § socialtjänstlagen 2001:453). Genom 
samverkan mellan berörda parter möjliggörs upptäckt och tidiga och 
adekvata insatser samt ett effektivt resursutnyttjande. 
 
Socialtjänsten är beroende av sina samverkanspartners, där skolan är en av 
dem. Skolpersonalens kunskap om barnen är en mycket viktig information 
för socialtjänsten när en barnavårdsutredning ska genomföras.  
 
Riktlinjen har tillkommit i samarbete mellan individ- och familjeomsorgen 
och Utbildningsförvaltningen i Älvkarleby kommun för att tydliggöra och 
medvetandegöra om verksamheternas ansvar att på olika sätt samverka 
kring barn och unga i behov av stöd.  
 
Riktlinjen är av övergripande karaktär och svarar på syftet varför/vilka den 
gäller för och vad som ska uppnås. Respektive verksamhet tar fram rutiner, 
checklistor och arbetsbeskrivningar som i sin tur beskriver hur 
genomförandet ska gå till.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-26/Per-Anders Olsson 
 Förslag till Riktlinje för samverkan mellan skola och socialtjänst i 

Älvkarleby kommun 
 

Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson  
 Verksamhetsutvecklare Anna Wenngren Muhr 
 Omsorgsnämnden 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-11-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 72 Förslag till detaljplan för Riddersdal 2:11 m.fl., 
Älvkarleby, Älvkarleby kommun 

Diarienr 
2020/46 Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar: 
Utbildningsförvaltningen har inga synpunkter i frågan Riddersdal 2:11 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 2020-11-02 beslutat om granskning för 
förslag till detaljplan för Riddersdal 2:11 mfl, Älvkarleby. Syftet med 
detaljplanen är att tillskapa byggrätt för uppförande av trygghetsboende i 
centrala Älvkarleby. Kommunens befolkning har en stor andel äldre. Det 
finns därför behov av attraktiva bostäder riktat mot den äldre målgruppen i 
Älvkarleby kommun. Planförslaget möjliggör också parkeringslösningar 
inom de egna fastigheterna för att förbättra trafiksäkerheten. Planens 
genomförande innebär att befintliga grönområden bebyggs. De gröna ytorna 
inom planområdet bedöms dock inte ha höga naturvärden. 

 
Beslutsunderlag 

 Skrivelse, daterad 2020-11-10/Per-Anders Olsson 
 Samrådsredogörelse 
 Plan och genomförande 
 Plankarta 
 Fastighetsförteckningt 

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson  
 Samhällsbyggnadsnämnden 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-11-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 73 Sammanträdesplan 2021 
  
  Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att Utbildningsnämnden sammanträder 
följande datum under nästkommande år: 

 9 februari  
 9 mars  
 13 april 
 18 maj 
 15 juni  
 14 september  
 12 oktober 
 9 november  
 6 december 

 
Beslutsunderlag 
 Sammanträdesplan 2021 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-11-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 74 Årsplanering 2020 
  
  

 
Utbildningsnämnden tar del av Årsplanering 2020. 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-11-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 75 Elevstatistik 
   

Utbildningsnämnden tar del Elevstatistik per 2020-10-15. 
 

13



 Utbildningsnämnden 
 2020-11-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 76 Information om revidering av 
dokumenthanteringsplanen 

  
 

 
Utredare Erik Klippmark och kommunsekreterare Malin Persson kommer 
och informerar om den reviderade dokumenthanteringsplanen på 
Utbildningsnämndens sammanträde 2020-12-15. 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-11-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 77 Verksamhetsinformation 
  
  

 
Förvaltningschef Per-Anders Olsson informerar kort om verksamheten.  
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 Utbildningsnämnden 
 2020-11-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 78 Coronaläget i utbildningsverksamheten 
  
  

 
Förvaltningschef Per-Anders Olsson informerar om coronaläget i 
utbildningsverksamheten. I nuläget finns det ingen spridning på skolor dock 
så finns det några fall. Oron är stor. Skolor håller öppna och förhåller sig till 
rekommendationerna. Sen i våras så är utbildningsverksamheten i 
Älvkarleby kommun väl förbered för en eventuell skolstängning. 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-11-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 79 Narkotikasituationen i skolor i Älvkarleby kommun 
 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att bjuda in kommunpolisen till 
Utbildningsnämndens sammanträde 2020-12-15.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Per-Anders Olsson informerar om att det inte finns några 
uppmärksammade fall av narkotika på skolorna i Älvkarleby kommun. 
Förvaltningschef kommer att ta kontakt med kommunpolisen för att ta reda 
på eventuella nya fall av narkotikasituationen i skolor. 

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-11-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 80 Uppdragslista 
  
  

 
Uppdragslista uppdateras efter Utbildningsnämndens sammanträde. 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-11-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 81 Meddelanden och rapporter 
  
  Beslut 

Utbildningsnämnden tar del av följande meddelanden och rapporter: 
1. E-post: Information gällande redovisning av statsbidrag för 

papperslösa barn 
2. Beslut från Skolverket gällande statsbidrag för utbildning inom 

hälso- och sjukvården för 2019 
3. Beslut från Skolverket gällande statsbidrag för fortbildning av lärare 

för 2020 
4. Redovisning av statsbidrag för utbildning inom hälso- och sjukvård 

2019 
5. Beslut från Skolverket gällande statsbidrag för fortbildning för 

specialpedagogik för 2020 
6. Beslut från Skolverket gällande statsbidrag för 

Fritidshemssatsningen för 2019 
7. Ansökan gällande Lärarlyftet HT 2020 
8. Beslut från Omsorgsnämnden gällande Riktlinjer för samverkan 

mellan skola och socialtjänst i Älvkarleby kommun 
9. Körapport förskola 202010 
10. Beslut från Kommunstyrelsen om delårsrapport 2020 
11. Beslut från Kommunstyrelsen om digitala sammanträden  
12. Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden om lokalförsörjningsplan 

2020-2027 
13. Bilaga 1 till lokalförsörjningsplan 2020 
14. Lokalförsörjningsplan 2020-2027 
15. Remissvar – möjlighet till betyg från årskurs 4 
16. Remisspromemoria  
17. Möjlighet till betyd från årskurs 4 – efter försöksverksamheten  
18. Protokoll, UNAU, 2020-11-03 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-11-17  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 82 Val av kontaktpolitiker 
  
  Beslut 

Utbildningsnämnden utser Hans Wenngren (MP) till kontaktpolitiker i 
Kulturskolan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Varje förskola och skola har en eller flera kontaktpolitiker. 
Deras uppdrag är att: 

 följa och lära känna verksamheten i förskolan och skolan, 
 vara aktiv och lyssnande i dialogen med barn och ungdomar, 

föräldrar och personal, 
 företräda Utbildningsnämnden, inte sitt eget parti, 
 dela erfarenheter och kunskap med, samt 
 förmedla frågor, förslag och synpunkter till nämndens övriga 

politiker. 

 
Beslutet lämnas till 
 Hans Wenngren  
 Kulturskolan 
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