Protokoll för Utbildnings- och omsorgsnämnden
Plats:

Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum:

2017-05-02

Tid:

09.00-11.30

Justering
Plats:

Kommunhuset, Skutskär

Datum:

2017-05-04

Paragrafer:

49-72

Sekreterare:
Gunvor Pettersson
Ordförande:
Anett Aulin
Justerare:
Rose-Marie Westerholm

Sandra Andersson

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

2017-05-02

Underskrift

Utdragsbestyrkande
1

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-05-02

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Anett Aulin (S)
Hans Wennberg (MP)
Pernilla Friman (S)
Mikael Ybert (S)
Rose-Marie Westerholm (S)
Sigrid Bergström (V)
Monica Lindeberg (M)
Kenneth Holmström (M)
Mona Hansson (KV)
Sandra Andersson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Maj-Britt Jakobsson (SD)

Paragrafer

Paragrafer

Ordinarie ledamot
Kurt Törnblom (SD)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Jan-Åke Olsson (S)
Jenny Dahlberg (V)
Annemon Piper (KV)
Övriga deltagare
Namn
Ola Johansson
Eva Skytt
Agnetha Runberg
Malin Persson
Gunvor Petterson

Ordförandens
signatur

Paragrafer

Paragrafer
50-51, 68-69
53, 67, 69
66, 69

Justerarens
signatur

Befattning
Skolchef
Vård- och omsorgschef
IFO-chef
Kommunsekreterare
Nämndsekreterare

Justerarens
signatur

2

Utdragsbestyrkande

Sida
2

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-05-02

UON § 49

Godkännande av dagordning
Beslut
Utsänd dagordning fastställs att gälla med följande tillägg och ändring:
Tillkommer:
 Val av ny kontaktpolitiker till södra skolområdet.
Utgår:
 Punkt nr 4, Anmälan av nya frågor för beredning i Au.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

3

Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-05-02

UON § 50
Diarienr
71/15.610

Simundervisning i förskoleklass
Beslut
1. Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner planen för simundervisning i Älvkarleby kommun.
2. Ärendet återkommer på nämndens sammanträde 2017-09-12 för
uppföljning.
Sammanfattning av ärendet

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutade 2016-02-23 § 28 att simundervisning i förskoleklass skulle startas från hösten 2016. Då beslutet ej
genomfördes beslutade arbetsutskottet 2017-03-14 § 63 att ge förvaltningen
i uppdrag att ta fram förslag till beslut till arbetsutskottet 2017-04-18.
Arbetsutskottet ger skolchef Ola Johansson i uppdrag att på nämnden
2017-05-02 redovisa plan för hur simundervisning bedrivs enligt läroplan i
Älvkarleby kommun.
Skolchef Ola Johansson redovisar planen för hur simundervisning bedrivs i
Älvkarleby kommun enligt läroplan.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från skolchef Ola Johansson,
daterad 2017-04-11.
 Ekonomisk bilaga till simundervisning i förskoleklass.
Barnperspektivet

 Budgetunderskottet har i detta ärende vägt tyngre än barns och
ungdomars bästa.
 Barnen är besvikna av att simundervisningen inte kommit igång.
____________________
Beslutet lämnas till

Skolchef O Johansson
Förvaltningschef U Hjerpe
Förskolechefer
Rektorer
Skoladministratörer

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

4

Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-05-02

UON § 51
Diarienr
26/14.719

Remiss, motion från Bengt Ahlquist (KV) om startande
av kvälls-, helg- och nattöppen förskola (Nattis)
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner den redovisade enkätundersökningen och överlämnar den till kommunfullmäktige för beslut.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15 § 56 att återremittera ärendet till
utbildnings- och omsorgsnämnden med motivet att det innan beslut ska
kontrolleras noga vilka som har behov av nattis och för att undersöka hur
stort intresset för detta är, oberoende av om man har förskoleplats idag eller
inte.
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutade 2016-10-11 § 112 att ge
förvaltningen i uppdrag att genomföra en enkätundersökning gällande
barnomsorgsbehov på obekväm arbetstid enligt kommunfullmäktiges beslut
och att redovisa ärendet under våren 2017.
Skolchef Ola Johansson informerar att det gått ut en enkätundersökning till
de som har barnomsorg idag plus till de barn som står i kö.
Enkäten gick ut till 475 vårdnadshavare och av dem har 205 st svarat.
Av dom anser sig 10 % ha behov av Nattis idag och 24,88 % kommer att ha
behov inom 5 år.
Beslutsunderlag

 Motion från Bengt Ahlquist (KV), daterad 2014-02-19.
 Arbetsutskottets beslut 2016-03-29 § 144.
Reservation

Mona Hansson (KV) reserverar sig mot beslutet.
____________________
Beslutet lämnas till

Kommunfullmäktige
Skolchef O Johansson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-05-02

UON § 52
Diarienr
2017/43.700

Dokumenhanteringsplan för utbildnings- och
omsorgsnämnden
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
dokumenthanteringsplan för utbildnings- och omsorgsnämnden.
Sammanfattning av ärendet

Varje myndighet ska upprätta en dokumenthanteringsplan. En
dokumenthanteringsplan beskriver de handlingar/dokument som inkommit,
upprättats och/eller förvaras i verksamheten och hur dessa ska hanteras.
För att uppnå en funktionell dokumenthantering och arkivvård i kommunen
är det viktigt att den administrativa personalen redan från början känner till
hur inkomna och upprättade handlingar bör hanteras. Det är därför lämpligt
att alla förvaltningar i kommunen arbetar fram en dokumenthanteringsplan.
Detta är ingen skyldighet enligt arkivlagen, men en dokumenthanteringsplan är nästan en förutsättning för att respektive myndighet ska
kunna leva upp till lagstiftningens krav.
I planen ska alla lätt kunna hitta ”sina” handlingar och få besked om hur de
ska hanteras, om de ska bevaras eller gallras och när överföring till
centralarkivet ska ske.
Inom utbildnings- och omsorgsnämnden finns idag två dokumenthanteringsplaner som inte uppdaterats sedan länge, socialnämnden gamla
plan och barn- och utbildningsnämndens gamla plan. Förvaltningen har tagit
fram bifogat förslag till ny dokumenthanteringsplan för utbildnings- och
omsorgsnämnden.
Förvaltningschef Ulrika Hjerpe föreslår i tjänsteskrivelse att nämnden
godkänner förvaltningens förslag till dokumenthanteringsplan för
utbildnings- och omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag

 Förslag till dokumenthanteringsplan för utbildnings- och omsorgsnämnden, daterad 2017-04-10.
 Tjänsteskrivelse med förlag till beslut från förvaltningschef Ulrika
Hjerpe, daterad 2017-04-10.
Beslutsunderlag

 Beslutet har ingen påverkan på barnperspektivet.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-05-02

Beslutet lämnas till

Förvaltningschef U Hjerpe
Vård- och omsorgschef E Skytt
Områdeschefer
Skolchef O Johansson
Rektorer
Förskolechefer
Skoladministratörer
IFO-chef A Runberg
Teamchefer
Administratörer inom IFO

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-05-02

UON § 53
Diarienr
30/16.704

Budgetuppföljning för perioden januari-mars 2017
Beslut
1. Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner budgetuppföljning och
personalkostnadsutveckling för vård och omsorg perioden januari-mars
2017.
2. En åtgärdslista med konsekvensanalyser redovisas på nämndens
sammanträde 2017-05-30.
Sammanfattning av ärendet

Årsprognosen visar avvikelse mot budget med ca -11,4 mnkr.
Beslutsunderlag

 Budgetuppföljning för perioden januari-mars 2017
 Personalkostnadsutveckling för perioden januari-mars 2017 för vård och
omsorg
____________________
Beslutet lämnas till

Förvaltningschef U Hjerpe
Vård- och omsorgschef E Skytt
Skolchef O Johansson
IFO-chef A Runberg

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-05-02

UON § 54

Delgivning av övriga paragrafer i arbetsutskottets
protokoll 2017-04-18
Beslut
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll 2017-04-18 anses delgivna.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-05-02

UON § 55
Diarienr
2017/52.612

Bidrag till fristående gymnasieskolor, ThorenGruppen
AB
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2017
för ThorénGruppen AB, enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Då Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget till
fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2017 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle, Uppsala och Östhammars
kommuner.
Saknas utbildningen i samverkanskommunerna ska bidrag till den fristående
gymnasieskolan lämnas enligt riksprislistan som fastställs för varje år av
Skolverket.
Huvudmännen för de fristående gymnasieskolorna får överklaga en
kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol.
Separata beslut med diarienummer ska därför fattas för varje fristående
gymnasieskola.
Beslutsunderlag




Underlag för beslut om elevpeng 2017 för fristående gymnasieskola
ThorénGruppen AB.
Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom B Palo Johansson,
daterad 2017-04-24.

____________________
Beslutet lämnas till






Thoréngruppen AB, ekonomi@thorengruppen.se (Bilaga: Hur man
överklagar)
Förvaltningschef U Hjerpe
Skolchef O Johansson
Ekonom/controller B Palo Johansson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-05-02

UON § 56
Diarienr
2017/53.612

Bidrag till fristående gymnasieskolor, Hagströmska
Gymnasiet AB
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2017
för Hagströmska Gymnasiet AB, enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Då Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget till
fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2017 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle, Uppsala och Östhammars
kommuner.
Saknas utbildningen i samverkanskommunerna ska bidrag till den fristående
gymnasieskolan lämnas enligt riksprislistan som fastställs för varje år av
Skolverket.
Huvudmännen för de fristående gymnasieskolorna får överklaga en
kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol.
Separata beslut med diarienummer ska därför fattas för varje fristående
gymnasieskola.
Beslutsunderlag
 Underlag för beslut om elevpeng 2017 för fristående gymnasieskola
Hagströmska Gymnasiet AB.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom B Palo Johansson,
daterad 2017-04-24.
____________________
Beslutet lämnas till






Hagströmska Gymnasiet AB, Box 175, 791 24 Falun (Bilaga: Hur man
överklagar)
Förvaltningschef U Hjerpe
Skolchef O Johansson
Ekonom/controller B Palo Johansson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-05-02

UON § 57
Diarienr
2017/54.612

Bidrag till fristående gymnasieskolor, Lärande i
Sverige AB
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2017
för Lärande i Sverige AB, enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Då Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget till
fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2017 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle, Uppsala och Östhammars
kommuner.
Saknas utbildningen i samverkanskommunerna ska bidrag till den fristående
gymnasieskolan lämnas enligt riksprislistan som fastställs för varje år av
Skolverket.
Huvudmännen för de fristående gymnasieskolorna får överklaga en
kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol.
Separata beslut med diarienummer ska därför fattas för varje fristående
gymnasieskola.
Beslutsunderlag
 Underlag för beslut om elevpeng 2017 för fristående gymnasieskola
Lärande i Sverige AB.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom B Palo Johansson,
daterad 2017-04-24.
____________________
Beslutet lämnas till






Lärande i Sverige AB, Lindövägen 5 B, 602 28 Norrköping (Bilaga: Hur
man överklagar)
Förvaltningschef U Hjerpe
Skolchef O Johansson
Ekonom/controller B Palo Johansson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-05-02

UON § 58
Diarienr
2017/55.612

Bidrag till fristående gymnasieskolor, Sandvik
Utbildnings AB
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2017
för Sandvik Utbildnings AB, enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Då Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget till
fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2017 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle, Uppsala och Östhammars
kommuner.
Saknas utbildningen i samverkanskommunerna ska bidrag till den fristående
gymnasieskolan lämnas enligt riksprislistan som fastställs för varje år av
Skolverket.
Huvudmännen för de fristående gymnasieskolorna får överklaga en
kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol.
Separata beslut med diarienummer ska därför fattas för varje fristående
gymnasieskola.
Beslutsunderlag
 Underlag för beslut om elevpeng 2017 för fristående gymnasieskola
Sandvik Utbildnings AB.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom B Palo Johansson,
daterad 2017-04-24.
____________________
Beslutet lämnas till






Sandvik Utbildnings AB, Internpost 2120, 811 81 Sandviken (Bilaga:
Hur man överklagar)
Förvaltningschef U Hjerpe
Skolchef O Johansson
Ekonom/controller B Palo Johansson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-05-02

UON § 59
Diarienr
2017/56.612

Bidrag till fristående gymnasieskolor, Praktiska
Sverige AB
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2017
för Praktiska Sverige AB, enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Då Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget till
fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2017 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle, Uppsala och Östhammars
kommuner.
Saknas utbildningen i samverkanskommunerna ska bidrag till den fristående
gymnasieskolan lämnas enligt riksprislistan som fastställs för varje år av
Skolverket.
Huvudmännen för de fristående gymnasieskolorna får överklaga en
kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol.
Separata beslut med diarienummer ska därför fattas för varje fristående
gymnasieskola.
Beslutsunderlag
 Underlag för beslut om elevpeng 2017 för fristående gymnasieskola
Praktiska Sverige AB.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom B Palo Johansson,
daterad 2017-04-24.
____________________
Beslutet lämnas till






Praktiska Sverige AB, Box 5164, 402 26 Göteborg (Bilaga: Hur man
överklagar)
Förvaltningschef U Hjerpe
Skolchef O Johansson
Ekonom/controller B Palo Johansson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-05-02

UON § 60
Diarienr
2017/57.612

Bidrag till fristående gymnasieskolor, Plusgymnasiet
AB
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2017
för Plusgymnasiet AB, enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Då Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget till
fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2017 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle, Uppsala och Östhammars
kommuner.
Saknas utbildningen i samverkanskommunerna ska bidrag till den fristående
gymnasieskolan lämnas enligt riksprislistan som fastställs för varje år av
Skolverket.
Huvudmännen för de fristående gymnasieskolorna får överklaga en
kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol.
Separata beslut med diarienummer ska därför fattas för varje fristående
gymnasieskola.
Beslutsunderlag
 Underlag för beslut om elevpeng 2017 för fristående gymnasieskola
Plusgymnasiet AB.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom B Palo Johansson,
daterad 2017-04-24.
____________________
Beslutet lämnas till






Plusgymnasiet AB, Box 213, 101 24 Stockholm (Bilaga: Hur man
överklagar)
Förvaltningschef U Hjerpe
Skolchef O Johansson
Ekonom/controller B Palo Johansson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-05-02

UON § 61
Diarienr
2017/58.612

Bidrag till fristående gymnasieskolor, Jensen
education college AB
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2017
för Jensen education college AB, enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Då Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget till
fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2017 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle, Uppsala och Östhammars
kommuner.
Saknas utbildningen i samverkanskommunerna ska bidrag till den fristående
gymnasieskolan lämnas enligt riksprislistan som fastställs för varje år av
Skolverket.
Huvudmännen för de fristående gymnasieskolorna får överklaga en
kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol.
Separata beslut med diarienummer ska därför fattas för varje fristående
gymnasieskola.
Beslutsunderlag
 Underlag för beslut om elevpeng 2017 för fristående gymnasieskola
Jensen education college AB.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom B Palo Johansson,
daterad 2017-04-24.
____________________
Beslutet lämnas till






Jensen education college AB, Box 111 24, 100 61 Stockholm (Bilaga:
Hur man överklagar)
Förvaltningschef U Hjerpe
Skolchef O Johansson
Ekonom/controller B Palo Johansson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-05-02

UON § 62
Diarienr
2017/8.702

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd vid
Mammas Kök (f d Skutan)
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att bifalla ansökan i enlighet
med alkoholhandläggare Torsten Ahléns förslag.
Sammanfattning av ärendet

Ärendet gäller ansökan från Chutima Leekhian om stadigvarande tillstånd
att servera alla slag av alkoholdrycker till allmänheten vid Mammas Kök
(f d Skutan) med serveringstid mellan kl 11.00 och 01.00. Ansökan avser
även uteservering.
Alkoholhandläggare Torsten Ahlén föreslår i tjänsteskrivelse nämnden
besluta att bifalla ansökan med följande inskränkningar:
 Uteserveringen ska vara stängd och utrymd senast kl 24.00 fredagar och
lördagar samt kl 22.00 övriga dagar.
 Högst 80 personer får samtidigt uppehålla sig i lokalen.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från alkoholhandläggare Torsten
Ahlén, daterad 2017-04-13.
____________________
Beslutet lämnas till

Sökanden C Leekhian
Alkoholhandläggare T Ahlén

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-05-02

UON § 63
Diarienr
2017/33.702

Revidering av taxa för ansöknings- och tillsynsavgift
enligt alkohollagen för år 2017
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att anta föreliggande förslag till
ändrad taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen för år
2017
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har bemyndigat utbildnings- och omsorgsnämnden att
besluta om indexuppräkning av ifrågavarande taxa med ledning av
Statistiska Centralbyråns konsumentprisindex (KPI).
Under perioden januari 2016 – januari 2017 steg detta index med 1,4
procent. Taxan ska därför uppräknas i motsvarande grad.
Förslaget medför ingen kränkning av självkostnadsprincipen.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från alkoholhandläggare Torsten
Ahlén, daterad 2017-03-23.
 Förslag till Älvkarleby kommuns taxa 2017 för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen
____________________
Beslutet lämnas till

Kommunfullmäktige
Alkoholhandläggare T Ahlén
Kommunens hemsida

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-05-02

UON § 64
Diarienr
2017/34.702

Revidering av taxa för tillsynsavgift enligt tobakslagen
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att anta föreliggande förslag till
ändrad taxa för tillsynsavgift enligt tobakslagen för år 2017
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har bemyndigat utbildnings- och omsorgsnämnden att
besluta om indexuppräkning av ifrågavarande taxa med ledning av
Statistiska Centralbyråns konsumentprisindex (KPI).
Under perioden januari 2016 – januari 2017 steg detta index med 1,4
procent. Taxan ska därför uppräknas i motsvarande grad.
Förslaget medför ingen kränkning av självkostnadsprincipen.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från alkoholhandläggare Torsten
Ahlén, daterad 2017-03-23.
 Förslag till Älvkarleby kommuns taxa 2017 för tillsynsavgift avseende
försäljning av tobaksvaror.
____________________
Beslutet lämnas till

Kommunfullmäktige
Alkoholhandläggare T Ahlén
Kommunens hemsida

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-05-02

UON § 65
Pärm:
Delegation
2017

Delegationsbeslut för mars 2017
Beslut
Redovisning av delegationsbeslut för mars 2017 godkänns och läggs till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under mars månad 2017.
Administration

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Förvaltningschef
Områdeschefer VOM
Områdeschef IFO och teamchefer
Rektorer, skolområden
Kostverksamheten
Samverkansprotokoll, F-sam och E-sam

Vård- och omsorg

7.
8.
9.
10.
11.

Biståndsbeslut
Färdtjänst och Riksfärdtjänst
LSS
Bostadsanpassningsbidrag
Lex Maria, Lex Sarah

Individ- och familjeomsorgen

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Alkoholärenden
Behandlingsärenden, barn/familj
Behandlingsärenden, vuxen
Ekonomiskt bistånd
Familjerätt, fader/föräldraskap
Dödsboanmälan
Delegation, jourlägenhet

___________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

20

Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-05-02

UON § 66

Lägesinformation från individ- och familjeomsorgen
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

IFO-chef Agnetha Runberg informerar om läget inom individ- och familjeomsorgen.
- Länsstyrelsen har haft tillsyn på alkoholhandläggningen i kommunen.
De hade två påpekanden. Antal platser per serveringsställe ska redovisas
och mottagningsbevis ska skickas till sökanden.
- Den senaste månaden har det inkommit 27 st unika anmälningar till barn
och familj som det har inletts utredning på. Barn och familj har nu 159 st
öppna ärenden.
- Kommunen har 31 st ungdomar placerade, antingen på HVB-hem eller
i familjehem. Av dem är 21 st ensamkommande barn och planen är att 5
st av dem ska tas hem till kommunen.
Nätverkshuset ska då aktivt vara med i arbetet att förbereda och stödja
familjer/föräldrar.
Mona Hansson (KV) påminner förvaltningen om att hålla en utbildning för
de politiker som har jour/beredskap inom IFO.
___________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-05-02

UON § 67

Lägesinformation från vård och omsorg
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgschef Eva Skytt informerar om läget inom vård- och
omsorgsverksamheten.
Tallmon

- Övergripande tidplan om inga tidsförskjutningar sker.
- Upphandling av rivning sker i slutet av maj och upphandlingen av de
hästskoformade byggnaderna sker runt midsommar.
- Taklagsfest och öppet hus planeras, förhoppningsvis i maj. Annons
kommer att läggas ut i Norra Uppland-tidningen.
- Finskt förvaltningsområde har inkommit med ett önskemål om en finsk
avdelning på nya Tallmon.
Eva informerar att det inte per automatik byggs en finsk avdelning. När
och om det kommer tillräckligt många önskemål och boendebeslut om
detta kommer frågan att aktualiseras.
Vård och omsorg

- I Arbetsmiljöverkets inspektionsrapport lämnas bland annat påpekanden
på områdeschefernas situation inför sommaren och på arbetsmiljön i
lokalerna vid Lillängen.
Eva informerar att det pågår intervjuer med sökanden till semestervikarier för områdescheferna. Målet är att ha vikarier för chefer i
sommar enligt arbetsmiljöverkets påpekande.
Vad gäller lokalerna vid Lillängen är det tillfälligt löst på så sätt att 3 st
områdeschefer kommer att flytta till kommunhuset i slutet av maj.
Ett intensivt arbete pågår för att få internbudget i balans.
___________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-05-02

UON § 68

Lägesinformation från utbildningsverksamheten
Beslut
1. Rapporter om kränkningsärenden redovisas för arbetsutskottet varje
månad och därefter vidare som rapport till nämnden.
2. Tidplan för återrapportering av resultat till nämnden fastställs.
För övrigt tackar nämnden för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Skolchef Ola Johansson informerar om läget inom utbildningsverksamheten.
- Tjänst som ny förskolechef till södra området är tillsatt.
- Skolinspektionen kommer hit 2017-06-01 för återföring av beslut om de
påtalade bristerna avseende rapporteringssystemet gällande kränkningar
och bristerna vid elevhälsan på IM. Elevhälsochef Lena Andersson
Andalibi och rektor Evabritt Säfström arbetar med frågan om bristerna på
IM.
Vid återföringen kan Skolinspektionen även vid behov ge råd och
vägledning inom de områden som tillsynats.
Det arbetas intensivt med att få internbudgeten i balans.
___________________
Beslutet lämnas till

Skolchef O Johansson
Förvaltningschef U Hjerpe

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-05-02

UON § 69

Lokalbehov för utbildnings- och omsorgsnämnden
Beslut
Nämnden tackar för informationen och beslutar att bjuda in förvaltningschef
Bert-Ola Dahlgren till nämnden 2017-05-30 för att ge en lägesrapport om
lokalbehovet.
Sammanfattning av ärendet

IFO-chef Agnetha Runberg, vård- och omsorgschef Eva Skytt och skolchef
Ola Johansson informerar om lokalbehovet inom deras respektive verksamheter.
Det konstateras att alla verksamheter har utökade lokalbehov.
__________________
Beslutet lämnas till

Förvaltningschef B-O Dahlgren
Förvaltningschef U Hjerpe

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-05-02

UON § 70

Information och allmän rapportering från uppdrag i
nämndens räkning
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Rose-Marie Westerholm (S) informerar att hon varit på Gårdsråd vid
Tallmon den 28 mars. Mer information finns i minnesanteckningar som
varit utskickade.
Sigrid Bergström (V), Annemon Piper (KV) och Monica Lindeberg (M)
informerar från ett positivt samrådsmöte på Bodaskolan.
___________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-05-02

UON § 71

Val av ny kontaktpolitiker till södra skolområdet
Beslut
Monica Lindeberg (M) utses till ny kontaktpolitiker för södra skolområdet.
Sammanfattning av ärendet

Kenneth Holmström (M) avsäger sig uppdraget som kontaktpolitiker för
södra skolområdet på grund av tidsbrist.
__________________
Beslutet lämnas till

Skolchef O Johansson
Rektor C Nordgren
Förskolechef A Freme
Skoladministratör M Högberg

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-05-02

UON § 72

Rapporter och meddelanden
-

Uppföljning av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott och nämnd
Årsplanering 2017
Körapporter för förskolor
Körapporter för boenden
Avvikelserapport för perioden januari-mars 2017
Information om icke verkställda beslut kvartal 1 år 2017
Minnesanteckningar från Gårdsråd på Tallmon 2017-03-28
Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverkets inspektion i mars av
första linjens chefer i vård och omsorg
Protokoll från kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet 2017-03-17
Skolinspektionens beslut efter tillsyn av gymnasieskola IM
Skolinspektionens beslut efter tillsyn av förskoleklass och grundskola vid
Älvskolan
Skolinspektionens beslut efter tillsyn av vuxenutbildning
Skolinspektionens beslut efter tillsyn av fritidshem
Skolinspektionens beslut efter tillsyn av förskola
Skolinspektionens beslut efter tillsyn av förskoleklass och grundskola
Skolinspektionens beslut efter tillsyn av gymnasieskola
Skolinspektionens beslut efter tillsyn av grundsärskola
Skolinspektionens beslut efter tillsyn av gymnasiesärskola

____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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2017-04-26

Simundervisning i Älvkarleby kommun: Insatser för högre måluppfyllelse
Gruppens generella bedömning är det stora hindret för högre måluppfyllelse och ökad personsäkerhet vid vatten för kommunens barn- och ungdomar är att
det saknas beslut om vilka konkreta insatser som Älvkarleby kommun skall vidta när en elev inte uppnår fastställda delmål. Tidiga och påtagliga insatser är
avgörande för hur väl barn utvecklar simförmåga. I vårt förslag nedan har vi tagit hänsyn till erfarenheter från Gävle kommun samt olika rapporter i ämnet
(se ”vidare läsning”). I korthet vill vi betona;


Simkunnighet bör uppfattas som vilken annan elementär ämneskunskap som helst och de insatser vi föreslår nedan är i den meningen att jämföra
med andra anpassningar och stödinsatser som skolan är skyldig att göra för att elever ska utveckla de kunskaper som ämnes- och läroplan
föreskriver. Simkunnighet ska lika litet som andra ämneskunskaper lämnas åt enskilda vårdnadshavare att ansvara för.



Vikten av att kommunen tar det övergripande och yttersta ansvaret för att tillsätta de resurser som krävs för att alla barn ska lära sig simma enligt
de krav som formuleras i ämnesplanen för idrott och hälsa, det bör inte vara en fråga att besluta om för enskilda skolor och rektorer.



Nuvarande undervisningstid i idrott och hälsa är allt för liten för att kunna hantera också simundervisning varför insatser i praktiken förutsätter
upphandling av extern resurs.



Det är nödvändigt att kvalitetssäkra de resurser som upphandlas så att kommunens barn får tillgång till välorganiserad och effektiv simundervisning.

/Klara Sundström, Louise Hockman, Anders Myrén, Stefan Burlin, referensgrupp sammansatt av Birgitta Skärberg och Anna Wenngren Muhr.

Exempel på vidare läsning
Uppföljning av simkunnighet i åk 5, Skolverket (2010)
Simkunnighet i årskurs 6, Skolverket (2014)
Simning och lekar i vatten, Skolverket
Säkerhet vid bad med barngrupp, MSB
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Föreslagen progression för simundervisning och rekommenderade insatser
Skolår

Aktivitet

Omfattning

Centralt innehåll

Delmål

F-klass



Simskola genom
Älvkarleby
kommun på
skoltid.

10 tillfällen
under 10
veckor i
grupper om 8
elever.

Lekar och rörelser i
vatten. Att balansera,
flyta och simma i magoch ryggläge.

1



Erbjudande om
sommarsimskola
genom Älvkarleby
kommun för barn
i
fritidsverksamhet.

Intensivskola
med 10
tillfällen på 2
veckor i
grupper om 8
elever.

2



Simskola genom
Älvkarleby
kommun på
skoltid under
höstterminen.
Erbjudande om
sommarsimskola
genom Älvkarleby
kommun för barn
i
fritidsverksamhet.

10 tillfällen
under 10
veckor i
grupper om 8
elever

Befäst
vattenvana och
trygghet i
vatten samt
grunder för att
simma bröstsim
och ryggsim.
Befäst
vattenvana och
trygghet i
vatten samt
grunder för att
simma bröstsim
och ryggsim.
Utveckla teknik
i bröstsim
(50m) och
ryggsim.



3


Simskola genom
Älvkarleby
kommun på

Insatser

Erbjudande om sommarsimskola.

Elever som ej klarar delmålen blir kvar i simskola på dagtid
under vårterminen genom Älvkarleby kommuns försorg
under vårterminen, 1 tillfälle/vecka, till dess delmålet
uppnåtts.
Erbjudande om sommarsimskola genom Älvkarleby
kommun för barn i fritidsverksamhet.

10 tillfällen
under 10
veckor i
grupper om 8
elever

Utveckla teknik
i bröstsim
(100m) och
ryggsim (25m).

Elever som ej klarar delmålen blir kvar i simskola på dagtid
under vårterminen genom Älvkarleby kommuns försorg
under vårterminen, 1 tillfälle/vecka, till dess delmålet
uppnåtts.

2017-04-26
skoltid under
höstterminen.
4

5&6

7-9

Kontroll/test av
simkunnighet under
höstterminen
motsvarande delmålen.
Kontroll görs av behörig
och betygsättande
idrottslärare.

Kontroll/test av
simkunnighet under
höstterminen
motsvarande delmålen.
Kontroll görs av behörig
och betygsättande
idrottslärare.



Simning i mag- 150m bröstsim
och 50m
och ryggläge.
ryggsim.



Simning i magoch ryggläge.
Hantering av
nödsituationer
vid vatten
med
hjälpredskap.
Badvett och
säkerhet vid
vatten
vintertid.


1 tillfälle på
höstterminen.


1 tillfälle på
höstterminen.

200m bröstsim
med god teknik
och 50m
ryggsim med
god teknik.

200m bröstsim
med god teknik
och 50m
ryggsim med
god teknik.

Elever som ej klarar delmålen blir kvar i simskola på dagtid
under vårterminen genom Älvkarleby kommuns försorg
under vårterminen, 1 tillfälle/vecka, till dess delmålet
uppnåtts.
Elever som ej klarar delmålen blir kvar i simskola på dagtid
under vårterminen genom Älvkarleby kommuns försorg
under vårterminen, 1 tillfälle/vecka, till dess delmålet
uppnåtts.

Elever som ej klarar delmålen blir kvar i simskola på dagtid
under vårterminen genom Älvkarleby kommuns försorg
under vårterminen, 1 tillfälle/vecka, till dess delmålet
uppnåtts.

OBS! Barn och ungdomar som tillkommer Älvkarleby kommuns skolor från skolmiljöer där simkunnighet inte utvecklats
periodvis kan medföra (tillfälligt) ökade behov av brådskande insatser (upphandlingar).

