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genom anslag på kommunens officiella anslagstavla. Protokollet förvaras på kommunhuset.
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Underskrift

Utdragsbestyrkande
1

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-01-26

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Anett Aulin (S)
Hans Wennberg (MP)
Pernilla Friman (S)
Mikael Ybert (S)
Rose-Marie Westerholm (S)
Monica Lindeberg (M)
Kenneth Holmström (M)
Mona Hansson (KV)
Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
David Persson Lind (V)
Sandra Andersson (SD)
Kurt Törnblom (SD)

Paragrafer

Paragrafer

Ordinarie ledamot
Sigrid Bergström (V)
Maj-Britt Jakobsson (SD)
Inga Engman (SD)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Inger Ericsson (S)
Agneta Lundgren (C)
Annemon Piper (KV)
Övriga deltagare
Namn
Eva Skytt
Åke Wännman
Annika Ahlenbring
GunnMari Nordström
Ulrika Hjerpe
Gunvor Petterson

Ordförandens
signatur

Paragrafer

Paragrafer
3
5
20
18, 20

Justerarens
signatur

Befattning
Vård- och omsorgschef
Tf teamchef IFO barn och familj
Studie- och yrkesvägledare
Skolchef
Förvaltningschef
Nämndsekreterare

Justerarens
signatur

2

Utdragsbestyrkande

Sida
2

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-01-26

UON § 1

Godkännande av dagordning
Utsänd dagordning fastställs att gälla med följande ändringar och tillägg;
 Nytt äldreboende i Älvkarleby kommun.
 Införande av molntjänsten Office 365 i Älvkarleby kommun.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-01-26

UON § 2
Diarienr
18/16.130

Anmälan av nya frågor för beredning i Au
Beslut
Ärendet behandlas på arbetsutskottets sammanträde 2016-02-08.
Sammanfattning av ärendet

Annemon Piper (KV) och Mona Hansson (KV):
Följs lagen i Älvkarleby kommun när det kommer flyktingar/asylsökande
anhöriginvandring. Där det är gifta hon är under 18 år. Hon räknas då efter
svensk lag och är omyndig, får inte bo ihop med sin ”man”.
Beslutsunderlag

 Anmälan av nya frågor för beredning i Au från Annemon Piper (KV) och
Mona Hansson (KV).
____________________
Beslutet lämnas till

Förvaltningschef U Hjerpe

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-01-26

UON § 3
Diarienr
127/14.739

Nytt äldreboende i Älvkarleby kommun
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden föreslår samhällsbyggnadsnämnden
besluta att projektera och upphandla byggande av ett nytt äldreboende med
127 platser.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-25 § 184 bland annat att genomföra
en upphandling av två alternativa storlekar på boenden utifrån utbildningsoch omsorgsnämndens beräkningar av kommande resursbehov.
Utbildnings- och omsorgsnämnden har anlitat konsultföretaget Ensolution
AB för att ta fram en prognos för behovsberäkning av den verksamhet och
de insatser som riktar sig till äldre. Prognosen som tagits fram sträcker sig
fram till år 2030.
Ensolution AB har under många år analyserat äldreomsorgens resultat och
kostnader i Älvkarleby kommun inom ramen för arbetet med kostnad per
brukare. Dessa erfarenheter och jämförelser med andra kommuner har legat
till grund för de analyser som presenteras i denna rapport.
Förvaltningschef Ulrika Hjerpe och vård- och omsorgschef Eva Skytt
redovisar rapporten. I rapporten föreslås två olika alternativ, en med 118
platser och en med 127 platser.
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att förorda byggande av 127 platser
på vårt nya boende.
Beslutsunderlag

 Rapport från Ensolution AB med en prognos för behovsberäkning,
daterad 2016-01-22.
____________________
Beslutet lämnas till

Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef U Hjerpe
Vård- och omsorgschef E Skytt

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-01-26

UON § 4
Diarienr

Svar på frågor ställda vid tidigare nämnd
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar:

Pärm i arkivet

1. Lägenheter till kvinnojouren

109/15.719

2. Frukt till förskoleklasserna

Pärm i arkivet

3. Tryggheten på skolor/fritids

110/15.739

4. Bemanning Fyrklövern dagtid

U-onavtal/13

5. Uppsägning för omförhandling av avtal med KunDa

Enligt arbetsutskottets förslag.
Enligt arbetsutskottets förslag.
Enligt arbetsutskottets förslag.
Ärendet kommer att ingå i dnr 127/14.739 ”Hur möter vi framtidens vård
och omsorg”.
Enligt arbetsutskottets förslag.
Sammanfattning av ärendet
1. Lägenheter till kvinnojouren
Au § 30: Nämnden godkänner förvaltningens redovisning.
2.. Frukt till förskoleklassen
Au § 34: Nämnden beslutar att återta beslutet om att införa frukt till förskoleklasser med
anledning av ekonomiska konsekvenser för verksamheten.
3. Tryggheten på skolor/fritids
Au § 35: Nämnden godkänner skolchef GunnMari Nordströms svar på frågan.
4. Bemanning Fyrklövern dagtid
Au § 37: Förvaltningen får i uppdrag att utreda frågan till arbetsutskottets sammanträde
2016-02-08.
5. Uppsägning för omförhandling av avtal med KunDa
Au § 39: Nämnden godkänner redovisningen.

____________________
Beslutet lämnas till

Tf teamchef IFO barn och familj, Å Wännman
Förvaltningschef U Hjerpe
Skolchef G Nordström
Kostchef M Niklasson
Ekonom/controller M Matsson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-01-26

UON § 5
Diarienr
116/15.759

Lägesbeskrivning på IFO, barn och familj
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden ger förvaltningen ett särskilt uppdrag för
individ- och familjeomsorgen att säkra kvalitet och rättssäkerhet inom
verksamheten med särskilt fokus på verksamheten inom barn och familj.
Återrapportering sker till arbetsutskottet varje månad.
Sammanfattning av ärendet

Verksamheten inom individ- och familjeomsorgens barn- och familjeenhet
har under en längre tid varit mycket ansträngd. 2015-12-17 gjordes en Lex
Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg då förvaltningen kan
konstatera att verksamheten inte kan bedrivas i enlighet med lagstiftningen,
med konsekvensen att barn och unga riskerar att fara illa.
För att säkerställa att nämnden hålls särskilt uppdaterad om
utvecklingsarbetet och för att tydliggöra prioriteten av åtgärderna föreslås
att förvaltningen får ett särskilt uppdrag att redovisa hur nämnden ska kunna
säkerställa en rättssäker verksamhet med god kvalitet, på kort såväl som på
lång sikt.
I uppdraget läggs särskild vikt vid en kompetensförsörjningsplan, såväl som
fokus på hur Individ- och familjeomsorgen ska kunna erbjuda en
utvecklande och god arbetsmiljö, där medarbetare trivs och vill utvecklas. I
uppdraget ingår även att ta fram en strategisk plan för att säkra
boendeplatser för ensamkommande barn och att utveckla arbetet med stödoch familjehem.
Uppdraget omfattar en strategisk plan, inklusive en åtgärdsplan.
Uppdatering kring det pågående arbetet sker vid respektive nämndsmöte.
Förslaget är att den strategiska planen fastställs vid nämndens sammanträde
2015-03-25.
Chefen för Individ- och familjeomsorgen tillträder 2015-03-14 och görs
delaktig inför beslutet.
Tf teamchef IFO barn och familj uppdaterar nämnden om läget på IFO.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef U Hjerpe,
daterad 2016-01-04.
 Lägesbeskrivning på IFO, barn och familj från tf teamchef barn och
familj Å Wännman, daterad 2015-12-30.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-01-26

Barnperspektivet

Beslutet sätter barn och ungdomars bästa i främsta rummet utifrån de
särskilda regelverk och den lagstiftning som gäller kommunens ansvar för
barn och unga.
____________________
Beslutet lämnas till

Förvaltningschef U Hjerpe
Tf teamchef IFO barn och familj, Å Wännman

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-01-26

UON § 6
Diarienr
111/15.702

Tillsynsplan för alkohol och tobak 2016
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden antar förslaget till tillsynsplan enligt
alkohollagen och tobakslagen för år 2016.
Sammanfattning av ärendet

Enligt 9 kap. 2 § tredje stycket alkohollagen (2010:1622) ska varje kommun
upprätta en plan för tillsynsverksamheten enligt denna lag och ge in den till
Länsstyrelsen.
Av praktiska skäl bör denna plan även inkludera tillsynen enligt tobakslagen
(1993:581).
Utöver de insatser som anges i bifogat förslag bedrivs tillsyn i form av
information och rådgivning, bland annat genom kurser i Ansvarsfull
Alkoholservering i samverkan med kommunerna i Gästrikland. Vidare sker
tillsyn genom inhämtande av upplysningar från andra myndigheter, främst
polismyndigheten och skatteverket.
Tillsynen över serveringsställen är uppdelad på tidig kvällstid och sen
kvällstid. Tillsynen på tidig kvällstid inriktas på ställen som stänger redan
vid 20-21-tiden medan den sena tillsynen sker omkring midnatt.
Vid varje tillsyn observeras ordning, berusningsnivå, gästernas ålder, närvaro av ägare eller serveringsansvarig, utrymningsvägar och kassarutiner.
Tobakstillsynen sker på dagtid och är inriktad på att kontrollera
egentillsynsprogram, rutiner för ålderskontroll, att endast förpackningar med
varningstext förekommer, att tobaksreklamen är återhållsam samt att dekaler
om 18-årsgräns finns uppsatta på synlig plats.
Alla tillsynstillfällen avslutas med en dialog med ägare eller serveringsansvarig om de iakttagelser som gjorts, varvid de också har möjlighet att
ställa frågor.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från alkoholhandläggare T Ahlén,
daterad 2015-12-14.
 Förslag till tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen för år 2016,
daterad 2015-12-14.
____________________
Beslutet lämnas till

T Ahlén

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-01-26

UON § 7
Diarienr
83/15.706

Taxor och avgifter för utbildnings- och omsorgsnämnden 2016
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att
fastställa bifogade taxor och avgifter för perioden 2016-04-01 – 2017-03-31.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-19 § 8 om gällande taxor och
avgifter för vård- och omsorg perioden 2015-04-01 – 2016-03-31.
Taxor och avgifter med perioden april innevarande år till mars efterföljande
år beslutas på kommunfullmäktiges sammanträden i februari varje år eller
till dess att annan periodisering tas fram.
Beslutsunderlag

 Förslag till taxor och avgifter för vård och omsorg perioden april 2016mars 2017.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef U Hjerpe
och ekonom A Backström, daterad 2016-01-11.
____________________
Beslutet lämnas till

Kommunfullmäktige
Förvaltningschef U Hjerpe
Kommunekonom M Henriksson
Ekonom/controller A Backström
Ekonom/controller M Matsson
Assistent K Thorsell

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-01-26

UON § 8
Diarienr
80/15.704

Mål och uppföljningsmått för utbildnings- och
omsorgsnämnden
Beslut
Nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Ärendet återkommer på arbetsutskottets sammanträde 2016-02-08.
Sammanfattning av ärendet

Vid Utbildnings- och omsorgsnämndens decembermöte 2015 beslutades att
nämnden ska fastställa ett antal uppföljningsmått som bidrar till att nämnden
kan följa upp att förvaltningens verksamhet bidrar till kommunfullmäktiges
mål och i övrigt bedrivs i enlighet med nämndens inriktning. Dessa
uppföljningsmått ersätter tidigare nämndsmål.
Beslutet i nämnden föregicks av diskussioner i mindre grupper, utifrån
kommunfullmäktiges målområden: attraktiv kommun, långsiktig och hållbar
utveckling, god service, demokrati och delaktighet och god ekonomisk
hushållning. Under respektive målområde finns kommunfullmäktiges mål
specificerade. Därtill har även kommunfullmäktige en övergripande text
som ytterligare visar inriktningen för kommunen. Se bilaga ” Uppföljningsmått 2016 reviderade efter nämnd 2015-12-08”
Vid diskussionen i nämnden framhölls bland annat vikten av att:
 nämnden väljer få uppföljningsmått, för att betona vilka områden som
nämnden anser har särskild prioritet under 2016
 valen av uppföljningsmått baseras på de områden där nämnden önskar se
effekter av ett beslutat utvecklingsarbete, alternativt där nämnden ser
störst behov av utveckling, eller av annat skäl bedömer det viktigt att
följa verksamheten
 bestämma med vilken frekvens olika uppföljningsmått ska redovisas i
nämnden
 inte endast välja kvantitativa mått, även om dessa kan anses enklare att
följa, om det är kvalitet som behöver förbättras kan även en riktad
kvalitetsuppföljning vara lämplig (ledarskap och kostverksamhet
nämndes)
 säkerställa att alla fyra verksamhetsområden kost, utbildning, individoch familjeomsorg och vård och omsorg har uppföljningsmått
 säkerställa att uppföljningsmåtten blir väl kända inom verksamheterna då
de har fastställts.
Förvaltningen föreslår nämnden att besluta om uppföljningsmått för att säkra
kvalitet och rättsäkerhet inom verksamheten, samt att verksamheten bidrar
till kommunfullmäktiges mål och i övrigt bedrivs i enlighet med nämndens
inriktning, samt besluta med vilken frekvens måtten ska redovisas.
Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-01-26

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef U Hjerpe,
daterad 2016-01-04.
 Powerpoint: Uppföljningsmått 2016 reviderade efter nämnd 2015-12-08.
 Excelfil: Uppföljningsmått 5 års utveckling.
Barnperspektivet

 Beslutet bör sätta barn och ungdomars bästa i främsta rummet, utifrån de
särskilda regelverk och den lagstiftning som gäller kommunens ansvar för
barn och unga.
____________________
Beslutet lämnas till

Förvaltningschef U Hjerpe
Kommuncontroller M Henriksson
Ekonom/controller M Matsson
Ekonom/controller A Backström
Vård- och omsorgschef E Skytt
Skolchef G Nordström
Kostchef M Niklasson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-01-26

UON § 9

Diarienr
106/15.050

Remiss, motion om att upphandla alla mjölkprodukter
med krav på GMO-fritt foder och att de produceras
enligt svenska miljö- och djurskyddsregler
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
anse motionen besvarad med kostchef Marie Niklassons förslag till yttrande.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har skickat en motion från Eva Sidekrans (M) på
remiss till utbildnings- och omsorgsnämnden. Motionen handlar om att om
att upphandla alla mjölkprodukter med krav på GMO-fritt foder och att de
produceras enligt svenska miljö- och djurskyddsregler.
Motionen handlar om att Älvkarleby kommun vid nästa livsmedelsupphandling ska ställa spetskrav vad det gäller mjölkkornas foder som ska
vara GMO-fritt och att alla mjölkprodukterna som kommunen upphandlar
skall följa svensk miljö- och djurskyddslagstiftning.
Upphandlingsmyndighetens upphandlingskriterier är uppbyggda i flera
nivåer: bas, avancerat och spjutspets krav. Konsumtionsmjölk och
mjölkprodukter samt sammansatta produkter med ett mjölkinnehåll på minst
20 % har 11 tillgängliga krav 6st bas, 3st avancerade och 2 st spjutspets.
Älvkarleby kommun ingår i en referensgrupp för livsmedelsupphandling.
Referensgruppen (beräknad publicering 2016-10-06) har för avsikt att arbeta
med kriterierna och målsättningen är att kunna ställa krav men också kunna
säkerställa att det kommer att finnas tillgång till livsmedel efter ställda krav,
samt att i förfrågningsunderlaget också göra det möjligt att följa upp ställda
krav. Om kraven ställs högre krävs även en bedömning av konsekvenserna
för de ekonomiska resurserna.
Beslut om ändringar av kraven förväntas medföra omfattande påverkan på
befintligt produktsortiment såväl som kostnader.
Kostchef Marie Niklasson föreslår att nämnden beslutar att Upphandlingsmyndighetens baskrav ska gälla vid all upphandling av livsmedel. Punkt
nummer 8 i kostpolicyn för Älvkarleby kommun.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-01-26

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse/yttrande med förslag till beslut från kostchef M
Niklasson, daterad 2015-12-30.
 Policy för kostverksamheten i Älvkarleby kommun
 Upphandlingsmyndighetens upphandlingskriterier för mjölk
 Remiss, motion om att upphandla alla mjölkprodukter med krav på
GMO-fritt foder och att de produceras enligt svenska miljö- och
djurskyddsregler, daterad 2015-12-03.
____________________
Beslutet lämnas till

Kommunfullmäktige
Kostchef M Niklasson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-01-26

UON § 10
Diarienr
105/15.050

Remiss, motion om att upphandla alla livsmedel med
minikrav i nivå med svensk djurskyddslagstiftning
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
anse motionen besvarad med kostchef Marie Niklassons förslag till yttrande.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har skickat en motion från Eva Sidekrans (M) på
remiss till utbildnings- och omsorgsnämnden om att upphandla alla
livsmedel med minimikrav i nivå med svensk djurskyddslagstiftning.
Motionen handlar om att kött och charklivsmedel som kommunen
upphandlar ska följa svensk miljö- och djurskyddslagstiftning och att
kommunen senast maj 2016 ska ha tagit fram och redovisat en
livsmedelspolicy med specifika spets- och kvalitetskrav.
Upphandlingsmyndighetes upphandlingskriterier är uppbyggda i flera
nivåer: bas, avancerat och spjutspetskrav. Kött, kyckling och kalkon har
tillsammans 50 st baskrav, 20 st avancerad krav och 13 st spjutspetskrav.
Älvkarleby kommun ingår i en referensgrupp för livsmedelsupphandling.
Referensgruppen (beräknad publicering 2016-10-06) har för avsikt att arbeta
med kriterierna och målsättningen är att kunna ställa krav men också kunna
säkerställa att det kommer att finnas tillgång till livsmedel efter ställda krav.
Beslut om ändringar av kraven förväntas medföra omfattande påverkan på
befintligt produktsortiment såväl som kostnader.
Kostchef Marie Niklasson föreslår att nämnden beslutar att Upphandlingsmyndighetens baskrav ska gälla vid all upphandling av livsmedel. Punkt
nummer 8 i kostpolicyn för Älvkarleby kommun.
Beslutsunderlag

 Remiss, motion om att upphandla alla livsmedel med minimikrav i nivå
med svensk djurskyddslagstiftning, daterad 2015-12-03.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från kostchef M Niklasson,
daterad 2015-12-29.
 Policy för kostverksamheten i Älvkarleby kommun
 Upphandlingsmyndigheten, ”Krav i olika nivåer”.
____________________
Beslutet lämnas till

Kommunfullmäktige
Kostchef M Niklasson
Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-01-26

UON § 11

Delgivning av övriga paragrafer i arbetsutskottets
protokoll 2016-01-12
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll 2016-01-12 anses delgivna.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-01-26

UON § 12
Diarienr
9/16.717

Ekonomisk ersättning för pedagogisk omsorg
(familjedaghem)
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag att
fastställa barnomsorgspengen för pedagogisk omsorg till 121 793 kronor/år.
Sammanfattning av ärendet

Älvkarleby kommun saknar pedagogisk omsorg (familjedaghem) och
därmed fastställd barnomsorgspeng.
Ett barn, folkbokförd i Älvkarleby kommun, har sin dagliga tillsyn i
pedagogisk omsorg hos Gävle kommun.
Fem barn, folkbokförda i Älvkarleby kommun, har pedagogisk omsorg hos
Fina Fria Fjärilen i Skutskär
Vid framtagande av barnomsorgspeng är utgångspunkten Skolverkets
kommunblad där kostnaderna per inskrivet barn för kommungruppen inom
pedagogisk omsorg år 2014 är 115 700 kr inklusive ersättning för
administration och kompensation för mervärdesskatt. Kostnaden för 2015
har räknats upp med 2,2 % för kostnadsökningar till 118 245 kr.
Kostnaden för 2016 räknas upp med 3,0 % till 121 793 kr.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom/controller Maria
Matsson, daterad 2016-01-15.
 Kommunblad förskola, skola och vuxenutbildning i Älvkarleby 2014,
Skolverket september 2015.
____________________
Beslutet lämnas till

Fina Fria Fjärilen (Bilaga: Hur man överklagar)
Förvaltningschef U Hjerpe
Skolchef G Nordström
Ekonom/controller M Matsson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-01-26

UON § 13
Diarienr
10/16.611

Bidrag till fritsående grundskolor, Älvboda friskola
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2016
för Älvboda Friskola enligt förvaltningens förslag
Sammanfattning av ärendet

Framräknat bidrag till fristående grundskolor är grundat på Älvkarleby
kommuns kostnader för skolverksamhet. Ersättningsnivån grundar sig på det
resursfördelningssystem som är framräknat för förskola, fritidshem,
förskoleklass samt grundskola.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut, daterad 2016-01-15.
Handläggare: Ekonom/controller Maria Matsson.
 Bidrag till fristående grundskolor år 2016.
Huvudmännen för de fristående grundskolorna får överklaga en kommuns
beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol. Separata beslut
med diarienummer ska därför fattas för varje fristående grundskola.
____________________
Beslutet lämnas till

Älvboda Friskola (Bilaga: Hur man överklagar)
Förvaltningschef U Hjerpe
Skolchef G Nordström
Ekonom/controller M Matsson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-01-26

UON § 14

Bidrag till fristående grundskolor, Prolympia i Gävle
(Ulno AB)

Diarienr
11/16.611

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2016
för Prolympia i Gävle (Ulno AB) enligt förvaltningens förslag
Sammanfattning av ärendet

Framräknat bidrag till fristående grundskolor är grundat på Älvkarleby
kommuns kostnader för skolverksamhet. Ersättningsnivån grundar sig på det
resursfördelningssystem som är framräknat för förskola, fritidshem,
förskoleklass samt grundskola.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut, daterad 2016-01-15.
Handläggare: Ekonom/controller Maria Matsson.
 Bidrag till fristående grundskolor år 2016.
Huvudmännen för de fristående grundskolorna får överklaga en kommuns
beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol. Separata beslut
med diarienummer ska därför fattas för varje fristående grundskola.
____________________
Beslutet lämnas till

Prolympia i Gävle, Ulno AB (Bilaga: Hur man överklagar)
Förvaltningschef U Hjerpe
Skolchef G Nordström
Ekonom/controller M Matsson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-01-26

UON § 15
Diarienr
12/16./611

Bidrag till fristående grundskolor, Engelska skolan
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2016
för Engelska skolan i Gävle enligt förvaltningens förslag
Sammanfattning av ärendet

Framräknat bidrag till fristående grundskolor är grundat på Älvkarleby
kommuns kostnader för skolverksamhet. Ersättningsnivån grundar sig på det
resursfördelningssystem som är framräknat för förskola, fritidshem,
förskoleklass samt grundskola.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut, daterad 2016-01-15.
Handläggare: Ekonom/controller Maria Matsson.
 Bidrag till fristående grundskolor år 2016.
Huvudmännen för de fristående grundskolorna får överklaga en kommuns
beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol. Separata beslut
med diarienummer ska därför fattas för varje fristående grundskola.
____________________
Beslutet lämnas till

Engelska skolan i Gävle (Bilaga: Hur man överklagar)
Förvaltningschef U Hjerpe
Skolchef G Nordström
Ekonom/controller M Matsson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-01-26

UON § 16

Bidrag till fristående grundskolor, Kunskapsskolan

Diarienr
13/16.611

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2016
för Kunskapsskolan enligt förvaltningens förslag
Sammanfattning av ärendet

Framräknat bidrag till fristående grundskolor är grundat på Älvkarleby
kommuns kostnader för skolverksamhet. Ersättningsnivån grundar sig på det
resursfördelningssystem som är framräknat för förskola, fritidshem,
förskoleklass samt grundskola.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut, daterad 2016-01-15.
Handläggare: Ekonom/controller Maria Matsson.
 Bidrag till fristående grundskolor år 2016.
Huvudmännen för de fristående grundskolorna får överklaga en kommuns
beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol. Separata beslut
med diarienummer ska därför fattas för varje fristående grundskola.
____________________
Beslutet lämnas till

Kunskapsskolan (Bilaga: Hur man överklagar)
Förvaltningschef U Hjerpe
Skolchef G Nordström
Ekonom/controller M Matsson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-01-26

UON § 17

Bidrag till fristående grundskolor, Friskolan Lyftet

Diarienr
14/16.611

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2016
för Friskolan Lyftet enligt förvaltningens förslag
Sammanfattning av ärendet

Framräknat bidrag till fristående grundskolor är grundat på Älvkarleby
kommuns kostnader för skolverksamhet. Ersättningsnivån grundar sig på det
resursfördelningssystem som är framräknat för förskola, fritidshem,
förskoleklass samt grundskola.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut, daterad 2016-01-15.
Handläggare: Ekonom/controller Maria Matsson.
 Bidrag till fristående grundskolor år 2016.
Huvudmännen för de fristående grundskolorna får överklaga en kommuns
beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol. Separata beslut
med diarienummer ska därför fattas för varje fristående grundskola.
____________________
Beslutet lämnas till

Friskolan Lyftet (Bilaga: Hur man överklagar)
Förvaltningschef U Hjerpe
Skolchef G Nordström
Ekonom/controller M Matsson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-01-26

UON § 18
Diarienr
17/16.629

Införande av molntjänsten Office 365 i Älvkarleby
kommun
Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till beslut till arbetsutskottets
sammanträde 2016-02-08.
Sammanfattning av ärendet

Skolchef GunnMari Nordström informerar om PuL-bedömning och
riskanalys av molntjänst i skolan.
____________________
Beslutet lämnas till

Skolchef G Nordström

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-01-26

UON § 19
Pärm:
Delegation
2015

Delegationsbeslut december 2015
Beslut
Redovisningen av delegationsbesluten för december 2015 godkänns och
läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under december 2015.
Administration
1. Förvaltningschef
2. Områdeschefer VOM
3. Områdeschef IFO
4. Rektorer, skolområden
5. Kostverksamheten
6. Samverkansprotokoll, F-sam, E-sam
Individ- och familjeomsorgen
7. Biståndsbeslut
8. Färdtjänst och Riksfärdtjänst
9. LSS
10. Bostadsanpassningsbidrag
11. Alkoholärenden
12. Behandlingsärenden, barn/familj
13. Behandlingsärenden, vuxen
14. Ekonomiskt bistånd
15. Familjerätt, fader/föräldraskap
16. Delegation, jourlägenhet
___________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-01-26

UON § 20

Verksamhetsinformation från studie- och
yrkesvägledare
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Annika Ahlenbring informerar om sitt arbete som studie- och yrkesvägledare
på Rotskärsskolan. Hon finns också tillgänglig för Introduktionsprogrammet
på KunDa samt för Älvboda Friskola som köper timmar från henne.
Hon redovisar hur sökbilden och omfattningen ser ut med ansökningarna till
gymnasiet för år 2014 kontra 2015.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-01-26

UON § 21

Rapporter/Meddelanden
- Uppföljning av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott och nämnd
- Årsplanering.
- Protokoll för Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet från 2015-11-20.
- Protokoll från sammanträde med IKTu-gruppen 2015-12-17.
Meddelanden från förvaltningen:
- Information kring omfördelning av medel efter justeringar av
budgetramar. IT-budgeten har fördelats ut till nämnderna, budget för
SBA (Systematiskt Brandskydds Arbete) och julgåva har samlats under
kommunstyrelsen samt att en tjänst har flyttats från kostverksamheten till
hemtjänstverksamheten.
- Från 2015-12-01 fungerar Gläntorna i Älvkarleby som boende för ensamkommande barn. Det finns 18 platser enligt brandskyddet men från och
med 2016-01-20 finns nu tillstånd för dubbel beläggning på Gläntorna.
- Avstämning på Gläntorna har gjorts, det finns bemanning och det är lugnt
och skönt där.
- IVO, Inspektionen för vård och omsorg, kommer att komma på
inspektion till HVB Vega den 30-31 mars 2016.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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