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Utbildnings- och omsorgsnämnden Sida
2015-11-03 2

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Anett Aulin (S)
Hans Wennberg (MP)
Mikael Ybert (S)
Rose-Marie Westerholm (S)
Monica Lindeberg (M)
Kenneth Holmström (M)
Mona Hansson (KV)

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot
Inger Ericsson (S) Pernilla Friman (S)
Annemon Piper (KV) David Persson Lind (V)
Maj-Britt Jakobsson (SD) Sandra Andersson (SD)
Inga Engman (SD) Kurt Törnblom (SD)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Agneta Lundgren (C)
Eva Sidekrans (M)

Övriga deltagare
Namn Paragrafer Befattning
Patrick Jenkinson 156, 160 Teamchef IFO, barn och familj
GunnMari Nordström 156, 165 Skolchef
Eva Skytt 156, 159-161 Vård- och omsorgschef
Veikko Niemi 159 Ekonomichef
Ulrika Hjerpe Förvaltningschef
Gunvor Petterson Nämndsekreterare
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2015-11-03

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 153 Godkännande av dagordning
Utsänd dagordning fastställs att gälla med följande ändring; 

 Punkt nr 14, förslag/komplettering av Attendoavtal utgår.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2015-11-03

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 154 Anmälan av nya frågor för beredning i Au: Trygghet 

Beslut
Ärendet behandlas på arbetsutskottets sammanträde 2014-11-24.

Sammanfattning av ärendet
Mona Hansson (KV) och Annemon Piper (KV):
Hur säkerheten på våra skolor/fritids/förskolor ser ut. Har den uppdaterats 
nyligen eller finns det någon plan för detta, in- och utlåsning till exempel.

Beslutsunderlag
 Anmälan av nya frågor för beredning i Au.

____________________

Beslutet lämnas till
Skolchef G Nordström
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2015-11-03

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 155 Svar på frågor ställda vid tidigare nämnd.

Beslut
Nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Sammanfattning av ärendet
Lägenheter till kvinnojouren
Au § 212: Ärendet återkommer på arbetsutskottets sammanträde 
2015-11-24.

Personal på HVB-hemmet Vega
Au § 213: Arbetsutskottet tackar för informationen.

Simundervisning i förskoleklass
Au § 218: Ärendet återkommer på arbetsutskottets sammanträde 
2015-11-24.

Uppföljning av avgiftsfri förskola och skola
Au § 219: Ärendet återkommer på arbetsutskottets sammanträde 
2015-11-24.

Frukt till förskoleklasser
Au § 220: Ärendet återkommer på arbetsutskottets sammanträde 
2015-11-24.

____________________

Beslutet lämnas till
Förvaltningschef U Hjerpe
Skolchef G Nordström
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2015-11-03

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 156 En överblicksbild - Omvärldsfaktorer, pågående 
aktiviteter och konsekvenser i verksamheterna

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Ulrika Hjerpe ger en bild över de många faktorer som 
påverkar kommunen som helhet och förvaltningens verksamheter i 
synnerhet. Arbete pågår för att få en bättre överblick för att bättre kunna 
förutspå och anpassa verksamheterna på kort och lång sikt utifrån, till 
exempel flyktingsituationen, fördelning av medel mellan områden, de 
många lokalbehoven och behoven av rätt kompetens.
Patrick Jenkinson, teamchef IFO barn och familj, vård- och omsorgschef 
Eva Skytt och skolchef GunnMari Nordström beskriver konsekvenser inom 
sina respektive områden.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2015-11-03

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 157 Budgetuppföljning
Diarienr
155/13.704 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av budget-
uppföljningen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Ulrika Hjerpe redovisar aktuell budgetuppföljning.

Prognosen för nämnden visar en avvikelse mot budget med ca 3,1 mnkr. 

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2015-11-03

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 158 PwC, åtgärder för en budget i balans
Diarienr
155/13.704 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till 
svar på PwC:s frågor.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har kommunfullmäktiges uppdrag att årligen granska, i den 
omfattning som följer av god revisionsse, all verksamhet som bedrivs inom 
nämndernas och kommunstyrelsens verksamhetsområde.
Revisorerna har under våren 2015 tagit del av den ekonomiska 
rapporteringen i utbildnings- och omsorgsnämnden och har även fått 
muntlig rapportering från verksamheten kring det ekonomiska läget. 
Revisorerna bedömer den ekonomiska utvecklingen inom nämnden som 
fortsatt otillfredsställande.
Mot bakgrund av detta önskar revisorerna svar på följande frågeställningar 
senast 2015-11-10:
- Hur beräknar nämnden med att få underskotten på verksamheterna och 

nämnden totalt balanserad till årets slut? Det vill säga en ekonomi i 
balans.

- I nämndens protokoll 2015-05-12 § 88 gavs förvaltningen i uppdrag att 
inkomma med ett åtgärdsförslag för en budget i balans till arbetsutskottet 
2015-05-19. Har ett åtgärdsförslag tagits fram och presenterats?

- Om nämnden inte bedömer att en ekonomi i balans kommer att kunna 
uppnås inom verksamheterna och totalt, har nämnden diskuterat och 
rapporterat till kommunstyrelsen? Om ja, vilken återkoppling fick 
nämnden från kommunstyrelsen?

- Om inte detta har gjorts, har kommunstyrelsen efterfrågat vilka åtgärder 
som nämnden beslutat om för en budget i balans?

Ärendet behandlades på utbildnings- och omsorgsnämndens sammanträde 
2015-09-22 § 192 och nämnden beslutade då att ge förvaltningen i uppdrag 
att till arbetsutskottet 2015-10-20 ta fram förslag till svar på revisorernas 
frågeställningar.

Förvaltningschef Ulrika Hjerpe informerar om förslag till svar på PwC:s 
frågor.

Beslutsunderlag
 Frågeställning från kommunrevisionen genom PwC.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Ulrika 

Hjerpe, daterat 2015-10-26.
 Åtgärdsförslag för en ekonomi i balans, daterad 2015-10-29.
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2015-11-03

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Barnperspektivet
En ekonomi i balans och ett mer systematiskt arbete främjar möjligheten att 
vidta förebyggande aktiviteter och skapa utrymme för rätt prioriteringar, 
vilket främjar barnperspektivet.

____________________

Beslutet lämnas till
PwC
Kommunchef A-K Karlsson
Ekonomichef V Niemi
Förvaltningschef U Hjerpe
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2015-11-03

Ordförandens 
signatur
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signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 159 Hur möter vi framtidens behov inom vård och omsorg
Diarienr
127/14.739 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
enligt förvaltningens förslag att gå vidare med föreslagen investering 
(projektering och upphandling) för ett nytt äldreboende på Tallmo-området 
enligt nämndens inriktningsbeslut.

Sammanfattning av ärendet
Sedan 2015-09-23 har kommunen ett särskilt boende för äldre, Tallmon. 
Boendet har x antal platser. Verksamheten inbegriper även verksamhet för 
demensboende, såväl som korttidsboende. Utöver boendeplatser på Tallmon 
köper kommunen sedan 2015-09-01 platser på ett särskilt boende i Gävle: 
Pukslagarvägen, i Attendos regi. Beslut om detta fattades i Kommun-
fullmäktige 2015-07-02 ”Tillfällig flytt av boende Östangård – till dess om-
/nybyggnation färdigställts” (Kf § 63, Diarienr KS 2015/68.293). 

Skälet till att kommunen köper platser är att lokalerna i det tidigare särskilda 
boendet till stora delar har bedömts otjänliga, delvis på grund av svartmögel 
och andra problem med inomhusmiljön. Verksamheten i de lokalerna på 
Östangård, i Älvkarleby, har därför avvecklats. 

För att säkerställa tillräckliga och ändamålsenliga platser för framtida behov 
av särskilt boende har därför konsultföretaget WSP Sverige AB bedömt 
befintliga lokalers skick, samt lämnat tre förslag till framtida boende. 
Utbildnings- och omsorgsnämnden fattade beslut 2015-10-06, Uon § 141 
(Diarienr 122/14.739), att förorda alternativ 1 och att förvaltningen ska ta 
fram ett utförligare underlag, att bygga ett särskilt boende, samlat på 
området Tallmon, i Skutskär. 

För att komma vidare med detaljprojektering, upphandling och om- och 
tillbyggnation behöver nämnden fatta beslut om investering. Av den 
anledningen föreslås nämnden fatta beslut om investeringen, samt att föreslå 
kommunstyrelsen att fatta motsvarande beslut. 

Förvaltningschef Ulrika Hjerpe, vård- och omsorgschef Eva Skytt och 
ekonomichef Veikko Niemi redovisar förvaltningens förslag till beslut.
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Beslutsunderlag
 Kostnadsberäkning särskilt boende från ekonomichef Veikko Niemi, 

daterad 2015-10-30.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Ulrika 

Hjerpe, daterad 2015-10-30.
 Bilaga till tjänsteskrivelse, Nytt särskilt boende Älvkarleby kommun – 

verksamhetsunderlag, daterad 2015-10-31.
 WSP, förstudierapport, daterad 2015-09-18.
____________________

Beslutet lämnas till
Kommunfullmäktige
Kommunchef A-K Karlsson
Ekonomichef V Niemi
Vård- och omsorgschef E Skytt
Förvaltningschef samhällsbyggnadsnämnden B-O Dahlgren 
Förvaltningschef U Hjerpe
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signatur
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signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 160 HVB-hemmet Vega, framtida lokalbehov
Diarienr
113/14.289 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att Gläntorna i Älvkarleby ska  
användas för ensamkommande flyktingbarn fram till att Gläntorna behövs 
för annan verksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har ansvar för de ensamkommande barn som anvisas till 
kommunen. Kommunen har idag ett hem för vård och boende, HVB, med 
tolv platser. Boendet benämns Vega. 
Då ett ensamkommande barn anvisas har kommunen ansvar för att barnet, 
inom 48 timmar får tillgång till en plats. Alternativen är främst 
familjeplacering eller placering på boende. Vilket alternativ som blir 
aktuellt baseras bland annat på en bedömning av barnets behov i 
kombination med vilka alternativ som finns tillgängliga.

Under våren 2015 har alternativet med kommunens egna hem för vård och 
boende kunnat ta emot de barn som kommit till kommunen. Med anledning 
av nuvarande flyktingsituation är kommunens boende fullbelagt sedan 
augusti 2015. Sedan augusti är boendet också överbelagt. Omsättningen på 
platser är avhängigt de ensamkommandes ålder och mognad. Då det bedöms 
lämpligt och möjligt går ungdomarna vidare i olika steg, för utslussning till 
eget boende.

Eftersom kommunens boende är fullbelagt behöver verksamheten utökas. 
Det innebär att ytterligare lokaler och personal krävs. Utifrån förvaltningens 
inventering finns en möjlighet att färdigställa lokalerna Gläntorna, i 
Älvkarleby för denna verksamhet. Detta enligt konsultföretaget WSP 
Sverige, samt underlag från Samhällsbyggnadsnämnden. 

Utökningen i denna form visar att verksamheten inte medför någon 
nettoökning av kostnader. Beräkningen visar istället på ett plusresultat. I den 
kalkylen ingår uppstartskostnader, personal, lokaler, ordinarie kostnader för 
verksamheten, tillkommande kostnader för utbildningsverksamheten och 
integrationshandläggare inkluderats. 

Om utökningen inte sker i denna form förväntas en väsentlig nettoökning av 
kostnader. Skälen är att kommunen då behöver köpa externa platser. 
Kostnaderna för dessa varierar, men med anledning av platsbrister i hela 
landet finns en överhängande risk för dyra placeringar som överstiger de 
medel kommunen får från Migrationsverket. En extern placeringskostnad 
kan ligga på 2.500–5.000 kr/dag. Merkostnaden kan således komma att bli 
från 600–3.100 kr/dag. Per år kan en extern placering vara en merkostnad 
mellan 219.000 och 1.131.500 kr.
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Om utökningen inte sker innebär det också en väsentlig ökning av 
arbetsbelastning på utredare inom socialtjänsten, bland annat genom mer tid 
att leta platser, såväl som en sämre situation för barnen på det befintliga 
boendet. Arbetsmiljön för medarbetare inom Barn och familj, Individ- och 
familjeomsorgen och på boendet Vega, kommer med stor sannolikhet att 
försämras väsentligt. Att skapa goda förutsättningar för att dessa 
verksamheter fungerar väl är synnerligen viktigt. 

Utbildnings- och omsorgsförvaltningen har enligt delegationen rätt att fatta 
beslut att utöka verksamheten för ensamkommande barn. Med anledning av 
många olika lokalbehov lyfts frågan till nämnden.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Ulrika 

Hjerpe, daterad 2015-11-01.

Barnperspektivet
 Beslutet har en väsentlig påverkan på de barn som anvisas kommunen.

____________________

Beslutet lämnas till
Kommunchef A-K Karlsson
Förvaltningschef U Hjerpe
Vård- och omsorgschef E Skytt
Enhetschef Vega M Larsson
Tf individ- och familjeomsorgschef B-M Svahn
Teamchef IFO barn och familj, P Jenkinson
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen, B-O Dahlgren
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UON § 161 Hörselinstruktör inom vården
Diarienr
79/15.739 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag att 
finansiellt bidrag inte längre ska ges till tjänst som hörselinstruktör.

Sammanfattning av ärendet
Rose-Marie Westerholm (S):
Idag får boende inom äldrevården hjälp med sina hörapparater av hörsel-
instruktören som idag är anställd av Hörselskadades förening. Hur ska vi 
finansiera detta i framtiden?

Vård- och omsorgschef Eva Skytt informerar om ärendet och föreslår 
nämnden besluta att finansiellt bidrag inte längre ska ges till tjänst som 
hörselinstruktör.

Beslutsunderlag
 Anmälan av nya frågor för beredning i Au från Rose-Marie Westerholm 

(S).
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från vård- och omsorgschef Eva 

Skytt, daterad 2015-10-13.
 Samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskott 2015-10-07 § 9.
 Skrivelse från Hörselskadades distrikt i Uppsala län angående tjänst för 

syn- och hörselinstruktör, daterat 2015-10-07.

På grund av jäv deltar inte Rose-Marie Westerholm (S) i handläggningen av 
detta ärende.

Annemon Piper (KV) reserverar sig mot beslutet.

____________________

Beslutsunderlag
R-M Westerholm
Hörselskadades distrikt i Uppsala län
Vård- och omsorgschef E Skytt
Ekonom A Backström
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UON § 162 Förslag till sammanträdesplan år 2016

Beslut
Nämnden godkänner förslaget till sammanträdesplan för år 2016.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till sammanträdesplan för år 2016 redovisas.

Arbetsutskott Nämnd
12 januari 26 januari
9 februari 23 februari
8 mars 22 mars
29 mars 12 april
17 maj 31 maj
30 augusti 13 september
27 september 11 oktober
25 oktober 8 november
22 november 6 december

Beslutsunderlag
 Förslag till sammanträdesplan för 2016
 Sammanträdeskalender 2016

____________________
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UON § 163 Förslag till ändring i delegationsordningen, 
Försörjningsstöd avseende nyanlända invandrare 
enligt etableringslagen

Diarienr
88/15.133 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
hantering av försörjningsstöd avseende nyanlända invandrare ska övergå 
från samhällsbyggnadsnämnden till utbildnings- och omsorgsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
År 2011 beslutades att försörjningsstöd avseende nyanlända invandrare 
skulle hanteras av samhällsbyggnadsnämnden. Det kan nu konstateras att 
det inte kan garanteras att hanteringen sker på ett rättssäkert sätt, framförallt 
beroende på att kompetensen för myndighetshantering inte finns inom 
samhällsbyggnadsnämnden. Genom att flytta hanteringen till utbildnings- 
och omsorgsnämnden säkerställs detta samtidigt som vi får samordnings-
vinster i hanteringen. Tjänstemän i bägge förvaltningarna är överens om 
detta. Ärendet kommer att hanteras i bägge nämnderna innan det går vidare 
till kommunfullmäktige. Ekonomisk justering mellan nämnderna kommer 
att hanteras separat och tjänstemännen i bägge förvaltningarna är överens 
om formerna för detta.

Barnperspektivet
En rättssäkrare hantering gynnar barnperspektivet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Ulrika 

Hjerpe, daterad 2015-10-08.

____________________
Beslutet lämnas till
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden
Förvaltningschef U Hjerpe
Tf individ- och familjeomsorgschef B-M Svahn
Teamchef försörjningsstöd C Sundström
Ekonom A Backström
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UON § 164 Delgivning av övriga paragrafer i arbetsutskottets 
protokoll 2015-10-20
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll 2015-10-20 anses delgivna.

____________________
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UON § 165 Information om skolverksamheten

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Skolchef GunnMari Nordström informerar om det aktuella läget inom 
utbildningsverksamheten.

____________________
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UON § 166 Delegationsbeslut för oktober 2015
Pärm:
Delegation 
2015

Beslut
Redovisningen av delegationsbesluten för oktober 2015 godkänns och läggs 
till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under oktober 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

___________________
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UON § 167 Rapporter
- Uppföljning av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott och nämnd
- Årsplanering
- Körapport för förskolor oktober 2015 med prognos för december 2015 

och januari/februari 2016
- Körapport till boenden
- Barn- och elevstatistik per 2015-10-15
- Rapport angående tillsynsverksamheten enligt alkohol- och tobakslagarna 

februari – oktober 2015
- Minnesanteckningar från möte med IKTu-gruppen 2015-10-08
- Redovisning av ANT-undersökningen vt 2015

____________________

20



Utbildnings- och omsorgsnämnden
2015-11-03

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 168 Meddelanden
Meddelande från förvaltningen;
- Informationsdag om examination gällande digitala verktyg i skol-

utvecklingen kommer att hållas på Rotskärsskolan 2016-01-07.
En tydligare inbjudan kommer att delges nämnden längre fram.

- Kommunen kan återsöka 6 % av momsen på vårdavgiften och 18 % av 
momsen på hyran av boendeplatser vid Attendo. Sammanlagt blir det en 
reducering av kostnaden med 1,9 mnkr.

____________________
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