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Protokoll för utbildnings- och omsorgsnämnden
Plats:

Kommunhuset, Skutskär

Datum:

2013-03-11

Tid:

09.00-13.10

Justering
Plats:

Kommunhuset, Skutskär

Datum:

2013-03-13

Paragrafer:

463-487

Sekreterare:
Gunvor Pettersson
Ordförande:
Kristina Othén
Justerare:
Pernilla Friman

Staffan Nygren

ANSLAG / BEVIS
Utbildnings- och omsorgsnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits
genom anslag på kommunens officiella anslagstavla. Protokollet förvaras på kommunhuset.
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

2013-03-11

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2013-03-11

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Kristina Othén (V)
Rose-Marie Westerholm (S)
Pernilla Friman (S)
Eino Hekkala (S)
Mona Hansson (KV)
Annemon Piper (KV)
Staffan Nygren (M)
Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Kerstin Eriksson (S)
Inger Ericsson (S)
Clarrie Leim (C)
Kristina Freerks (C)

Paragrafer

Paragrafer

Ordinarie ledamot
Anett Aulin (S)
Åsa Strid Andersson (S)
Agneta Lundgren (C)
Patrick Ernesäter (M)

Övriga närvarande
Namn (politisk tillhörighet)
Anett Aulin (S)
Åsa Strid Andersson (S)
Sigrid Bergström (V)
Bengt Ahlquist (KV)
Ann-Charlotte Ågren (FP)
Övriga deltagare
Namn
Anna-Karin Wågberg
Sperring
Carina Söderström
Louise Cedemar
Irene Strid
GunnMari Nordström
Mona Henriksson
Jan-Åke Olsson
Gunvor Pettersson

Ordförandens
signatur

Paragrafer
Endast föredragning
Endast föredragning

Paragrafer

Befattning

465, 466

Individ- och familjeomsorgschef

465, 466
467
467
487

Myndighetschef IFO
Revisor PwC
Kommunrevisor
Skolchef
Kommuncontroller
Förvaltningschef
Sekreterare

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
2

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2013-03-11

Uon § 463 Godkännande av dagordning
Utsänd dagordning fatställs att gälla med följande ändringar och tillägg;
• Punkt nr 5, framställan av särskild förordnad vårdnadshavare utgår.
• Punkt 11-14 samt 16-17, remisser från Skolinspektionen, utgår och
behandlas på nämndens sammanträde 2013-04-11.
• Anmälan om ordförandebeslut.
__________________

Uon § 464 Anmälan av nya frågor för beredning i Au
Inga nya frågor för beredning i Au anmäls denna gång.
__________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
3

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2013-03-11

Sida
4

Uon § 465 Verksamhetsinformation, individ- och familjeomsorgen
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Anna-Karin Wågberg Sperring, individ- och familjeomsorgschef, och
Carina Söderström, myndighetschef IFO, lämnar en lägesrapport om arbetssituationen inom individ- och familjeomsorgen.
__________________

Uon § 466 Anmälan av ordförandebeslut
Beslut
Redovisningen av taget ordförandebeslut godkänns och anses anmält.
Sammanfattning av ärendet

Individ- och familjeomsorgschef Anna-Karin Wågberg Sperring och Carina
Söderström, myndighetschef IFO, informerar om ordförandebeslut taget
2013-02-12.
Anmälan om omplacering enligt 11 § LVU av xxx har skett 2013-02-12.
Beslutet taget av Patrick Ernesäter.
__________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2013-03-11

Uon § 467 Redovisning av granskningsrapport, PwC
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Louise Cedemar från PwC redovisar resultatet av granskningen av
nämndernas och kommunstyrelsens styrning, ledning och uppföljning.
Granskningsrapporten kommer att delges nämnden efter att den har
redovisats även för kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.
___________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
5

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2013-03-11

Sida
6

Uon § 468 Remiss, motion om vistelsetider på förskolan
Diarienr
103/12.719

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige bifalla
motionen med tillägget att plats i förskolan 25 timmar i veckan även ska
omfattas av barn inom allmän förskola.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har skickat en motion på remiss till utbildnings- och
omsorgsnämnden från Sigrid Bergström (V) och Andreas Norling (V) om
vistelsetider på förskolan.
I motionen yrkar de på att kommunfullmäktige ger utbildnings- och
omsorgsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna att erbjuda plats i
förskolan 25 timmar per vecka för de barn vars föräldrar är arbetssökande
eller föräldralediga.
Beslutsunderlag

Skolchef GunnMari Nordström redovisar förslag till remissyttrande i
skrivelse daterad 2013-01-21.
____________________
Beslutet lämnas till

Kommunfullmäktige
J-Å Olsson
G Nordström

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2013-03-11

Sida
7

Uon § 469 Förslag till personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (PUL)
Diarienr
20/13.009

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden entledigar Marie Melin från sitt uppdrag
som PUL-ombud för socialnämnden och beslutar att utredare Erik
Klippmark och kommunsekreterare Anu Sundin utses som personuppgiftsombud för utbildnings- och omsorgsnämndens verksamheter.
Sammanfattning av ärendet

Kommunens nämnder/förvaltningar är personuppgiftsansvariga, var och en i
sin verksamhet.
Nämnderna ansvarar självständigt för att behandling av personuppgifter
överensstämmer med lagen. Datainspektionen är tillsynsmyndighet och
övervakar tillämpningen av bestämmelserna.
Personuppgiftsombud:
Personuppgiftsombudet har bland annat till uppgift att föra förteckningar
över vilka personuppgifter som förs och i vilka fall som det förs. Ombudet
har även till uppgift att hjälpa den personuppgiftsansvarige att uppfylla
lagens krav och bidra till att skapa ordning och reda. Ett personkuppgiftsombud ser till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt i
kommunen.
Socialnämnden beslutade 2003-05-21 § 91 att utse Marie Melin (Nilsson)
som personuppgiftsombud för socialnämnden.
Beslutsunderlag

•

Förvaltningschef Jan-Åke Olsson redovisar följande förslag till beslut i
skrivelse daterad 2013-02-06:
Kommunsekreterare Anu Sundin och utredare Erik Klippmark utses som
personuppgiftsombud (enligt PUL) för utbildnings- och omsorgsförvaltningen.

___________________
Beslutet lämnas till

Kommunstyrelsen
J-Å Olsson
E Klippmark
A Sundin
M Melin

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2013-03-11

Sida
8

Uon § 470 Delgivning av övriga paragrafer i arbetsutskottets
protokoll
Beslut
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll 2013-02-19, 2013-02-25 och
2013-03-06 anses delgivna.
_________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2013-03-11

Sida
9

Uon § 471 Remiss, ansökan från ThorenGruppen AB om
godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Gävle kommun (dnr 320-2011:5223)
Diarienr
27/13.612

Beslut
Skolinspektionen föreslås avslå ansökan från ThorenGruppen AB om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Gävle
kommun.
Sammanfattning av ärendet

ThorenGruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Gävle kommun från och med
läsåret 2014/15.
Älvkarleby kommun bereds tillfälla att yttra sig över ansökan. Yttrandet ska
vara Skolinspektionen tillhanda senast 2013-03-27.
Beslutsunderlag

•

Remiss från Skolinspektionen, daterad 2013-02-14.

__________________
Beslutet lämnas till

Skolinspektionen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2013-03-11

Uon § 472
Diarienr
35/13.612

Sida
10

Bidrag till fristående gymnasieskolor, John
Bauergymnasiet Norr AB
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för vårterminen 2013 för John Bauergymnasiet Norr AB enligt förvaltningens
förslag.
Sammanfattning av ärendet

Ny reglering trädde i kraft 2009-07-01 och ska tillämpas fr o m 2010-01-01
gällande kommunens bidrag till fristående gymnasieskolor.
Eftersom Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget
till fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2013 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierp, Gävle, Uppsala och Sandvikens
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

•

Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningen, daterad
2013-02-27.

____________________
Beslutet lämnas till

JB Gymnasiet Norr AB, Box 3147, 550 03 Jönköping (Bilaga: Hur man
överklagar)
J-Å Olsson
G Nordström
M Matsson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2013-03-11

Sida
11

Uon § 473 Bidrag till fristående gymnasieskolor, Thoren Business
School
Diarienr
36/13.612

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för vårterminen 2013 för Thoren Business School enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Ny reglering trädde i kraft 2009-07-01 och ska tillämpas fr o m 2010-01-01
gällande kommunens bidrag till fristående gymnasieskolor.
Eftersom Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget
till fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2013 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierp, Gävle, Uppsala och Sandvikens
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

•

Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningen, daterad
2013-02-27.

_____________________
Beslutet lämnas till

Thoren Business School, ThorenGruppen AB, Baggböle 115, 905 92 Umeå
(Bilaga: Hur man överklagar)
J-Å Olsson
G Nordström
M Matsson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2013-03-11

Sida
12

Uon § 474 Bidrag till fristående gymnasieskolor, Folkuniversitetet, Gymnasiet UIG
Diarienr
37/13.612

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för vårterminen 2013 för Folkuniversitetet, Gymnasiet UIG, enligt förvaltningens
förslag.
Sammanfattning av ärendet

Ny reglering trädde i kraft 2009-07-01 och ska tillämpas fr o m 2010-01-01
gällande kommunens bidrag till fristående gymnasieskolor.
Eftersom Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget
till fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2013 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierp, Gävle, Uppsala och Sandvikens
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

•

Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningen, daterad
2013-02-27.

____________________
Beslutet lämnas till

Internationella Gymnasiet i Uppsala, Box 386, 751 06 Uppsala (Bilaga: Hur
man överklagar)
J-Å Olsson
G Nordström
M Matsson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2013-03-11

Sida
13

Uon § 475 Bidrag till fristående gymnasieskolor, IT-Gymnasiet
Sverige AB, IT-Gymnasiet Uppsala
Diarienr
38/13.612

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för vårterminen 2013 för IT-Gymnasiet Sverige AB, IT-Gymnasiet Uppsala enligt
förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Ny reglering trädde i kraft 2009-07-01 och ska tillämpas fr o m 2010-01-01
gällande kommunens bidrag till fristående gymnasieskolor.
Eftersom Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget
till fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2013 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierp, Gävle, Uppsala och Sandvikens
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

•

Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningen, daterad
2013-02-27.

______________________
Beslutet lämnas till

IT-Gymnasiet Sverige AB, Box 150 03, 167 15 Bromma (Bilaga: Hur man
överklagar)
J-Å Olsson
G Nordström
M Matsson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2013-03-11

Sida
14

Uon § 476 Bidrag till fristående gymnasieskolor, Praktiska
Sverige AB
Diarienr
39/13.612

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för vårterminen 2013 för Praktiska Sverige AB enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Ny reglering trädde i kraft 2009-07-01 och ska tillämpas fr o m 2010-01-01
gällande kommunens bidrag till fristående gymnasieskolor.
Eftersom Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget
till fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2013 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierp, Gävle, Uppsala och Sandvikens
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

•

Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningen, daterad
2013-02-27.

___________________
Beslutet lämnas till

Praktiska Sverige AB, Box 5164, 402 26 Göteborg (Bilaga: Hur man
överklagar)
J-Å Olsson
G Nordström
M Matsson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2013-03-11

Sida
15

Uon § 477 Bidrag till fristående gymnasieskolor, Lärande i
Sverige AB - Realgymnasiet Diarienr
40/13.612

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för vårterminen 2013 för Lärande i Sverige AB - Realgymnasiet - enligt
förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Ny reglering trädde i kraft 2009-07-01 och ska tillämpas fr o m 2010-01-01
gällande kommunens bidrag till fristående gymnasieskolor.
Eftersom Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget
till fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2013 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierp, Gävle, Uppsala och Sandvikens
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

•

Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningen, daterad
2013-02-27.

____________________
Beslutet lämnas till

Lärande i Sverige AB, Lindövägen 5 B, 602 28 Norrköping (Bilaga: Hur
man överklagar)
J-Å Olsson
G Nordström
M Matsson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2013-03-11

Sida
16

Uon § 478 Bidrag till fristående gymnasieskolor, Hagströmska
gymnasiet/Yrkesakademin, Falun
Diarienr
41/13.612

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för vårterminen 2013 för Hagströmska gymnasiet/Yrkesakademin, Falun enligt
förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Ny reglering trädde i kraft 2009-07-01 och ska tillämpas fr o m 2010-01-01
gällande kommunens bidrag till fristående gymnasieskolor.
Eftersom Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget
till fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2013 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierp, Gävle, Uppsala och Sandvikens
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

•

Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningen, daterad
2013-02-27.

___________________
Beslutet lämnas till

Hagströmska gymnasiet/Yrkesakademin, Box 1958, 791 19 Falun (Bilaga:
Hur man överklagar)
J-Å Olsson
G Nordström
M Matsson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2013-03-11

Sida
17

Uon § 479 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare år 2012
Diarienr
45/13.779

Beslut
Redovisningen av patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare år 2012
godkänns och läggs till handlingarna. Dessutom beslutar nämnden att bjuda
in MAS Britta Gustavsson till ett nämndssammanträde under våren.
Sammanfattning av ärendet

Yvonne Bergman, Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska redovisar, i skrivelse
daterad 2013-02-14, en sammanfattning av patientsäkerhetsberättelse för
vårdgivare år 2012
Beslutsunderlag

•

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare år 2012, daterad 2013-02-14.

__________________
Beslutet lämnas till

J-Å Olsson
E Skytt
B Gustavsson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2013-03-11

Sida
18

Uon § 480 Budget 2014-2016
Diarienr
105/12.704

Beslut
Nämnden godkänner redovisningen av budgetprocessen 2014-2016.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschef Jan-Åke Olsson och kommuncontroller Mona Henriksson
redovisar reviderade beräkningar inför budgetåren 2014-2016, sammanställning av investeringsäskanden 2014-2016 samt volymförändringar och
eftersatta områden.
Arbetsutskottet beslutade 2013-03-06 § 516 att;
• Budgetunderlagen revideras inför nämndens sammanträde 2013-03-11.
• Nämndens sammanträde 2013-03-11 inleds kl 08.00 med genomgång av
budgetunderlaget.
• Förvaltningen får i uppdrag att vidareutreda ärendet om behovsinventering av nattbarnomsorg med att även inkludera fritidsbarn och en
redovisning av totalt antal barn i nuvarande intresseanmälningar till
nämndens sammanträde 2013-04-11.
Beslutsunderlag

• Bokslutsunderlag/beräkningar inför budgetåren 2014-2016
____________________
Beslutet lämnas till

J-Å Olsson
G Nordström
M Henriksson
M Matsson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2013-03-11

Sida
19

Uon § 481 Reviderat bokslut för år 2012
Diarienr
97/11.704

Beslut
Nämnden godkänner redovisningen av reviderat bokslut för år 2012 samt
kommunens måluppfyllelse bokslut 2012.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschef Jan-Åke Olsson och kommuncontroller Mona Henriksson
redovisar reviderat bokslut för år 2012 samt kommunens måluppfyllelse
bokslut 2012.
Beslutsunderlag

• Reviderat bokslut för år 2012
• Kommunens måluppfyllelse bokslut 2012
___________________
Beslutet lämnas till

J-Å Olsson
M Henriksson
M Matsson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2013-03-11
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Uon § 482 Rapport Budget 2012
Diarienr
97/11.704

Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschef Jan-Åke Olsson och kommuncontroller Mona Henriksson
redovisar en rapport och analys av kommunens budget- och prognosarbete
som är framtagen med hjälp av Johan Skeri, PwC.
Beslutsunderlag

• Rapport och analys, daterad 2013-02-12.
___________________
Beslutet lämnas till

J-Å Olsson
M Henriksson
M Matsson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
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Uon § 483 Delegationsbeslut för februari 2013
Pärm:
Delegation
2013

Beslut
Redovisningen av delegationsbesluten för februari 2013 godkänns och läggs
till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under februari månad 2013.
Administration
1. Förvaltningschef
2. Områdeschefer VOM
3. Områdeschef IFO
4. Rektorer, skolområden
5. Kostverksamheten
6. Samverkansprotokoll, F-sam, E-sam
Vård- och omsorg
7. Biståndsbeslut
8. Färdtjänst och Riksfärdtjänst
9. LSS
10. Bostadsanpassningsbidrag
11. Lex Maria, Lex Sarah
Individ- och familjeomsorgen
12. Alkoholärenden
13. Behandlingsärenden, barn/familj
14. Behandlingsärenden, vuxen
15. Ekonomiskt bistånd
16. Familjerätt, fader/föräldraskap
17. Dödsboanmälan
18. Delegation, jourlägenhet
___________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2013-03-11
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Uon § 484 Rapporter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uppföljning av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott och nämnd
Uppföljning av arbetsutskottens, nämnder och fullmäktiges beslut
Årsplanering
Skrivelse till samhällsbyggnadsförvaltningen gällande önskemål om
åtgärder för säkrare skolväg till Rotskärsskolan
Protokoll från skolans IT-gruppsmöte nr 2, 2013-02-12
Rapport från Clarrie Leim och protokoll från samrådsmöte Sörgärdets
skola 2013-02-19
Information från Kerstin Eriksson och minnesanteckningar från
gårdsrådet på Östangård 2013-02-12
Barn- och elevstatistik per 2013-02-15
Befolkningsförändringar Älvkarleby kommun 2012
In- och utflyttningsströmmar Älvkarleby kommun 2012
Information från Sigrid Bergström från samrådsmöte på Jungfruholmen
Rose-Marie Westerholm lämnar rapport från Tallmons gårdsråd
2013-02-12
Pernilla Friman lämnar rapport från samrådsmöte på Rotskärsskolan

_____________________

Uon § 485 Meddelanden
Meddelanden från förvaltningschef Jan-Åke Olsson:
• Konsultföretaget Ensolution har ingen möjlighet att närvara på nämndens
sammanträde 2013-04-11 för att redovisa resursfördelningssystem och
kostnad Per Elev (KPE), därför kommer det att bli ett extra nänmdssammanträde 2013-04-29 mellan kl 09.00-12.00.
• Pressmeddelande, För att förbättra skolresultaten för nyanlända elever
kommer regeringen att skicka ut olika förslag om bl a förlängd skolplikt
för nyanlända elever, extra undervisningstid i svenska på remiss.
Dessutom föreslår regeringen att det anslås 30 mnkr per år i statsbidrag
som ska gå till att nyanlända elever får tre timmer mer svenska i veckan
de fyra första terminerna i svensk skola.
Jan-Åke ställer fråga om det finns önskemål att anordna liknande
utbildningsdagar som förra året då utbildningssidan och individ- och
familjeomsorgen redovisade sina verksamheter på våren och vård och
omsorg och kostverksamheten på hösten.
Nämnden är positiv till detta.
Förvaltningen återkommer med datum.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2013-03-11
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Uon § 486 Kurser och konferenser
Aktuella kurser och konferenser gicks igenom och vid intresse att delta
anmäls detta till sekreteraren.
____________________

Uon § 487 Fördjupad nämndsinformation, redovisning av resultat
grundskolan
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Skolchef GunnMari Nordström redovisar uppföljning av kvalitetssystem för
grundskolan 2012.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

