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Beslutande 

Ledamöter  
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Jan-Åke Olsson (S) 

Katrin Jakobsson (S)   

Pernilla Friman (S) 

Birgitta Thunholm (C)  

Mona Hansson (KV) 

Walter Löfman (SD)   

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 

Anett Aulin (V)                                                       Michaela Steadson (V)  

Martin Sahlberg (M)                                               Monica Lindeberg (M) 

Maj-Britt Jakobsson (SD)               Sandra Andersson (SD) 

Övriga närvarande 

Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Inga-Lil Tegelberg (S) 

Hans Henriksson (KV) 

  

Övriga deltagare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Befattning 

Per-Anders Olsson                                                  Förvaltningschef 

Maria Matsson                                                        Förvaltningsekonom 

Anna Wenngren Muhr                                            Verksamhetsutvecklare  

Magnus Grönberg (S)                 §35                      Ordförande SBN  

Roger Petrini (M)                                                    Oppositionsråd 

Victoria Lindgren                                                    Nämndsekreterare  

Amal Khalilova                                                       Kommunsekreterare 

  

 

 

 

 

 

 

 



  
 Utbildningsnämnden  
 2022-03-08  

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

3 

 

§ 22 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner dagordningen 
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§ 23 Redovisning av delegationsbeslut 
 

Diarienr 

UN/2022:20 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

 Delegationsbeslut om avslag till ansökan om skolskjuts. 
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§ 24 Verksamhetsredovisning 2021 
 

Diarienr 

UN/2022:16 

Beslut 
Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsredovisning för 

Utbildningsnämnden 2021 med kompletterande ekonomisk information. 

Beslutsunderlag 

 Verksamhetsredovisning 2021 

 Kompletterande ekonomisk information 

 

 

Beslutet lämnas till 

 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 

 Kommunstyrelsen 
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§ 25 Internbudget 2022 UN 
 

Diarienr 

UN/2022:8 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna Internbudget för Utbildningsnämnden 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
I kommunen finns totalt 9 förskolor, fördelade på Södra området och Skutskärs område. 

Grundskola i Älvkarleby kommun utgörs av fyra grundskolor, det är F-6 skolor samt åk 7-9 

med en rektor på varje enhet där fritidsverksamhet drivs. Sörgärdets skola, Bodaskolan, 

Rotskärsskolan F-6, Rotskär 7-9. Tränings- och grundsärskolan för årskurs 1-9 finns på 

Rotskärsskolan samt på Bodaskolan F-6. Vuxenutbildningen erbjuder SFI, IM, samt 

fristående kurser. Det är vuxenutbildningens ansvar att varje elev i kommunal 

vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna samt motsvarande utbildningar får stöd och 

undervisning utifrån sina individuella utbildningsmål, behov och förutsättningar. Älvkarleby 

kommun erbjuder avgiftsfri kulturskola för alla elever från år 2. Där dans, musik samt drama 

erbjuds. Elevhälsan är kopplad till grundskolan och lyder under skollagen. Elevhälsan är en 

del av skolans verksamhet och behöver därför ingå i skolans systematiska kvalitetsarbete. 

Systematiskt innebär att arbetet är strukturerat och långsiktigt. Utgångspunkten i arbetet är att 

identifiera områden som är särskilt angelägna att utveckla för att uppfylla målen. Kommunalt 

aktivitetsansvar som ligger under skolchef, innebär att enligt skollagen ska kommunen hålla 

sig informerad om hur ungdomar i kommunen är sysselsatta. Det gäller de som: har gått 

färdigt grundskola eller grundsärskola, inte fyllt 20 år, aldrig börjat eller som har hoppat av 

utbildning på gymnasiet, gymnasiesärskola eller liknande utbildning, saknar examensbevis. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Martin Sahlberg (M) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
 Internbudget 2022 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan-Åke Olsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att Utbildningsnämnden godkänner 

internbudget 2022.  

 

Martin Sahlberg (M) yrkar återremiss för komplettering som förklarar: 

 Spårbarhet. 

 Förklarande analyser. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Jan-Åke Olssons (S) yrkande mot Martin Sahlbergs (M) yrkande och 

finner att Utbildningsnämnden beslutar enligt Jan-Åke Olssons (S) yrkande. 
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Votering begärs. 

 

Utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

JA-röst för Jan-Åke Olssons (S) yrkande. 

NEJ-röst för Martin Sahlbergs (M) yrkande.  

Omröstningsresultat 
Med 6 JA-röster, 2 NEJ-röster och 1 som avstod har Utbildningsnämnden beslutat att 

godkänna Internbudget 2022 (se bifogat omröstningsprotokoll). 

 

 

Beslutet lämnas till 

 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 

 Förvaltningsekonom Maria Matsson 
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Omröstningsprotokoll för Utbildningsnämnden  
Förklaringar: A=avstår, F=frånvaro (anges endast för ledamöter)  

  

Ledamot  

  §25 

Närvaro  Ja  Nej  

Jan-Åke Olsson (S)  X  J   

Katrin Jakobsson (S)  X   J   

Pernilla Friman (S)  X J    

Birgitta Thunholm (C)  X    J   

Michaela Steadson (V)    F 

Monica Lindeberg (M)  F 

Sandra Andersson (SD)  F    

Walter Löfman (SD)  X 
 

 A 
  

Mona Hansson (KV)  X    N 

        

Ersättare        

Anett Aulin (V)         X J    

Martin Sahlberg (M)  X     N 

Maj-Britt Jakobsson (SD)  X   J   

   

  

  

6  

  

2  Totalt  
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§ 26 Åtgärdsarbete 
 

Diarienr 

UN/2022:8 

Utbildningsnämnden tar del av åtgärdsarbete och ger förvaltningen i uppdrag att komplettera 

redovisningen på nästkommande arbetsutskott.  

Beslutsunderlag 
 Åtgärdsarbete Utbildningsförvaltningen  
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§ 27 Förslag till mål 2023 
 

Diarienr 

UN/2022:13 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa förslag till mål 2023 och lägger till ett mål under 

mål 12 att all undervisning från förskolan och uppåt ska bedrivas långsiktigt och hållbart för 

att alla elever ska få möjlighet till egen försörjning i vuxenlivet.  

Beslutsunderlag 
 Förslag till mål 2023. 
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§ 28 Bidrag till fristående gymnasieskola, Forsmark gymnasium 
AB 
 

Diarienr 

UN/2022:21 

Beslut 
Utbildningsnämnden fastställer bidrag för 2022 för Forsmarks gymnasium AB, enligt 

förvaltningens förslag. 

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. 2022 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 

 Underlag för beslut om elevpeng 2022 för fristående gymnasieskola Kulturama 

Gymnasieskola, Medborgarskolan 

 

Beslutet lämnas till 

 Forsmarks gymnasium 

 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 

 Förvaltningsekonom Maria Mattson  
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§ 29 Bidgrag till fristående gymnasieskola, Lärande i Sverige AB 
 

Diarienr 

UN/2022:22 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag för 2022 för Lärande i Sverige AB, enligt 

förvaltningens förslag. 

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. 2022 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 

 Underlag för beslut om elevpeng 2022 för fristående gymnasieskola Lärande i Sverige AB 

 

Beslutet lämnas till 

 Lärande i Sverige AB 

 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 

 Förvaltningsekonom Maria Matson 
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§ 30 Bidrag till fristående gymnasieskola, NTI 
 

Diarienr 

UN/2022:23 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag för 2022 för Nordens Teknikerinstitut AB  

(NTI), enligt förvaltningens förslag. 

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. 2022 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 

 Underlag för beslut om elevpeng 2022 för fristående gymnasieskola Nordens 

Teknikerinstitut AB (NTI) 

 

Beslutet lämnas till 

 Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) 

 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 

 Förvaltningsekonom Maria Mattson  

 

  



  
 Utbildningsnämnden  
 2022-03-08  

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

14 

 

§ 31 Bidrag till fristående gymnasieskola, Praktiska Sverige AB 
 

Diarienr 

UN/2022:24 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag för 2022 för Praktiska Sverige AB, enligt  

förvaltningens förslag 

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. 2022 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 

 Underlag för beslut om elevpeng 2022 för fristående gymnasieskola Praktiska Sverige AB 

 

Beslutet lämnas till 

 Praktiska Sverige AB 

 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 

 Förvaltningsekonom Maria Matsson  
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§ 32 Bidrag till fristående gymnasieskola, Thoren Gruppen AB 
 

Diarienr 

UN/2022:25 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag för 2022 för ThorenGruppen AB, enligt  

förvaltningens förslag. 

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. 2022 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 

 Underlag för beslut om elevpeng 2022 för fristående gymnasieskola ThorenGruppen AB 

 

Beslutet lämnas till 

 Thorengruppen AB 

 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 

 Förvaltningsekonom Maria Matsson 
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§ 33 Bidrag till fristående gymnasieskola, Drottning Blankas 
Gymnasieskola AB 
 

Diarienr 

UN/2022:26 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidrag för 2022 för Drottning Blankas  

Gymnasieskola AB, enligt förvaltningens förslag. 

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. 2022 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 

 Underlag för beslut om elevpeng 2022 för fristående gymnasieskola Drottning Blankas 

Gymnasieskola AB 

 

Beslutet lämnas till 

 Drottning Blankas Gymnasieskola 

 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 

 Förvaltningsekonom Maria Matsson 
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§ 34 Kränkande behandling sammanfattning föregående år 
 

Diarienr 

UN/2022:5 

Beslut 
Utbildningsnämnden tar del av kränkande behandling sammanfattning föregående år och 

beslutar att årsstatistiken ska jämföras med föregående år. 
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§ 35 Inriktningsbeslut gällande Bodaskolan 
 

Diarienr 

UN/2020:55 

Beslut 
Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fatta ett inriktningsbeslut om 

nybyggnation av skolbyggnader på Boda skolområde. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska avdelningen initierade ett arbete om Boda skolområde för ungefär två år sedan. 

Bakgrunden till detta är att både skolans och förskolans lokaler är i stort renoveringsbehov 

samt att byggnadernas livslängd närmar sig sitt slut. Då kostnader för renovering bedöms som 

höga samt att det kräver stora ingrepp i verksamheten, beställdes en förstudie om hur 

situationen bör hanteras. Förstudien överväger olika alternativ men förslår att byggnader rivs 

och ersätt med nya. Förstudier har föredragits i både Samhällsbyggnads- och 

Utbildningsnämnd samt i Kommunstyrelsen. 

Då skolan samtidigt efterfrågar fler lokaler för att alla elever/barn ska få plats, samt att dagens 

lokaler inte uppfyller kraven för modern undervisning, ser vi en nybyggnation som det bästa 

alternativet ur alla perspektiv. 

En styrgrupp bestående av förvaltningschefer och ordförande för samhällsbyggnads- och 

utbildningsnämnd har haft förstudierapport som underlag för diskussion och kommit fram till 

ovanstående förslag. Ett inriktningsbeslut ger förutsättning för styrgruppen att arbeta vidare. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 

 Inriktningsbeslut Bodaskolområde 

 Boda skolområde rapport förstudie 2020-10-19 

 Befolkningsprognos 

 

Beslutet lämnas till 

 Kommunstyrelsen 

 Samhällsbyggnadschef Bert-Ola Dahlgren  

 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 

 Teknisk Chef Fredrik Eriksson Svens  

 Verksamhetsutvecklare Anna Wenngren Muhr 
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§ 36 Arbetskläder på förskolan/fritidshem 
 

Diarienr 

UN/2021:67 

Utbildningsnämnden tar del av utredning avseende arbetskläder på förskola/fritidshem och 

tackar för informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
I Älvkarleby kommun har gjorts punktinsatser inom förskola och fritidshem vid ett par 

tillfällen när medel avsatts eller blivit tillgängliga men det finns inga medel avsatt årligen eller 

någon kontinuitet i inköp. Kommunen har inte heller någon policy angående arbetskläder i 

förskola och på fritidshem vilket många andra kommuner har. Förskolorna har löst det genom 

att ta av ordinarie budget för att kunna ge arbetskläder till nya tillsvidareanställda. 

Tillsvidareanställd personal inom förskolan har fått som en engångshändelse: en jacka och en 

byxa. De har fått välja mellan en skaljacka och en vinterjacka samt mellan en kraftigare 

bomullsbyxa och en täckbyxa. Långtidsvikarier får låna från plagg som återlämnats när 

tillsvidareanställda slutat men det täcker inte behovet. 

 

Förskolan har ca 85 personal som är tillsvidareanställda och 15 personal med långtidsvikariat. 

Fritidshemmen ca 25 personal. Några uppsättningar i olika storlekar behövs till varje förskola 

och fritidshem för utlåning till timvikarier.  

Om man som start köper in till både tillsvidareanställda och långtidsvikarier kan en del plagg 

som återlämnas användas som förråd för långtidsvikarier och timvikarier. Varje förskola bör 

ha några uppsättningar för utlån till timvikarier, ex S, M, L. 

 

På fritidshemmen har de tillsvidareanställda som arbetat länge vissa ytterplagg. 

 

En start för Älvkarleby kommun kan vara att alla utrustas med: 

 Skaljacka med löstagbart fleecefoder och skalbyxa för vår och höst. 

 Vinterjacka och täckbyxa för vintertid.  

 

Priserna är uppskattningar från hemsidor med leverantörer som vi har avtal med, ej våra 

avtalade priser. För exakta priser krävs det offert. Kostnad för tryck av kommunens logga 

tillkommer. Nya avtal för kläder trädde i kraft 15 januari 2022 så det finns inga priser att 

jämföra med från nuvarande leverantörer. 

Antalet plagg utgår från att tillsvidareanställd personal inom förskolan har någon typ av jacka 

och några en ytterbyxa. En uppskattning är gjord av vilken typ av plagg som behöver 

kompletteras. 

 

 
 

  



  
 Utbildningsnämnden  
 2022-03-08  

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

20 

 

§ 37 Elevstatistik 
 

Elevstatistik läggs till handlingarna.  
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§ 38 Uppdragslista 

Uppdragslistan läggs till handlingarna. 
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§ 39 Årsplanering 
 

Årsplanering läggs till handlingarna. 
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§ 40 Verksamhetsinformation 

Förvaltningschef Per-Anders Olsson informerar om covid-19 och att läget är stabilt. 

 

Per-Anders Olsson informerar även om världsläget, situationen oroar många unga i skolan. 

Verksamheterna måste förbereda sig att ta emot nya elever till skolan.  
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§ 41 Meddelanden och rapporter 

Följande meddelanden och rapporter redovisas: 
 Protokoll från Utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-02-22. 

 Protokoll från Utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-03-01 Extrainsatt.  

 Körapport 202202 

 Uppföljningsbeslut från skolinspektionen gällande arbete för att motverka 

studieavbrott i kommunal vuxenutbildning. 
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§ 42 Övriga frågor 

Inga övriga frågor tas upp. 

 

 


