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Sammanträdesdatum 2019-09-10
Datum då anslaget sätts upp
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Utbildnings- och omsorgsnämnden Sida
2019-09-10 2

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Jenny Dahlberg (S)
Jan-Åke Olsson (S)
Mikael Ybert (S)
Agneta Lundgren (C)
Michaela Steadson (V)
Eva Sidekrans (M) 139-149, 153-154, 160
Mona Hansson (KV) 139-150, 153-154, 156, 160-161
Marianne Nygren (KD)
Sandra Andersson (SD)
Kurt Törnblom (SD)

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot
Björn Larsson (S) Gunn Johansson (C)
Anna Högberg (M) 150-152, 155-159, 161-163 Eva Sidekrans (M)

Maj-Britt Jakobsson (SD) 151-152, 155, 157-159, 162-
163

Mona Hansson 
(KV)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Rose-Marie Westerholm (S)
Britta Gustavsson (S)
Anna Högberg (M) 139-149, 153-154, 160
Maj-Britt Jacobsson (SD) 139-150, 153-154, 156, 160-161

Övriga deltagare
Namn Paragrafer Befattning

Lena Isokivelä

Tf förvaltningschef individ- och 
familjeomsorgen, vård och 
omsorg, övergripande adminis-
tration

Per-Anders Olsson Tf förvaltningschef utbildning
Claudia Forsberg 140-145 IFO-chef
Jenny Mattson Tenser 141 Familjerättssekreterare
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Utbildnings- och omsorgsnämnden Sida
2019-09-10 3

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Torsten Ahlén 144-145 Alkoholhandläggare

Louise Cedemar 154 Chef för administration och 
kommunikation

Erik Klippmark 156 Utredare
Malin Persson 156 Kommunsekreterare

Martin Andaloussi 161 Chef för Näringsliv, Arbets-
marknad och Integration (NAI)

Christina Andersson 160 Enhetschef barn och familj
Peter Stenberg 160 Enhetschef LSS, område 2
Eva-Lena Larsson 160 Enhetschef LSS, område 1
Ingela Hedqvist 160 Enhetschef hemtjänsten centrum
Ingegerd Hansson 160 Rektor på Rotskärsskolan 7-9
Camilla Törnlund Nygren 160 Rektor på Bodaskolan
Ann-Margret Åleskog 160 Rektor F-6 och särskolan
Helene Lindström 160 Kulturskolechef & dramapedagog
Gunvor Petterson Nämndsekreterare
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-09-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 139 Godkännande av dagordning

Beslut
Utsänd dagordning fastställs att gälla med följande ändring och tillägg:

Utgår:
 Punkt nr 6, anmälan av nya frågor för beredning i Au.

Tillägg:
 Rutin för jourtelefon.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-09-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 140 Anmälan av ordförandebeslut

Beslut
Ärendet anses anmält.

Sammanfattning av ärendet
1. Anmälan om ett omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU av 

xxx har skett 2019-08-10.
Beslutet taget av Eva Sidekrans.

2. Beslut enligt 11 § LVU avseende hur vården ska anordnas och var den 
unge ska vistas.
Beslutet som fattats avser placering enligt 11 § LVU med anledning av 
placering till familjehem för xxx.
Beslutet taget 2019-08-10 av Eva Sidekrans.

3. Anmälan om ett omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU av xxx har 
skett 2019-08-30.
Beslutet taget av Michaela Steadson.

4. Beslut enligt 11 § LVU avseende hur vården ska anordnas och var den 
unge ska vistas.
Beslutet som fattats avser placering enligt 11 § LVU med anledning av 
placering till familjehem för xxx.
Beslutet taget 2019-08-30 av Michaela Steadson.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-09-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 141 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 
andra stycket Föräldrabalken (FB)

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar med stöd av 2 kap. 7 § andra 
stycket Föräldrabalken att lägga ner faderskapsutredningen gällande xxx.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § andra 
stycket Föräldrabalken gällande xxx.

Beslutsunderlag
 Utredning från familjerätten, daterad 2019-07-15. 

Handläggare: Familjerättssekreterare Jenny Mattsson Tenser.

____________________
Beslutet lämnas till
Vårdnadshavare
Individ- och familjeomsorgen
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-09-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 142 Kompetenskrav inom individ- och familjeomsorgen
Diarienr
2018/103.022 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden bedömer att det pågående arbetet med 
kompetenskravet inom individ- och familjeomsorgen är i linje med 
nämndens beslut.
Ärendet återkommer med ny redovisning på nämndens sammanträde 
2019-12-10.

Sammanfattning av ärendet
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutade 2019-06-12 § 120 att ge 
förvaltningen i uppdrag att gå vidare med att utveckla kompetensen inom 
individ- och familjeomsorgen och att redovisa tidplan och uppdatering om 
hur arbetet fortskrider vid nämndens sammanträde 2019-09-10.  Målet är en 
rättssäker och stabil verksamhet med hög kvalitet. 

IFO-chef Claudia Forsberg redovisar en tidplan som hon tillsammans med 
enhetschefer Christina Andersson, Cecilia Vainio och Åsa Larsson gjort för 
att se över kompetenskraven inom respektive enhet inom individ- och 
familjeomsorgen.

IFO-chefen uppdaterar nämnden om pågående kompetensutvecklings-
insatser, i enlighet med nationella och regionala satsningar, såsom våld i 
nära relation, psykisk ohälsa, samt hederskultur. Vissa insatser täcks av 
statliga medel.
 
Beslutsunderlag
 Skrivelse från IFO-chef Claudia Forsberg med tidplan för respektive 

enhet inom IFO, daterad 2019-08-21.
 Reviderad (2019-08-28) tidplan. 

____________________
Beslutet lämnas till
IFO-chef C Forsberg
Enhetschefer IFO
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-09-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 143 Rutin för jourtelefon
Diarienr
2019/102.750 Beslut

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram rutiner till politiker som har 
socialjour. Där ska bland annat inställelsetid och användande av jourtelefon 
ingå.

Sammanfattning av ärendet
Eva Sidekrans (M) önskar veta vilka rutiner som gäller för jourtelefon.

IFO-chef Claudia Forsberg informerar att en rutin för inställelsetid och 
användande av jourtelefon ska delges de politiker som har beredskap för att 
säkerställa att uppdraget genomförs på rätt sätt.

____________________
Beslutet lämnas till
IFO-chef C Forsberg
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-09-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 144 Ansökan om serveringstillstånd vid Sågarbo herrgård
Diarienr 
2019/73.702 Beslut 

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att bevilja xxx 
tillstånd att vid Sågarbo Herrgård servera vin och starköl till slutna sällskap 
enligt alkoholhandläggare Torsten Ahléns förslag med följande revidering: 
 Högst 20 gäster får samtidigt uppehålla sig i lokalen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller ansökan om stadigvarande tillstånd att servera vin och starköl 
till slutna sällskap vid Sågarbo Herrgård med serveringstid mellan kl 18.00 
och 24.00. Ansökan avser även uteservering. 

Alkoholhandläggare Torsten Ahlén föreslår i tjänsteskrivelse nämnden 
besluta bifalla ansökan med följande villkor: 
 Högst 20 personer får samtidigt uppehålla sig i lokalen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från alkoholhandläggare Torsten 

Ahlén, daterad 2019-07-23. 

____________________ 
Beslutet lämnas till 
Sökanden 
Alkoholhandläggare T Ahlén 
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-09-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 145 Handhavande av kommunens uppgifter enligt ny 
tobakslag samt taxor och anmälningsavgifter om tobak 
och liknande produkter

Diarienr
2019/22.702 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar enligt Eva Sidekrans yrkande 
att ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare utredning av 
kostnader för taxor för ansöknings- och anmälningsavgifter enligt lag om 
tobak och liknande produkter samt att utreda möjligheten om ansökan av 
tillfälliga tillstånd (säsong) kan beviljas.
Dessutom får förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till kostnader av 
tillsynsavgifter.

Sammanfattning av ärendet
Riksdagen har antagit en ny lag som samlar regelverken om tobak, 
e-cigaretter och örtprodukter avsedda för rökning. Den nya lagen – 
lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter - ersätter tobakslagen 
(1993:581) och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter mm. Dessutom 
omfattar den nya lagen örtprodukter avsedda för rökning; huvudsakligen i 
vattenpipor.

Lagstiftningen medför att kommunen åläggs ett antal delvis nya 
arbetsuppgifter. Bland annat tillståndsplikt för tobakshandlare, möjlighet att 
återkalla sådant tillstånd, utökade rökfria områden och tillsynsansvar för 
örtprodukter avsedda för rökning. Det ankommer sedan på kommunen att 
bestämma vilken/vilka nämnder som skall ansvara för de lagreglerade 
verksamheterna.

Enligt hittillsvarande ansvarsfördelning handhar Utbildnings- och 
omsorgsnämnden registrering av och tillsyn över de ställen som säljer 
tobaksvaror och e-cigaretter med påfyllningsbehållare. Det framstår därför 
som naturligt att denna nämnd får handlägga det nya tillståndsförfarandet 
för tobaksförsäljarna, samt att nämnden även fortsättningsvis ombesörjer 
tillsynen över försäljningen av tobak och e-cigaretter mm, samt rökfriheten 
på de serveringsställen som har tillstånd enligt alkohollagen. Likaså bör 
nämnden behålla anmälningsförfarandet när det gäller e-cigaretter.

Samhällsbyggnadsnämnden har hittills ombesörjt tillsynen över rökfria 
lokaler som inte omfattas av serveringstillstånd enligt alkohollagen, 
samt övriga inom- och utomhusytor som enligt lag skall vara rökfria.
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-09-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Ovanstående ansvarsfördelning mellan Utbildnings- och omsorgs-
nämnden och Samhällsbyggnadsnämnden framstår som lämplig även i 
framtiden.

Arbetsutskottet beslutade 2019-08-27 § 171 att ge alkoholhandläggare 
Torsten Ahlén i uppdrag att ta fram en komplettering gällande taxor för 
ansöknings- och tillsynsavgifter och redovisa den på nämndens samman-
träde 2019-09-10.

Alkoholhandläggare Torsten Ahlén informerar om ärendet och redovisar 
förslag till taxor och anmälningsavgifter enligt lag om tobak och liknande 
produkter. Utifrån beräkning av arbetsinsats och övriga kostnader föreslås 
följande belopp:
 Ansökan om att få bedriva parti- eller detaljhandel med tobaksvaror:  

6 000:- kronor.
 Anmälan av försäljning av elektroniska cigaretter: 1 000:- kronor.

Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Sidekrans (M) yrkar på återremiss av ärendet för ytterligare utredning 
av kostnader för taxor för ansöknings- och anmälningsavgifter enligt lag om 
tobak och liknande produkter samt att utreda möjligheten om ansökan av 
tillfälliga tillstånd (säsong) kan beviljas.  

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut gällande handhavande av 

kommunens uppgifter enligt ny tobakslag, från alkoholhandläggare 
Torsten Ahlén, daterad 2019-07-29.

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut gällande ansöknings- och 
anmälningsavgifter enligt lag om tobak och liknande produkter, från 
alkoholhandläggare Torsten Ahlén, daterad 2019-08-30.

____________________
Beslutet lämnas till
Alkoholhandläggare T Ahlén
IFO-chef C Forsberg
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-09-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 146 Regional överenskommelse - riskbruk missbruk 
beroende

Diarienr
2019/95.759 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag att 
fastställa överenskommelse gällande riskbruk, missbruk och beroende i 
Uppsala län.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) SoL,5 kap 9a§ och Hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30) HSL 16 kap. 3 §, är landsting och kommuner 
skyldiga att ingå en gemensam överenskommelse om samarbete kring 
personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande 
medel, läkemedel, dopningsmedel samt spel om pengar.
Kommunerna fick från årsskiftet 2018 ett utvidgat ansvar för att även 
förebygga och motverka missbruk av spel om pengar bland barn och unga. 
Hälso- och sjukvårdens ansvar för barns behov av information, råd och stöd 
om förälder (eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor med) 
missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel, utökas så att 
det även gäller vid spelproblem.

Denna länsövergripande överenskommelse ska ligga till grund för lokal 
samverkan mellan länets kommuner och Region Uppsala och syftar till att 
tydliggöra ansvarsfördelning och stärka samverkan mellan kommunerna och 
Region Uppsala samt utgöra grund för lokala rutiner.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från Annelie Stenbäck, strateg 

folkhälsa och närvård, daterad 2019-08-19.
 Överenskommelse med länets kommuner och Region Uppsala, daterad 

2018-11-30.

Barnperspektivet
 Barnperspektivet är särskilt beaktat.

____________________
Beslutet lämnas till
Region Uppsala
IFO-chef C Forsberg
Strateg A Stenbäck
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-09-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 147 Avtal om SUF Kunskapscentrum
Diarienr
2019/96.759 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att även fortsatt nyttja SUF 
Kunskapscentrum genom att ingå avtal med Region Uppsala och länets 
kommuner.

Sammanfattning av ärendet
SUF1 kunskapscentrum startade som projekt, finansierat av Allmänna 
arvsfonden med Regionförbundet i Uppsala län som huvudman. I 
januari, 2017 övergick det till permanent verksamhet organiserat till 
Hälsa och habilitering, numer verksamhetsområde Funktionshinder, 
Nära vård och hälsa, Region Uppsala.
SUF kunskapscentrum bidrar till kunskaps- och metodutveckling 
rörande anpassat föräldraskapsstöd riktat till föräldrar som har 
intellektuell funktionsnedsättning och/eller andra kognitiva 
svårigheter som påverkar föräldraförmågan.
Genom att erbjuda och bistå yrkesverksamma kunskapsunderlag och 
metodutveckling i deras arbete med barn och föräldrar där någon av 
föräldrarna har intellektuell funktionsnedsättning och/eller andra kognitiva 
svårigheter syftar samägandet till jämlika levnadsvillkor för familjer där 
någon av föräldrarna har dessa svårigheter som påverkar föräldraförmågan.

Avtalets syfte är att fastställa ledning, bemanning och finansiering för 
förverkligande av verksamhet och målsättningar i enlighet med VIS2-
dokumentet Riktlinje för samverkan gällande SUF-Kunskapscentrum.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från Annelie Stenbäck, strateg 

folkhälsa och närvård, daterad 2019-08-19.

Barnperspektivet
 Barnperspektivet är beaktat då arbetet som avtalet är kopplat till bidrar till 

att stärka föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning och/eller andra 
kognitiva svårigheter i sin föräldraroll.

____________________ 
Beslutet lämnas till
Region Uppsala
IFO-chef C Forsberg
Strateg A Stenbäck

1 SUF (samverkan, utveckling, föräldraskap)
2  VIS (vård i samverkan)
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-09-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 148 Överenskommelse om samverkan kring personer med 
psykisk funktionsnedsättning

Diarienr
2019/97.738 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag att 
fastställa överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) SoL,5 kap 8a§ och Hälso- och 
sjukvårdslagen 2017:30 16 kap 3 § ska landstinget ingå en överens-
kommelse med kommunen om ett samarbete i fråga om personer med 
psykisk funktionsnedsättning.
Denna överenskommelse ersätter en tidigare liknande men denna har en 
tydligare terminologi samt förtydligar de inblandade aktörernas ansvar 
och samverkansområden. Överenskommelsen ska också tydligare stärka 
målgruppens möjlighet till delaktighet, och rätt vård och behandling.

Revisionen har även klargjort att överenskommelsen ska ligga till grund för 
lokal samverkan mellan länets kommuner och Region Uppsala samt 
beaktas vid tillfälliga projekt och uppdrag så att insatserna för målgruppen 
samordnas.

Överenskommelsen ska hanteras och fastställas av respektive huvudmans 
politik/ledning efter beslut i TML HSVO.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från Annelie Stenbäck, strateg 

folkhälsa och närvård, daterad 2019-08-19.
 Överenskommelse med Region Uppsala och länets samtliga kommuner 

om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning.

Barnperspektivet
 Överenskommelsens målgrupp är personer med psykisk funktions-

nedsättning, i alla åldrar, som har behov av insatser från båda huvud-
männen. Barnperspektivet beaktas särskilt både gällande ansvars-
fördelning samt genomförande.

____________________
Beslutet lämnas till
Region Uppsala
Strateg A Stenbäck
Enhetschefer
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-09-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 149 Medborgarförslag om Skärgårdens förskola i Gårdskär
Diarienr
2018/137.719 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse 
medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har skickat ett medborgarförslag om Skärgårdens 
förskola i Gårdskär till utbildnings- och omsorgsnämnden för beredning.
I medborgarförslaget föreslås att förskoleverksamheten även i fortsättningen 
ska vara kvar i Gårdskär ”med välkänt gott renommé”.

Arbetsutskottet beslutade 2019-05-27 § 129 att ge förvaltningen i uppdrag 
att till arbetsutskottets sammanträde 2019-07-02 ta fram ett tydligt 
ekonomiskt underlag, konsekvensbeskrivningar av olika åtgärder och 
förslag till beslut avseende Skärgårdens förskola.

Tf förvaltningschef Per-Anders Olsson hänvisade då i tjänsteskrivelse, 
daterad 2019-06-24, till det underlag förvaltningen tagit fram där 
konsekvenserna av att sammanföra förskoleverksamheten Skärgården till 
Tallbackens förskola redovisas.

Arbetsutskottet beslutade 2019-07-02 § 157 att ärendet åter tas upp för 
beredning på arbetsutskottets sammanträde 2019-08-27.

Svar på medborgarförslag
Utbildnings- och omsorgsnämnden delar uppfattningen om att Gårdskärs 
förskola är en bra verksamhet både för barn, familjer och bygden som 
helhet. Nämnden tackar för synpunkterna och informerar att i nuläget finns 
inga planer på att stänga verksamheten.

Beslutsunderlag
 Remiss från kommunstyrelsen, daterad 2018-12-19, med bifogat 

medborgarförslag.
 Tjänsteskrivelse från tf förvaltningschef Per-Anders Olsson, daterad 

2019-08-20.

Barnperspektivet
 Alla barn har rätt till likvärdig skola där utbildning och utveckling sätts i 

det främsta rummet.
__________________
Beslutet lämnas till
Kommunfullmäktige
Tf förvaltningschef P-A Olsson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-09-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 150 Remiss från JO (Riksdagens ombudsmän) med 
begäran om upplysningar och yttrande, dnr 4742-2019

Diarienr
Uon 2019/1. Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till 
yttrande med tillägget att nämnden konstaterar att det i underlaget saknats 
en sekretessprövning med beslut och besvärshänvisning samt att ärendet ej 
hanterats skyndsamt.

Sammanfattning av ärendet
JO har skickat en remiss till Utbildnings- och omsorgsnämnden där de 
uppmanas att lämna upplysningar om och yttra sig över anmälan och 
handläggningen där en vårdnadshavare framfört klagomål mot Utbildnings- 
och omsorgsnämnden i Älvkarleby kommun med anledning av hand-
läggningen av dennes begäran om utlämnande av allmänna handlingar. 

I ärendet har förvaltningen så skyndsamt det gått utifrån rådande 
omständigheter lov och ledigheter hos personal försökt tillmötesgå VH. 
Enligt tryckfrihetsförordningen 2 kap. 15 så anger denna att den som begär 
ut en allmän handling som får lämnas ut ska genast eller så snart det går få 
ta del av handlingen, det har inte tillmötesgåtts. Det står i 15§ att om en 
handling inte kan tillhandahållas utan att en sådan del av handlingen som 
inte får lämnas ut röjs, ska den i övriga delar göras tillgänglig för sökanden i 
avskrift eller kopia; i detta fall fick i första steget VH ta del av utredning där 
känsliga uppgifter (röjande av identitet) var överstrukna.

Tf förvaltningschef Per-Anders Olsson redovisar förslag till beslut i ärendet.

Beslutsunderlag
 Remiss från JO (Riksdagens ombudsmän) med begäran om upplysningar 

och yttrande, daterad 2019-07-23.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från tf förvaltningschef 

Per-Anders Olsson, daterad 2019-08-28. 

____________________
Beslutet lämnas till
JO (Riksdagens ombudsmän)
Tf förvaltningschef P-A Olsson

16



Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-09-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 151 Revisionsrapport "Granskning av utbildnings- och 
omsorgsnämndens ledning, styrning och uppföljning"

Diarienr
2019/61.007 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens 
förslag till vidtagna och planerade åtgärder och överlämna detta till 
revisorerna. 

Sammanfattning av ärendet
I revisionsrapporten ”Granskning avseende utbildnings- och omsorgs-
nämndens styrning, ledning och uppföljning”, mars 2019, framgår ett antal 
förbättringsområden/brister. Älvkarleby kommuns revisorer önskar ett 
skriftligt svar från Utbildnings- och omsorgsnämnden, senast 2019-10-01, 
där det ska framgå hur nämnden avser att åtgärda dessa. De rekommenda-
tioner som lämnas till nämnden är att:

 analysera orsaker till det ekonomiska underskottet 
 utifrån analysen vidta åtgärder så att en ekonomi i balans kan 

uppnås.
 säkerställa att system och rutiner finns och efterlevs för en god intern 

kontroll
 genomföra risk- och väsentlighetsanalyser som en grund i intern-

kontrollarbetet
 se över hur uppföljning av internkontrollarbetet ska ske
 säkerställa en ändamålsenlig mål- och uppföljningsprocess.
 se över utbildningsbehov och se till att ledamöterna får den 

utbildning som krävs.
 analysera resultatet i den enkät som ledamöterna och ersättarna i 

nämnden besvarat i syfte att utveckla verksamheten och identifiera 
förbättringsområden.

Åtgärder som redan har vidtagits av nämnden
Område: Vård och omsorg, samt Individ- och familjeomsorgen

 Beslut att sätta mål kring det mest kritiska områdena med 
underskott: hemtjänst (nyttjandegrad)

 Beslut att avsätta medel för utveckling hemtjänsten (samma skäl som 
ovan)

 Beslut att förvaltningscheferna redovisar mer utförliga åtgärdsplaner 
till varje arbetsutskott

 Beslut att förvaltningscheferna redovisar uppföljning av 
internkontroll mer frekvent under året
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Område: Utbildningsverksamheten
 Inget

Åtgärder som nämnden planerar att genomföra
Område: Vård och omsorg, samt Individ- och familjeomsorgen
Ett utkast för att nämnden ska tidsätta och konkretisera åtgärder biläggs. 

För att uppnå märkbara effekter på kort och lång sikt, kommer nämnden att 
prioritera att mer noggrant fokusera på de mest kritiska områdena. Därför 
planeras följande: 

 Nämnden fattar beslut vilka åtgärder förvaltningen ska gå vidare 
med: att verkställa, utreda eller inte prioritera, utifrån åtgärdsförslag 
från förvaltningscheferna (höstens första förslag till beslut i nämnd 
2019-09-10)

Förvaltningscheferna får i uppdrag att 
 särskilt analysera och presentera skäl till avvikelser i förhållande till 

jämförbara kommuner inom de områden som är kritiska för 
ekonomin och som ännu inte genomgått en djuplodande analys1. 
Uppdraget är att utgå ifrån de underlag som finns sammanställda, 
samt säkerställa ytterligare externa perspektiv. 

Prioriterade områden: 
1) särskilt boende 
2) hemsjukvård 
3) biståndshandläggning 

För att säkerställa nämndsledamöternas kunskap och kompetens 
är uppdraget att genomföra redovisningen med hög delaktighet, 
exempelvis genom workshop. 

 redovisa utfallet för de åtgärder som genomförs inom de 
verksamheter som genomfört noggranna analyser: 

1) hemtjänsten 
2) de övriga verksamheter som har gjort fördjupad analys och där 
arbetet redan pågår enligt åtgärdsplaner 

1 Såsom det utvecklingsarbete inom hemtjänsten som inleddes hösten 2018, där förankring bland alla 
medarbetare lett till en stor delaktighet i förändrade arbetssätt.
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Internkontrollarbetet
 tjänstemän är inplanerade för kommunens nya process kring 

internkontrollarbetet
 administrativ chef bjuds in till nämndens första möte, hösten 2019, 

för att öka kunskapen och kompetensen kring internkontrollarbetet. 

Det politiska arbetssättet 
 Beslutas om vid höstens första sammanträde, för att fånga upp behov 

av kompetensutveckling, deltagande vid internkontrollens 
riskanalyser et.

Tidplan för ovanstående 
 förs in i nämndens uppdragslista till förvaltningen, för att tydliggöra 

processerna, förbättra framförhållningen och säkerställa 
ändamålsenlig uppföljning.

Område: Utbildningsverksamheten
 Elevpeng och standardkostnader – kostnad per elev – vad får en elev 

kosta? Jämför med andra kommuner med likvärdig sociokulturell 
status. 

 Var ligger de högsta kostnaderna? Avsaknad av adekvata analyser av 
resultat.

 De ekonomiska analyserna ska grundligt analyseras, uppföljning 
samt i årshjulet säkerställa arbetsprocesserna.

 Systematisera internkontrollarbetet i verksamheterna med analys och 
uppföljning. Tydliga uppdrag till förvaltning ges där verksamheterna 
ges utrymme för delaktighet i det interna arbetet.

 Ge förvaltningen uppdrag att specifikt analysera ett område eller 
verksamhet både ekonomiskt samt utifrån internkontroll.

 Utbilda nämnden i ekonomi samt verksamhetsspecifikt, där fokus på 
områden där utvecklingsbehov finns. Internutbildning där 
verksamheterna på fokusdagar utbildar ledamöter.

 Förvaltningschef och ekonom samt ledamöter där ökad samverkan 
för förståelse samt gemensamt arbete kring analys av resultat. 

 Utreda utifrån KPE vad en elev får kosta i en kommun, jämföra med 
kommuner där den sociokulturella statusen är jämförbar och där 
dessa påvisar en lägre kostnad än Älvkarleby kommun. (uppdrag)

 Fokus på nytänkande gällande arbetssätt inom förvaltningarna, fokus 
på uppdrag med stöd av jämförelser med liknande kommuner 
ekonomiskt och liknande sociokulturella likheter. 

 Utvecklande av de nya systemen i Stratsys för systematiskt 
kvalitetsarbete samt internkontroll. 
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Ulrika 

Hjerpe, daterad 2019-08-27.
 Förslag tidplan för åtgärder - ledning, styrning, uppföljning för 

verksamheterna VOM och IFO, daterad 2019-08-29.
 Tjänsteskrivelse från tf förvaltningschef Per-Anders Olsson, daterad 

2019-08-19.
 Förslag på åtgärder utifrån revisionsrapport, Per-Anders Olsson, daterad 

2019-08-19.
 Revisionsrapport ”Granskning av Utbildnings- och omsorgsnämndens 

styrning, ledning och uppföljning”, daterad mars 2019.

Barnperspektivet
 Nämndens ledning, styrning och uppföljning påverkar väsentligt 

barnperspektivet, till exempel utifrån nämndens uppföljning av 
rättssäkerhet och genom rätt prioriteringar.

____________________
Beslutet lämnas till
Kommunens revisorer
Kommunfullmäktige
Tf förvaltningschef IFO & VOM, L Isokivelä
Tf förvaltningschef Utbildning, P-A Olsson
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UON § 152 Budgetuppföljning för perioden januari-juli 2019
Diarienr
2018/97.704 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar om ett antal åtgärder för att få 
en budget i balans samt att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med 
identifiering av ytterligare åtgärder för en budget i balans.

Sammanfattning av ärendet
Tf förvaltningschefer Lena Isokivelä och Per-Anders Olsson redovisar 
respektiver verksamheters budgetuppföljning för perioden januari-juli 2019.

Årsprognosen visar ett underskott på ca 6 468 tkr.

Beslutsunderlag
 Enkel uppföljning för perioden januari-juli 2019, IFO, VOM & Adm.
 Enkel uppföljning för perioden januari-juni 2019.

____________________
Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen
Tf förvaltningschefer

21



Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-09-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 153 Mål och Budget 2019 med plan för 2020-2022
Diarienr
2018/97.704 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden tackar för informationen och beslutar att 
tf förvaltningschefer fortsätter arbetet med följande åtgärder för att minska 
kostnadsläget på både kort och lång sikt. 

Vård och omsorg, Individ- och familjeomsorgen, övergripande 
administration:
 Fastställa nyttjandegrad inom funktionshindradeomsorgen till 65 %.
 Analysera och föreslå åtgärder för att komma tillrätta med kostnader för 

vård och omsorgsboende, utifrån kostnad per brukare (KPB)
 Analysera och föreslå åtgärder för att komma tillrätta med kostnader 

inom hemsjukvården, utifrån kostnad per brukare (KPB)
 Utreda att införa samma veckoarbetstid för fler grupper inom vård och 

omsorg
 Lyfta frågan till kommunfullmäktige om att besluta om nya direktiv till 

AB Älvkarlebyhus om hyreskostnader för Fyrklöverns allmänna 
utrymmen som nyttjas av andra än kommunen, dvs. Älvkarlebyhus 
övriga hyresgäster 

 Besluta att inte säga upp avtalet med Ensolution kring kostnad per 
brukare under förutsättning att medel omfördelas enligt ekonomichefens 
förslag

 Utreda och föreslå möjlighet att ytterligare reglera insatser enligt 
Socialtjänstlagen (SoL)

 Redovisa kostnader för månatlig sjukfrånvaro dag 1-14 i jämförelse med 
föregående år

 Föreslå kommunstyrelsen utreda kommunens hantering av chefs-
rekryteringar 

 Förvaltningen fortsätter att utreda/genomföra övriga åtgärdsförslag 
enligt åtgärdslistan

 Besluta att ändra punkt nr 25.1 i delegationsordningen ”Beslut i fråga om 
återbesättning av vakant tillsvidaretjänst” från delegat närmaste chef till 
förvaltningschef  

 Besluta om tidplan för redovisning av uppföljning av arbetet med 
ovanstående punkter, samt införa dessa i nämndens uppdragslista

Utbildningsverksamheten
 Utreda och föreslå 15/25 timmarsgräns på förskolan. Utreds vad det 

skulle innebära ekonomiskt att inte erbjuda 25 timmar veckan. 
 Ge uppdraget utreda och analysera vad kostnad för kulturskola skulle 

innebära.
 Besluta om tidplan gällande Skärgårdens förskola – beslut.
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 Analysera och föreslå åtgärder för kostnader per elev med jämförbara 
kommuner. 

 Analysera och föreslå åtgärder för att de ekonomiska analyserna grundligt 
analyseras.

 Beslut om rapport korttidsjukfrånvaro förskola systematik för 
kontinuerlig uppföljning månadsvis statistik.
 Ge förvaltningen uppdrag att specifikt analysera ett område eller 

verksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschefer Ulrika Hjerpe (område vård och omsorg, individ- och 
familjeomsorg och övergripande administration) och Per-Anders Olsson 
(utbildningsverksamheten) redovisar förslag till åtgärder som kan bidra till 
att nämndens mål uppnås mer effektivt för sina respektive verksamheter.

Förvaltningschef Ulrika Hjerpe föreslår i tjänsteskrivelse att:
- Utbildnings- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att 

utreda om behov av att ändra ägardirektiv när det gäller blockförhyrning 
av det tidigare serviceboendet Fyrklövern.

- Om kommunstyrelsen genomför utredning och den visar att felaktigheter 
har begåtts föreslår Utbildnings- och omsorgsförvaltningen att eventuella 
felaktigheter rättas, att felaktigt fakturerade kostnader återbetalas till 
hemtjänsten.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Ulrika 

Hjerpe, daterad 2019-08-20.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Ulrika 

Hjerpe, daterad 2019-08-31.
 Åtgärdsarbete ekonomi och verksamhet 2019 och framåt (VOM, IFO & 

administration), daterad 2019-08-20.
 Remisser och remissvar med anledning av åtgärderna: ekonomichef och 

HR-chef.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från tf förvaltningschef 

Per-Anders Olsson, daterad 2019-08-19.
 Åtgärdsförslag 2019 och framåt, utbildningssidan, daterad 2019-08-19.

Barnperspektivet
 Att skapa resurseffektivt och rättssäker verksamhet ger bästa förut-

sättningarna för att kunna göra förebyggande satsningar som främjar barn 
och unga.

 I detta skede har inte synpunkter från barn och unga samlats in.

____________________
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Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen
Tf förvaltningschefer L Isokivelä och P-A Olsson
Ekonom S Spjuth
Ekonom B Palo Johansson
Ekonomichef V Niemi
HR-chef B-L Cederqvist
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UON § 154 Internkontrollplan för delar av verksamheten i  
Utbildnings- och omsorgsnämnden år 2019

Diarienr
2018/100.700 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden tackar för informationen och beslutar att 
en ny utbildning i verksamhetssystemet Stratsys ska hållas under hösten.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen § 6:7 är det nämndens ansvar att se till att 
”verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall 
också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av 
en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap. 16 § har lämnats över till 
någon annan”.
Internkontroll i Älvkarleby kommun ska ske i enlighet med Reglemente för 
kommunens internkontrollarbete, ÄKF 2001:2 (antaget av kommun-
fullmäktige 2001-02-14, § 219) samt Riktlinjer avseende tillämpning av 
intern kontroll, ÄKF 2009:1 (antagna av kommunstyrelsen 2009-03-02 
§ 397).

Syftet med det interna kontrollarbetet är att säkra processer och rutiner som 
nämnden bedömer innefattar risker, det vill säga:
 att sannolikheten är hög för att något oönskat ska hända och 
 att det uppstår konsekvenser om det oönskade händer

Internkontrollplanen är ett resultat av att verksamheten gått igenom rutiner 
och processer, och genomfört riskbedömningar, utifrån lagstiftning, 
verksamhetens övriga styrdokument, samt vad som framkommit vid 
utredningar.

Under våren har Utbildnings- och omsorgsnämnden bedömt att en mer 
frekvent uppdatering krävs, för att i förekommande fall kunna fatta beslut 
om kompletterande åtgärder.

Förvaltningschef Ulrika Hjerpe redovisade uppföljning av ett antal av de 
beslutade kontrollåtgärderna för arbetsutskottet. 
Områdena Individ- och familjeomsorgen och vård och omsorg har inte 
genomfört kontrollåtgärder med anledning av vårens chefsvakanser. Under 
uppföljningen har det även framkommit att metod för uppföljning, samt nivå 
på ansvar, inte varit ändamålsenliga. 
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Arbetsutskottet diskuterade därför alternativ hantering, kopplat till 
kommunens utvecklade arbete kring internkontroll, vilket chefen för 
administration och kommunikation leder vidare under hösten. Kommunens 
chefer är inbokade för kompetensutveckling i frågan och planen är att även 
politiska forum ska genomgå kompetensutveckling.

Louise Cedemar, chef för administrations- och kommunikationsavdelningen 
redovisar och informerar om kommunens utvecklingsarbete med att stärka 
den interna kontrollen. Under hösten 2018 genomfördes ett projekt avseende 
digitalisering av Älvkarleby kommuns befintliga och önskade arbetssätt/-
process för kommunens interna kontroll i Stratsys. Främsta anledningen är 
att få en tydligare struktur och systematik i arbetet, samt att alla chefer ska 
arbeta på ett mer likartat sätt med intern kontroll. Inom projektet har även 
utbildning genomförts för alla chefer i kommunen i systemet och generellt 
om intern kontroll. Nästa steg är att under hösten 2019 ska alla chefer 
genomföra riskanalys och ta fram internkontrollplan 2020 utifrån det nya 
arbetssättet och med stöd av processen i Stratsys.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Ulrika 

Hjerpe.
 Uppföljning av internkontrollarbetet för delar av verksamheten: vård och 

omsorg, individ- och familjeomsorgen och övergripande administration.

____________________
Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen
Tf förvaltningschefer
Tf ekonomichef
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UON § 155 Delgivning av övriga punkter i arbetsutskottets 
protokoll 2019-08-27

Beslut
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll från 2019-08-27 anses 
delgivna.

____________________
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UON § 156 Remiss från kommunstyrelsen gällande Utbildnings 
och omsorgs nämndsorganisation

Diarienr
2018/111.001 Beslut

Utbildnings- och omsorgnämnden beslutar enligt Jan-Åke Olssons yrkande 
att nämnden bibehålls i nuvarande form med tillägget att nämnden avser att 
titta på möjligheten att införa två arbetsutskott med två förvaltningar.

Reservationer
Anna Högberg (M) och Marianne Nygren (KD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat förslaget om delning av 
utbildnings- och omsorgsnämnden tillsammans med förvaltningens 
redovisade underlag till utbildnings- och omsorgsnämnden för synpunkter. 

Synpunkterna ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2019-09-18.

Kommunstyrelsens förvaltning har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit 
fram ett underlag inför ett eventuellt beslut att dela utbildnings- och 
omsorgsnämnden i två nämnder. Utgångspunkten för uppdraget har varit att 
nämnden ska delas i en omsorgsnämnd (individ- och familjeomsorg och 
vård och omsorg) och en utbildningsnämnd (förskola, skola och vuxen-
utbildning) och att de nya nämnderna ska bestå av nio alternativt elva 
ledamöter. Underlaget innehåller bland annat en konsekvensanalys som 
redogör för organisationsförändringens beräknade kostnader, hur möjlig-
heterna att styra verksamheten och möjligheterna till helhetssyn kan komma 
att påverkas samt eventuella demokratiska aspekter. 

Utredare Erik Klippmark och kommunsekreterare Malin Persson redovisar 
underlag utifrån enkätsvar inför ett eventuellt beslut att dela Utbildnings- 
och omsorgsnämnden i två nämnder.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-16 från utredare Erik Klippmark.
 Utredningen ”Underlag inför beslut att dela utbildnings- och 

omsorgsnämnden i två nämnder” med bilagd kostnadskalkyl, daterad 
2019-08-16, av utredare Erik Klippmark och kommunsekreterare Malin 
Persson.

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-28 § 75. 
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Förslag till beslut på sammanträdet
Jan-Åke Olsson (S) föreslår att nämnden bibehålls i nuvarande form med 
tillägget att nämnden avser att titta på möjligheten att införa två arbets-
utskott med två förvaltningar.

M och KD yrkar att nämnden delas i en omsorgsnämnd och en utbildnings-
nämnd.

Beslutsgång
Ordförande ställer Jan-Åke Olssons förslag mot M och KD:s förslag och 
finner att nämnden beslutar enligt Jan-Åke Olssons förslag.

Omröstning begärs.
Följande omröstningsordning godkänns:
Ja-röst för Jan-Åke Olssons förslag.
Nej-röst för M och KD:s förslag.

Omröstningsresultat
Omröstningen resulterade i 8 st ja-röster och 3 st nej-röster vilket innebär att 
M och KD:s förslag avslås. Se bilagd omröstningslista.

Beslutet lämnas till
 Kommunstyrelsen
 Tf förvaltningschefer L Isokivelä, P-A Olsson
 Utredare E Klippmark
 Kommunsekreterare M Persson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-09-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 157 Mål och budget 2020 med plan för 2021-2023
Diarienr
2019/99.704 Beslut

Arbetet med mål och budget 2020 återkommer på nämndens sammanträde 
2019-10-08. 

Sammanfattning av ärendet
Vid Utbildnings- och omsorgsnämndens workshop 2019-08-27 
genomfördes ett gemensamt arbete i processen att se över mål och mätetal 
för 2020, inom nämnden ansvarsområden. 
Vid det gemensamma arbetet framkom flertalet perspektiv som kan bidra till 
att utveckla målprocessen ytterligare utan att för den skull medför några 
större förändringar i de mål, mätetal och målvärden som nämnden 
fastställde 2019-04-09 (Dnr.2018/97.704)
Vid workshopen gav ordförande tjänstemännen i uppdrag att återkomma 
med förslag på målvärden för 2020 och redovisa dem på nämndens 
sammanträde 2019-09-10.

Tf förvaltningschefer Lena Isokivelä och Per-Anders Olsson informerar att 
förslag på mät- och målvärden håller på att arbetas fram för att redovisas på 
nämndens sammanträde 2019-10-08.

Beslutsunderlag
 Mål, mätetal och målvärden 2020.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från tf förvaltningschefer, daterad 

2019-09-03.

Barnperspektivet
 Barnets perspektiv beaktas i nämndens målformuleringar.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-09-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 158 Redovisning/uppföljning av ansökningar om stats-
bidrag

Diarienr
2019/98.047 Beslut

Uppföljning av statsbidrag redovisas två gånger per år under punkten 
rapporter.

Sammanfattning av ärendet
Utbildnings- och omsorgsnämnden har beslutat att uppföljning av stats-
bidrag och andra externa medel ska redovisas för nämnden två gånger 
årligen, i september och i maj. Detta finns angivet i nämndens årshjul 2019.

Beslutsunderlag
 Redovisning av statsbidrag och andra externa medel inom individ- och 

familjeomsorgen och vård och omsorg, daterad 2019-08-16.
 Redovisning av statsbidrag 2019 för utbildningsverksamheten.

____________________
Beslutet lämnas till
Tf förvaltningschefer

32



Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-09-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 159 Delegationsbeslut för juni-augusti 2019

Beslut
Redovisning av delegationsbeslut för juni, juli och augusti 2019 godkänns 
och läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under juni –augusti 2019.

Administration
1. Förvaltningschef och tf förvaltningschef
2. Enhetschefer vård och omsorg
3. Enhetschefer individ- och familjeomsorgen
4. Rektorer, skolområden
5. Samverkansprotokoll, enhetssamverkan 

Vård- och omsorg
6. Biståndsbeslut
7. Färdtjänst och Riksfärdtjänst
8. LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade)
9. Bostadsanpassningsbidrag 
10. Lex Maria, lex Sarah

Individ- och familjeomsorgen
11. Alkoholärenden
12. Behandlingsärenden, barn/familj
13. Behandlingsärenden, vuxen
14. Ekonomiskt bistånd
15. Familjerätt, fader/föräldraskap
16. Dödsboanmälan
18. Delegation, jourlägenhet

___________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-09-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 160 Presentation av nya enhetschefer och rektorer

Beslut
Nämnden hälsar alla varmt välkomna till vår kommun.

Sammanfattning av ärendet
Följande enhetschefer och rektorer presenterar sig för nämnden och ger en 
liten bakgrundsinformation om erfarenheter och tidigare arbeten:
 
Christina Andersson, enhetschef Barn och familj
Peter Stenberg, enhetschef LSS (funktionshindradeomsorgen ”Funkis”), 
område 2
Eva-Lena Svensson, enhetschef LSS (funktionshindradeomsorgen Funkis”), 
område 1
Ingela Hedqvist, enhetschef hemtjänsten centrum
Ingegerd Hansson, rektor på Rotskärsskolan 7-9
Camilla Törnlund Nygren, rektor på Bodaskolan F-6
Ann-Margret Åleskog, rektor på Rotskärsskolan F-6 samt särskolan
Helene Lindström, 40 % chef på kulturskolan och 60 % dramapedagog
samt
Lena Isokivelä, ny tf förvaltningschef för individ- och familjeomsorgen och 
vård- och omsorgsverksamheten.
 
____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-09-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 161 Lägesinformation från nämndens olika verksamhets-
områden samt information från NAI

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Individ- och familjeomsorgen, vård och omsorg samt övergripande 
administration:
Tf förvaltningschef Lena Isokivelä:
- Introduktion för nya medarbetare på Tallmon pågår.

Utbildningsverksamheten
Tf förvaltningschef Per-Anders Olsson:
- Antalet elever på SFI ligger på 100-150 elever.
- Redovisning av kränkande behandling i förskolan/skolan presenteras för 

nämnden i februari och augusti.
- Alla rektorstjänster är idag tillsatta.

Näringsliv, Arbetsmarknad och Integration (NAI)
Martin Andaloussi, chef för NAI:
Redovisning av statistik på nyanländas ut- och inflytt i kommunen. Efter 
24 månader går ca 31 % av de nyanlända ut i egen försörjning. NAI arbetar 
med språkutveckling dit SFI-eleverna kan komma efter skoldagens slut.
Statistik visar att anhöriginvandring har ökat.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-09-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 162 Information och allmän rapportering från uppdrag i 
arbetsutskott och nämnd

Sammanfattning av ärendet
Det fanns inget att rapportera denna gång.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-09-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 163 Rapporter och meddelanden
Rapporter
- Uppföljning av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott och 

nämnd
- Årsplanering 2019
- Körapport för förskolor
- Körapport för boenden
- Avvikelserapportering för årets första 6 månader
- Statistik över avvikelser SoL, HSL, LSS för perioden jan-juni
- Rapportering till revisorerna och kommunfullmäktige av ej 

verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § SOL.
- Redovisning av betyg från 9:orna våren 2019
- Skolenkät hösten 2018, vårdnadshavare grundskola
- Skolenkät hösten 2018, vårdnadshavare förskoleklass

Meddelanden
- Samhällsbyggnadsnämndens, 2019-06-10 § 100, beslut att göra en 

utredning på Bodaskolan, att ta fram en strategisk åtgärdsplan för 
skolområdet.

- Protokoll från kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapp-
rådets sammanträde 2019-05-24.

- Kommunfullmäktige 2019-06-17 § 45, beslut att avslå medborgar-
förslaget om att införa LOV för både omvårdnad och hela serviceinsatsen 
med mera.

- Kommunfullmäktige 2019-06-17 § 52, beslut att anta det justerade 
förslaget till ”Riktlinjer för färdtjänst”.

- Kommunfullmäktige 2019-06-17 § 51, beslut att godkänna Uon:s förslag 
till riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag.

- Kommunfullmäktige 2019-06-17 § 53, beslut att godkänna den 
föreslagna revideringen av taxor av egenavgiften i färdtjänsten.

- Uppsala kommun, protokoll från 2019-06-12 gällande godkännande av 
Avtal om samverkan kring kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och 
avveckling av gemensam nämnd för kunskapsstyrning.

- Kommunfullmäktige 2019-06-17 § 55, beslut att kommunfullmäktige 
fortsättningsvis fastställer kommunens kostpolicy.

- Regionstyrelsens protokoll från 2019-06-18 gällande överenskommelse 
om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning.

____________________
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