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Beslutande 

Ledamöter  
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Jan-Åke Olsson (S)   

Pernilla Friman (S) 

Katrin Jakobsson (S) 

Birgitta Thunholm (C)  

Michaela Steadson (V)  

Monica Lindeberg (M) 

Sandra Liljekvist (SD) 

Walter Löfman (SD) 

Mona Hansson (KV)    

Övriga närvarande 

Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Inga-Lil Tegelberg (S) 

Anett Aulin (V) 

Maj-Britt Jakobsson (SD)  

Hans Henriksson (KV)  

Övriga deltagare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Befattning 

Per-Anders Olsson                                                Förvaltningschef 

Anna Wenngren Muhr                                          Verksamhetsutvecklare 

Roger Petrini (M)                                                  Oppositionsråd 

Lena Andersson Andalibi             §47                   Elevhälsochef 

Sara Elmesiöö                               §46                   Rektor förskolan 

Ulrika Ågren                                 §46                   Rektor förskolan 

Madeleine Avermo                       §46                   Rektor förskolan 

Amal Khalilova                                                      Kommunsekreterare  

Victoria Lindgren                                                   Nämndsekreterare  
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§ 45 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner dagordningen.  
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§ 46 Träff med förskolerektorer 

Förskolerektorerna presenterar sig och håller en kort föredragning om likvärdiga förskolor i 

Älvkarleby kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Hela förskolan arbetar utifrån förskolans styrdokument Skollagen (2010:800), Läroplanen 

(Lpfö18) för förskolan, Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan samt 

Barnkonventionen och Diskrimineringslagen (2008:567).  

  

Vistelsen på förskolan ska vara rolig och trygg där omsorg, utveckling och lärande bildar en 

helhet. På vår förskola ska alla barn bli respekterade för den de är. Inget barn ska bli 

diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.  

  

Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande 

intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – 

såväl ekonomisk och social som miljömässig.  

  

I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med 

läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos 

barnen.  

  

Vi följer kontinuerligt upp och utvärderar vår verksamhet. Dessa utvärderingar ligger sedan 

till grund för förskolans prioriterade mål. De prioriterade målen är de mål som vi ser att vi 

behöver arbeta lite extra med för fortsatt utveckling inom respektive område i Läroplanen. 

 

  



  
 Utbildningsnämnden  
 2022-04-06  

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

5 

 

§ 47 Patientsäkerhetsberättelsen 2021 
 

Diarienr 

UN/2022:29 

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Elevhälsochef Lena Andersson Andalibi håller en kort föredragning. 

Det är ansvarig vårdgivare som tillsammans med utsedd verksamhetschef ansvarar för patient-

säkerhetsarbetet inom Elevhälsans medicinska insats (EMI).  Patientsäkerhetsberättelsen för 

2021 utgår bland annat från patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) och Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 

2011:9). 

Elevhälsans medicinska insats är till största delen hälso- och sjukvård, och omfattar ca 850 

elever i den kommunala skolan i åldrarna 6 år till 20 år. 

Alla elever (även benämnda som patienter) i skolan har under det gångna året 2021 erbjudits 

hälsoundersökning, hälsosamtal och vaccinationer enligt nationellt basprogram. Nationella 

vaccinationsprogrammet har uppdaterats och från augusti 2020 så erbjuds alla i årskurs 5, 

även pojkar födda 2009 och senare, HPV vaccination.  

Samarbetet mellan skolsköterska och ungdomsmottagningen som rör högstadiet och IM 

KunDa är ett pågående arbete. Ungdomsmottagningen har erbjudit högstadiet på 

Rotskärsskolan information via Teams om samliv/relationer, preventivmedel samt sexuellt 

överförbara sjukdomar. 

Avvikelser har bedömts av verksamhetschefen och medicinskt ledningsansvarig skolsköterska 

(MLA). Avvikelser mellan vårdgivare tas upp i vårdsamverkan i Uppsala län av 

verksamhetschefer EMI, samt i gruppen för samordnande/MLA skolsköterskor Uppsala län. 

Avvikelsehanteringen visar att verksamheten under 2022 behöver följa upp hur EMI och 

vårdgivare samverkar utifrån regionala medicinska riktlinjer och vid remisshantering. 

Journalsystemet Profdoc Medical Office (PMO) har uppdaterats under 2021 med 

vaccinationsmodul i PMO, och alla givna vaccinationer länkas nu via PMO till nationella 

vaccinationsregistret. Under året har systemansvarig för PMO tillsatts av skolchefen. En av 

skolsköterskorna har gått PMO-utbildningen (grundutbildning, systemadministration, 

blankett) via CompoGroupMedical (CGM), för att kunna arbeta som PMO-administratör och 

även kunna fungera som systemansvarig vid behov, samt ansvara för utbildning av nyanställd 

personal och fortbildning av all personal i Elevhälsan. 

Under året som gått så har ledningssystemet för EMI utvecklats och uppdaterats. Det 

systematiska verksamhetsarbetet analyseras, uppföljning av ledningssystemet sker årligen, 

och uppdateras kontinuerligt.   
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Även år 2021 har varit ett speciellt år på grund av Covid-19 pandemi. EMI har ändock 

fullföljt sitt arbete utifrån lagstadgade krav samt Barn-och elevhälsoplan. Verksamheten har 

anpassats utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskydd Uppsala.  

Det har varit en hel del rådgivning för skolsköterskorna med tillägg av frågor och funderingar 

från elever, vårdnadshavare och skolpersonal utifrån pandemin.  

Digitala samverkansmöten mellan EMI och Region Uppsala gällande Covid-19 pandemin har 

skett fortlöpande under 2021. Samverkan med regionen har utökats, och EMI har i större 

utsträckning haft samverkan med Centrala Barnhälsovården (CBHV), 

Barnspecialistmottagningarna i länet och CESÅ gällande journalhantering och centrala rutiner 

med syfte att säkerställa en likvärdig vård i länet som även fyller lagkravet gentemot GDPR. 

Beslutsunderlag 

 Patientsäkerhetsberättelse 2021 

 

Beslutet lämnas till 

 Förvaltningschef Per-Anders Olsson  

 Elevhälsochef Lena Andersson Andalibi  
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§ 48 Mål och budget 2023-2026, prioriteringsunderlag 
 

Diarienr 

UN/2022:13 

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till prioriteringar enligt följande 

prioriteringsordning: 

 

1. Bilaga 1. Särskild undervisningsgrupp AST  

2. Bilaga 3. Psykolog  

3. Bilaga 11. IT budget  

4. Bilaga 2. Elevcoacher, 1500 tkr. 

5. Bilaga 7. Kulturskolan utökad budgetram  

6. Bilaga 8. Kulturskolan uppdatering instrument  

7. Bilaga 5. Arbetskläder 

8. Bilaga 6. Stödfunktion för rektor i förskola och grundskola  

9. Bilaga 4.  Resurser förskola 

10. Bilaga 9. Kulturskolan adm. System  

11. Bilaga 10a. Avseende Extra satsning på förskollärare i Löneöversyn 2023 

12. Avseende 10b. Extra satsning på pedagoger i Löneöversyn 2023 

Reservationer och särskilda uttalanden 
 

Monica Lindeberg (M), Sandra Liljekvist (SD), Walter Löfman (SD), Mona Hansson (KV) 

reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
 

 Utbildningsnämnden samlade prioriteringsunderlag 2023. 

 Prioriteringsunderlag, ett till och med elva. 

Beslutsgång 
Sandra Liljekvist (SD) yrkar på återremiss. 

Ordförande Jan-Åke Olsson (S) frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras.  

Ordförande Jan-Åke Olsson (S) finner att ärendet ska avgöras idag. 

 

Ordförande Jan-Åke Olsson (S) yrkar på godkännande av förvaltningens förslag till 

prioriteringar enligt följande prioriteringsordning: 

 

1. Bilaga 1. Särskild undervisningsgrupp AST  

2. Bilaga 3. Psykolog  

3. Bilaga 11. IT budget  

4. Bilaga 2. Elevcoacher, 1500 tkr. 
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5. Bilaga 7. Kulturskolan utökad budgetram  

6. Bilaga 8. Kulturskolan uppdatering instrument  

7. Bilaga 5. Arbetskläder 

8. Bilaga 6. Stödfunktion för rektor i förskola och grundskola  

9. Bilaga 4.  Resurser förskola 

10. Bilaga 9. Kulturskolan adm. System  

11. Bilaga 10a. Avseende Extra satsning på förskollärare i Löneöversyn 2023 

12. Avseende 10b. Extra satsning på pedagoger i Löneöversyn 2023 

 

Monica Lindeberg (M) yrkar på följande prioriteringsordning: 

1. Bilaga 3. Psykolog  

2. Bilaga 6. Stödfunktion för rektor i förskola och grundskola  

3. Bilaga 4.  Resurser förskola 

4. Bilaga 1. Särskild undervisningsgrupp AST 

5. Bilaga 11. IT budget  

6. Bilaga 2. Elevcoacher 

7. Bilaga 10b. Extra satsning på pedagoger i Löneöversyn 2023 

8. Bilaga 10a. Avseende Extra satsning på förskollärare i Löneöversyn 2023 

9. Bilaga 7. Kulturskolan utökad budgetram  

10. Bilaga 8. Kulturskolan uppdatering instrument  

11. Bilaga 9. Kulturskolan adm. System  

12. Bilaga 5. Arbetskläder 

Ordförande Jan-Åke Olsson (S) ställer sitt förlag mot Monica Lindebergs (M) förslag. 

Ordförande Jan-Åke Olsson (S) finner att utbildningsnämnden beslutar enligt hans förslag. 

 

Beslutet lämnas till 

 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 

 Kommuncontroller Sandra Spjuth 

 Kommunfullmäktige 
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§ 49 Åtgärdsarbete 
 

Diarienr 

UN/2022:8 

Utbildningsnämnden tar del av åtgärdsarbete. 

Beslutsunderlag 
 Åtgärdsarbete utbildningsnämnden, besparingar 2022 och 2023. 
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§ 50 Enkel uppföljning februari 2022 
 

Diarienr 

UN/2022:31 

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner enkel uppföljning för februari 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsförvaltningen redovisar en avvikelse för februari på -5148 tkr. Huvuddelen av 

avvikelsen utgörs av köp av utbildningsplatser gällande gymnasium vilket redovisar ett 

underskott på -5148 tkr. Verksamhetsområde förskola har budget i balans. 

Verksamhetsområde grundskola har en avvikelse på -160 tkr. Underskottet utgörs i huvudsak 

av personalkostnader. 

Beslutsunderlag 

 Enkel uppföljning för februari 2022. 

 

Beslutet lämnas till 

 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
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§ 51 Kommunens och nämndens beredning inför 
flyktingmottagning 

Förvaltningschef Per-Anders Olsson informerar om kommunens och nämndens beredning 

inför flyktingmottagningen. Kommunen utreder hur många sängplatser det finns. Skolor ser 

över klassrum och introduktionsklasser samt efterlyser språkstöd på ukrainska och ryska. 

Förskolor är redo och kan bereda plats till nya barn och starta upp nya förskolegrupper.  

Skolchefsnätverket är aktiverat igen med fokus på Ukraina. Nämnden kommer att få löpande 

information om läget.  
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§ 52 Redovisning över system och databaser 

Förvaltningschef Per-Anders Olsson informerar om att det inte finns några avvikelser att 

redovisa. 
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§ 53 Redovisning av delegationsbeslut 
 

Det finns inget delegationsbeslut att redovisa nämnden. 
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§ 54 Uppdragslista 
 

Diarienr 

UN/2022:6 

 

Uppdragslistan läggs till handlingarna. 
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§ 55 Årsplanering 
 

Diarienr 

UN/2022:7 

 

Årsplaneringen läggs till handlingarna  
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§ 56 Verksamhetsinformation 
 
Förvaltningschef Per-Anders Olsson tar upp remisser från skolinspektionen och meddelar att 

förvaltningen inte har några synpunkter.  

Sammanfattning av ärendet 
 

 Ulno AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för 

en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Prolympiagymnasiet Gävle i 

Gävle kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024 

  

 Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid 

Yrkesgymnasiet Gävle i Gävle kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024 
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§ 57 Meddelanden och rapporter 
 

Diarienr 

UN/2021:32, UN/2022:9 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att protokoll från förskolesamråd läggs till i meddelanden och 

rapporter. 
 

Utbildningsnämnden tar del av följande meddelanden och rapporter:  

 
 Bokslutspresentation Utbildningsnämnden. 

 Körapport mars 2022 
 

 

Beslutet lämnas till 

 Förvaltningschef Per-Anders Olsson. 
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§ 58 Övriga frågor 
 

Nämnden diskuterar om skolan kommer att genomföra skolval.  


