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Underskrift

Utdragsbestyrkande
1

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-02-05

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Jan-Åke Olsson (S)
Gunn Johansson (C)
Agneta Lundgren (C)
Michaela Steadson (V)
Eva Sidekrans (M)
Mona Hansson (KV)
Marianne Nygren (KD)
Sandra Andersson (SD)
Kurt Törnblom (SD)
Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Anna-Karin Lidberg (S)
Björn Larsson (S)
Maj-Britt Jakobsson (SD)

Paragrafer

§§ 21-31

Paragrafer

§ 32

Ordinarie ledamot
Jenny Dahlberg (S)
Mikael Ybert (S)
Sandra Andersson (SD)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Rose-Marie Westerholm (S)
Britta Gustavsson (S)
Ruth Pereira (M)
Annemon Piper (KV)
Maj-Britt Jacobsson (SD)
Glenn Grylin (SD)
Övriga deltagare
Namn
Cecilia Vainio
Per-Anders Olsson

Paragrafer

§§ 21-31

Paragrafer
24
25-26, 31

Ulrika Hjerpe
Gunvor Petterson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Befattning
Enhetschef
Tf förvaltningschef för utbildning
Förvaltningschef för vård- och omsorg
& individ- och familjeomsorgen
Nämndsekreterare

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Sida
2

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-02-05

UON § 21

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 13, Taxor och avgifter för Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019.
___________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-02-05

UON § 22
Diarienr
2018/129.702

Tillsynsplan för alkohol, tobak och E-cigaretter för år
2019
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens
förslag till tillsynsplan för alkohol, tobak och e-cigaretter för år 2019.
Dessutom får förvaltningen i uppdrag att undersöka vilka lagar och regler
som gäller för vattenpipa och redovisa detta på nämndens sammanträde
2019-03-05.
Sammanfattning av ärendet

Enligt 9 kap. 2 § tredje stycket alkohollagen (2010:1622) ska varje kommun
upprätta en plan för tillsynsverksamheten enligt denna lag och delge den till
Länsstyrelsen.
Utöver de insatser som anges i alkoholhandläggare Torsten Ahléns förslag
till tillsynsplan 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.
Alkoholhandläggare Torsten Ahlén föreslår i skrivelse nämnden beslut att
anta förslaget till tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om
e-cigaretter med mera för år 2019.
Beslutsunderlag

 Förslag till Tillsynsplan för alkohol, tobak och e-cigaretter 2019.
 Skrivelse med förslag till beslut från alkoholhandläggare Torsten Ahlén,
daterad 2018-12-04.
____________________
Beslutet lämnas till

Länsstyrelsen i Uppsala län
Alkoholhandläggare T Ahlén

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-02-05

UON § 23
Diarienr
2018/136.702

Riktlinjer för tillståndsgivning enligt alkohollagen
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att anta det reviderade förslaget
till riktlinjer för tillståndsgivning enligt alkohollagen i Älvkarleby kommun.
Sammanfattning av ärendet

Enligt 8 kap. 9 § alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla
riktlinjer för sin tillståndsprövning enligt denna lag. Riktlinjerna ska
förtydliga kommunens ståndpunkt i frågor där lag, lagförarbeten och
rättspraxis lämnar ett tolkningsutrymme. Riktlinjerna får inte avvika från
dessa rättskällor och får heller inte ersätta den samlade prövning som alltid
ska göras i varje enskilt fall.
De riktlinjer som Utbildnings- och omsorgsnämnden antog 2012-11-12 har
visat sig vara i behov av revidering och komplettering på vissa punkter.
Kompletteringarna avser bland annat bedömning av serveringstider utanför
normaltiden (dvs efter kl 01.00), gemensamma serveringsutrymmen och
tillfälliga serveringstillstånd.
Alkoholhandläggare Torsten Ahlén föreslår i skrivelse nämnden besluta att
anta det reviderade förslaget till riktlinjer för tillståndsgivning enligt
alkohollagen i Älvkarleby kommun.
Beslutsunderlag

 Förslag till revidering av riktlinjer för tillståndsgivning enligt alkohollagen (2010:1622).
 Skrivelse med förslag till beslut från alkoholhandläggare Torsten Ahlén,
daterad 2018-12-04.
____________________
Beslutet lämnas till

Alkoholhandläggare T Ahlén

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-02-05

UON § 24
Diarienr
2018/6.007

Biståndshandläggning och myndighetsutövning inom
äldreomsorgen
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens
redovisning att åtgärderna som vidtagits utifrån PwC:s revisionsrapport är
tillräckliga.
Ny uppföljning, tillsammans med representanter från vård och omsorg,
kommer att redovisas för nämnden 2019-05-07.
Sammanfattning av ärendet

Efter PwC:s granskning önskade Älvkarlebys revisorer ett skriftligt svar hur
Utbildnings- och omsorgsnämnden avser att åtgärda de förbättringsområden/brister som påtalass i revisionsrapporten. I en tjänsteskrivelse
2018-05-21 lämnade IFO-chef, tillika tf vård- och omsorgschef Agnetha
Runberg den redovisningen. Därefter beslutade arbetsutskottet att ge
förvaltningen i uppdrag att redovisa en tidsatt åtgärdsplan på sammanträdet
2018-08-28. Arbetsutskottet beslutade då om en uppföljning av
åtgärdsplanen.
Enhetschef Cecilia Vainio redovisar åtgärder som vidtagits utifrån PwC:s
revisionsrapport samt en uppföljning av åtgärdsplanen.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med åtgärdsplan och förslag till beslut från enhetschef
Cecilia Vainio, daterad 2019-01-10.
Barnperspektivet

 Ej aktuellt då uppföljning av åtgärdsplanen inte rör barn då revisionsrapporten handlade om äldreomsorgen.
____________________
Beslutet lämnas till

Enhetschef C Vainio
Förvaltningschef U Hjerpe

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-02-05

UON § 25
Diarienr
2019/3.889

Remiss, förslag till Biblioteksplan 2019-2022
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden har, efter redovisade revideringar, inga
synpunkter på förslaget till Biblioteksplan 2019-2022.
Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har skickat förslag på Biblioteksplan 2019-2022
på remiss till Utbildnings- och omsorgsnämnden.
Enligt Bibliotekslagen (2013:801) ska varje kommun ha ett folkbibliotek
och antagna biblioteksplaner.
Lagen pekar på folk bibliotekens uppdrag att prioritera personer med
funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska och
nationella minoriteter. Folkbiblioteket har ett förstärkt uppdrag att ägna
särskild uppmärksamhet åt barn och unga för att främja språkutveckling och
stimulera läsning.
Per-Anders Olsson, tf förvaltningschef för utbildning, informerar att han
tillsammans med kultur- och fritidschef Jessica Lindegren reviderat vissa
delar i planen under rubriken ”Det här är en plats för nationella minoritetsspråk”, med bland annat att programverksamhet på finska för barn och
vuxna erbjuds i samarbete med finskt förvaltningsområde och att nationella
minoriteter omnämns som prioriterat.
Beslutsunderlag

 Remiss, förslag till Biblioteksplan 2019-2022.
 Skrivelse med förslag till beslut från tf förvaltningschef Per-Anders
Olsson, daterad 2019-01-15.
Barnperspektivet

 Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.
____________________
Beslutet lämnas till

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-02-05

UON § 26
Diarienr
2018/65.619

Simundervisning för förskoleelever i Älvkarleby
kommun
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottet återremitterade 2018-10-09 § 103 ärendet till förvaltningen
för att ta fram en mer detaljerad tidplan för simundervisning för förskoleelever och en redovisning av hur villkoret för statsbidraget till avgiftsfri
simskola ser ut.
Per-Anders Olsson, tf förvaltningschef utbildning, informerar att simundervisning för förskoleelever nu kommit igång. Alla 6-åringar (80 st) ska vid 6
tillfällen vardera få simundervisning på Lillhagsbadet i Bomhus.
____________________
Beslutet lämnas till

Tf förvaltningschef utbildningsverksamheten

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-02-05

UON § 27
Diarienr
2018/132.739

Belastningsregister inom vård och omsorg
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden ställer fråga till kommunstyrelsen om
vilka möjligheter kommunens verksamheter har att nyttja belastningsregistret även i sådana fall än de som är reglerade i lag.
Sammanfattning av ärendet

Agneta Lundgren (C) anmälde fråga för beredning i arbetsutskottet på
nämndens sammanträde 2018-12-04 gällande:
Belastningsregister inom vård och omsorg.
Frågan som ställs till kommunstyrelsen syftar till att få ett underlag som kan
vara till stöd för nämndens beslut om att gå vidare med en inriktning att
eventuellt ställa högre krav på anställda inom olika verksamheter, till
exempel inom vård och omsorg. Önskan är därför att få en redogörelse för
bland annat lagstiftning, möjligheter för kommuner att reglera ytterligare
och vilka steg som i så fall krävs.
Beslutsunderlag

 Anmälan av ny fråga för beredning i Au från Agneta Lundgren (C),
2018-12-04.
____________________
Beslutet lämnas till

Kommunstyrelsen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-02-05

UON § 28

Delgivning av övriga paragrafer i arbetsutskottets
protokoll 2019-01-22
Beslut
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll 2019-01-22 anses delgivna.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-02-05

UON § 29

Revidering av beslut gällande val av ledamöter och
ersättare till Kommunala pensionärs- och handikapprådet
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att utse Agneta Lundgren (C)
som ledamot i Kommunala pensionärs- och handikapprådet.
Sammanfattning av ärendet

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutade 2019-01-22 § 9 om val av
ledamöter och ersättare i Kommunala pensionärs- och handikapprådet.
Beslutsprotokollet återgav felaktigt beslut att Gunn Johansson (C) blev
utsedd till ledamot i stället för Agneta Lundgren (C).
Ärendet tas därför upp igen.
____________________
Beslutet lämnas till

Kommunala pensionärs- och handikapprådet
Sekreterare A Joelsson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-02-05

UON § 30

Delegationsbeslut för december 2018 och januari 2019
Beslut
Redovisning av delegationsbeslut för december 2018 och januari 2019
godkänns och läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under december 2018 och
januari 2019.
Administration

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

Förvaltningschef och tf förvaltningschef
Chefer vård och omsorg
Chefer individ- och familjeomsorgen
Rektorer, skolområden
Kostverksamheten
Samverkansprotokoll, enhetssamverkan

Vård- och omsorg

7.
8.
9.
10.
11.

Biståndsbeslut
Färdtjänst och Riksfärdtjänst
LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade)
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

12

Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-02-05

UON § 31

Lägesinformation från nämndens olika verksamhetsområden
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Utbildningsverksamheten

Tf förvaltningschef Per-Anders Olsson:
- Rotskärsskolan i Skutskär ligger i framkant när det gäller utveckling
av gamification. Förhoppningen är att det ska öka intresset för naturorienterade ämnen på högstadiet. Med hjälp av en investering från
Ljungbergsfonden driver skolan sedan i höstas en satsning med en
lärande process där arbetssätt, befintliga system och nya tekniska
lösningar utvecklas tillsammans med lärare och elever.
- Statsbidrag för ”Likvärdig skola” är rekvirerat från Skolverket.
- Utbildningsverksamheten tittar på en metod för att bygga upp elevhälsan.
- Meritvärderna har höjts från 114 poäng till 190 poäng. Statusen ser bra ut
med gott resultat på våra 9:or.
Förvaltningschef

Ulrika Hjerpe:
- Inbjudan till en så kallad nyvalsdag för nämnden skickas ut denna vecka.
Dagen aviserades på nämndens sammanträde 2019-01-22. Utbildningen
kommer att hållas i Rotskärsskolans aula 2019-02-14 mellan kl 08.3015.30.
- Ansträngt läge med vakanser på chefsfunktioner.
- Särskild uppdatering av åtgärdsarbetet inom barn och familj.
- Åtgärder med anledning av upplevd brist på information och samverkan
inom hemtjänsten.
- Kommundirektörens organisationsöversyn förvaltningen: förslag och
riskbedömning kommer att skickas till Utbildnings- och omsorgsnämnden.
- Läget för nya vård- och omsorgsboendet: tips på hemsidan & folder.
- Budgetprocessen och arbetet med konsekvensbeskrivningar som pågår.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-02-05

UON § 32

Rapporter och meddelanden
Rapporter

-

Uppföljning av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott och nämnd
Årsplanering 2019
Körapport för förskolor
Körapport för boenden
Minnesanteckningar från Bodaskolans samråd 2018-11-27
Minnesanteckningar från samråd med Rotskärsskolan F-6 och 7-9,
2018-11-29
- Protokoll från Kommunala pensionärs- och handikapprådet 2018-11-30.
- Statistik för Älvkarleby kommun 2018 samt för länet 2018 från Socialjouren i Uppsala.
Meddelanden

- Länsstyrelsens beslut efter tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i Älvkarleby
kommun.
- Skrivelse till Arbetsmiljöverket, daterad 2018-12-14, om uppfyllda krav
på åtgärder vid arbetsstället Vård och omsorg.
- Arbetsmiljöverket, föranmälan om inspektion av kemiska arbetsmiljörisker vid Bodaskolan 2018-12-18.
- Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslut att avsluta ärende
gällande barn och ungdomar samt vuxna med missbruksproblematik.
- Inspektionen för vård och omsorg (IVO), beslut att avsluta ärende
gällande föreläggande mot Älvkarleby kommun med stöd av 13 kap. 8 §
SoL.
- Barnombudet i Uppsala län, protokoll från styrelsemöte 2018-11-12 samt
redovisning för Guldkantsbidraget från Älvkarleby kommun.
- IVO:s beslut att avsluta ärendet gällande uppföljning av anmälan enligt
lex Sarah. Anmälan handlade bland annat om bristande uppföljning av
insatser.
- Rapporter av ej verkställda gynnande biståndsbeslut kvartal 4, skickade
till kommunfullmäktige och till revisorerna.
- Regionstyrelsen, protokoll från 2018-12-18 gällande ersättnings- och
uppföljningsmodell för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård.
- Begäran om åtgärd m.m enligt 6 kap. 6a § arbetsmiljölagen från
Kommunal gällande samverkan på arbetsplats Hemtjänsten.
- Begäran om åtgärd m.m enligt 6 kap. 6a § arbetsmiljölagen från
Kommunal gällande riskbedömning på arbetsplats Hemtjänsten.
- Meddelanden om inspektioner, granskningar, utredningar etc.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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