Protokoll för Utbildnings- och omsorgsnämnden
Plats:
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Tid:

09.00-12.15

Justering
Plats:

Kommunhuset, Skutskär

Datum:
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Paragrafer:

36-48

Sekreterare:
Gunvor Pettersson
Ordförande:
Anett Aulin
Justerare:
Pernilla Friman

Monica Lindeberg

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

2017-03-28

Underskrift

Utdragsbestyrkande
1

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-03-28

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)
Inger Ericsson (S)
Jan-Åke Olsson (S)
Jenny Dahlberg (S)
Eva Sidekrans (M)
Annemon Piper (KV)
Maj-Britt Jacobsson (SD)

Paragrafer

Övriga deltagare
Namn

Paragrafer

Britta Gustavsson

38, 39

Eva Skytt
Marie Niklasson

39, 45
40

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Befattning
Medicinskt Ansvarig
Sjuksköterska, MAS
Vård- och omsorgschef
Kostchef

Justerarens
signatur

2

Utdragsbestyrkande

Sida
2

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-03-28

Ola Johansson
Ulrika Hjerpe
Gunvor Petterson

Ordförandens
signatur

46

Justerarens
signatur

Skolchef
Förvaltningschef
Nämndsekreterare

Justerarens
signatur

3

Utdragsbestyrkande

Sida
3

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-03-28

UON § 36

Godkännande av dagordning
Beslut
Utsänd dagordning fastställs att gälla med följande ändring:
Utgår:
 Punkt

nr 12, Lägesinformation från individ- och familjeomsorgen utgår.

____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-03-28

UON § 37
Diarienr
2017/35.739

Anmälan av nya frågor för beredning i Au: Vård- och
omsorg
Beslut
Ärendet behandlas på arbetsutskottets sammanträde 2017-05-02.
Sammanfattning av ärendet

Kenneth Holmström (M):
Analysera biståndsbedömda timmar inom hemtjänsten och LSS jämfört med
utfall utförda timmar.
Göra en konsekvensbeskrivning av utökad grundbemanning inom vård och
omsorg ställt i relation mot vikariekostnader motsvarande 70 helårsanställda.
Beslutsunderlag

 Anmälan av ny fråga för beredning i Au från Kenneth Holmström (M).
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-03-28

UON § 38
Diarienr
2017/20.730

Riktlinjer för husdjur/sällskapsdjur i kommunal vård
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden fastställer riktlinjer för husdjur/sällskapsdjur inom kommunal vård enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Husdjur och sällskapsdjur är för många förknippat med ökad livskvalitet.
Det finns flera orsaker till att djur förekommer på kommunens vårdenheter.
Det kan till exempel vara vårdhundar, ledarhundar eller hundar som följer
med en besökare.
Att djur vistas på vårdenheter är också förenat med vissa hygieniska risker.
Dock finns inte en tydlig reglering, vilket kan leda till en godtycklig
hantering.
Som ett led i Älvkarleby kommuns systematiska arbete att förebygga
hygieniska risker har riktlinjer för husdjur/sällskapsdjur tagits fram.
Riktlinjerna syftar till att tydliggöra regler och ansvar, och underlätta arbetet
med att arbeta fram rutiner.
Riktlinjerna baseras på Socialstyrelsen: ”Hundar i vård och omsorg:
Vägledning till gällande regelverk. 2014 ” och Statens veterinärmedicinska
anstalts, ”Hundar i vård och omsorg: Vägledning i praktiskt arbete. 2015.”
Beslutsunderlag

 Förslag till riktlinjer för husdjur/sällskapsdjur inom kommunal vård.
Handläggare: MAS Britta Gustavsson och områdeschef Maria Eklöf.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut, daterad 2017-02-07.
Barnperspektivet

Har inte varit aktuellt.
____________________
Beslutet lämnas till

Förvaltningschef U Hjerpe
MAS B Gustavsson
Vård- och omsorgschef E Skytt
Områdeschefer
Hemsidan

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-03-28

UON § 39
Diarienr
2017/27.739

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare år 2016
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att:
- Godkänna förvaltningens patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare år
2016.
- Fastställa övergripande mål för 2017 enligt patientsäkerhetsberättelsen.
Sammanfattning av ärendet

Patientsäkerhetslagens (2010:659) femte kapitel handlar om vårdgivarens
skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Där framgår
att vårdgivaren senast 1 mars ska upprätta en patientsäkerhetsberättelse.
Utbildnings- och omsorgsnämnden har ansvar för ledningen av kommunens
Hälso-och sjukvård. Nämnden ansvarar för att det finns ett ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Nämnden ska planera, leda
och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård
upprättshålls, enligt Hälso-och sjukvårdslagen (1982;763). Nämnden ska
även fastställa övergripande mål för det systematiska kvalitetsarbetet samt
kontinuerligt följa upp och utvärdera målen.
Patientsäkerhetsberättelsen 2016 sammanfattar statistik och resultat för
föregående års arbete, samt innehåller förslag på övergripande mål för
kommande år.
Beslutsunderlag

 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare år 2016.
Handläggare: MAS Britta Gustavsson.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Ulrika
Hjerpe, daterad 2017-03-04.
____________________
Beslutet lämnas till

Förvaltningschef U Hjerpe
MAS B Gustavsson
Hemsidan

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-03-28

UON § 40
Diarienr
96/16.460

Kostpolicy 2017-2019
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar godkänna förslaget till
Kostpolicy för Älvkarleby kommun 2017-2019 efter revidering av punkt
nr 1 ”Kommunens miljöprofil i upphandling och vid hantering av
livsmedel” som ska lyda enligt följande:
Älvkarleby kommun ska göra medvetna val av livsmedel, så att miljön
belastas så lite som möjligt. Det kan handla om samordning av transporter,
minskad energianvändning, lokalproducerat/närproducerat, källsortering och
minskat matsvinn. Alla måltider som erbjuds i kommunen ska vara av god
kvalitet och utgå från ett utbud av hälsosamma livsmedel. Vid upphandling
av mat ska svensk miljö- och djurskyddslagstiftning följas. Undantag får ske
om ett livsmedel med dessa kriterier saknas. Älvkarleby kommun ska
tydliggöra vad som ytterligare premieras i samband med upphandling,
genom så kallade ”tilldelningskriterier”.
Målet är att:
- minst 25 % av den totala kostnaden för inköp ska vara ekologiska
produkter
- alla chark-, nöt-, fläsk- och kycklingprodukter, såväl frysta som färska
ska ha svenskt ursprung
- alla ägg är från frigående höns
Sammanfattning av ärendet

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutade 2017-02-28 § 22 att återremittera ärendet till förvaltningen för att få utrett vilka ekonomiska
konsekvenser en ändring i Kostpolicyn, enligt Moderaternas yrkande, skulle
få för verksamheten.
Efter ytterligare beredning vid arbetsutskottet 2017-03-14 kompletterades
policyn med följande målformuleringar:
- inköpen av chark-, nöt-, fläsk- och kycklingprodukter, såväl fryst som
färskt, ska vara svenskt
- endast ägg från frigående höns ska köpas in
- 25 % av de totala inköpen ska vara ekologiskt
Beslutsunderlag

 Reviderat förslag till kostpolicy 2017-2019.
 Moderaternas förslag på ändring i Kostpolicyns punkt nr 1, daterad
2017-02-27.
 Reservation från Kommunens Väl, daterad 2017-03-02.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Ulrika
Hjerpe, daterad 2017-03-21.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-03-28

Barnperspektivet

 Beslutet har en stor påverkan på barnperspektivet.
____________________
Beslutet lämnas till

Förvaltningschef U Hjerpe
Kostchef M Niklasson
Skolchef O Johansson
Vård- och omsorgschef E Skytt
Hemsidan

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-03-28

UON § 41
Diarienr
30/16.704

Budgetuppföljning för perioden januari-februari 2017
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av budgetuppföljning för perioden januari-februari 2017.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschef Ulrika Hjerpe redovisar budgetuppföljning för perioden
januari-februari 2017.
Första helårsprognosen är alltid den mest osäkra.
Förvaltningens prognos för helåret är totalt -10 372 tkr, varav vård och
omsorg står för -8 130 tkr och utbildningsverksamheten för -4 631 tkr.
Övriga verksamheter: individ- och familjeomsorgen 595 tkr, ensamkommande 54 tkr, kostverksamheten +-0, KunDa +-0, administrationens
öronmärkta medel + 1 740 tkr.
Flera delar av verksamheterna har en mycket pressad situation.
Beslutsunderlag

 Budgetuppföljning för perioden januari-februari 2017.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-03-28

UON § 42

Delgivning av övriga paragrafer i arbetsutskottets
protokoll 2017-03-14
Beslut
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll 2017-03-14 anses delgivna.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-03-28

UON § 43

Diarienr
30/16.704

Äskande med anledning av tillkommande kostnader i
samband med byggnation av nytt vård- och omsorgsboende, etapp 1
Beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att tilldela utbildnings- och omsorgsnämnden extra medel för tillkommande kostnader i samband med
byggnation av nytt vård- och omsorgsboende, etapp 1, enligt ansökan.
Sammanfattning av ärendet

Utbildnings- och omsorgsförvaltningen äskar ekonomiska medel med
anledning av de kostnader som tillkommer verksamheterna med anledning
av etapp 1 i byggnationen av kommunens nya vård- och omsorgsboende.
Etapp 1 gäller nybyggnation av en tillbyggnad, Tallmovägen 2, samt
förberedelse för rivning av delar där befintlig verksamhet bedrivs: lokaler
för boende, förskola och tillagningskök.
Ansökan gäller:
Kostverksamheten
2 900 tkr
Vård och omsorg
1 550 tkr
Utbildningsverksamhet 300 tkr
Totalt:
4 750 tkr
+ hyreskostnad för beslutade tillkommande lokaler gällande utbildningsverksamheten för år 2017.
Hyresförhandling pågår på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Tillkommande kostnader

Enligt tidplan för ombyggnationen ska kostverksamheten vara helt
avvecklad på Tallmoområdet under juni 2017. De boende på Tallmon
behöver även fortsatt få mat serverad i sitt boende, samtidigt som köket rivs.
Omställningen av kostverksamheten gäller fram till dess att ett nytt
tillagningskök finns på plats, vilket tidigast sker andra halvåret av 2019.
Vissa delar av förändringar finansieras inom projektet, dock innebär flertalet
åtgärder en ökad verksamhetskostnad.
Flertalet åtgärder behöver säkerställas så snart som möjligt, så att måltider
kan serveras på ett säkert sätt. Omställningen bedöms behöva göras redan
från maj 2017, eftersom omställningen bland annat innebär nytt arbetssätt
och ny logistik, för kostverksamheten, vård och omsorg, såväl som för
utbildningsverksamheten. Utbildningsverksamheten har tillkommande
kostnader för att inrymma förskoleverksamheten vid Tallkotten, bland annat
hyreskostnader.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

12

Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-03-28

Mer detaljer kring ovanstående finns specificerat i bifogat dokument.
I samband med byggnation av Nya Tallmon innebär det att:



köket på Tallmo-området stängs
kostverksamheten ställs om till Rotskär, samt Jungfruholmens skola (om och när
det beslutet blir verklighet)

Ovanstående medel äskas därför från kommunstyrelsens avsatta medel.
Beslutsunderlag

 Bilaga, tillkommande kostnader Nya Tallmon, daterad 2017-03-28.
____________________
Beslutet lämnas till








Kommunstyrelsen
Kostchef M Niklasson
Förvaltningschef U Hjerpe
Vård- och omsorgschef E Skytt
Skolchef O Johansson
Ekonomichef och verksamheternas ekonomer

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-03-28

UON § 44
Pärm:
Delegation
2017

Delegationsbeslut för februari 2016
Beslut
Redovisning av delegationsbeslut för januari 2016 godkänns och läggs till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under januari månad 2016.
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

14

Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-03-28

UON § 45

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

Förvaltningschef Ulrika Hjerpe och vård- och omsorgschef Eva Skytt
informerar om nuläget inom vård- och omsorgsverksamheten.
Tallmon

-

Boverket har beviljat 3,5 mnkr i bidrag till första etappen med bygget av
Tallmovägen 2.
Arbete pågår inför upphandling av hästskoformade byggnaderna.
Riktlinjer för konst i Älvkarleby kommun, 1%-regeln har tagits med i
arbetet.
Två informationsmöten har hållits, ett i Skutskär och ett i Älvkarleby.
Arkitekten var med och kunde svara på frågor från allmänheten.
Under förändringsarbetet är det viktigt med symbolhandlingar. Av den
anledningen planeras en taklagsfest under april-maj. Det är en bra
stämning och framtidstro hos personalen.
Frågan gällande skyltning av bygget ligger hos samhällsbyggnadsnämnden.
Kostnad för hyran av lägenheter ansvarar samhällsbyggnadsnämnden för.
Kostnaden är ännu inte framtagen.

Vård och omsorg

En muntlig återkoppling har skett efter Arbetsmiljöverkets inspektion, första
linjens chefer vård och omsorg (områdescheferna). Gängse inspektionsmeddelande förväntas under hösten, dock kommer ett särskilt beslut
tidigare, med anledning av den fysiska arbetsmiljön på Lillängen, samt
sommarplanering.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-03-28

UON § 46

Lägesinformation från utbildningsverksamheten
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Skolchef Ola Johansson informerar om läget inom utbildningsverksamheten.
- Det ekonomiska läget är ansträngt. Det är en stor process att få budgeten
att gå ihop.
- Ljungbergs Utbildningsfond har beslutat att bevilja kommunens ansökan
med 1 105 tkr för projektet ”Att utveckla progressionen i naturvetenskap och teknik i Älvkarleby”.
- Arbete med förskolans flytt till Jungfruholmen pågår. Vårdnadshavarna
är med i processen. Flytten beräknas ske under v 32.
Förslag till nytt namn på förskolan är Ekbacken.
- Simundervisning från förskoleklass kan inte genomföras fullt ut på grund
av det ekonomiska läget. Information till vårdnadshavare kommer att
skickas ut.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-03-28

UON § 47

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

Jan-Åke Olsson (S) informerar från möte med Gemensam nämnd för
kunskapsstyrning, en kunskapsstyrningsnämnd för socialtjänst och
angränsade hälso- och sjukvård i Uppsala län.
Nämnden består av nio parter med Region Uppsala som värdorganisation.
Nämnden ska, utifrån ett gemensamt behov hos parterna, särskilt skapa
förutsättningar för evidensbaserad/kunskapsbaserad praktik inom socialtjänst och angränsade hälso- och sjukvård.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-03-28

UON § 48

Rapporter och meddelanden
-

Uppföljning av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott och nämnd
Årsplanering 2017
Körapport för förskolor
Körapport från boenden
Elevstatistik per 2017-02-15
Minnesanteckningar från samråd på Rotskärsskolan 2016-11-22
Minnesanteckningar från Samverkansrådet mellan landstinget i Uppsala
län och kommunen 2017-02-16
- Minnesanteckningar från samråd på Rotskärsskolan 2016-02-21
- Uppsala läns barnavårdsförbund, protokoll från styrelsemöte 2017-03-13.
Meddelande från förvaltningen

Förvaltningschef Ulrika Hjerpe:
- Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar att inspektion av HVB
Gläntorna kommer att ske under 2017.
- Regionstyrelsen har beslutat om förlängning av överenskommelse om
samverkan avseende hälso- och sjukvård i Uppsala län till och med
2017-09-30.
- Regionstyrelsen har beslutat om förlängning av överenskommelse om
samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala
län 2017-2017.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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