
  
 

 Utdragsbestyrkande 
  

Protokoll för Utbildningsnämnden 
Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär 
Datum och tid: 2020-06-16 09:00-10:40 

Justering  

Plats: Kommunhuset, Skutskär 
Datum och tid:  2020-06-22 09:00 
  
Paragrafer: 34-41 
  

Sekreterare:   

 Amal Khalilova  

Ordförande:   

 Jan-Åke Olsson  

Justerare:   

 Michaela Steadson  

 

 

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

 

Sammanträdesdatum 2020-06-16  
Datum då anslaget sätts upp   
Datum då anslaget tas ned   

Underskrift   
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 Utbildningsnämnden Sida 
 2020-06-16 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)  
Glenn Grylin (SD)  
Annemon Piper (KV)  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Inga-Lil Tegelberg (S)  Birgitta Thunholm (C)  

Övriga närvarande 
Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Anett Aulin (V)  
Maj-Britt Jakobsson (SD)  

Övriga deltagare 
Namn Paragrafer Befattning 
Per-Anders Olsson  Förvaltningschef 
Amal Khalilova  Nämndsekreterare 
Tore Tällberg   36 Lokalsamordnare 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-06-16  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 34 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner dagordningen. 
 
Utbildningsnämnden tillägger att punkt ”Övriga frågor” läggs till på 
dagordningar till nästkommande nämndsammanträden.  
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 Utbildningsnämnden 
 2020-06-16  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 35 Tertialrapport för perioden januari-april 2020 
Diarienr 
UN2020/19 Beslut 

Utbildningsnämnden tar del av Tertialrapport 2020 och tackar för 
informationen. 
 
Utbildningsnämnden beslutar att Utbildningsnämndens arbetsutskott 
behandlar förslaget om att ta kontakt med JOTIB AB. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Per-Anders Olsson menar att underskottet beror på 
personalkostnader och interkommunala ersättningar. Han informerar om att 
ingen singelavdelning inom förskola kommer att stängas. Förvaltningen 
jobbar nu med frågan om utökning av antalet barn per avdelning på 
förskolan och tittar på vilka fördelar och nackdelar det skulle få. 
Förvaltningschef berättar om retroaktiv avgiftskontroll.  

 
Beslutsunderlag 
 Tertialrapport 2020, Utbildningsnämnden 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Annemon Piper (KV) lämnar in ett skriftligt förslag om att ge förvaltningen 
i uppdrag att ta kontakt med JOTIB AB. 
 
Pernilla Friman (S) yrkar att Annemon Pipers (KV) förslag tas till 
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-09-01.  

 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
Utbildningsnämnden beslutar enligt Frimans förslag.  

Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson  
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 Utbildningsnämnden 
 2020-06-16  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 36 Utredning om förskolelokaler i Gårdskär och Marma 
Diarienr 
2020/11 

 
Utbildningsnämnden tackar för informationen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Tore Tällberg berättar att Tekniska avdelningen tar hand om alla 
hyresfrågor och avtal idag. Tekniska avdelningen sätter krav på lokaler de 
hyr. Tillsammans med hyresvärd Älvkarlebyhus tittar de på underhållsarbete 
vart tredje år och räknar fram hyran. Vissa år blir hyran dyrare och detta 
beror på eventuella renoveringar. 
 
Han menar att alla lokaler som finns inom utbildningssektorn används och 
ingen lokal står tom, förutom en avdelning på Tallbackens förskola. Alla 
lokaler är anpassade för den verksamhet som bedrivs där.  
 
WSP utför konsultuppdrag i Bodaområdet gällande ventilationssystem som i 
nuläget uppfattas som bristfälligt. WSP kommer att redovisa flera förslag till  
alternativa lösningar avseende den framtida utvecklingen av skolan och 
förskolan inom Bodaområdet. Utbildningsnämnden kommer att ta del av 
dessa förslag under hösten 2020 och besluta om vilket förslag man ska gå 
vidare med.  
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 Utbildningsnämnden 
 2020-06-16  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 37 Granskning av förslag till detaljplan för Tallmon 1:12 m 
fl  Skutskär, Älvkarleby kommun 

Diarienr 
UN 2020/10 Beslut 

Utbildningsnämnden har inga synpunkter på förslaget till detaljplan för 
Tallmon 1:12 m fl. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har skickat förslag till detaljplan för Tallmon 
1:12 m fl för vård-, bostad- och centrumändamål på remiss till bland annat 
Utbildningsnämnden.  
 
Tallmons vårdhem är ett äldreboende i Älvkarleby kommun som erbjuder 
vård och omsorg dygnet runt till den som på grund av ålder, demens eller 
andra sjukdomar har ett behov av det. 
 
Vårdhemmet har idag lokaler till verksamheter som café, frisör, tandläkare, 
rehabilitering och hemtjänst. På grund av nuvarande detaljplan tillåts inte 
dessa verksamheter att rikta sig mot allmänheten. 
 
Syftet med planläggningen är att möjliggöra verksamheter som både 
riktar sig till boende på vårdhemmet och till allmänheten. 
 
Svar önskas senast 2020-06-25. 

 
Beslutsunderlag 
 Detaljplan för Tallmon 1:12, m.fl., vård-, bostad- & centrumändamål 
 Plankarta 

 
Beslutet lämnas till 
 Samhällsbyggnadsnämnden 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-06-16  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 38 Uppdragslistan 
  

Utbildningsnämnden tar del av uppdragslistan. Uppdragslistan uppdateras 
efter nämndens sammanträde. 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-06-16  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 39 Årsplanering Utbildningsnämnden 2020 
  

Utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Per-Anders Olsson menar att årsplaneringen inte 
överensstämmer med läsåret. Anna Wenngren Muhr håller på att jobba med 
årsplaneringen nu och den kommer att revideras i enlighet med läsåret. 
 
Internkontrollplan för Utbildningsnämnden kommer att kompletteras med 
fler riskanalyser. Utbildningsnämnden kommer att ta beslut om 
internkontrollplan under hösten 2020. 
 
Förvaltningschef meddelar att redovisning av sjukfrånvaro för hela 
utbildningsförvaltningen i år visar lite högre frånvaro i jämförelse med förra 
året, detta kan bero på covid-19. 

 
Beslutsunderlag 
 Interkontrollplanen, identifiera områden, processer/rutiner & risker - 

2020 
 Internkontrollplan Utbildningsförvaltningen 2019-2020 
 Internkontrollplan 2019 
 Förskola totalt, sjukfrånvarotimmar 
 Sjukfrånvaro tertial 2019 och 2020 utbildningsförvaltningen 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-06-16  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 40 Verksamhetsinformation 
  

Förvaltningschef Per-Anders Olsson informerar om att Vuxenutbildningen 
stängdes ner under våren 2020 på grund av covid-19. Nedstängningen har 
skapat svårigheter för främst SFI-elever, lärarna på Vuxenutbildningen har 
vid flera tillfälle tagit in små grupper med elever som har varit i behov av 
extra studiestöd.  
 
Förskolor och grundskolor har fungerat bra under pandemin och varit igång 
vilket är bra utifrån barnperspektivet. Nationella prov har blivit inställda på 
grund av covid-19 men detta har inte påverkat betygsättningen eftersom 
nationella prov inte avgör elevernas slutbetyg utan är ett delmoment som 
lärare gör med sina elever. Sommarskolan kommer att vara igång under två 
veckor.  
 
Förvaltningen har jobbat mycket med en eventuell stängning av förskolor 
och grundskolor i samband med covid-19. 
 
SAM-undersökningen (systematiskt arbetsmiljöarbete) och 
medarbetarundersökningen visade bra resultat.  
 
Elevhälsan har rekryterat med hjälp av statsbidrag. 
 
Utbildningsnämnden tackar för informationen.  
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 Utbildningsnämnden 
 2020-06-16  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 41 Delgivning av protokoll och meddelanden 
  

Utbildningsnämnden tar del av följande protokoll och meddelanden: 
1. Beslut från Skolverket 2020-05-11, om statsbidrag för stärkt 

likvärdighet och kunskapsutveckling 2021. 
2. Beslutsbilaga från Skolverket. 
3. Beslut från Skolverket 2020-05-19, om statsbidrag för 

gymnasieskolans introduktionsprogram för 2020. 
4. Protokoll för Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-06-02. 
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