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Sekreterare:   

 Gunvor Pettersson  

Ordförande:   

 Anett Aulin  

Justerare:   

 Rose-Marie Westerholm Agneta Lundgren 

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

Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Anett Aulin (S)  

Rose-Marie Westerholm (S)  

Pernilla Friman (S)  

Eino Hekkala (S)  

Kristina Othén (V)  

Mona Hansson (KV)  

Annemon Piper (KV)  

Agneta Lundgren (C)  

Staffan Nygren (M)  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 

Robert Andersson (S)  Åsa Strid Andersson (S) 

Kristina Freerks (C)  Patrick Ernesäter (M) 

Övriga närvarande 

Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Kerstin Eriksson (S)  

Katrin Jakobsson (S)   

Sigrid Bergström (V)  

Bengt Ahlquist (KV) Endast föredragning 

Joakim Sjöstrand (MP)  

Ann-Charlotte Ågren (FP)  

Övriga deltagare 
Namn Paragrafer Befattning 

Gunnmari Nordström 518 Skolchef 

Elisabeth A Holmqvist 519 Områdeschef 

Eva Skytt 519 Vård- och omsorgschef 

Mona Henriksson 520, 528, 529 Kommunkontroller 

Britta Gustavsson 534 MAS 

Jan-Åke Olsson  Förvaltningschef 

Gunvor Pettersson  Sekreterare 
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Uon § 515 Godkännande av dagordning 
Utsänd dagordning fastställs att gälla med följande ändringar och tillägg; 
 
- Information om överklaganden. 
 
____________________ 

 
 
 

Uon § 516 Anmälan av nya frågor för beredning i Au 
 Inga nya frågor för beredning i Au anmäls denna gång. 

 
____________________ 
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Uon § 517 Anmälan av ordförandebeslut 

Beslut 
Redovisningen av tagna ordförandebeslut godkänns och anses anmälda. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Förvaltningschef Jan-Åke Olsson informerar om ordförandebeslut tagna 
under perioden 2013-01-09--2013-03-05. 
 
1. Anmälan om att placering enligt 11 § LVU på HVB-hem avseende 
 xxx har skett 2013-01-09.   
 
2. Anmälan om att placering enligt 11 § LVU på HVB-hem avseende 
 xxx har skett 2013-01-09.   
 
3. Anmälan om att placering enligt 11 § LVU i det egna hemmet avseende 
 xxx har skett 2013-03-05.  
  
4. Anmälan om att placering enligt 11 § LVU i det egna hemmet avseende 
 xxx har skett 2013-03-05.  
 
____________________ 
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Uon § 518 Verksamhetsinformation från utbildning 

Beslut 
Nämnden tackar för informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Skolchef Gunnmari Nordström informerar om fyra olika områden inom 
utbildningssidan. 
- Elevhälsan: 
 Förskolan och skolan har nu en komplett elevhälsa. 
 I höst blir det en förändring i VITS-teamet, tiden kommer att begränsas 
 till VITS-möte en gång/månad. 
 Resursgruppen som består av 4 personer träffas i dag 4 tim/vecka, det ska 
 minskas till 1,5 tim/vecka, resterande tid ska de tillbringa ute på skolorna. 
 Det finns speciallärare på alla skolor. 
 Just nu rekryteras en speciallärare för åk 1-9 i matematik. 
- IKT:  
 Det finns 35 st bärbara datorer till elever som har behov av specialsydda 
 program. De kan även arbeta hemifrån med dessa program. 
 Den digitala resursen har vuxit de senaste åren. All personal har fått 40 
 timmars utbildning i Skolverkets PIM-utbildning. 
- Matematiksatsning: 
 Vår kommun deltar i SKL:s matematiksatsning ”PISA”. De är 7 personer 
 härifrån som ingår i ett regionalt nätverk. Tanken är att de ska ut till 
 lärare och elever nu, samt att skriva operativa mål. 
 Skolverket genomför också en matematiksatsning, matematiklyftet. 
 Dennis Jonsson på KunDa är handledare och han ska gå en 8-dagars 
 utbildning. Därefter ska han i sin tur handleda 25 st lärare. 
- Jungfruholmens framtid på Rotskär: 
 Skolan, tekniska och bygg- och miljö har haft möte med föräldrarna på 
 Jungfruholmen om lokaler, skolgård, skolvägar och skolskjuts. 
 Frågan om skolvägen från norra Skutskär till Rotskär kommer att 
 behandlas på arbetsutskottets sammanträde 2013-05-28.  
 
____________________ 
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Uon § 519 Riktlinjer för demensomsorg 
Diarienr 
10/11.730 Beslut 

Utbildnings- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till 
reviderade riktlinjer för demensomsorg. 

Sammanfattning av ärendet 
Områdeschef Elisabeth A Holmqvist redovisar förslag till revidering av 
Riktlinjer för demensomsorg. 
Dessa riktlinjer ska tillämpas oavsett var i organisationen insatser till 
personer med demenssjukdom ges. Riktlinjerna utgår i huvudsak från 
socialstyrelsens nationella riktlinjer. Socialstyrelsen följer tillämpningen av 
riktlinjerna genom uppföljning av praxis och redovisar resultat öppet. Varje 
verksamhet ska arbeta för att riktlinjerna anpassas och förverkligas just 
inom sin enhet. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse med förslag till beslut gällande reviderade riktlinjer för 
 demensomsorg från områdeschef Elisabeth A Holmqvist, daterad  
 2013-04-05. 
 
____________________ 
 

Beslutet lämnas till 
E Skytt 
E A Holmqvist 
J-Å Olsson 
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Uon § 520 Budgetuppföljning för perioden januari-ma rs 2013 
Diarienr 
20/12.704 Beslut 

Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av 
budgetuppföljning för perioden januari-mars 2013 och förslag till åtgärder 
för att få en budget i balans. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Jan-Åke Olsson och kommuncontroller Mona Henriksson 
redovisar budgetuppföljning för perioden januari-mars 2013 med 
helårsprognos som visar på ett underskott mot budget med -5 793 mnkr. 
 
De redovisar även förslag till åtgärder för att få en budget i balans. 

Beslutsunderlag 
• Resultatrapport för utbildnings- och omsorgsnämnden för perioden 
 januari-mars 2013 
• Förslag till åtgärder för utbildnings- och omsorgsnämnden 2013 
 
____________________ 
 

Beslutet lämnas till 
J-Å Olsson 
M Henriksson 
M Matsson 
 

  
  



  
 Utbildnings- och omsorgsnämnden Sida 
 2013-05-13 8 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Uon § 521 Uppföljande granskning avseende ”Kommunal a 
uppföljningsansvaret för unga 16 och 20 år” 

Diarienr 
102/09.007 Beslut 

Utbildnings- och omsorgsnämnden antar Anna-Karin Jakobsson och  
Jan-Åke Olssons svar som sitt. 
Nämnden beaktar de delar av rapporten som rör nämndens verksamhets-
område. 

Sammanfattning av ärendet 
Under 2009 genomfördes en granskning avseende kommunens 
uppföljnings-ansvar för unga mellan 16 och 20 år. Granskningen visade att 
övergripande riktlinjer behövs tas fram och att kommunstyrelsen bör 
fastställa ambitions-nivå och målsättning med det kommunala 
uppföljningsansvaret. 
 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC Kommunal Sektor 
genomfört granskning av rubricerat ärende. 
Syftet med granskningen är att följa upp de tidigare granskningarna för att 
kontrollera om de förbättringsområden som lämnades i granskningarna ovan 
har åtgärdats. 
 
Revisorerna har beslutat  
• Att godkänna PM:et och 
• Att överlämna PM:et till kommunstyrelsen och utbildningsnämnden för 
 beaktande och skriftligt svar senast 2013-06-07 samt 
• Att överlämna granskningsrapporten till kommunfullmäktige för 
 kännedom. 

Beslutsunderlag 
• PM från PwC, Louise Cedemar, daterad 2013-03-07. 
 
____________________ 
 

Beslutet lämnas till 
Revisorerna 
Kommunfullmäktige 
A-K Jakobsson 
J-Å Olsson 
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Uon § 522 Uppföljande granskning avseende ”Alkohol-  och 
narkotikaförebyggande arbete” 

Diarienr 
47.10.007 Beslut 

Utbildnings- och omsorgsnämnden antar Anna-Karin Jakobsson och  
Jan-Åke Olssons svar som sitt. 
Nämnden beaktar de delar av rapporten som rör nämndens verksamhets-
område. 

Sammanfattning av ärendet  
Under 2010 genomfördes en granskning avseende alkohol- och 
narkotikaförebyggande arbete. Sammanfattningsvis saknade kommunen på 
en övergripande nivå ett gemensamt förhållningssätt vilket försvagar 
effekten av de generella alkohol- och narkotikapreventiva insatserna. 
 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC Kommunal Sektor 
genomfört granskning av socialnämndens (utbildnings- och omsorgs-
nämnden) behandling av revisionsrapporten ”Alkohol- och narkotika-
förebyggande arbete”. 
Syftet med granskningen är att följa upp de tidigare granskningarna för att 
kontrollera om de förbättringsområden som lämnades i granskningarna ovan 
har åtgärdats. 
 
Revisorerna har beslutat  
• Att godkänna PM:et och 
• Att överlämna PM:et till kommunstyrelsen och utbildningsnämnden för 
 beaktande och skriftligt svar senast 2013-06-07 samt 
• Att överlämna granskningsrapporten till kommunfullmäktige för 
 kännedom. 

Beslutsunderlag 
• PM från PwC, Louise Cedemar, daterad 2013-03-07. 
 
____________________ 
 

Beslutet lämnas till 
Revisorerna 
Kommunfullmäktige 
A-K Jakobsson 
J-Å Olsson 
 



  
 Utbildnings- och omsorgsnämnden Sida 
 2013-05-13 10 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Uon § 523 Uppföljande granskning avseende ”Systemat iskt 
brandskyddsarbete” 

Diarienr 
104/11.007 Beslut 

Utbildnings- och omsorgsnämnden antar Anna-Karin Jakobsson och  
Jan-Åke Olssons svar som sitt. 
Nämnden beaktar de delar av rapporten som rör nämndens verksamhets-
område. 

Sammanfattning av ärendet  
Under 2011 genomfördes en granskning avseende det systematiska 
brandskyddsarbetet. Granskningen visade att dokumentationen av det 
systematiska brandskyddsarbetet uppvisade variation både i hur 
dokumentationen genomförs som formerna för dokumentationen. 
Utbildning av personalen i brandskydd genomförs inte i enlighet med 
kommunens brandskyddspolicy. 
 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC Kommunal Sektor 
genomfört granskning av rubricerat ärende. 
Syftet med granskningen är att följa upp de tidigare granskningarna för att 
kontrollera om de förbättringsområden som lämnades i granskningarna ovan 
har åtgärdats. 
 
Revisorerna har beslutat  
• Att godkänna PM:et och 
• Att överlämna PM:et till kommunstyrelsen och utbildningsnämnden för 
 beaktande och skriftligt svar senast 2013-06-07 samt 
• Att överlämna granskningsrapporten till kommunfullmäktige för 
 kännedom. 

Beslutsunderlag 
• PM från PwC, Louise Cedemar, daterad 2013-03-07. 
 
____________________ 
 

Beslutet lämnas till 
Revisorerna 
Kommunfullmäktige 
A-K Jakobsson 
J-Å Olsson 
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Uon § 524 Revisionsrapport ”Styrning, uppföljning o ch kontroll 
av verksamheten samt ny politisk organisation” 

Diarienr 
53/13.007 Beslut 

Utbildnings- och omsorgsnämnden diskuterade granskningsrapporten och 
beslutade att ärendet återkommer på nämndens sammanträde 2013-06-11. 
Dessutom lämnar nämnden synpunkter på att även ersättarna borde fått varit 
delaktiga i enkätundersökningen för att få ett bredare underlag. 

Sammanfattning av ärendet  
PwC, Kommunal sektor, har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i 
Älvkarleby kommun genomfört en granskning av nämndernas och 
kommunstyrelsens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten samt 
om den nya politiska organisationen inneburit de effekter som önskats. 
 
Revisorerna har beslutat  
• Att godkänna revisionsrapporten och 
• Att överlämna revisionsrapporten till kommunstyrelsen och utbildnings-
 nämnden för beaktande och skriftligt svar senast 2013-06-30 samt 
• Att överlämna granskningsrapporten till kommunfullmäktige för 
 kännedom. 

Beslutsunderlag 
• Revisionsrapport från PwC, Louise Cedemar, daterad 2013-03-27. 
 
____________________ 
 

Beslutet lämnas till 
Revisorerna 
Kommunfullmäktige 
J-Å Olsson 
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Uon § 525 Delgivning av övriga paragrafer i arbetsu tskottets 
protokoll 

 
Beslut 
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll 2013-04-23 anses delgivna. 
 
____________________ 
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Uon § 526 Ansökan om stadigvarande serveringstillst ånd vid 
Älvkarleö Herrgård 

Diarienr 
46/13.702 Beslut 

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att bifalla ansökan enligt 
förvaltningens förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller ansökan om stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker, 
vin starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid Älvkarleö 
Herrgård med serveringstid mellan kl 11.00 och 02.00. Ansökan avser även 
uteservering. 

Beslutsunderlag 
• Alkoholhandläggare Torsten Ahlén förslår nämnden, i skrivelse daterad  
 2013-04-17, att bifalla ansökan samt att till tillståndet foga följande 
 villkor; 
 Begränsning av antalet personer på serveringsytorna enligt följande: 
 - Huvudbyggnad plan 1: maximalt 65 personer 
 - Huvudbyggnad plan 2: maximalt 65 personer  
 - Dock får högst 70 personer samtidigt finnas i huvudbyggnaden. 
 - Bastubyggnaden: maximalt 30 personer 
 
____________________ 
 

Beslutet lämnas till 
Älvkarleö Herrgård AB 
T Ahlén 
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Uon § 527 Ansökan om stadigvarande serveringstillst ånd vid Uno 
Amigos Pizzeria i Älvkarleby 

Diarienr 
56/13.702 Beslut 

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att bifalla ansökan enligt 
förvaltningens förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller ansökan om stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker, 
vin starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid Uno Amigo 
i Älvkarleby med serveringstid mellan kl 11.00 och 01.00. Ansökan avser 
även uteservering i anslutning till entrén. 

Beslutsunderlag 
• Alkoholhandläggare Torsten Ahlén förslår nämnden, i skrivelse daterad  
 2013-05-02, att bifalla ansökan samt att till tillståndet foga följande 
 villkor; 
 - Högst 30 personer får samtidigt vistas i lokalen. 
 - Uteserveringen ska vara stängd och utrymd senast kl 24.00 fredagar och 
  lördagar samt kl 22.00 övriga dagar. 
 
____________________ 
 

Beslutet lämnas till 
Ibos Pizzeria HB 
T Ahlén 
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Uon § 528 Tertialuppföljning januari-april 2013 
Diarienr 
20/12.704 Beslut 

Nämnden godkänner redovisningen av tertialrapporten januari-april 2013. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Jan-Åke Olsson och kommuncontroller Mona Henriksson 
redovisar budgetprognos för perioden januari-april 2013. 
Prognosen visar en avvikelse mot budget med ca 5 833 mnkr. 

Beslutsunderlag 
• Resultat- och tertialrapport för perioden januari-april 2013 
 
____________________ 

 
 

Uon § 529 Information om överklaganden 
Diarienr 
10/13.611 
40/13.612 

Beslut 
Ärendena kommer att redovisas och behandlas på arbetsutskottets samman-
träde 2013-05-28. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommuncontroller Mona Henriksson informerar nämnden om överklagande 
som inkommit från Älvboda friskola och Lärande i Sverige AB:s skola 
Realgymnasiet. 
Överklagandena gäller ersättningar och försenade utbetalningar. 

 
Beslutet lämnas till 
J-Å Olsson 
M Henriksson 
M Matsson 
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Uon § 530 Delegationsbeslut för april 2013 
Pärm: 
Delegation 
2013 
 

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

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under april 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 § 531 Rapporter 
- Uppföljning av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott och nämnd 
- Uppföljning av arbetsutskottens, nämnder och fullmäktiges beslut 
- Årsplanering 
- Strålskyddsstiftelsen, information om hälsorisker med trådlösa 
 datornätverk 
- Protokoll för Kommunala Pensionärsrådet 2013-02-22 
- Protokoll för Kommunala Handikapprådet 2013-03-26 
- Regionförbundet Uppsala län, aktuellt från välfärd och FoU-stöd 
- Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, nyhetsbrev nr 1 2013 
- Minnesanteckningar från Tallmons gårdsråd 2013-02-21 
- Tjänstemannaberedningen kommuner och landsting, Hur hanterar vi det 
 ökade trycket mot öppenvården i länet? 
- Birgitta Skärberg, utvärdering av utvecklingssamtalsdagar på Rotskärs-
 skolan 
- Kerstin Eriksson rapporterar från Östangårds gårdsråd.  
- Sigrid Bergström rapporterar från samrådsmöte med Jungfruholmens 
 förskola 
- Rose-Marie Westerholm rapporterar från Tallmons gårdsråd 
 
____________________ 
 
 

Uon § 532 Meddelanden 
Meddelanden från förvaltningschef Jan-Åke Olsson; 
- Utbildningsdag för nämnden 2013-05-21 i Älvkarlebyhus samman-
 trädeslokal. Tema är individ- och familjeomsorgen och utbildning. 
- Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-24 § 26 att bevilja ansvars- 
 frihet för utbildnings- och omsorgsnämnden. 
- Skolinspektionen beslutade 2013-05-07 att avsluta ärende gällande 
 uppföljning av beslut om åtgärder för att motverka kränkande behandling 
 vid Bodaskolan i Älvkarleby kommun, dnr 411-2013:2299. 
- Socialstyrelsen har beslutat att tilldela Älvkarleby kommun statsbidrag 
 för utbildningsinsatser under 2013 för Omvårdnadslyftet. 
- IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg tar från och med 2013-06-01 
 över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Därmed är det IVO som 
 utövar tillsyn över hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt 
 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Den nya 
 myndigheten kommer också att ansvara för tillståndsprövning inom dessa 
 områden. 
 
____________________ 
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Uon § 533 Kurser och konferenser 
Genomgång av aktuella kurser och konferenser. Vid intresse att delta 
anmäls detta till sekreteraren. 
 
____________________ 
 

 

Uon § 534 Fördjupad nämndsinformation, Britta Gusta vsson 
 

Beslut 
Nämnden tackar för informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska, MAS, Britta Gustavsson informerar om 
sitt arbete som MAS. Hon har nyligen tillträtt denna tjänst och håller på att 
sätta sig in i allt som det innebär att vara MAS. Hon är dock inte ny i 
kommunen utan har jobbat inom vård- och omsorg i 40 år. 
 
Britta informerar vidare om olika kvalitetsregister de använder sig av, bland 
annat SeniorAllert och Palliativa registret. 
 
Nytt EU-direktiv från 2013-05-01 är att sticksäkra kanyler ej längre går att 
få på recept utan det är en arbetsmiljöfråga, därför kommer inköpen av det i 
framtiden att belasta nämndens budget. 
 
Alla överenskommelser mellan länets kommuner och landstinget finns att 
läsa på kommunens hemsida, under fliken ”Omsorg”. 
 
____________________ 
 
 

 


