Protokoll för Utbildnings- och omsorgsnämnden
Plats:

Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum:

2018-06-13

Tid:

09.00-12.30

Justering
Plats:

Kommunhuset, Skutskär

Datum:

2018-06-14

Paragrafer:

63-73

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

Mona Hansson

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

2018-06-13

Underskrift

Utdragsbestyrkande
1

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-06-13

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)
Katrin Jacobsson (S)
Tommy Jakobsson (S)
Inger Ericsson (S)
Jan-Åke Olsson (S)
Jenny Dahlberg (S)
Annemon Piper (KV)

Paragrafer

Övriga deltagare
Namn

Paragrafer

Agnetha Runberg

64, 71

Per-Anders Olsson
Claudia Forsberg
xxx
Ulrika Hjerpe
Gunvor Petterson

65, 71
68
70

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Befattning
IFO-chef, tf vård- och omsorgschef
Skolchef
Teamchef ensamkommande unga
Konsult från Ensolution
Förvaltningschef
Nämndsekreterare

Justerarens
signatur

2

Utdragsbestyrkande

Sida
2

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-06-13

UON § 63

Godkännande av dagordning
Beslut
Utsänd dagordning fastställs att gälla med följande ändring och tillägg:
Utgår:
 Punkt nr 4, Anmälan av nya frågor för beredning i Au.
Tillägg:
 Anmälan av ordförandebeslut.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-06-13

UON § 64

Anmälan av ordförandebeslut
Beslut
Samtliga ärenden anses anmälda.
Sammanfattning av ärendet

1. Anmälan om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU av xxx har
skett 2018-05-28.
Beslutet taget av Anett Aulin.
2. Anmälan om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU av xxx har
skett 2018-05-28.
Beslutet taget av Anett Aulin.
3. Anmälan om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU av xxx har
skett 2018-05-28.
Beslutet taget av Anett Aulin.
4. Anmälan om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU av xxx har
skett 2018-06-01.
Beslutet taget av Anett Aulin.
5. Anmälan om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU av xxx har
skett 2018-06-01.
Beslutet taget av Anett Aulin.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-06-13

UON § 65
Diarienr
2017/145.616

Möjlighet att studera SFI på heltid
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner skolchef Per-Anders Olssons
redovisning av ärendet.
Sammanfattning av ärendet

Moderaterna i Älvkarleby:
De vill att man undersöker möjligheten att studera SFI (svenska för
invandrare) på heltid, utan lov och ej hemstudier.
Arbetsutskottet beslutade 2019-05-29 § 114 att ge förvaltningen i uppdrag
att ta fram ett skriftligt underlag till nämndens sammanträde 2018-06-13.
Skolchef Per-Anders Olsson har tillsammans med rektor Evabritt Säfström
tagit fram ett skriftligt underlag som redovisas för nämnden.
Beslutsunderlag

 Anmälan av ny fråga för beredning i Au från Moderaterna Älvkarleby,
daterad 2017-12-05.
 Skrivelse från skolchef Per-Anders Olsson och rektor Evabritt Säfström.
____________________
Beslutet lämnas till

Skolchef

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-06-13

UON § 66
Diarienr
2017/74.704

Budget 2018 med plan för 2019-2021
Beslut
1. Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av tertialrapport för perioden januari-april 2018.
2. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa en tidsatt åtgärdsplan på
arbetsutskottets sammanträde 2018-08-28.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschef Ulrika Hjerpe redovisar tertialrapport för perioden januariapril 2018 samt sammanställning av tertialredovisning med tillägg av
åtgärder.
Den förenklade månadsuppföljningen för maj visar på -14,5 miljoner
kronor.
Beslutsunderlag

 Tertialrapport för perioden januari-april 2018.
 Sammanställning av tertialredovisningen med tillägg av åtgärder.
____________________
Beslutet lämnas till

Förvaltningschef

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-06-13

UON § 67

Delgivning av övriga paragrafer i arbetsutskottets
protokoll 2018-05-29
Beslut
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll 2018-05-29 anses delgivna.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-06-13

UON § 68
Diarienr
2017/93.133

Ny möjlighet till uppehållstillstånd gällande
asylsökande ensamkommande över 18 år
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag att
asylsökande över 18 år som berörs av lagen om Ny möjlighet till uppehållstillstånd får bo kvar i Älvkarleby kommun. Om någon av de unga får avslag
på sin prövning på den nya lagen återgår de till Migrationsverkets ansvar.
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar även att beslutet följs upp på
nämndens sammanträde 2018-10-09.
Sammanfattning av ärendet

Den 10 oktober 2017 tog Utbildning- och omsorgsnämnden beslut att låta
asylsökande över 18 år få bo kvar i kommunen. Beslutet gällde till och med
2018-02-06. I november 2017 aviserade regeringen om ett nytt lagförslag
som innebär att asylsökande som fått avslag och som kom före den 24
november 2015 kan få en ny prövning till tillfälligt uppehållstillstånd. Med
utgångspunkt i lagförslaget tog Utbildning- och omsorgsnämnden beslut om
att förlänga föregående beslut fram till 2018-06-13.
Den 7 juni röstade riksdagen för lagförslaget om Ny möjlighet till
Uppehållstillstånd, vilket därmed innebär att de 12 unga över 18 år som bor
i kommunens stödboende har en chans att få tillstånd att stanna i Sverige.
Lagen träder i kraft den 2018-07-01.
Regeringen har även beslutat om ändrade utgiftsramar och anslag för 2018
till följd av lagförslagen i propositionen, då förslaget bedöms medföra ökade
utgifter. För Älvkarleby kommun innebär det ett tillskott på 461 458 kr.
Teamchef Claudia Forsberg föreslår i tjänsteskrivelse nämnden besluta att
låta asylsökande över 18 år som berörs av lagen om Ny möjlighet till
uppehållstillstånd få bo kvar i Älvkarleby kommun. Om någon av de unga
får avslag på sin prövning på den nya lagen återgår de till Migrationsverkets
ansvar.
Beslutsunderlag
 Skrivelse gällande

ensamkommande asylsökande över 18 år, daterad
2018-06-07.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från teamchef Claudia Forsberg,
daterad 2018-06-07.
____________________
Beslutet lämnas till

Förvaltningschef
IFO-chef
Teamchef C Forsberg
Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-06-13

UON § 69

Delegationsbeslut för maj 2018
Beslut
Redovisning av delegationsbeslut för maj 2018 godkänns och läggs till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under maj månad 2018.
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
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-06-13

UON § 70
Diarienr
2018/64.709

Redovisning av kostnad per brukare (KPB)
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag
att på arbetsutskottets sammanträde 2018-08-28 redovisa framtagna åtgärder
utifrån KPB-underlaget.
Sammanfattning av ärendet

xxx från Ensolution redovisar utfall 2017 kostnad per brukare
för individ- och familjeomsorg, funktionsstöd och äldreomsorg.
Beslutsunderlag

 Presentationsunderlag med sammanfattning av KPB utfall 2017.
____________________
Beslutet lämnas till

Förvaltningschef
IFO-chef
Tf vård- och omsorgschef

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-06-13

UON § 71

Lägesinformation från nämndens olika verksamhetsområden samt från förvaltningschefen
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Vård- och omsorgsverksamheten

Agnetha Runberg:
- Flertalet funktioner från kommunen har samordnat ett studiebesök i
Vingåkers kommun eftersom deras hemtjänst utförs till väsentligt lägre
kostnader än Älvkarleby kommun. En tidsatt åtgärdsplan är framtagen.
- Konsultföretaget xxx AB har anlitats för att bistå med att ta fram
kompletterande underlag för utredning av hemtjänsten, t ex schemaläggning och planering.
- Arbetsmiljöverket överväger att besluta om ett föreläggande mot
kommunen om de krav och tidpunkter de redovisar inte följs.
Kraven som ska uppfyllas är att se till att det finns rutiner, ett i förväg
bestämt arbetssätt, att minst en gång per år göra en uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Om uppföljningen visar att arbetsmiljöarbetet inte fungerar ska beslut om åtgärder för förbättring tas.
Uppföljningen ska dokumenteras skriftligt.
Utbildningsverksamheten

Skolchef Per-Anders Olsson:
- Skolinspektionens beslut att avsluta tillsynen avseende de brister som
bedöms som avhjälpta gällande fritidshem, vuxenutbildning, förskola,
förskoleklass och grundskola, grundsärskola samt för gymnasieskola.
- Meritvärdet på årets 9:or är både bättre och högre än tidigare år. Det
gäller både pojkar och flickor.
- Eva Hansson från Gävle har anställts som ny rektor på KunDa. Hon
börjar sin anställning i höst och kommer att presenteras för nämnden.
- Projektering av moduler på Rotskär är klart och tekniska avdelningen
arbetar nu med placering av dessa. Bodaskolan kommer att få en modul.
Hyresavtalet kommer att gälla för 3 år och kostnadsprognosen för 2018 är
ca 1,5 miljoner kronor och därefter 2 miljoner kronor/år.
Förvaltningschef

- Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har kallat kommunstyrelsens
ordförande, kommundirektör, nämndens ordförande, förvaltningschef och
IFO-chef till delgivning av beslut utifrån IVO:s tillsyn av socialtjänsten.
Det gäller handläggning av barn och unga samt vuxna med missbruksproblematik. Delgivningen äger rum 2018-06-15 i Örebro.
- Uppdatering av arbetet kring Nya Tallmon.
____________________
Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-06-13

UON § 72

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

Mona Hansson (KV) informerar från Gårdsråd på Tallmon.
Rose-Marie Westerholm (S) efterlyser minnesanteckningar från gårdsrådet.
Jan-Åke Olsson (S) informerar från möten med nämnden för Kunskapsstyrning och Vårdstyrelsen.
Företaget Wemind som har avtal med Regionen och som ansvarar för
socialpsykiatrin i HÄTÖ-kommunerna, har fått kritik för att kommunikationen inte fungerar. En dialog har startats för att åtgärda problemen.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-06-13

UON § 73

Rapporter och meddelanden
Rapporter

-

Årsplanering för 2018
Körapport för förskolor
Körapport för boenden
Minnesanteckningar från samrådsträff på Bodaskolan 2018-04-24

Meddelanden

- Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-25 § 25, att bevilja anvarsfrihet för
utbildnings- och omsorgsnämnden och dess enskilda ledamöter.
- Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-25 § 21 att anta varumärkesplattformen ”Bilden av Älvkarleby”.
- Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat att avsluta ärende
gällande klagomål från enskild om brister i Älvkarleby kommuns
planering och genomförande av den enskildes beviljade biståndsinsatser.
- Svar till Skolinspektionen gällande begäran om komplettering avseende
tillgång till elevhälsans professioner inom Älvkarleby kommuns
utbildningsverksamhet.
- IVO:s beslut att avsluta ärende gällande tillsyn av stödboende för barn
och unga vid stödboende Skutskär i Älvkarleby kommun.
- IVO:s beslut att avsluta ärende utan ytterligare åtgärder gällande anmälan
enligt lex Maria från kommunen om allvarlig vårdskada vid hemsjukvården i Älvkarleby.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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