
  
 
  

 Utdragsbestyrkande 

  

 

Protokoll för Utbildningsnämnden 

Plats: Sessionssalen 

Datum och tid: 2022-11-10, 09:00 – 12:00 

 

Justering  
Plats: Kommunhuset 

Datum och tid: 2022-11-16,   13:00 

 

 

Paragrafer: § 114 - § 129 

 

 

Sekreterare: 

 

 Lihn Tovnell 

 

Ordförande: 

 

 Katrin Jakobsson 

 

Justerare: 

 

 Mona Hansson  

 

 

ANSLAG / BEVIS 

Utbildningsnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på 

kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras i kommunhuset. 

 

Sammanträdesdatum 2022-11-10  

Datum då anslaget sätts upp   

Datum då anslaget tas ned   

Underskrift   

 



  
 Utbildningsnämnden  
 2022-11-10  

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

2 

 

Beslutande 

Ledamöter  
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Katrin Jakobsson (S) 

Sandra Liljekvist (SD) 

Pernilla Friman (S) 

Mona Hansson (KV) 

Monica Lindeberg (M) 

Michaela Steadson (V) 

Birgitta Thunholm (C)  

Walter Löfman (-) 

  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 

Anett Aulin (V)                                        § 114-§ 129           Jan-Åke Olsson (S) 

Övriga närvarande 

Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Hans Henriksson (KV) 

Maj-Britt Jakobsson (SD) 

Linda Långs (KD) 

Martin Sahlberg (M)  

Hans Wennberg (MP) 

  

Övriga deltagare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Befattning 

Elevråd Rotskär                                        § 115 

Joel Gordon Hultsjö                                 § 117                    Arkivarie 

Malene Hjalmar § 118 Enhetschef Bemanning 
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§ 114 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner dagordningen. 
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§ 115 Träff med elevråd 
 

Elevrådet från Rotskärs skola besöker utbildningsnämndens sammanträde och berättar om 

studie- och matro, läxhjälp och allmän trivsel i skolan.  
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§ 116 Redovisning av delegationsbeslut 
 

Inga delegationsbeslut att redovisa. 
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§ 117 Revidering av dokumenthanteringsplan 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar godkänna förslaget i dokumentet ”Reviderad 

dokumenthanteringsplan” upprättad 2022-11-03. 

Sammanfattning av ärendet 

Dokumenthanteringsplanen ska enligt utbildningsnämndens årshjul revideras årligen. En kort 

utredning av kommunarkivarien ger förslag på ändringar inom områdena övergripande 

struktur av dokumenthanteringsplanen, administrativ verksamhet handlingar inom skolsocial 

verksamhet, särskolan, skolhälsovården samt handlingar inom vuxenskolan och 

introduktionsprogrammet. Revideringarna har tagits fram i diskussioner med representanter 

från verksamheten.  

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, 2022-11-03, Joel Gordon Hultsjö, kommunarkivarie 

 Utredning kring revidering av dokumenthanteringsplan för utbildningsnämnden, 

upprättad 2022-11-03, Joel Gordon Hultsjö, kommunarkivarie 

 Gällande dokumenthanteringsplan, beslutad 2021-11-09 

 Reviderad dokumenthanteringsplan, upprättad 2022-11-03, Joel Gordon Hultsjö, 

kommunarkivarie 

 
Beslutet lämnas till 

 Rektor vuxenskolan 

 Elevhälsochef 

 Förvaltningschef utbildningsförvaltningen 
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§ 118 Vikarier till förskoleverksamhet 
 

Enhetschef för bemanningen, Malene Hjalmar informerar nämnden hur bemanning av vikarier 

till förskoleverksamheten går till. Hon berättar om arbetet som pågår för att effektivisera 

rekrytering- och introduktionsprocessen av nya medarbetena.  
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§ 119 Svar till skolinspektionen 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar godkänna förvaltningens redovisning till Skolinspektionen. 

 

Särskilt yttrande lämnas under sammanträdet in av Monica Lindeberg (M) och läggs till 

handlingarna.  

 
Beslutsunderlag 

 Redovisning för vidtagna åtgärder med anledning av utvecklingsområden i regelbunden 

kvalitetsgranskning av Älvkarleby Kommun 
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§ 120 Samråd gällande förslag till detaljplan för Kyrkslätten 3:2 – 
Folkets Hus i Skutskär, Älvkarleby Kommun 

Beslut 
Utbildningsnämnden tar del av Samråd gällande förslag till detaljplan för Kyrkslätten 3:2 – 

Folkets Hus i Skutskär, Älvkarleby Kommun samt tillhörande undersökning om betydande 

miljöpåverkan och har inga synpunkter.  

 
Sammanfattning av ärende 

Syftet är att göra en ny detaljplan för fastigheten med Folkets Hus i Skutskär. I gällande 

detaljplan regleras markanvändningen till allmänt ändamål. Detta ska ändras till 

besöksanläggning och centrumverksamhet. Ytterligare användning är att medge två stycken 

små lägenheter i det befintliga Folkets Hus. Förutsättningarna borgar för att platsen ska ingå i 

centrumbildningen i Skutskär. En mindre del av fastigheten får egenskapen natur, i syfte att 

bibehålla befintlig natur, och för att skapa en barriär mellan verksamheter inom planområdet 

och ett bostadsområde. Detaljplanen avser också skydda de mycket höga kulturmiljö-, 

estetiskaoch arkitektoniska värdena befintliga Folkets Hus har och nybyggnation på 

fastigheten ska ske med hänsyn till de värdena. Syftet är att bevara Folkets Hus och dess 

värden. 

Utbildningsförvaltningen har granskat detaljplaneförslaget utifrån vilken påverkan det har på 

förvaltningens verksamhet, exempelvis skolvägar och ändring av elevantal beroende på 

nybyggnation. Förvaltningen ser inte att förslaget påverkar dessa aspekter eller vår 

verksamhet i övrigt. 

Enligt 6 kap. 5 § miljöbalken (SFS 1998:808) ska en kommun som upprättar eller ändrar en 

plan eller ett program undersöka om genomförandet av planen, programmet eller ändringen 

kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Undersökningen innebär enligt 6 kap. 6 § 

miljöbalken att kommunen ska: 

1. Identifiera omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan, och 

2. Samråda i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser och 

andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av 

planen eller programmet, om myndigheten eller kommunen inte redan i identifieringen 

kommer fram till att en strategisk miljöbedömning ska göras. 

Om planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska 

en strategisk miljöbedömning genomföras enligt 6 kap. 3 § miljöbalken. En strategisk 

miljöbedömning innebär enligt 6 kap. 9 § miljöbalken att kommunen bland annat ska ta fram 

en miljökonsekvensbeskrivning  
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Utbildningsförvaltningen har granskat undersökning om betydande miljöpåverkan utifrån 

vilken påverkan det har på förvaltningens verksamhet. Förvaltningen kan inte utifrån 

undersökningen se att verksamheten påverkas ur ett miljöperspektiv. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse gällande Samrådshandling Detaljplan för Kyrkslätten 3 2 – Folkets hus i 

Skutskär, Älvkarleby kommun, Uppsala Län 

 Tjänsteskrivelse gällande Undersökning om betydande miljöpåverkan Kyrkslätten 3 2, 

Folkets hus Skutskär 

 Remiss Samråd gällande förslag till detaljplan för Kyrkslätten 3 2 –Folkets hus i Skutskär 

Älvkarleby Kommun Svar senast 2022-11-06 

 
Beslutet lämnas till 

 Bert-Ola Dahlgren 

 Per-Anders Olsson 

 Bygg & Miljöavdelningen 
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§ 121 Samråd - Ändring av del av detaljplan Kyrkslätten 1:95 m.fl. 

Beslut 
Utbildningsnämnden tar del av Samråd – ändring av del av detaljplan Kyrkslätten 1:95 samt 

tillhörande undersökning om betydande miljöpåverkan och har inga synpunkter.  
 
Sammanfattning av ärende 

Syftet med denna ändring av detaljplan är att modernisera äldre bestämmelser och därmed 

göra det enklare att utveckla planområdet utefter dagens planeringsideal. I samband med en 

förändrad lagstiftning sedan byggnadsplanen vann laga kraft möjliggör en ändring av planen 

att det blir lättare för samtliga parter att förstå och följa gällande regler samt utveckla 

området. Ändringen innebär även att hänsyn tas till den befintliga kulturmiljön och gällande 

dispenser och bygglov. Därutöver kvarstår syftet för planområdet att gälla bostadsändamål. 

 

Nuvarande detaljplan har föråldrade bestämmelser som kan vara svåra att översätta till dagens 

lagstiftning och målsättningar för planområdet. En ändring av detaljplan tillåter att 

detaljplanen kan moderniseras och ges nya bestämmelser utan att genomföra den 

lämplighetsbedömning som görs vid upprättandet av en ny detaljplan. Eftersom planen till 

stor del förblir densamma är det inte nödvändigt med en ny detaljplan. Ändringen ska dock 

uppfylla plan- och bygglagens, PBL, krav på tydlighet och rymmas inom syftet för den 

ursprungliga detaljplanen. 

 

Utbildningsförvaltningen har granskat detaljplaneförslaget utifrån vilken påverkan det har på 

förvaltningens verksamhet, exempelvis skolvägar och ändring av elevantal beroende på 

nybyggnation. Förvaltningen ser inte att förslaget påverkar dessa aspekter eller vår 

verksamhet i övrigt. 

 

Enligt 6 kap. 5 § miljöbalken (SFS 1998:808) ska en kommun som upprättar eller ändrar en 

plan eller ett program undersöka om genomförandet av planen, programmet eller ändringen 

kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Undersökningen innebär enligt 6 kap. 6 § 

miljöbalken att kommunen ska: 

1. Identifiera omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan, och 

2. Samråda i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser och 

andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av 

planen eller programmet, om myndigheten eller kommunen inte redan i identifieringen 

kommer fram till att en strategisk miljöbedömning ska göras. 

Om planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska 

en strategisk miljöbedömning genomföras enligt 6 kap. 3 § miljöbalken. En strategisk 

miljöbedömning innebär enligt 6 kap. 9 § miljöbalken att kommunen bland annat ska ta fram 

en miljökonsekvensbeskrivning  
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Utbildningsförvaltningen har granskat undersökning om betydande miljöpåverkan utifrån 

vilken påverkan det har på förvaltningens verksamhet. Förvaltningen kan inte utifrån 

undersökningen se att verksamheten påverkas ur ett miljöperspektiv. 

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse gällande Samrådshandling Ändring del av detaljplan för Kyrkslätten 

1:95 m.fl. 

 Tjänsteskrivelse gällande Undersökning om betydande miljöpåverkan Kyrkslätten 

1:95 m.fl. 

 Remiss Samrådshandlingar gällande förslag till ändringar av detaljplan för 

Kyrkslätten 1:95 mfl – Skutskär Älvkarleby Kommun Svar senast 2022-11-08 

 Plankarta 2022-07-18 BOM-2022-110-1 Kyrkslätten 1:95 

 Miljökonsekvensbeskrivning – BOM-2022-110-3 Kyrkslätten 1:95 

 Planbeskrivning – BOM-2022-110-6 Kyrkslätten 1:95  

 
Beslutet lämnas till 

 Bert-Ola Dahlgren 

 Per-Anders Olsson 

 Bygg & Miljöavdelningen 
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§ 122 Elevstatistik 
 

Förvaltningschef Per-Anders Olsson redovisar elevstatistik.  

Beslutsunderlag 

 Elevstatistik per 2022-10-15 
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§ 123 Redovisning/uppföljning av statsbidrag 
 

Förvaltningschef Per-Anders Olsson redovisar uppföljning av statsbidrag.  

Beslutsunderlag 

 Redovisning statsbidrag 2022 helår 
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§ 124 Mobilanvändning i grundskola och fritidshem 
 

Förvaltningschef Per-Anders Olsson redovisar policy för mobilanvändning för kommunens 

grundskolor och fritidshem.  

Beslutsunderlag 

 Trygghet, studiero och mobiler i grundskola och fritidshem 
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§ 125 Uppdragslista 
 

Uppdragslistan uppdateras efter sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

 Uppdragslistan 2022-10-26 
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§ 126 Årsplanering 
 

Utbildningsnämnden tar del av årsplaneringen 

Beslutsunderlag 

 Årsplanering Utbildningsnämnden 2022, 1 
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§ 127 Verksamhetsinformation 
 

Förvaltningschef Per-Anders Olsson informerar om processen för ombyggnation av Boda 

skolområde.  

 

Han informerar även om det samverkansavtal (HÖK 21) som tagits fram mellan arbetsgivare 

och lärarförbund.  
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§ 128 Meddelanden och rapporter 
 

Utbildningsnämnden tar del av följande meddelanden: 

 

 Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik 2022 

 KF §77 Delårsrapport 2022 

 KS §113 Delårsrapport 2022 

 

Mona Hansson och Anett Aulin rapporterar information från samverkanssamtal på Sörgärdets 

Skola. Där framkom att parkeringen är för liten, skolgården är eftersatt och det finns ett behov 

av vaktmästare.  

 

Mona Hansson rapporterar information från samverkanssamtal på Jungfruholmens förskola. 

Där framkom att en ny avdelning ska öppna och att julförskolan kommer att vara på 

Jungfruholmen.   
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§ 129 Övriga frågor 
 

Inga övriga frågor. 
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