
  
 

 Utdragsbestyrkande 
  

Protokoll för Utbildningsnämnden 
Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär 
Datum och tid: 2020-12-15 09:00-15:30, mötet ajournerades för lunch 12:15-13:00 

Justering  

Plats: Kommunhuset, Skutskär 
Datum och tid:  2020-12-21 13:00 
  
Paragrafer: 83-112 
  

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 2020-12-15  
Datum då anslaget sätts upp   
Datum då anslaget tas ned   

Underskrift   
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 Utbildningsnämnden Sida 
 2020-12-15 2 
   
 

Anett Aulin (V) 

Hans Henriksson (KV) 

Övriga närvarande 
Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet)  Paragrafer 
Inga-Lil Tegelberg (S) 

Shaher Al-Saghbini (S) 

Anett Aulin (V) 

Övriga deltagare 
Namn 
Per-Anders Olsson 
Amal Khalilova 
Kenneth Holmgren 
Jenny Sundell 
Rolf Haglund 
XXXX 
XXXX 
Bert-Ola Dahlgren  
XXXX 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 

Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Jan-Åke Olsson (S)  
Katrin Jakobsson (S)  
Pernilla Friman (S)  
Birgitta Thunholm (C)  
Michaela Steadson (V)  
Monica Lindeberg (M)  
Glenn Grylin (SD)  

Mona Hansson (KV) 83-88, 99-
104 

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 

89-98, 105-
112 Mona Hansson (KV) 

83-112 Sandra Andersson (SD) 

 
83-88, 99-
104 
83-88, 99-
104 

Paragrafer Befattning 
 Förvaltningschef 
 Nämndsekreterare 
84 Kommunrevisor 
84 Kommunrevisor 
84 Kommunrevisor 
84 Revisor PwC 
84 Revisor PwC 
85 Förvaltningschef  
85 Konsult WSP 
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 Utbildningsnämnden Sida 
 2020-12-15 3 
   
 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Marie Niklasson 87 Kostchef 
Nikola Jevtic 89-112 Kommunsekreterare 
Anna Wenngren Muhr 89-90 Verksamhetsutvecklare 
Peter Hammarberg 91-92 Ekonomichef 
Erik Klippmark 95 Utredare 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-12-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 83 Godkännande av dagordning 
  
  Beslut 

Dagordningen godkänns med följande ändring och tillägg: 
 
Utgår: 

 Punkt nr 5, Information om närvård och folkhälsoarbetet (redovisas 
på Utbildningsnämndens sammanträde 2020-02-09). 

 
Tillkommer:  

 Interkommunal ersättning friskola och kommunala skolor  
 Ekonomernas förslag om uppföljningar 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-12-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 84 Information och frågeställningar från revisorer 
 
  

Utbildningsnämnden och kommunrevisorer diskuterar följande frågor: 
 Vi har fått till oss att det inte finns någon verksamhetsplan för 2020 

upprättad för nämndens verksamhet. Stämmer det? Vad är orsaken 
till det?  

 Finns en fastställd internbudget som omfattar nämndens samtliga 
verksamheter? (styrning) Sker den löpande resultatuppföljningen 
mot denna fastställda budget?  

 Är nämndens budget för 2020 i balans vid årets början eller finns det 
redan från start risk för underskott?  

 Anser ni att den rapportering nämnden får är heltäckande och 
tillräcklig för att utöva kontroll över nämndens verksamhet och 
ekonomi? Om inte, vad saknas?  

 Nämnden prognostiserar ett underskott för 2020. I protokoll går att 
utläsa att nämnden gett förvaltningen i uppdrag att arbeta med bland 
annat besparingsåtgärder. Har nämnden i övrigt preciserat vad som 
ska göras, när och av vem? Har nämnden fattat beslut om åtgärder 
eller har åtgärderna skett på tjänstemannanivå?  

 Hur säkerställer nämnden att beslutade åtgärder genomförs? Erhåller 
nämnden en löpande återrapportering och dess effekter? Om 
åtgärderna inte ger tänkta effekter sker då beslut om ytterligare 
åtgärder? 

 På vilket sätt kommer den ökade smittspridningen kring covid-19 
som vi nu ser att påverka möjligheten att vidta åtgärder?  
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 Utbildningsnämnden 
 2020-12-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 85 Information om utredning av Bodaskolans skick 
  
  

XXXX, konsult på WSP, presenterar en förstudie till en 
utredning om Vinkelboda, Trillingboda, Boda förskola och Bodaskola. 
Presentationen handlar om skicket på fastigheterna som idag huserar 
Bodaskolas skol- och förskoleverksamhet. Ett antal potentiella framtida 
alternativ för hur byggnaderna kan tas om hand om gås igenom och 
diskuteras i grova drag.  
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 Utbildningsnämnden 
 2020-12-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 86 Interkommunal ersättning friskola och kommunala 
skolor 2021 

  
  Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner förslaget till Interkommunal ersättning 
friskola och kommunala skolor 2021.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt skolförordning ska bidraget till enskilda huvudmän fastställas per 
kalenderår och bestämmas efter samma grunder som hemkommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna förskolan och grundskolan. 
Bidraget ska enligt skolförordningen grund sig på hemkommunens budget 
för det kommande året. Bidraget till enskilda förskolor, fritidshem, 
förskoleklasser och fristående grundskolor består av ett grundbelopp och 
eventuellt tilläggsbelopp. I skollagen anges vilka kostnadsslag som ska ingå 
när grundbeloppet fastställs. Grundbeloppet är det bidrag som lämnas i 
bidrag till enskild huvudman. Kostnadsslagen är följande: 

1. Undervisning, eller- för förskola och fritidshem – omsorg och 
pedagogisk verksamhet, 

2. Lärverktyg, eller – för förskola och fritidshem – pedagogiskt 
material och utrustning,  

3. Elevhälsa, gäller inte förskola och fritidshem,  
4. Måltider,  
5. Administration,  
6. Mervärdesskatt, och  
7. Lokalkostnader 

 
Beslutsunderlag 
 Interkommunal ersättning 2021 

 
Beslutet lämnas till 
 Ekonom Birgitta Palo Johansson 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-12-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 87 Kostpolicy för Älvkarleby kommun 
  
  

Kostchef Marie Niklasson håller en föredragning om kostpolicy och 
uppdaterar nämnden utifrån policyns rubriker.  
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 Utbildningsnämnden 
 2020-12-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 88 Information från kommunpolisen 
  
  

Kommunpolisen Bengt-Olov Eriksson berättar om narkotikasituationen på 
skolor i Älvkarleby kommun. Det förekommer narkotika bland ungdomar, 
främst cannabis. Det är dock svårt att avgöra hur mycket mängd det handlar 
om samt om det sker på skolor. Ungdomar mellan 12-18 år samlas på olika 
ställen och har fester. Rektorer har kontakt med kommunpolisen och hör av 
sig i specifika fall. Mer områdespoliser kommer att finnas från och med 
början på 2021. 
 
Utbildningsnämnden önskar att träffa kommunpolisen flera gånger på året.  
 
Utbildningsnämnden undrar om det finns någon drogpolicy riktad mot 
skolor. Förvaltningschef Per-Anders Olsson kommer att återkomma till 
nämnden om det.  
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 Utbildningsnämnden 
 2020-12-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 89 Utredning om barnantalet per avdelning på förskolan. 
Diarienr 
2020/12 Beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att utöka från nuvarande 
19 till 21 barn per avdelning på förskolor i Älvkarleby kommun med 
genomförande i augusti 2021.  

 
Reservationer och särskilda uttalanden 
Michaela Steadson (V), Anett Aulin (V), Hans Henriksson (KV) och Glenn 
Grylin (SD) reserverar sig mot beslutet. De har inkommit med en skriftlig 
reservation. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Anna Wenngren Muhr håller en föredragning om utredningen gällande 
utökning av barnantalet på förskolor i Älvkarleby kommun.  
 
Kommunfullmäktige 2012-11-28 tog ett beslut om att antalet barn inte ska 
överskrida 19 barn per avdelning i respektive förskola. I dagsläget finns 
överkapacitet i Älvkarleby och brist på platser i Skutskär. Efterfrågan på 
platser är störst på Bodaområdet. Redan i januari 2021 är antalet platser i 
Skutskär belagda. Under våren behövs fler platser. Alternativen är att skapa 
fler platser, erbjuda plats på Södra området eller överplacera 1-2 barn per 
avdelning.  
 
Beräkningar som presenteras i utredningen utgår från körapport augusti 
2020 och prognos för maj samt behov av platser i maj 2021. Utredningen 
uppmärksammar sådana faktorer som lokaler, arbetsrättslig process, 
arbetsmiljö, barnkonsekvensanalys etc. Flera förslag på utökning från 19 till 
fler barn per avdelning presenteras i utredningen.  
 
2020-10-06  beslutade Utbildningsnämnden att återremittera ärendet för 
komplettering med stöd av Samhällsbyggnadsförvaltningen avseende 
utredning av lokalytor och arbetsmiljöpåverkan vid utökning av barnantalet 
samt att utredningen kompletteras med effekter på organisationen och 
chefsorganisationen.  

 
Beslutsunderlag 
 Komplettering till utredning om barnantalet per avdelning på förskolor i 

Älvkarleby kommun, daterad 2020-11-24 

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
 Kommunfullmäktige  
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 Utbildningsnämnden 
 2020-12-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 90 Resursfördelningssystemet inom skola och förskola 
Diarienr 
2020/29 Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens förslag till beslut: 
 att beslutet gäller från och med budget 2022 
 att andelen av grundbeloppet som viktas enligt socioekonomiska 

faktorer, förskola10% och grundskola 20%, bibehålls 
 att de socioekonomiska faktorer och respektive faktors andel 

fastställs till: 
- Barn/ som är födda utomlands med vårdnadshavare som är födda 

utomlands 33 % 
- Barn som är födda i Sverige med vårdnadshavare födda 

utomlands 33 % 
- Vårdnadshavare som uppbär försörjningsstöd 33% 

 att utvärdering av de socioekonomiska faktorerna sker inför budget 
2024 

 att utbildningsförvaltningen gör en vidare utredning av former och 
hantering av tilläggsbelopp.  

 
 

Sammanfattning av ärendet 
Anna Wenngren Muhr håller en 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.  
 
2020-09-01 gav Utbildningsnämndens arbetsutskott förvaltningen i uppdrag 
att återkomma till nämnden med förslag till förändringar av nuvarande 
resurssystemet utifrån redovisningen och de förslag och synpunkter som 
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 Utbildningsnämnden  
 2020-12-15 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

redovisas i underlaget och som överensstämmer med skollagens 
bestämmelser om resursfördelning för beslut i nämnden inför budgetåret 
2021. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-24/Per-Anders Olsson 
 Rapport om resursfördelningssystemet inom skola och förskola från 

Anna Wenngren Muhr, daterad 2020-08-24 

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
 Verksamhetsutvecklare Anna Wenngren Muhr 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-12-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 91 Ekonomernas förslag om uppföljning 
  
  Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner ekonomernas förslag om att minska antal 
enkla uppföljningar från 11 till 9. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef Peter Hammarberg informerar om ekonomernas önskan att 
minska antal enkla uppföljningar från 11 till 9. Siffror kommer att finnas 
varje månad, men ingen prognos kommer göras efter tertialrapporten och 
delårsrapporten. 

 
 Beslutet lämnas till 

 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
 Ekonomichef Peter Hammarberg 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-12-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 92 Enkel uppföljning, Utbildningsnämnden 2020 
Diarienr 
2020/7 Beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Enkel uppföljning oktober 2020 

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-12-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 93 Internbudget 2021 UN 
Diarienr 
2020/51 Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner Internbudget 2021. 
 

Beslutsunderlag 
 Internbudget 2021 

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-12-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 94 Taxor och avgifter för barnomsorg, kulturskola och 
konstverksamhet 

Diarienr 
2020/37 Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till barnomsorgstaxa 
för år 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I ”Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar 
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet” framgår att en kommun kan få 
statsbidrag om en viss högsta avgift (maxtaxa) tillämpas för plats i förskola 
eller fritidshem. Statsbidrag lämnas för ett kalenderår (bidragsår) i sänder. 

Enligt förordningen (3 §) finns ett antal förutsättningar angivna för att 
kommunen ska beviljas statsbidrag.  

1. Avgiften per månad i förskolan är högst tre, två respektive en procent av 
 hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra 
 respektive tredje barnet i hushållet. 
2. Avgiften per månad i fritidshemmet är högst två, en respektive en procent 
 av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra 
 respektive tredje barnet i hushållet. 
3. Den högsta avgiften i den för barnet aktuella verksamhetsformen betalas 
 för det yngsta barnet i hushållet och den närmast lägre avgiften i den för 
 barnet aktuella verksamhetsformen betalas för det närmast äldre barnet. 
 Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift. 

Förordningen reglerar även fler omständigheter som gäller, bland annat vad 
som är avgiftsgrundande inkomst per månad.  

Statens skolverk ska senast den 1 december [innan 2018-10-01 var datumet 
1 oktober] året före bidragsåret lämna uppgift till varje kommun om högsta 
avgiftsgrundande inkomst per månad enligt 5 § och det högsta avgifts-
beloppet per månad för det första, andra respektive tredje barnet i förskolan 
respektive fritidshemmet enligt 3 och 5 §§. Denna förordning trädde i kraft 
2018-10-01. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-12 § 80, att ansvarig nämnd årligen 
verkställer omräkningen av taxor enligt förordningen. Enligt beslutet krävs 
inte att ärendet tas upp i kommunfullmäktige annat än om förändringar i 
förordningen sker. 

 
Beslutsunderlag 
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 Utbildningsnämnden  
 2020-12-15 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-24/Per-Anders Olsson 
 Taxor och avgifter för Utbildningsnämnden 

 
Beslutet lämnas till 
 Ekonom Birgitta Palo Johansson 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-12-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 95 Dokumenthanteringsplan för Utbildningsnämnden, 
2020 

Diarienr 
2020/47 Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner redovisat förslag till 
dokumenthanteringsplan.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Varje myndighet (nämnd) i kommunen ansvarar för sina allmänna 
handlingar. Enligt tryckfrihetsförordningen har var och en rätt att, med vissa 
undantag, ta del av dessa handlingar och de måste därför hållas ordnade så 
att de vid en begäran enkelt kan tas fram. Dokumenthanteringsplanen kan 
beskrivas som ett verktyg för att hålla en god ordning och överblick över de 
allmänna handlingarna. Planen beskriver en mängd handlingar och 
handlingstyper som förekommer ute i verksamheterna och reglerar om och 
när en handling skall gallras (förstöras) eller slutarkiveras. Utgångspunkten 
är helt enkelt att de allmänna handlingarna ska bevaras, om inte 
myndigheten tagit beslut om att de får gallras. Det innebär att om en 
handlingstyp inte beskrivs i dokumenthanteringsplanen är gallring inte 
tillåten. Står det däremot ”gallras vid inaktualitet” innebär det att en 
handling kan gallras när den inte längre behövs i verksamheten. Reglerna 
för gallring återfinns i arkivlagen. Där står att det vid gallring alltid ska 
beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som 
återstår skall kunna tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar, 
behovet av information för rättskipningen och förvaltningen och 
forskningens behov. Beslut om bevarande och gallring gäller tills vidare, det 
vill säga tills dess att ett nytt beslut fattas. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-09/Erik Klippmark och Malin Persson  
 Förvaltningens förslag till reviderad dokumenthanteringsplan  

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
 Intranätet  

19



 Utbildningsnämnden 
 2020-12-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 96 Kvalitetsredovisning, förskolor och skolor 
Diarienr 
2020/49 Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner Utvärdering av mål och resultat läsåret 
2019/2020, Utbildningsnämnden.  

 
Beslutsunderlag 
 Utvärdering av mål och resultat läsåret 2019/2020, Utbildningsnämnden 

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-12-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 97 Medborgarförslag att låta Skärgården förbli en lugn 
och fin förskola i en levande landsbygd 

Diarienr 
2020/28 Beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara 
medborgarförslaget med utbildningsförvaltningens skrivelse.  

 
 Sammanfattning av ärendet 

2018-05-04 inkom ett medborgarförslag om att behålla 
förskoleverksamheten i Gårdskär. Medborgarförslaget lämnades till 
utbildnings- och omsorgsnämnden för beredning.  
 
2020-06-26 skickade kommunfullmäktige medborgarförslag om att låta 
Skärgården förbli en lugn och fin förskola i en levande landsbygd till 
Utbildningsnämnden för beredning. 
 
Utbildningsnämnden delar uppfattningen om att Skärgårdens förskola är en 
bra verksamhet både för barn, familjer och bygden som helhet. Nämnden 
tackar för synpunkterna och informerar att i nuläget finns inga planer på att 
stänga verksamheten. 

 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag, daterad 2020-05-01 
 Remiss, Utbildningsnämnden 

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson  
 Kommunfullmäktige 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-12-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 98 Läsårsdata för grundskola och gymnasium 2021/2022 
Diarienr 
2020/52 Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner läsårsdata för grundskola och gymnasium 
2021/2022 och delegerar till skolchef att besluta om datum för resterande 3 
studiedagar.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Älvkarleby kommun följer läsårsdata för Gävle kommun. Gävle har dock 
något olika data för grundskola och gymnasieskola vårterminen 2022 men 
Älvkarleby kommun föreslås följa grundskolans data även för IM. 
Vuxenutbildningen är tillfrågad och förordar liggande förslag. 

Ht-21: 

On 18/8 - - on 22/12  
Studiedagar må 1/11 - ti 2/11 
Lovdagar on 3/11 - fr 5/11 

Vt-22: 
 
Må 10/1 - to 9/6  
Lovdagar v 9, 15, 27/5 

 
Beslutsunderlag 
 Läsårsdata för grundskola och gymnasium  för Älvkarleby kommun 

2021/2022 
 

Beslutet lämnas till 
 Per-Anders Olsson, förvaltningschef/skolchef. 
 Anna Wenngren Muhr, verksamhetsutvecklare. 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-12-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 99 Bidrag till pedagogisk omsorg 
  
  Beslut 

Utbildningsnämnden fastställer bidrag för år 2021 för pedagogisk omsorg 
(familjedaghem) enligt förvaltningens förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Framräknat bidrag till fristående grundskolor är grundat på Älvkarleby 
kommuns kostnader för skolverksamhet. Ersättningsnivån grundar sig på det 
resursfördelningssystem som är framräknat för förskola, fritidshem, 
förskoleklass samt grundskola. 
 
Huvudmännen för de fristående grundskolorna får överklaga en kommuns 
beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol. Separata beslut 
med diarienummer ska därför fattas för varje fristående grundskola. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-24/Birgitta Palo Johansson 

 
Beslutet lämnas till 
 Familjedaghem Fina Fria Fjärilen 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 

23



 Utbildningsnämnden 
 2020-12-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 100 Bidrag till fristående grundskola, Älvboda Friskola 
  
  Beslut 

Utbildningsnämnden fastställer bidrag för år 2021 för Älvboda Friskola 
enligt förvaltningens förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Framräknat bidrag till fristående grundskolor är grundat på Älvkarleby 
kommuns kostnader för skolverksamhet. Ersättningsnivån grundar sig på det 
resursfördelningssystem som är framräknat för förskola, fritidshem, 
förskoleklass samt grundskola. 
 
Huvudmännen för de fristående grundskolorna får överklaga en kommuns 
beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol. Separata beslut 
med diarienummer ska därför fattas för varje fristående grundskola. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-24/Birgitta Palo Johansson 

 
Beslutet lämnas till 
 Älvboda Friskola 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-12-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 101 Bidrag till fristående grundskola, Prolympia 
  
  Beslut 

Utbildningsnämnden fastställer bidrag för år 2021 för Prolympia enligt 
förvaltningens förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Framräknat bidrag till fristående grundskolor är grundat på Älvkarleby 
kommuns kostnader för skolverksamhet. Ersättningsnivån grundar sig på det 
resursfördelningssystem som är framräknat för förskola, fritidshem, 
förskoleklass samt grundskola. 
 
Huvudmännen för de fristående grundskolorna får överklaga en kommuns 
beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol. Separata beslut 
med diarienummer ska därför fattas för varje fristående grundskola. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-24/Birgitta Palo Johansson 

 
Beslutet lämnas till 
 Prolympia 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-12-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 102 Bidrag til fristående grundskola, Nya Kastets skola AB 
  
  Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att inte fastställa bidrag för år 2021 för Nya 
Kastets skola AB på grund av nedstängningen av skolan. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Framräknat bidrag till fristående grundskolor grundat på Älvkarleby 
kommuns kostnader för skolverksamhet. Ersättningsnivån grundar sig på det 
resursfördelningssystem som är framräknat för förskola, fritidshem, 
förskoleklass samt grundskola. 
 
Huvudmännen för de fristående grundskolorna får överklaga en kommuns 
beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol. Separata beslut 
med diarienummer ska därför fattas för varje fristående grundskola. 
 

 
Beslutet lämnas till 
 Nya Kastets skola AB 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-12-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 103 Bidrag till fristående grundskola, Kunskapsskolan 
  
  Beslut 

Utbildningsnämnden fastställer bidrag för år 2021 för Kunskapsskolan 
enligt förvaltningens förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Framräknat bidrag till fristående grundskolor är grundat på Älvkarleby 
kommuns kostnader för skolverksamhet. Ersättningsnivån grundar sig på det 
resursfördelningssystem som är framräknat för förskola, fritidshem, 
förskoleklass samt grundskola. 
 
Huvudmännen för de fristående grundskolorna får överklaga en kommuns 
beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol. Separata beslut 
med diarienummer ska därför fattas för varje fristående grundskola. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-24/Birgitta Palo Johansson 

 
Beslutet lämnas till 
 Kunskapsskolan  
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-12-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 104 Bidrag till fristående grundskola, Engelska skolan 
 
 Beslut 

Utbildningsnämnden fastställer bidrag för år 2021 för Engelska skolan 
enligt förvaltningens förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Framräknat bidrag till fristående grundskolor är grundat på Älvkarleby 
kommuns kostnader för skolverksamhet. Ersättningsnivån grundar sig på det 
resursfördelningssystem som är framräknat för förskola, fritidshem, 
förskoleklass samt grundskola. 
 
Huvudmännen för de fristående grundskolorna får överklaga en kommuns 
beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol. Separata beslut 
med diarienummer ska därför fattas för varje fristående grundskola. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-24/Birgitta Palo Johansson 

 
Beslutet lämnas till 
 Engelska skolan  
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-12-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 105 Mål, mätetal och målvärden - 2021 
Diarienr 
2020/8 Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner Mål, mätetal och målvärden 2021. 
 

Beslutsunderlag 
 Mål, mätetal och målvärden 2021 

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson  
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 Utbildningsnämnden 
 2020-12-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 106 Redovisning av sjukfrånvaron 
  Förvaltningschef Per-Anders Olsson informerar om sjukfrånvaron inom 

utbildningsverksamheten. Återkommer till nämnden med information om 
långtidsjukfrånvaro.  
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 Utbildningsnämnden 
 2020-12-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 107 Uppdragslista 
  
  

Utbildningsnämnden tar del av uppdragslistan. Uppdragslistan uppdateras 
efter sammanträdet. 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-12-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 108 Årsplanering 
  
  

Utbildningsnämnden tar del av Årsplanering 2020 Utbildningsnämnden. 

 
 
 
 
 

32



 Utbildningsnämnden 
 2020-12-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 109 Verksamhetsinformation 
  
  

Förvaltningschef Per-Anders Olsson informerar om verksamheten. Skolorna 
stängs inte så länge det inte finns någon klustersmitta eller för få lärare. Det 
finns oro bland personal och föräldrar på grund av pandemin.  
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 Utbildningsnämnden 
 2020-12-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 110 Redovisning av delegationsbeslut 
  
  

Det finns inga delegationsbeslut att redovisa. 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-12-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 111 Meddelanden och rapporter 
  
  

Utbildningsnämnden tar del av följande meddelanden och rapporter: 
1. Protokoll för Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-12-01 
2. Beslut från Kommunfullmäktige 2020-11-25 gällande fördelning av 

Utbildnings- och omsorgsnämndens budget 2020 med anledning av 
att nämnden delats under årets gång 

3. Beslut från Skolverket 
4. Beslut från JO 
5. Beslut från Skolverket 
6. Beslut från Skolverket  
7. Beslut från Skolverket 
8. Det kommunala ansvaret för skolskjutsar Webbinarium januari 2021 
9. Tjänsteskrivelse gällande fördelning av Utbildnings- och 

omsorgsnämndens budget 2020 med anledning av att nämnden 
delats under årets gång 
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 Utbildningsnämnden 
 2020-12-15  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 112 Övriga frågor 
  
  

Monica Lindeberg (M) ställer två frågor till förvaltningen: 
1. Hur många timmar ska lärare undervisa när man är i skolan?  
2. Hur går det med retroaktivt avgiftskontroll? 
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