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Protokoll för utbildnings- och omsorgsnämnden 

Plats: Kommunhuset, Skutskär 

Datum: 2013-04-11 

Tid: 09.00-12.15 

Justering  

Plats: Kommunhuset, Skutskär 

Datum: 2013-04-16 

  

Paragrafer: 488-513 

  

Sekreterare:   

 Erik Klippmark  

Ordförande:   

 Anett Aulin  

Justerare:   

 Åsa Strid Andersson Patrick Ernesäter 

 

ANSLAG / BEVIS 
Utbildnings- och omsorgsnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits 
genom anslag på kommunens officiella anslagstavla. Protokollet förvaras på kommunhuset. 
 
Sammanträdesdatum 2013-04-11  

Datum då anslaget sätts upp   

Datum då anslaget tas ned   

Underskrift   
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Beslutande 

Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Anett Aulin (S)  

Åsa Strid Andersson (S)  

Rose-Marie Westerholm (S)  

Pernilla Friman (S)  

Eino Hekkala (S)  

Mona Hansson (KV)  

Annemon Piper (KV)  

Agneta Lundgren (C)  

Staffan Nygren (M)  

Patrick Ernesäter (M)  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 

Robert Andersson (S)  Kristina Othén (V) 

Övriga närvarande 

Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Kerstin Eriksson (S)  

Inger Ericsson (S)  

Bengt Ahlquist (KV)  

Joakim Sjöstrand (MP)  

Clarrie Leim (C)  

Kristina Freerks (C)  

Ann-Charlotte Ågren (FP) Endast föredragning 

Övriga deltagare 
Namn Paragrafer Befattning 

Anna Grönqvist 490-493 Socialsekreterare 

Maria Larsson 494 Föreståndare på Vega 

Eva Skytt 496, 498 Vård- och omsorgschef 

Elisabeth A Holmqvist 496, 498 Områdeschef 

Hanne Matscheko 513 Nätverkssamordnare 

Mona Henriksson 498 Kommunkontroller 

Jan-Åke Olsson  Förvaltningschef 

Erik Klippmark  Sekreterare 
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Uon § 488 Godkännande av dagordning 
Utsänd dagordning fastställs att gälla med följande ändringar och tillägg; 
 
• Punkt nr 23, Information om behovsinventering av nattbarnomsorg, 
 utgår. 
• Punkt nr 24, Personalkostnadsuppföljning januari-februari 2013, 
 redovisas direkt efter punkt 11 med kompletterande information av 
 ”enkel prognos för 2013”. 
 
_____________________ 
 

 
 

Uon § 489 
Pärm i arkivet 

Anmälan av nya frågor för beredning i Au 
Hyresavgift Fyrklövern  
Rose-Marie Westerholm (S):  Ärendet gäller bokning samt hyresavgift för 
föreningar på Fyrklövern. Ingen information lämnades till föreningarna 
innan beslutet togs, varför och av vilken orsak? 

 
Beslut 
Ärendet behandlas på arbetsutskottets sammanträde 2013-05-28. 

Beslutet lämnas till  
J-Å Olsson 
E Skytt 
M Henriksson 
M Matsson 
 
____________________ 
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Uon § 490 Framställan om behov av att ny särskilt f örordnad 
vårdnadshavare utses 

 
Beslut 
Utbildnings- och omsorgsnämnden önskar med stöd av 5 kap. 2 § Social-
tjänstförordningen väcka talan om att utse ny särskilt förordnad vårdnads-
havare enligt 6 kap. 10 § föräldrabalken åt xxx. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller utredning enligt 11 kap. 1 § SoL avseende ändring av särskilt 
förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 10 § föräldrabalken av xxx då 
modern som ensam vårdnadshavare avlidit. 
 
Socialsekreterare Anna Grönqvist informerar om ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL, daterad 2013-02-20. 
• Förslag på särskilt förordnad vårdnadshavare till xxxx, daterad  
 2013-04-08. 

Beslutet lämnas till 
Tingsrätten i Uppsala län 
A Grönqvist, individ- och familjeomsorgen 
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Uon § 491 Framställan om behov av ändring i vårdnad sfråga 
enligt 5 kap. 2 § SOF 

 
Beslut 
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar med stöd av 5 kap. 2 § Social-
tjänstförordningen att väcka talan om att utse ny särskilt förordnad vårdnads-
havare enligt 6 kap. 9 och 10c §§ föräldrabalken åt xxx. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller utredning enligt 11 kap. 1 § SoL avseende ändring av särskilt 
förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 9 och 10c §§ föräldrabalken av xxx 
då modern som ensam vårdnadshavare avlidit. 
 
Socialsekreterare Anna Grönqvist informerar om ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL, daterad 2013-04-08. 
• Förslag på särskilt förordnad vårdnadshavare till xxx, daterad 
  2013-04-08. 

Beslutet lämnas till 
Tingsrätten i Uppsala län 
A Grönqvist, individ- och familjeomsorgen 
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Uon § 492 Framställan om särskild förordnad vårdnad shavare 
 

Beslut 
1. Utbildnings- och omsorgsnämnden önskar med stöd av 5 kap. 2 § Social-
 tjänstförordningen väcka talan om överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 
 8 A § föräldrabalken för xxx. 
2. Utbildnings- och omsorgsnämnden önskar att Tingsrätten fattar beslutet 
 interimistiskt. 
3. Utbildnings- och omsorgsnämnden yrkar att vårdnaden om xxx 
 överflyttas till särskild förordnad vårdnadshavare, xxx 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller utredning enligt 11 kap. 1 § SoL avseende vårdnadsöverflytt 
enligt 6 kap. 8 A § föräldrabalken för xxx. 
 
Socialsekreterare Anna Grönqvist informerar om ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL, daterad 2013-03-26. 
• Framställan av behov av ändring i vårdnadsfråga, daterad 2013-03-22. 
• Intyg om särskild förordnad vårdnadshavare, daterad 2013-03-26. 

Beslutet lämnas till  
Tingsrätten i Uppsala län 
M Gottfridsson, individ- och familjeomsorgen 
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Uon § 493 Framställan om vårdnadsöverflytt till fam iljehem 
 

Beslut 
Utbildnings- och omsorgsnämnden önskar med stöd av 5 kap. 2 § Social-
tjänstförordningen väcka talan om att ny vårdnadshavare utses åt xxx enligt 
6 kap. 8 § föräldrabalken. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller utredning enligt 11 kap. 1 § SoL avseende ändring av 
vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken för xxx. 
 
Socialsekreterare Anna Grönqvist informerar om ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL. 

Beslutet lämnas till  
Tingsrätten i Uppsala län 
xxx 
A Grönqvist, individ- och familjeomsorgen 
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Uon § 494 Verksamhetsinformation, Vega 
 

Beslut 
Nämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreståndare Maria Larsson informerar om Vegas verksamhet och 
förutsättningar för kommunens mottagande av enskamkommande 
flyktingbarn. 
 
____________________ 
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Uon § 495 Ekonomisk ersättning för pedagogisk omsor g (familje-
daghem) 

Diarienr 
50/13.706 Beslut 

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa barnomsorgs-
pengen gällande ekonomisk ersättning för pedagogisk omsorg till 93 316 
kronor/år. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett barn, folkbokförd i Älvkarleby kommun, har sin dagliga tillsyn i 
pedagogisk omsorg (familjedaghem) hos föräldrakooperativet Solkatten i 
Tierp. 
Ytterligare tre barn, folkbokförda i Älvkarleby kommun, har pedagogisk 
omsorg hos Gävle kommun. 
 
Älvkarleby kommun saknar pedagogisk omsorg och därmed fastställd 
barnomsorgspeng. 
Vid framtagande av barnomsorgspeng har vi utgått från Skolverkets 
Kommunblad, där kostnaderna för kommungruppen inom pedagogisk 
omsorg år 2011 är 90 400 kronor inklusive ersättning för administration och 
kompensation för mervärdesskatt. 
Kostnaden för år 2012 har räknats upp med 1,5 % för kostnadsökningar till 
91 756 kronor. Kostnaden för år 2013 räknas upp med 1,7 % till 93 316 
kronor. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse, daterad 2013-03-08, med förslag till beslut från ekonom 
 Maria Matsson. 
 
_____________________ 

Beslutet lämnas till 
G Nordström 
M Matsson 
M Henriksson 
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Uon § 496 Avgifter gällande tekniska hjälpmedel 
Diarienr 
47/13.706 Beslut 

Utbildnings- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att; 
• ett nytt avgiftssystem gällande tekniska hjälpmedel införs enligt  

förvaltningens  förslag  
• tekniska hjälpmedel som i nuläget är utlånade, till exempel rullatorer, 

erbjuds den enskilde att köpa för 300 kr. 

Sammanfattning av ärendet 
Älvkarleby kommun är en av få kommuner i Sverige som inte har något 
avgiftssystem för tekniska hjälpmedel. Dessutom finns flertalet hjälpmedel 
som för några år sedan endast gick att tillgå genom kommun och Landsting 
nu tillgängliga på öppna marknaden.  
Detta förslag är ett komplement till riktlinjer för hjälpmedelshantering som 
beslutades i kommunfullmäktige 2008-04-23 § 19. 
 
Vård- och omsorgschef Eva Skytt och områdeschef Elisabeth A Holmqvist 
informerar om ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse med förslag till beslut gällande avgifter för tekniska 
 hjälpmedel från områdeschef Elisabeth A Holmqvist, daterad  
 2013-03-11. 
 
____________________ 

Beslutet lämnas till  
Kommunfullmäktige 
J-Å Olsson 
E Skytt 
E A Holmqvist 
K Möller 
M Henriksson 
M Matsson 
K Henriksson 
K Thorsell 
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Uon § 497 Delgivning av övriga paragrafer i arbetsu tskottets 
protokoll 

 
Beslut 
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll 2013-03-26 anses delgivna. 
 
___________________ 
 

 
 

Uon § 498 Personalkostnadsuppföljning januari-febru ari 2013 
Diarienr 
20/12.704 Beslut 

Nämnden godkänner redovisningen av personalkostnadsuppföljningen för 
perioden januari-februari 2013. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Jan-Åke Olsson och kommuncontroller Mona Henriksson 
redovisar personalkostnadsuppföljning för perioden januari-februari 2013. 
Dessutom informerar de, Eva Skytt och Elisabeth A Holmqvist om enkel 
prognos över budgetutfall 2013 och planerade åtgärder på grund av den 
negativa prognosen. 
 
____________________ 
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Uon § 499 Sanktion enligt alkohollagen 9 kap. 17 § 
Diarienr 
7/13.702 Beslut 

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att meddela Holmarnas Folkets 
Park AB en erinran med stöd av 9 kap. 17 § punkt 2 alkohollagen på grund 
av att oordning och onykterhet rått på serveringsstället samt att gäster förtärt 
medhavd alkohol. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller sanktion enligt 9 kap. 17 § alkohollagen för Cilla Domstad 
som har serveringstillstånd för Holmarnas Folkets Park AB i Skutskär. 

Beslutsunderlag 
• Alkoholhandläggare Torsten Ahlén redovisar förslag till beslut i skrivelse 

daterad 2013-03-13. 
• Krogtillsynsrapport från Polismyndigheten, daterad 2012-12-26. 
• Skrivelse från tillståndshavaren Cilla Domstad. 
 
____________________ 

Beslutet lämnas till  
C Domstad 
T Ahlén, individ- och familjeomsorgen 
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Uon § 500 Revidering av taxa för tillsynsavgifter e nligt alkohol-
lagen 

Diarienr 
48/13.706 Beslut 

Taxan för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen ska förbli 
oförändrad under år 2013. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har bemyndigat utbildnings- och omsorgsnämnden att 
besluta om årlig indexuppräkning av ifrågavarande taxa med ledning av 
Statistiska Centralbyråns konsumentprisindex (KPI). Sådan taxa har 
beslutats för år 2012. 
 
Under perioden januari 2012-januari 2013 skedde ingen förändring av detta 
index. 
 
Taxan för år 2013 bör därför lämnas oförändrad. 

Beslutsunderlag 
• Alkoholhandläggare Torsten Ahlén redovisar förslag till beslut i skrivelse 

daterad 2013-03-15. 
 
____________________ 

Beslutet lämnas till 
Kommunfullmäktige (för kännedom) 
T Ahlén 
M Henriksson 
M Matsson 
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Uon § 501 Revidering av taxa för tillsynsavgifter e nligt tobaks-
lagen 

Diarienr 
49/13.706 Beslut 

Taxan för tillsynsavgifter enligt tobakslagen ska förbli oförändrad under år 
2013. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har bemyndigat utbildnings- och omsorgsnämnden att 
besluta om årlig indexuppräkning av ifrågavarande taxa med ledning av 
Statistiska Centralbyråns konsumentprisindex (KPI). Sådan taxa har 
beslutats för år 2012. 
 
Under perioden januari 2012-januari 2013 skedde ingen förändring av detta 
index. 
 
Taxan för år 2013 bör därför lämnas oförändrad. 

Beslutsunderlag 
• Alkoholhandläggare Torsten Ahlén redovisar förslag till beslut i skrivelse 

daterad 2013-03-15. 
 
____________________ 

Beslutet lämnas till 
Kommunfullmäktige (för kännedom) 
T Ahlén 
M Henriksson 
M Matsson 
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Uon § 502 Remiss, ansökan från JB Gymnasiet Norr AB  om 
godkännande som huvudman för en fristående 
gymnasieskola i Gävle kommun (dnr 2013:752) 

Diarienr 
28/13.612 Beslut 

Skolinspektionen föreslås avslå ansökan från JB Gymnasiet Norr AB om 
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Gävle 
kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
JB Gymnasiet Norr 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 tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet ska 
vara Skolinspektionen tillhanda senast 2013-04-26. 

Beslutsunderlag 
• Remiss från Skolinspektionen, daterad 2013-02-18. 
 
____________________ 

Beslutet lämnas till 
Skolinspektionen 
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Uon § 503 Remiss, ansökan från Jensen education Col lege AB 
om godkännande som huvudman för en fristående 
gymnasieskola i Gävle kommun (ndr 2013:907) 

Diarienr 
29/13.612 Beslut 

Skolinspektionen föreslås avslå ansökan från Jensen education College AB 
om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Gävle 
kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Jensen education College 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 tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet ska 
vara Skolinspektionen tillhanda senast 2013-04-26. 

Beslutsunderlag 
• Remiss från Skolinspektionen, daterad 2013-02-19. 
 
____________________ 

Beslutet lämnas till 
Skolinspektionen 
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Uon § 504 Remiss, ansökan från ThorenGruppen AB om 
godkännande som huvudman för en fristående 
gymnasieskola i Gävle kommun (dnr 32-2013:849) 

Diarienr 
31/13.612 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 tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet ska 
vara Skolinspektionen tillhanda senast 2013-04-26. 

Beslutsunderlag 
• Remiss från Skolinspektionen, daterad 2013-02-21. 
 
____________________ 

Beslutet lämnas till 
Skolinspektionen 
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Uon § 505 Remiss, ansökan från ThorenGruppen AB om 
godkännande som huvudman för en fristående 
gymnasieskola i Gävle kommun (dnr 2013:946) 

Diarienr 
32/13.612 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 tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet ska 
vara Skolinspektionen tillhanda senast 2013-04-26. 

Beslutsunderlag 
• Remiss från Skolinspektionen, daterad 2013-02-22. 
 
____________________ 

Beslutet lämnas till 
Skolinspektionen 
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Uon § 506 Remiss, ansökan från Professionell yrkesu tbildning 
Gefle AB om godkännande som huvudman för en 
fristående gymnasieskola i Sandvikens kommun (dnr 
2013:611) 

Diarienr 
33/13.612 Beslut 

Skolinspektionen föreslås avslå ansökan från Professionell yrkesutbildning 
Gefle AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola 
i Sandvikens kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Professionell yrkesutbildning Gefle 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 tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet ska 
vara Skolinspektionen tillhanda senast 2013-04-26. 

Beslutsunderlag 
• Remiss från Skolinspektionen, daterad 2013-02-25. 
 
Yrkanden 
Staffan Nygren (M): Kommunen föreslår Skolinspektionen bifalla ansökan. 
Anett Aulin (S): Kommunen föreslår Skolinspektionen avslå ansökan. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Staffan Nygrens yrkande mot Anett Aulins yrkande och 
finner att nämnden beslutar enligt Anett Aulins yrkande. 
 
Omröstning begärs och följande ordning för omröstningen godkänns: 
Ja-röst för Anett Aulins yrkande. 
Nej-röst för Staffan Nygrens yrkande. 
 
Följande 7 ledamöter röstar ja: Anett Aulin (S), Åsa Strid Andersson (S), 
Rose-Marie Westerholm (S), Pernilla Friman (S), Eino Hekkala (S), Robert 
Andersson (S) och Mona Hansson (KV). 
Följande 4 ledamöter röstar nej: Annemon Piper (KV), Agneta Lundgren 
(C), Staffan Nygren (M) och Patrick ernesäter (M). 
 
Nämnden beslutar således enligt Anett Aulins yrkande. 
 
Forts. 
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Remiss, ansökan från Professionell yrkesutbildning 
Gefle AB om godkännande som huvudman för en 
fristående gymnasieskola i Sandvikens kommun (dnr 
2013:611) forts. 

Reservationer  
Annemon Piper (KV), Agneta Lundgren (C), Staffan Nygren (M) och 
Patrick Ernesäter (M). 
Annemon Piper har inkommit med en skriftlig reservation, daterad  
2013-04-12, se bilaga. 
 
____________________ 

Beslutet lämnas till 
Skolinspektionen 
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Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Uon § 507 Remiss, ansökan från Lärande i Sverige AB  om 
godkännande som huvudman för en fristående 
gymnasieskola i Gävle kommun (dnr 32-2013:670) 

Diarienr 
34/13.612 Beslut 

Skolinspektionen föreslås avslå ansökan från Lärande i Sverige AB om 
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Gävle 
kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Lärande i Sverige 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 tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet ska 
vara Skolinspektionen tillhanda senast 2013-04-26. 

Beslutsunderlag 
• Remiss från Skolinspektionen, daterad 2013-02-28. 
 
____________________ 

Beslutet lämnas till 
Skolinspektionen 
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Uon § 508 Bidrag till fristående gymnasieskolor, Pr aktiska 
Sverige AB 

Diarienr 
39/13.612 Beslut 

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för vår-
terminen 2013 för Praktiska Sverige AB, enligt förvaltningens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutade 2013-03-11 § 476 att fastställa 
bidrag för vårterminen 2013 för Praktiska Sverige AB, enligt förvaltningens 
förslag. 
 
Förvaltningen redovisar en justering av tidigare beslut då beloppsformeln 
innehöll ett fel för snittkostnaden per år vid Byggprogram BP åk 3. 
Snittkostnaden för Byggprogram BP år 3 är 128 297 kronor per år och 
10 691 kronor per månad. 

Beslutsunderlag 
• Skrivelse från förvaltningen, daterad 2013-03-20, med reviderat underlag 
 för beslut om elevpeng vårterminen 2013 för Praktiska Sverige AB. 
 
____________________ 

Beslutet lämnas till  
Praktiska Sverige AB, Box 5164, 402 26 Göteborg (Bilaga: Hur man 
överklagar) 
J-Å Olsson 
G Nordström 
M Matsson 
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Uon § 509 Delegationsbeslut för mars 2013  
Pärm: 
Delegation 
2013 

Beslut 
Redovisningen av delegationsbesluten för mars 2013 godkänns och läggs till 
handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under mars 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 
 
___________________ 
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Uon § 510 Rapporter 
 - Uppföljning av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott och nämnd 

- Uppföljning av arbetsutskottens, nämnder och fullmäktiges beslut 
- Årsplanering 
- Yttrande till Skolinspektionen över beslut efter tillsyn i Älvkarleby 
 kommun  
- Protokoll från skolans IT-grupps möte nr 3, 2013-03-12 
- Minnesanteckningar från Bodaskolans samråd 2013-03-13 
- Körapport förskolor 
- Översyn av frivårdens samverkan med länets samtliga kommuner med 
 fokus på missbruk/kontraktsvård. 
- Missiv till Tjänstemannaberedningen Kommuner och Landsting (TKL) 
 från chefer för vård och omsorg i länet, ”Hur hanterar vi det ökande 
 trycket mot öppenvården i länet?” 
- Tidningsartikel från Dalademokraten ”Landstingets fula rävspel” 
- Tidningsartikel från DN, ”Så mycket betyder föräldrarnas utbildnings-
 nivå” 
- Staffan Nygren rapporterar från möte med skolans IT-grupp. Dessutom 
 lämnar han rapport från Bodaskolans samrådsgrupp. De väntar på att få ta 
 del av förslag/skisser på hur parkeringsfrågan ska lösas utanför 
 skolan/förskolan efter ombyggnaden. 
 Förvaltningen tar med sig frågan för att kolla med tekniska kontoret. 
- Kerstin Eriksson rapporterar från Östangårds ”toa-mingel”. 
 
Clarrie Leim vill att de uppdrag på uppföljningslistan som inte har ett ”sista 
datum” får ett sådant. 
 
____________________ 
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Uon § 511 Meddelanden 
Meddelanden från förvaltningschef Jan-Åke Olsson; 

 - Skolinspektionen kommer under våren 2013 att inspektera asylsökande 
 barns utbildning. Inspektionen genomförs i samtliga kommuner i 
 Sverige. Materialet sammanställs till en övergripande nationell rapport. 
- Revisorerna ska granska om organisationen av demensvård är anpassad 
 till gällande riktlinjer och mål. Arbetet kommer att startas upp under 
 vecka 17. 
- SSR och Vision har tecknat ett nytt avtal för anställda i kommuner och 
 landsting för 2013. 
- Rapport från träff med brottsofferjouren Norduppland. De vill gärna få 
 fler stödpersoner i Älvkarleby kommun. 
- Förvaltningen kommer att hålla en utbildningsdag för nämnden  
 2013-05-21. Temat är individ- och familjeomsorgen och utbildning och 
 platsen är Älvkarlebyhus sammanträdesrum. 
 
____________________ 
 
 
 

Uon § 512 Kurser och konferenser 
Genomgång av aktuella kurser och konferenser. Vid intresse att delta 
anmäls detta till sekreteraren. 
 
______________________ 
 
 
 

Uon § 513 Fördjupad nämndsinformation, Nätverkshuse t 
 

Beslut 
Nämnden tackar för informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Nätverkssamordnare Hanne Matscheko informerar om Nätverkshusets 
arbete och funktion. Hon berättar bland annat om hur de får uppdragen, vem 
man vänder sig till, vilka som kan vända sig till dem och vad de kan 
erbjuda. 
 
____________________ 
 

 


