
Utdragsbestyrkande

Protokoll för Utbildnings- och omsorgsnämnden
Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum: 2018-09-11 

Tid: 09.00-12.00, 13.00-14.00

Justering
Plats: Kommunhuset, Skutskär

Datum: 2018-09-13

Paragrafer: 78-96

Sekreterare:

Gunvor Pettersson

Ordförande:

Anett Aulin

Justerare:

Rose-Marie Westerholm Kenneth Holmström

ANSLAG / BEVIS
Utbildnings- och omsorgsnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits 
genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras i kommunhuset.

Sammanträdesdatum 2018-09-11
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

Underskrift
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Utbildnings- och omsorgsnämnden Sida
2018-09-11 2

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
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) Paragrafer Ordinarie ledamot
Maj-Britt Jakobsson (SD) Kurt Törnblom (SD)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Katrin Jacobsson (S)
Inger Ericsson (S)
Jan-Åke Olsson (S)
Jenny Dahlberg (S)
Agneta Lundgren (C)
Eva Sidekrans (M)

Övriga deltagare
Namn Paragrafer Befattning

Agnetha Runberg 89-90, 92-96 IFO-chef/ tf vård- och 
omsorgschef

Kevin Broeng 84 Tf teamchef försörjningsstöd
Claudia Forsberg 90 Tf teamchef barn och familj
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Utbildnings- och omsorgsnämnden Sida
2018-09-11 3

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

xxx 
xxx 
Per-Anders OlssonA
gneta LennartssonC
atarina Horn 
Ulrika Hjerpe 
Gunvor Petterson 

89 Konsult
89 Konsult
86-87, 90 Skolchef
93-96 Socionomkonsult
93-96 Utredare

Förvaltningschef
Nämndsekreterare
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-09-11

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 78 Godkännande av dagordning

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

Utgår:
 Punkt nr 4, Anmälan av nya frågor för beredning i Au.
 Punkt nr 17, Information och allmän rapportering från uppdrag i 

nämndens räkning.

Tillägg:
 Anmälan av ordförandebeslut.
 Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § LVU.
 Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § LVU.
 Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § LVU.
 Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § LVU.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-09-11

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 79 Medborgarförslag om möjligheten för pensionärer att 
äta lunch i kommunens skolmatsalar

Diarienr 
2018/31.730 Beslut 

Utbildnings- och omsorgsnämnden avslår medborgarförslaget med 
hänvisning till förvaltningens perspektiv och förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har skickat ett medborgarförslag från xxx 
om möjligheten för pensionärer att äta lunch i kommunens skolmatsalar på 
remiss till utbildnings- och omsorgsnämnden. 

Arbetsutskottet beslutade 2018-05-29 § 113 att ge förvaltningen i uppdrag 
att utreda ärendet och redovisa detta på arbetsutskottets sammanträde 
2018-08-28. 

Förvaltningen vill inleda med att förmedla uppskattning till det engagemang 
som finns för att främja bland annat dialog, god hälsa och integration genom 
kontakter mellan olika åldersgrupper bland kommunens invånare. 

Dock kräver medborgarförslaget att flertalet frågor behöver hanteras innan 
ett formellt beslut fattas. 

Förvaltningschef Ulrika Hjerpe redovisar förslag att förorda avslag på 
medborgarförslaget med följande motiv: 
 Säkerställa platser (platsbrist idag) 
 Säkerställa säkerhetsaspekter – rutiner och ansvar 
 Säkerställa flertalet juridiska frågor 
 Säkerställa barnperspektivet övergripande 
 Säkerställa övriga rutiner 

Förvaltningens bedömning är att effekten, vinsten med åtgärden är 
svårbedömd i relation till det som krävs för att införa den. 

Beslutsunderlag 
 Remiss från kommunstyrelsen, daterad 2018-02-28. 
 Beskrivning av juridiska frågeställningar, utredare Erik Klippmark, 

daterad 2018-08-28. 
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Ulrika 

Hjerpe, daterad 2018-08-28. 
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-09-11

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Mona Hansson (KV) reserverar sig mot beslutet.

____________________
Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-09-11

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 80 Patientsäkerhetsberättelse, Elevhälsans medicinska 
insats 2017

Diarienr
2018/84.624 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelse för 
elevhälsans medicinska insats år 2017 i Älvkarleby kommun.

Sammanfattning av ärendet
De medicinska insatserna inom elevhälsan omfattar de insatser som skol-
läkare och skolsköterska utför. De står under Socialstyrelsens tillsyn och ses 
som en hälso- och sjukvårdsverksamhet och deras insatser ska därför 
bedrivas i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (1982:763 HSL).

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas 
utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.
Elevhälsans medicinska insats i Älvkarleby kommun erbjuder samtliga 
barn/elever minst tre hälsobesök under grundskoletiden. Dessa besök är och 
ska vara, såväl hälsoövervakande som hälsofrämjande. Detta genom att man 
här tidigt upptäcker funktionssvårigheter, sjukdomar och andra 
hälsoproblem samt ger barnet/eleven möjlighet att diskutera sin hälsa och 
skolsituation med en professionell neutral vuxen.

Det är viktigt att påpeka att elevhälsan uppmärksammar barn/elever först 
när de skrivs in i skolan.

Beslutsunderlag
 Patientsäkerhetsberättelse, elevhälsans medicinska insats 2017. 

Handläggare: Elevhälsochef Lena Andersson Andalibi.

____________________
Beslutet lämnas till
Elevhälsochef
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-09-11

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 81 Budget 2018 med plan för 2019-2021
Diarienr
2017/74.704 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av enkel 
budgetuppföljning för perioden januari-juli 2018.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Ulrika Hjerpe redovisar förenklad budgetuppföljning 
(endast siffror) för perioden januari-juli 2018.

Den totala årsprognosen för nämnden visar ett underskott på ca 11,8 tkr.

Förvaltningschef Ulrika Hjerpe sammanfattar mål- och budgetprocessen för 
2019-2022. Vid nämndens sammanträde 2018-10-09 deltar förvaltningens 
alla chefer samt en del av kommunens strategiska funktioner in för att stödja 
det politiska arbetet att arbeta fram lämpliga förslag till mål för den 
kommande perioden. Det är ett processarbete för dialog och ökad förståelse 
kring nämndens verksamheter. Det är dock, som alltid, kommunfullmäktige 
som fattar beslut om övergripande mål. Detta valår sker detta i november.

Beslutsunderlag
 Enkel budgetuppföljning för perioden januari-juli 2018.
 En övergripande tidsplanering av målprocessen.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-09-11

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 82 Remiss, utbyggnad av idrottshall på Sörgärdets skola
Diarienr
2018/72 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
och lämnar detta som sitt remissvar till Samhällsbyggnadsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat (diarienr Sbn2018/36) att bygga ut 
Sörgärdets idrottshall med läktare, omklädningsrum, förråd sekretariat och 
en servicedel, samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för att få 
igång igångsättningsbeslut för utbyggnaden. Lokalbehovet har lämnats in av 
Kultur- och fritidsavdelningen, Tekniska avdelningen, som bedömer 
åtgärden prioriterad. Budgeten är beräknad till 13 miljoner kronor och 
utifrån en avskrivning på 25 år. Kostnader för drift och skötsel och planerat 
underhåll är beräknat till ca 400 kr/kvm/år.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har beslutat att skicka ärendet på 
remiss till Utbildnings- och omsorgsnämnden med önskan om svar senast 
2018-09-14.

Utbildnings- och omsorgsförvaltningen fick vid arbetsutskottets samman-
träde (AU § 164) i uppdrag att ta fram förslag till beslut och redovisa detta 
på nämndens sammanträde 2018-09-11.
 
Utbildnings- och omsorgsförvaltningens förslag till remissvar är:
Utifrån underlaget kan inte Utbildnings- och omsorgsnämnden göra en 
bedömning av prioriteten av utbyggnaden, ur ett helhetsperspektiv. Det 
framgår inte vilka konsekvenser utbyggnaden kan få för kommunens olika 
verksamheter (positiva såväl som negativa) och hur beslutet påverkar 
kommunens kortsiktiga såväl som långsiktiga prioriteringar.  Av underlaget 
framgår inte att utbyggnaden innebär någon driftskostnadsökning för 
Utbildnings- och omsorgsnämnden. Dock påverkar varje beslut om drift-
kostnadsökning inom kommunen det totala ekonomiska utrymmet. Det 
pågår just nu ett internbudgetarbete där flertalet verksamheter bedömer 
svårigheter att klara sina verksamheter inom den preliminära ram som 
nämnden tilldelats. 

Utbildnings- och omsorgsnämnden anser därför att igångsättning inte bör 
ske förrän tillräckliga underlag finns när det gäller konsekvenser på kort och 
lång sikt av Älvkarleby kommuns prioriterade behov.  

Barnperspektivet
Oklart hur barnperspektiv beaktats. 
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-09-11

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Utbyggnad av idrottshall på Sörgärdets skola, remiss från 

Samhällsbyggnadsnämnden.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Ulrika 

Hjerpe, daterad 2018-09-11.

____________________
Beslutet lämnas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Förvaltningschef
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-09-11

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 83 Delgivning av övriga paragrafer i arbetsutskottets 
protokoll 2018-08-28

Beslut
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll 2018-08-28 anses delgivna.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-09-11

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 84 Tillägg i delegationsordning gällande individ- och 
familjeomsorgen

Diarienr
2016/109.002 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att delegera till socialsekreterare 
att fatta beslut om dagersättning enligt 17 § LMA (Lag om mottagande av 
asylsökande m.fl.) och särskilt bidrag enligt 18 § LMA.

Sammanfattning av ärendet
I och med den nya gymnasielagen som ger ca 9000 ungdomar i Sverige en 
ny chans till att få uppehållstillstånd finns det ett läge där en sökande inte 
har rätt till dagersättning och särskilt bidrag enligt LMA (Lag om 
mottagande av asylsökande m.fl) från Migrationsverket. I de fall som den 
sökande har ett beslut om utvisning som vunnit laga kraft så har den 
sökande inte rätt till dagersättning eller särskilt bidrag enligt LMA från 
Migrationsverket utan ska då söka ersättning från socialnämnden i den 
kommun som den sökande vistas i.

Ersättning enligt LMA ges endast till de personer som väntar på beslut om 
uppehållstillstånd.

Eftersom den nya gymnasielagen är en tillfällig lag så kommer social-
nämnden endast att administrera ersättning enligt LMA under en begränsad 
tid. Normalt sett administreras ersättning enligt LMA av Migrationsverket 
och inte av kommuner och därför tas dessa ärenden upp i delegations-
ordningen som finns idag.

Kevin Broeng, tf teamchef för försörjningsstöd föreslår utbildnings- och 
omsorgsnämnden besluta att delegera till socialsekreterare inom individ- 
och familjeomsorgen att fatta beslut om dagersättning enligt 17 § LMA och 
särskilt bidrag enligt 18 § LMA.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från tf teamchef försörjningsstöd 

Kevin Broeng, daterad 2018-09-03.
 Utdrag ur PM från Sveriges kommuner och landsting ”Ny möjlighet till 

uppehållstillstånd – några frågor och svar om regelverket, kommunens 
skyldigheter och statlig ersättning m.m”.

____________________
Beslutet lämnas till
Förvaltningschef
IFO-chef
Tf teamchef för försörjningsstöd
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-09-11

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 85 Ansökan om serveringstillstånd vid Restaurang 
Kungsådran på Laxön

Diarienr 
2018/16.702 Beslut 

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att bifalla ansökan i enlighet 
med Alkoholhandläggare Torsten Ahléns förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller ansökan om stadigvarande tillstånd att servera alla slag av 
alkoholdrycker till allmänheten vid Restaurang Kungsådran på Laxön med 
serveringstid mellan kl 11.00-02.00. Ansökan avser även uteservering och 
cateringverksamhet. 

Alkoholhandläggare Torsten Ahlén föreslår i tjänsteskrivelse nämnden 
besluta att bifalla ansökan med följande inskränkningar: 
 Högst 180 personer får samtidigt uppehålla sig i lokalen. 
 Fram till kl 20.00 får hela den staketomgärdade gårdsplanen användas 

som serveringsyta. 
 Efter kl 20.00 inskränks serveringsytan till det stenbelagda häck- 

omgärdade området intill entrén. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från alkoholhandläggare Torsten 

Ahlén, daterad 2018-08-25. 

____________________ 
Beslutet lämnas till 
xxx AB 
Alkoholhandläggare T Ahlén 
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-09-11

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 86 Kvalitetsredovisning av Älvkarleby kommuns 
utbildningsverksamhet

Diarienr
2018/48.610 Beslut

Nämnden tackar för informationen och ger skolchefen i uppdrag att redovisa 
resultat för åk 3 och uppåt på arbetsutskottets sammanträde 2018-09-25.

Sammanfattning av ärendet
Skolchef Per-Anders Olsson redovisar statistik över behörighet till 
gymnasiet och meritvärden på slutbetyg för vårterminen 2018.

Elevernas meritvärden har ökat väsentligt: 2017:185,8, 2018:214,4.
Elevernas behörighet till gymnasiet har ökat väsentligt 2017:70 %, 
2018:83,5%.

Beslutsunderlag
 Statistik på slutbetyg och meritvärde vårtermin för åren 2015-2018
 Resultat utbildningsverksamheten, daterad 2018-09-11.

____________________
Beslutet lämnas till
Skolchef
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-09-11

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 87 Redovisning - kränkande behandling i förskolan/skolan
Diarienr
2017/114.620 Beslut

Nämnden tackar för redovisningen och ger förvaltningen i uppdrag att på 
nämndens sammanträde 2018-11-06 redovisa årets ackumulerade antal 
kränkande behandlingar och vidtagna åtgärder samt att redovisa en analys 
av vilka övergripande strukturella åtgärder som behöver vidtas. 

Sammanfattning av ärendet
Skolchef Per-Anders Olsson redovisar antalet kränkningar inom förskola – 
skola under maj månad 2018.
Inga strukturella förändringar bedöms enligt skolchefen krävas. Tillräckliga 
åtgärder vidtas.

Beslutsunderlag
 Kränkningar förskola - skola maj 2018.

____________________
Beslutet lämnas till
Skolchef
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-09-11

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 88 Delegationsbeslut för juni-augusti 2018

Beslut
Redovisning av delegationsbeslut för perioden juni - augusti 2018 godkänns 
och läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under juni - augusti månad 
2018.

Administration
1. Förvaltningschef
2. Områdeschefer VOM
3. Områdeschef IFO och teamchefer
4. Rektorer, skolområden
5. Kostverksamheten
6. Samverkansprotokoll, F-sam och E-sam 

Vård- och omsorg
7. Biståndsbeslut
8. Färdtjänst och Riksfärdtjänst
9. LSS
10. Bostadsanpassningsbidrag 
11. Lex Maria, Lex Sarah

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

___________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-09-11

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 89 Konsult Eva Liljevall informerar om utveckling inom 
hemtjänsten

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Som ett led i utvecklingen av vård och omsorg, med fokus på hemtjänsten 
har förvaltningen tagit hjälp av konsult Eva Liljevall.  Målet är en god 
arbetsmiljö, kvalitet och god ekonomi och som ett led i arbetet involveras 
medarbetare i det fortsatta arbetet. Det handlar bland annat om kontinuitet 
för brukare, så kallad nyttjandegrad och specifikt om en schemaläggning 
som skapar ett bra flöde till gagn för arbetsmiljö.

Eva Liljevall jobbar som konsult med vård- och omsorgsverksamheter i hela 
landet. Hennes mission är att förmedla ett synsätt och erbjuda verktyg som 
håller ihop vardagen för att bidra till en bättre och gladare vardag för 
personal och kunder inom vård och omsorg för äldre och funktionshindrade.

Eva informerar bland annat vad konsultstödet innebär med coachning och 
utbildning inom kundorienterad vård och omsorg där värdegrund, 
bemötande och ansvar är centrala frågor. Eva arbetar också med schema-
läggning, bemanning och arbetsplanering.

___________________
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signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 90 Lägesinformation från nämndens olika verksamhets-
områden samt från förvaltningschefen

Beslut
Skolchef Per-Anders Olsson får i uppdrag att till arbetsutskottets samman-
träde 2018-09-25 återkomma med en tidplan på simundervisning för 
förskoleelever höst 2018. 
Skolchefen får även i uppdrag att informera nämnden om vad som 
framkommit i möte med elevråd och kostchef gällande ett antal elevers 
ovilja att äta den lunch som serveras i skolmatsalen.

Vård- och omsorgsverksamheten
Tf vård- och omsorgschef Agnetha Runberg:
- Arbetsmiljöverket kommer att göra en inspektion på gruppbostaden 

Borggatan 2018-09-13.
- Uppdateringar kring utvecklingsarbetet inom hemtjänsten. 

Se även Uon § 89.

Individ- och familjeomsorgen
IFO-chef Agnetha Runberg:
- Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kommer den 9-11 oktober 2018 

att genomföra en inspektion hos individ- och familjeomsorgen. 
Inspektionen är en fortsatt uppföljning av det föreläggande som IVO 
beslutade om 2018-06-15 samt en uppföljning av det åtgärdsbeslut som 
IVO ställt krav på säkerställning av. IVO kommer även under dessa 
datum att granska ärenden rörande ekonomiskt bistånd.

Tf teamchef barn och familj Claudia Forsberg:
- Ett intensivt arbete pågår med att kartlägga brister och att få stabilitet i 

barn- och familjegruppen.  Efter IVO:s granskning har bland annat en 
åtgärdsplan har tagits fram, ledningssystemet – processen för handläggare 
inom gruppen gås igenom, möten och genomgång av ärenden has med 
Nätverkshuset, Workshops ska hållas med 3 st utbildningar för 
personalen. Intervjuer genomförs med alla inom barn och familj, även 
med tidigare anställda och inom öppenvården.

Utbildningsverksamheten
Skolchef Per-Anders Olsson:
- Fråga gällande användande av mobiltelefon under lektionstid är under 

utredning.
- Sjukfrånvarotalet i norra verksamhetsområdet minskar.
- Modulerna på Rotskär är på plats. Bodaskolan står på tur att få en modul.
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Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

- Utbildningsverksamheten har sökt och fått statsbidrag på 318 884 kr till 
simundervisning inom utbildning. 

Förvaltningschef
Ulrika Hjerpe:
- Övergripande tidplan för ”Nya Tallmon”.
- Tjänst som vård- och omsorgschef annonseras inom kort.
- Utvecklingsarbete inom vård och omsorg pågår.
- Arbete med att hitta lösningar på trångboddheten i lokalerna på 

Lillängen pågår.

___________________
Beslutet lämnas till
Skolchef
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-09-11

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 91 Rapporter och meddelanden
Rapporter
- Årsplanering för år 2018
- Körapport för förskolor
- Körapport för boenden
- Minnesanteckningar från Gårdsråd på Tallmon 2018-05-22
- Protokoll för kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapp-

rådet 2018-05-25
- Avvikelserapportering, statistik över avvikelser SoL, HSL och LSS för 

perioden januari-juni 2018

Meddelanden
- Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 Kap. 1 § 

SoL redovisade till kommunfullmäktige och till revisorerna.
- Kommunstyrelsens beslut 2018-06-04 § 69, redovisning av tertialrapport.
- Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-06-11 § 83, ändra miljöpris till 

miljöstipendium.
- Inspektionen för vård och omsorg, IVO, beslut att avsluta ärende 

gällande klagomål att en ungdom under 18 år med missbruksproblematik 
inte fick tillräcklig hjälp.

- Skolinspektionen, begäran om yttrande gällande simundervisningen i 
Älvkarleby kommun och svar från förvaltningen, daterat 2018-06-27.

- IVO, meddelande om tillsyn hos individ- och familjeomsorgen avseende 
handläggning av ekonomiskt bistånd. Tillsynen kommer att genomföras 
den 9-11 oktober 2018.

- IVO, meddelande om inspektion hos individ- och familjeomsorgen den 
9-11 oktober 2018. Inspektionen är en fortsatt uppföljning av det 
föreläggande som IVO beslutade om den 15 juni 2018 samt en 
uppföljning av det åtgärdsbeslut som expedierades samma datum.

- IVO, meddelande om inspektion vid stödboendet Vega den 8 oktober 
2018.

- Arbetsmiljöverket, beslut om föreläggande med vite att senast den 15 
december 2018 ha genomfört följande åtgärd vid vård- och omsorgs-
verksamhetens lokaler i Lillängen: Ta fram rutiner för att årligen följa 
upp det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamheten.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-09-11

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 92 Anmälan av ordförandebeslut

Beslut
Samtliga ärenden anses anmälda.

Sammanfattning av ärendet
1. Anmälan om placering enligt 11 § LVU med anledning av omplacering 

till annat hem av xxx har skett 2017-07-30.
Beslutet taget av Mikael Ybert.

2. Anmälan om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU av xxx har 
skett 2018-07-06.
Beslutet taget av Anett Aulin.

3. Anmälan om placering enligt 11 § LVU till annat hem med anledning av 
att skyddet undanröjdes i tidigare familjehem. Omplacering är därför 
nödvändig för att säkra skyddet för barnet xxx. 
Beslutet togs 2018-07-23 av Sigrid Bergström.

4. Anmälan om placering enligt 11 § LVU med anledning av omplacering 
till annat hem eller institution av xxx. har skett 2018-06-12.
Beslutet taget av Anett Aulin.

5. Anmälan om placering enligt 11 § LVU med anledning av omplacering 
till annat hem eller institution av xxx. har skett 2018-06-12.
Beslutet taget av Anett Aulin.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-09-11

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 93 Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § LVU

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar om umgängesbegränsning 
enligt 14 § LVU gällande xxx till och med 2018-11-30, i enlighet med 
förvaltningens förslag.

Nämnden beslutar även att meningen ”Umgängesbegränsningen bör gälla 
från nu till 31/1 2019.” stryks i ärendebladet.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller övervägande enligt 14 § LVU av beslut om umgänges-
begränsning behövs gällande xxx.

Socionomkonsult Agneta Lennartsson informerar om ärendet.

Beslutsunderlag
 Ärendeblad A, daterat 2018-08-31.
 Handläggare: Familjehemssekreterare Anna Bergström-Östlund och 

utredare Catarina Horn.

____________________
Beslutet lämnas till
xxx
xxx
Individ- och familjeomsorgen
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-09-11

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 94 Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § LVU

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar om umgängesbegränsning 
enligt 14 § LVU gällande xxx till och med 2018-11-30 i enlighet med 
förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller övervägande enligt 14 § LVU av beslut om umgänges-
begränsning behövs gällande xxx.

Socionomkonsult Agneta Lennartsson informerar om ärendet.

Beslutsunderlag
 Ärendeblad A, daterat 2018-08-31.
 Handläggare: Familjehemssekreterare Anna Bergström-Östlund och 

utredare Catarina Horn.

____________________
Beslutet lämnas till
xxx
xxx
Individ- och familjeomsorgen
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-09-11

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 95 Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § LVU

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar om begränsning av umgänge 
enligt bestämmelserna i 14 § andra stycket 1 LVU gällande xxx i enlighet 
med förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller övervägande enligt 14 § andra stycket 1 LVU av beslut om 
umgängesbegränsning behövs gällande xxx.

Socionomkonsult Agneta Lennartsson informerar om ärendet.

Beslutsunderlag
 Ärendeblad A, daterat 2018-08-31.
 Handläggare: Socionomkonsult Agneta Lennartsson och utredare 

Catarina Horn.

____________________
Beslutet lämnas till
xxx
xxx
Individ- och familjeomsorgen
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-09-11

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 96 Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § LVU

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar om begränsning av umgänge 
enligt bestämmelserna i 14 § andra stycket 1 LVU gällande xxx i enlighet 
med förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller övervägande enligt 14 § andra stycket 1 LVU av beslut om 
umgängesbegränsning behövs gällande xxx.

Socionomkonsult Agneta Lennartsson informerar om ärendet.

Beslutsunderlag
 Ärendeblad A, daterat 2018-08-31.
 Handläggare: Socionomkonsult Agneta Lennartsson och utredare 

Catarina Horn.

____________________
Beslutet lämnas till
xxx
xxx
Individ- och familjeomsorgen
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