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Protokoll för utbildnings- och omsorgsnämnden 
 

Plats: Kommunhuset, Skutskär 

Datum: 2013-02-12 

Tid: 09.00-15.15 

Justering  

Plats: Kommunhuset, Skutskär 

Datum: 2013-02-14 

  

Paragrafer: 437-462 

  

Sekreterare:   

 Gunvor Pettersson  

Ordförande:   

 Anett Aulin  

Justerare: 
 
 
 

 

 Kristina Othén Agneta Lundgren 

ANSLAG / BEVIS 
Utbildnings- och omsorgsnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits 
genom anslag på kommunens officiella anslagstavla. Protokollet förvaras på kommunhuset. 
 
Sammanträdesdatum 2013-02-12  

Datum då anslaget sätts upp   

Datum då anslaget tas ned   

Underskrift   
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 Ordförandens 
signatur 
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signatur 
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Beslutande 

Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Anett Aulin (S)  

Kristina Othén (V)  

Eino Hekkala (S)  

Mona Hansson (KV) 437-441, 443-462 

Annemon Piper (KV)  

Agneta Lundgren (C)  

Staffan Nygren (M)  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 

Kerstin Eriksson (S)  Åsa Strid Andersson (S) 

Katrin Jakobsson (S)  Rose-Marie Westerholm (S) 

Sigrid Bergström (V)  Pernilla Friman (S) 

Kristina Freerks (C)  Patrick Ernesäter (M) 

Bengt Ahlquist (KV) 442 Mona Hansson (KV) 

Övriga närvarande 

Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Bengt Ahlquist (KV) 437-441, 443-461 

Joakim Sjöstrand (MP)  

Ann-Charlotte Ågren (FP)  

Övriga deltagare 
Namn Paragrafer Befattning 

Anna Kronberg 439 Områdeschef 

Marju Sjöberg 439 Områdeschef 
Anna-Karin Wågberg 
Sperring 

440, 446 Individ- och familjeomsorgschef 

Carina Söderström 440 Myndighetschef IFO 

Elisabeth A Holmqvist 461 Områdeschef/Värdegrundsledare 

Maarit Lind 461 Bemanningsassistent 

Eva Skytt 447,448,461 Vård- och omsorgschef 
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GunnMari Nordström 462 Skolchef 

Jan-Åke Olsson  Förvaltningschef 

Gunvor Pettersson  Sekreterare 
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Uon § 437 Godkännande av dagordning 
 Utsänd dagordning fastställs att gälla med följande ändring; 

 
• Punkt nr 5, Framställan om särskild förordnad vårdnadshavare, utgår. 
 
__________________ 

  

 

 
Uon § 438  

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

 __________________ 
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Uon § 439 Verksamhetsinformation, funktionshindrade omsorgen 
 

Beslut 
Nämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Områdeschefer Anna Kronberg och Marju Sjöberg informerar om sina 
verksamhetsområden inom funktionshindradeomsorgen. De innefattat bland 
annat; 
• Personlig assistans 
• Socialpsykiatri, Vallvägen och Sysslan 
• Gruppboenden 
• Daglig verksamhet 
 
Anna och Marju informerar även om svårigheter med att hitta externa 
arbetsplatser till arbetstagarna inom dagligverksamheten. 
 
Anna och Marju önskar tid med nämnden för att redovisa resultat av den 
pågående brukarrevisionen.  
Regionförbundet ledde i höstas ett projekt gällande inflytande och 
genomförandeplaner inom LSS. Resultatet har inte kommit ännu men 
nämnden kommer att informeras om resultatet samtidigt som informationen 
om brukarrevisionen hålls. 
 
____________________ 
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 Uon § 440 Information om arbetssituationen på individ- och 
familjeomsorgen 

 
Beslut 
Nämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottet informerades, 2013-01-29 § 477, av Anna-Karin Wågberg, 
individ- och familjeomsorgschef och Carina Söderström, myndighetschef 
IFO, om den ansträngda arbetssituationen för socialsekreterarna. 
Arbetsutsksottet beslutade då att behandla ärendet på nämndens samman-
träde 2013-02-12. 
 
På nämndens sammanträde lämnar Anna-Karin Wågberg Sperring och 
Carina Söderström en lägesrapport om arbetssituationen inom individ- och 
familjeomsorgen.  
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Uon § 441 Sanktion enligt alkohollagen 9 kap. 17 § 
Diarienr 
99/12.702 Beslut 

Utbildnings- och omsorgsnämnden tilldelar Senad Mehmeti en varning med 
stöd av 9 kap. 17 § punkt 1 på grund av bristande skötsamhet vad gäller 
skatter och avgifter. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller sanktion enligt 9 kap. 17 § alkohollagen för Senad Mahmeti 
som har serveringstillstånd för Tre Små Rum i Skutskär. 

Beslutsunderlag 
• Alkoholhandläggare Torsten Ahlén redovisar förslag till beslut i 

skrivelse daterad 2012-12-31. 

Beslutet lämnas till  
S Mahmeti 
T Ahlén, individ- och familjeomsorgen 
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 Uon § 442  Sanktion enligt alkohollagen 9 kap. 17 § 
Diarienr 
12/11.702 Beslut 

Utbildnings- och omsorgsnämnden tilldelar Sinh Nguyen en varning med 
stöd av 9 kap. 17 § punkt 1 och 2 på grund av bristande skötsamhet vad 
gäller skatter och avgifter samt olaglig omförpackning av alkoholdryck. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller sanktion enligt 9 kap. 17 § alkohollagen för Sinh Nguyen 
som har serveringstillstånd för Restaurang Skutan i Skutskär. 

Beslutsunderlag 
• Alkoholhandläggare Torsten Ahlén redovisar förslag till beslut i 

skrivelse daterad 2012-12-31. 
 
På grund av jäv deltar inte Mona Hansson (KV) i handläggningen i detta 
ärende. 

Beslutet lämnas till  
S Nguyen 
T Ahlén, individ- och familjeomsorgen 
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 Uon § 443 Sanktion enligt alkohollagen 9 kap. 17 §  
Diarienr 
11/11.702 Beslut 

Utbildnings- och omsorgsnämnden tilldelar Älvkarleby Lax o Vilt AB en 
varning med stöd av 9 kap. 17 § punkt 1 på grund av bristande skötsamhet 
vad gäller skatter och avgifter. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller sanktion enligt 9 kap. 17 § alkohollagen för Älvkarleby Lax 
o Vilt AB som har serveringstillstånd för Älvkarleby Turist & Konferens-
hotell. 

Beslutsunderlag 
• Alkoholhandläggare Torsten Ahlén redovisar förslag till beslut i 

skrivelse daterad 2012-12-31. 

Beslutet lämnas till  
Älvkarleby Lax o Vilt AB 
T Ahlén, individ- och familjeomsorgen 
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 Uon § 444 Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen 2013 
Diarienr 
1/13.702 Beslut 

Utbildnings- och omsorgsnämnden antar förslaget till tillsynsplan enligt 
alkohol- och tobakslagen 2013. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 9 kap. 2 § tredje stycket alkohollagen (2010:1622) ska varje kommun 
upprätta en plan för tillsynsverksamhet och ge in denna till Länsstyrelsen. 
 
Av praktiska skäl bör även en plan upprättas för tillsynen enligt tobakslagen 
(1993:581).  

Beslutsunderlag 
• Alkoholhandläggare Torsten Ahlén redovisar förslag till tillsynsplan 

enligt alkohollagen och tobakslagen för år 2013 i skrivelse daterad 
2012-12-28. 

Beslutet lämnas till  
T Ahlén, individ- och familjeomsorgen 
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 Uon § 445 Rapport angående tillsynsverksamheten enligt alkoho l- 
och tobakslagarna 2012 

Diarienr 
8/13.702 Beslut 

Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av tillsyns-
verksamheten avseende år 2012. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildnings- och omsorgsnämnden antog 2012-02-13 § 235 en tillsynsplan 
avseende år 2012. Denna plan har följts, dock har vissa insatser tidsmässigt 
förskjutits något. 

Beslutsunderlag 
Alkoholhandläggare Torsten Ahlén redovisar hur tillsynsverksamheten 
enligt alkohol- och tobakslagarna följts under år 2012 i skrivelse daterad 
2013-01-14 

Beslutet lämnas till  
T Ahlén, individ- och familjeomsorgen 
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 Uon § 446 Ansökan om anslag för år 2013 från Familjeslanten 
Diarienr 
97/12.753 Beslut 

Utbildnings- och omsorgsnämnden beviljar föreningen Familjeslanten 
verksamhetsbidrag med 30 000 kronor för verksamhetsåret 2013. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreningen Familjeslanten ansöker i skrivelse, daterad 2012-10-30,  
om anslag om 30 000 kronor eller mer för verksamhetsåret 2013. 

 
Familjeslanten är en oberoende ideell förening vars huvudsakliga verk- 
samhet är att stödja och hjälpa människor att hitta lösningar i hushålls- 
ekonomiska frågor. 
 
Familjeslanten startade i slutet av 90-talet och föreningens frivilliga och  
ideella karaktär bedömdes vara ett viktigt komplement till kommunens  
resurser. 
 
Familjeslanten tillhandahåller tjänster till Individ och familjeomsorgen i 
form av exempelvis budgetrådgivning eller skuldsanering och verksam- 
heten är öppen för alla som känner att de har behov av rådgivning i 
hushållsekonomiska frågor.  
Familjeslanten har nära kontakter med banker, fackföreningar, hyres-
gästföreningen, bostadsföretagen, olika myndigheter etc. 
 
Under 2013 avser Familjeslanten bland annat att starta ett projekt med åtgärder 
för ungdomar med nya skulder hos kronofogden. En betydande del av 
verksamheten avser, förutom skuld/budgetrådgivning, information om ekonomi 
på föreningsmöten, skolor mm. 

Beslutsunderlag 
• Ansökan om anslag för år 2013 från Familjeslanten. 
• Tjänsteskrivelse med förslag till beslut, daterad 2013-01-28, från 

individ- och familjeomsorgschef Anna-Karin Wågberg-Sperring 

Beslutet lämnas till  
Familjeslanten 
A-K Wågberg, individ- och familjeomsorgen 
M Henriksson 
M Matsson 
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 Uon § 447 Stimulansbidrag angående utbildning till värdegrund s-
ledare 

Diarienr 
47/11.739 Beslut 

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att ansöka om stimulansbidrag 
för värdegrundsledare samt att förberedandet av införande av lokal 
värdegrund fortsätter enligt handlingsplanen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett statsbidrag utgår från Socialstyrelsen med syfte att varje kommun ska 
fortsätta med sitt värdegrundsarbete. 

Beslutsunderlag 
• Ansökan till Socialstyrelsen där Älvkarleby kommun söker ”Statsbidrag 

för ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet 
inom äldreomsorgen. 

• Tjänsteskrivelse, daterad 2012-01-16, från vård- och omsorgschef Eva 
Skytt 

Beslutet lämnas till  
E Skytt 
J-Å Olsson 
M Henriksson 
M Matsson 
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 Uon § 448 Vårdtyngdssituationen i ordinärt och särskilt boend e 
Pärm i arkivet 
 Beslut 

Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av vårdtyngds-
situationen i ordinärt och särskilt boende. 

Sammanfattning av ärendet 
Aktuell lägesbeskrivning från Älvkarlebyområdet, Team Tallmon och 
Hemtjänsten Centrum. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse, daterad 2013-01-21, från vård- och omsorgschef Eva 

Skytt 

Beslutet lämnas till  
E Skytt 
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 Uon § 449 Taxor och avgifter för utbildnings- och omsorgs-
nämnden 

Diarienr 
90/12.706 Beslut 

Kommunfullmäktige föreslås godkänna förslaget till taxor och avgifter 
gällande kostavgift mm för perioden 2013-04-01 t o m 2014-03-31.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Jan-Åke Olsson redovisar förslag till taxor och avgifter 
gällande kostavgift mm för perioden 2013-04-01 t o m 2014-03-31. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till taxor och avgifter gällande kostavgift mm för perioden 2013-

04-01 t o m 2014-03-31. 

Beslutet lämnas till  
Kommunfullmäktige 
J-Å Olsson 
E Skytt 
M Henriksson 
M Matsson 
K Henriksson 
K Thorsell 
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 Uon § 450 Bidrag till fristående grundskolor, Älvboda friskol a i 
Skutskär 

Diarienr 
10/13.611 Beslut 

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2013 
för Älvboda friskola i Skutskär enligt förvaltningens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Framräknat bidrag till fristående grundskolor grundat på Älvkarleby 
kommuns kostnader för skolverksamhet. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningen, daterad  

2013-01-16. 
 

Huvudmännen för de fristående grundskolorna får överklaga en kommuns 
beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol. Separata beslut 
med diarienummer ska därför fattas för varje fristående grundskola. 

Beslutet lämnas till  
Älvboda friskola (Bilaga: Hur man överklagar) 
J-Å Olsson 
G Nordström 
M Matsson 
M Henriksson 
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 Uon § 451 Bidrag till fristående grundskolor, Prolympia i Gäv le 
(Ulno AB) 

Diarienr 
11/13.611 Beslut 

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2013 
för Prolympia i Gävle (Ulno AB) enligt förvaltningens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Framräknat bidrag till fristående grundskolor grundat på Älvkarleby 
kommuns kostnader för skolverksamhet. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningen, daterad 

2013-01-16. 
 

Huvudmännen för de fristående grundskolorna får överklaga en kommuns 
beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol. Separata beslut 
med diarienummer ska därför fattas för varje fristående grundskola. 

Beslutet lämnas till  
Prolympia i Gävle (Bilaga: Hur man överklagar) 
J-Å Olsson 
G Nordström 
M Matsson 
M Henriksson 
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 Uon § 452 Bidrag till fristående grundskolor, Engelska skolan  i 
Gävle 

Diarienr 
12/13.611 Beslut 

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2013 
för Engelska skolan i Gävle enligt förvaltningens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Framräknat bidrag till fristående grundskolor grundat på Älvkarleby 
kommuns kostnader för skolverksamhet. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningen, daterad  

2013-01-16. 
 

Huvudmännen för de fristående grundskolorna får överklaga en kommuns 
beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol. Separata beslut 
med diarienummer ska därför fattas för varje fristående grundskola. 

Beslutet lämnas till  
Engelska skolan i Gävle (Bilaga: Hur man överklagar) 
J-Å Olsson 
G Nordström 
M Matsson 
M Henriksson 
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 Uon § 453 Delgivning av övriga paragrafer i arbetsutskottets 
protokoll 

 
Beslut 
Övriga paragrafer i protokollet anses delgivna. 

Sammanfattning av ärendet 
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll 2013-01-29 delges nämnden. 
 
________________ 
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 Uon § 454 Budget 2012-2014 
Diarienr 
97/11.704 Beslut 

Nämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Jan-Åke Olsson informerar om budget 2012-2014. 

Beslutsunderlag 
• Presentationsunderlag för Budget 2012-2014 

 
___________________ 
 

 

 Uon § 455 Bokslut 2012 
Diarienr 
97/11.704 Beslut 

Nämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Jan-Åke Olsson informerar om textdelen i bokslut för år 
2012. Sifferdelen kommer att redovisas på arbetsutskottets sammanträde 
2013-02-19. 

Beslutsunderlag 
• Bokslut 2012 
 
__________________ 
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Uon § 456 Val av representanter till kommunens förs koleområden  
 

Beslut 
De som representerar nämnden i skolornas samrådsgrupper utses att vara 
kontaktpolitiker även för förskoleområderna.  
 
Södra området:  Clarrie Leim och Pernilla Friman 
Boda: Åsa Strid Andersson och Staffan Nygren 
Jungfruholmen: Sigrid Bergström och Bengt Ahlquist 

Sammanfattning av ärendet 
Förskoleområderna Boda, Jungfruholmen och Sörgärdet har bildat egna 
samrådsgrupper. Tidigare hade skolan och förskoleområderna gemensamma 
samrådsgrupper. 

Beslutet lämnas till  
A Wenngren Muhr 
A Freme 
K Lundqvist 
M Samuelsson 



  
 Utbildnings- och omsorgsnämnden Sida 
 2013-02-12 22 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 Uon § 457  Delegationsbeslut för december 2012 och januari 201 3 
Pärm: 
Delegation 
2012 och 2013 
 

Beslut 
Redovisningen av delegationsbesluten för december 2012 och januari 2013 
godkänns och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet  
Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under december 2012 och 
januari 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 § 458 Rapporter 
  

• Uppföljning av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott och nämnd 
• Uppföljning av arbetsutskottens, nämnder och fullmäktiges beslut 
• Årsplanering 
• Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län (TKL) 

protokoll från extra insatt möte gällande länsgemensam psykiatri-
överenskommelse 2012-11-13 

• Ansökan till Arbetsmiljöverket om förlängd åtgärdstid gällande 
ombyggnation av toalettutrymme vid Östangårds äldreboende 

• Skolinspektionens beslut att avsluta tillsynsärende gällande riktad tillsyn 
av huvudmännens klagomålshantering i Älvkarleby kommun 

• Arbetmiljöverket, beslut att tidpunkt för ikraftträdande för ombyggnation 
av Östangård ska ske 2013-07-01. 

• Protokoll för Kommunala Handikapprådet 2012-11-26 
• Protokoll från Östangårds gårdsråd 2012-11-27 
• Protokoll från samrådsmöte Bodaskolan 2012-11-27 
• Minnesanteckningar från Tallmons Gårdsråd 2012-11-29 
• Protokoll för Kommunala Pensionärsrådet 2012-11-30 
• Protokoll från skolans IT-grupp 2013-01-15 
• Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 12:62, Ersättningar vid 

familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar mm 
• SKL, cirkulär 12:63, Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner 

enligt SoL för år 2013 
• SKL, cirkulär 12:64, Ersättningar till kontaktperson och 

konfaktfamilj/stöd- familj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2013 
• SKL. cirkulär 12:73, Tre överenskommelser inom socialtjänst och hälso- 

och sjukvård 
• SKL, cirkulär 13:2, Synpunkter på Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och 
bemanning  i särskilda boenden (SOSFS 2012:12) 

• SKL, överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till riktade 
insatser inom området psykisk ohälsa 2013 (finns att läsa på kontoret) 

• SKL, överenskommelse för 2013 mellan staten och SKL om stöd till en 
evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten (finns att läsa 
på kontoret) 

• Sigrid Bergström (V), Bengt Ahlquist (KV) och Eino Hekkala (S) 
rapporterar från möten med samrådsgruppen på Jungfruholmen 
respektive gårdsrådet på Fyrklövern. 
 

__________________ 
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 Uon § 459 Meddelanden 
 

Meddelanden från förvaltningschef Jan-Åke Olsson. 
• Områdeschef/Värdegrundsledare Elisabeth A Holmqvist tar från och med 

2013-02-01 över ansvaret för Anhörigstöd från Lena Carlsson. 
• Socialstyrelsens beslut att avsluta ärendet gällande tillsyn av HVB-

hemmet Vega. 
• Ärende gällande avstängning av elev i frivillig skolform är nu avslutat. 
 
__________________ 
 
 
 

Uon § 460 Kurser och konferenser 
 Aktuella kurser och konferenser gicks igenom och vid intresse att delta 

anmäls detta till sekreteraren. 
 
________________ 
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 Uon § 461 Värdegrundsinformation  
Diarienr 
47/11.739 Beslut 

Nämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Områdeschef/Värdegrundsledare Elisabeth A Holmqvist och bemannings-
assistent Maarit Lind informerar om den värdegrundsutbildning som just 
genomförts, i cirkelform, för all tills vidare anställd personal inom vård- och 
omsorg.  
En del av det som framkommit vid träffarna med personalen är bland annat 
att de har önskemål om: 
• En närmare kontakt och dialog med nämnden 
• En tydligare information från politisk nivå, om målen för verksamheten 
 
Värdegrunden visar inriktningen på verksamheten och ska finnas med rent 
praktiskt i det dagliga arbetet genom tankar och handlingar. 
I värdegrunden finns ett uppdrag och det uppdraget är att stödja varje 
enskild person att leva som han/hon vill och kan. 
De har gemensamt beslutat att värdeorden för vård och omsorg i Älvkarleby 
kommun är; 
• Självbestämmande 
• Meningsfullhet 
• Trygghet 
• Respekt 
• Delaktighet 
• Bemötande 
 
Nämnden fick även göra en praktisk övning på ordet trygghet. 

Beslutsunderlag 
• Sammanställning av värdegrundsutbildningen hösten/vintern 2012/13. 

Beslutet lämnas till  
E Skytt 
E Holmqvist 
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 Uon § 462 Uppföljning av Skolinspektionens rapport 
Diarienr 
96/11.600 Beslut 

Nämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen genomför regelbundet tillsyn i alla kommuner för att 
granska skolväsendet. Tillsyn genomförs samtidigt i de fristående skolor 
som finns i kommunen. 
Skolinspektionen genomförde tillsynen i Älvkarleby kommun under hösten 
2012 och våren 2013. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2013-01-29 § 494 att redovisa ärendet på 
nämndens sammanträde 2013-02-12. 
 
Skolchef GunnMari Nordström redovisar Skolinspektionens syfte och mål 
med tillsynen samt Skolinspektionens slutrapport. 

Beslutsunderlag 
• Skolinspektionens beslut efter tillsyn i Älvkarleby kommun, daterad 

2013-01-18. 

Beslutet lämnas till  
G Nordström 

 


