
Utdragsbestyrkande

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

Datum: 2015-12-08 

Tid: 09.00-12.30

Justering
Plats: Kommunhuset, Skutskär

Datum och tid:  2015-12-10

Paragrafer: 169-186

Sekreterare:

Gunvor Pettersson

Ordförande:

Anett Aulin

Justerare:

Katrin Jakobsson Kenneth Holmström

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

Sammanträdesdatum 2015-12-08

Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

Underskrift
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Utbildnings- och omsorgsnämnden Sida
2015-12-08 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)
David Persson Lind (V) 169-177
Monica Lindeberg (M)
Kenneth Holmström (M)
Mona Hansson (KV)

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot
Katrin Jakobsson (S) Pernilla Friman (S)
Maj-Britt Jakobsson (SD) Sandra Andersson (SD)
Inga Engman (SD) Kurt Törnblom (SD)
Sigrid Bergström (V) 178-186 David Persson Lind (V)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Inger Ericsson (S)
Sigrid Bergström (V) 169-177
Agneta Lundgren (C)
Eva Sidekrans (M)
Annemon Piper (KV)

Övriga deltagare
Namn Paragrafer Befattning
Caroline Sundström 174, 175 Teamchef IFO Försörjningsstöd
Mona Henriksson 176, 177 Kommuncontroller
GunnMari Nordström 176, 177 Skolchef
Ulrika Hjerpe Förvaltningschef
Gunvor Petterson Nämndsekreterare
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2015-12-08

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 169 Godkännande av dagordning
Utsänd dagordning fastställs att gälla.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2015-12-08

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 170 Anmälan av nya frågor för beredning i Au: Bemanning 
Fyrklövern dagtid

Diarienr
110/15.739 Beslut

Ärendet behandlas på arbetsutskottets sammanträde 2016-01-12.

Sammanfattning av ärendet
Anett Aulin (S):
Utbildnings- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheten att bemanna Fyrklövern dagtid. Fyrklövern kan då bli en 
träffpunkt och knytas samman med volontärverksamheten och föreningar. 
Fyrklövern kan då ses som trygghetsboende.
Finansiering sker genom omfördelning i hemtjänst.

Beslutsunderlag
 Anmälan av nya frågor för beredning i Au från Anett Aulin (S).

____________________

Beslutet lämnas till
Vård- och omsorgschef E Skytt
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2015-12-08

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 171 Svar på frågor ställda vid tidigare nämnd

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar:
1. Avgiftsfri förskola och skola

Enligt arbetsutskottets förslag.

2. Tryggheten på skolor/fritids/förskolor
Enligt arbetsutskottets förslag.

3. Läxor i den kommunala skolan i Älvkarleby kommun
Enligt arbetsutskottets förslag.

4. KunDa, omförhandling av avtal
Förvaltningschef Ulrika Hjerpe informerat att avtalet sägs upp och 
omförhandlas tillsammans med ekonomichef Veikko Niemi och rektor 
Evabritt Säfström.
Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
1. Avgiftsfri förskola och skola

Au § 248: Nämnden godkänner redogörelsen för hur avgiftsfri skola 
påverkat verksamheten samt eventuella konsekvenser i verksamheten.

2. Tryggheten på skolor/fritids/förskolor
Au § 251: Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet och redovisa 
detta för Au 2016-01-12.

3. Läxor i den kommunala skolan i Älvkarleby kommun
Au § 252: Nämnden godkänner redovisningen.

4. KunDa, omförhandling av avtal
Au § 261: Ärendet redovisas på dagens sammanträde.

____________________

Beslutet lämnas till
Förvaltningschef U Hjerpe
Skolchef G Nordström
Kostchef M Niklasson
Ekonom A Backström
Ekonom M Matsson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2015-12-08

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 172 Simundervisning i förskoleklass
Diarienr
71/15.610 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheten att starta simundervisning hösten 2016 inom befintlig budget.
Ärendet redovisas på arbetsutskottets sammanträde 2016-02-09.

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet är en anmälan av nya ärenden för beredning i Au ställd av Anett 
Aulin (S):
Simundervisning ska börja i förskoleklass i stället för i årskurs 5. Dels för 
att eleverna ska lära sig simma tidigare men också för att eleverna inte ska 
missa undervisningstid.
En kostnadsbild för en fungerande simundervisning tas fram och läggs in i 
budget 2016 som prioritet.

Arbetsutskottet beslutade 2015-09-22 § 183 att ge förvaltningen i uppdrag 
att ta fram en kostnadsbild för införande av simundervisning i förskoleklass 
och att redovisa detta på arbetsutskottets sammanträde 2015-10-20.
Arbetsutskottet beslutade 2015-10-20 § 218 att ärendet återkommer på Au 
2015-11-24.

Skolchef GunnMari Nordström redovisar en kostnadsbild för simunder-
visning i F-klass och åk 5.

Beslutsunderlag
 Skrivelse med redovisning/kostnadsbild från skolchef GunnMari 

Nordström, daterad 2015-10-17.
 
____________________
Beslutet lämnas till
Skolchef G Nordström
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2015-12-08

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 173 Frukt till förskoleklasser
Diarienr
109/15.719 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att införa frukt till förskole-
klasser.

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet är en anmälan av nya ärenden för beredning i Au ställd av Katrin 
Jakobsson (S):
Det finns inget krav att barnen i förskoleklass ska ha med sig frukt hemifrån 
men det finns tid avsatt för fruktstund och de flesta barnen har med sig 
frukt. De barn som inte har denna möjlighet blir utanför samt att så små barn 
behöver en frukt åtminstone en gång om dagen. Katrin vill därför veta vad 
det skulle kosta för skolan att ge barnen i förskoleklass en frukt varje dag, 
att ett kostnadsförslag tas fram.

Arbetsutskottet beslutade 2015-09-22 § 180 att ge förvaltningen i uppdrag 
att utreda ärendet, att ta fram ett kostnadsförslag och att redovisa detta för 
arbetsutskottet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Arbetsutskottet föreslår nämnden godkänna redovisningen av kostnads-
bilden för frukt till förskoleklasserna.

Kenneth Holmström (M) yrkar att nämnden beslutar att införa frukt till 
förskoleklasser.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Kenneth Holmströms 
yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Kenneth Holmströms 
yrkande.

Beslutsunderlag
 Fråga för beredning i Au från Katrin Jakobsson (S).
 Skrivelse med redovisning/kostnadsbild från skolchef GunnMari 

Nordström, daterad 2015-10-17.

____________________
Beslutet lämnas till
Skolchef G Nordström
Kostchef M Niklasson
Ekonom M Matsson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2015-12-08

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 174 Riktlinjer och tillämpningsregler för 
handläggningsordning gällande sociala kontrakt

Diarienr
97/15.750 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden antar förslaget till riktlinjer och 
tillämpningsregler för handläggningsordning gällande sociala kontrakt.

Sammanfattning av ärendet
Riktlinjerna ska ge stöd och vägledning för arbetet och syftet är att alla 
handläggare ska göra likvärdiga bedömningar. Riktlinjerna är ett 
styrdokument och inte absoluta regler.
Enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för 
att de personer som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de 
behöver. 
Biståndet ska syfta till att den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå 
och biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes möjligheter att 
leva ett självständigt liv.
I Älvkarleby kommun är det IFO-Försörjningsstöd som ansvarar för bistånd 
i form av socialt kontrakt.

Caroline Sundström, teamchef IFO försörjningsstöd, informerar om ärendet.

Beslutsunderlag
 Förslag till riktlinjer och tillämpningsregler för handläggningsordning 

gällande sociala kontrakt.

____________________

Beslutet lämnas till
Teamchef IFO Försörjningsstöd C Sundström
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2015-12-08

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 175 Riktlinjer och tillämpningsregler för 
handläggningsordning gällande försörjningsstöd och 
ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt

Diarienr
98/15.750 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden antar förslaget till riktlinjer och 
tillämpningsregler för handläggningsordning gällande försörjningsstöd och 
ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt.

Sammanfattning av ärendet
Riktlinjerna är kommunens styrdokument avseende försörjningsstöd och 
ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt. De ska ge stöd och vägledning för 
arbetet och syftet är att alla handläggare ska göra likvärdiga bedömningar.
Riktlinjerna baseras på lagar, förordningar, vägledande domar och Social-
styrelsens handbok för socialtjänsten – ekonomiskt bistånd.

Caroline Sundström, teamchef IFO försörjningsstöd, informerar om ärendet.

Beslutsunderlag
 Förslag till riktlinjer och tillämpningsregler för handläggningsordning 

gällande försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt.

____________________
Beslutet lämnas till
Teamchef IFO Försörjningsstöd, C Sundström

9



Utbildnings- och omsorgsnämnden
2015-12-08

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 176 Mål och uppföljningsmått

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att nämnden inte sätter egna 
delmål utan fortsätter arbetet med att ta fram uppföljningsmått som visar på 
att nämndens verksamheter når kommunfullmäktiges mål.
Nämnden beslutar även att frågan om vilka uppföljningsmått som nämnden 
ska ha under 2016 tas på nämndsmötet 2016-02-23. Dessförinnan arbetar 
förvaltningen med att ta fram uppföljningsmått som ska processas i de 
politiska partierna.

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Ulrika Hjerpe och kommuncontroller Mona Henriksson 
informerar om målprocessen 2016. 

Arbetsutskottet beslutade 2015-11-24 § 253 att ge förvaltningen i uppdrag 
att ansvara för och förbereda en workshop till nämndens sammanträde 
2015-12-08 för att omsätta kommunfullmäktiges mål till nämndens 
verksamhet, samt att ta fram förslag på lämpliga uppföljningsmått.

Nämndens workshop 2015-12-08 resulterade i att förslag från respektive 
arbetsgrupp lämnades in för revidering och ett gemensamt beslut om att 
lägga in ett uppföljningsmöte med temat ”Uppföljningsmått 2016” under 
januari månad 2016. Sammanställt underlag från grupparbetet skickas ut till 
nämnden innan årets slut.

Beslutsunderlag
 Delmål/Verksamhetsplan 2015 och 2016.

____________________

Beslutet lämnas till
Förvaltningschef U Hjerpe
Kommuncontroller M Henriksson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2015-12-08

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 177 Budgetuppföljning 2015 och internbudget 2016, 
åtgärdsförslag

Diarienr
155/13.704, 
80/15.704.

Beslut
1. Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av 

budgetuppföljningen för perioden januari-oktober 2015.
2. Nämnden fastställer föreslagen ramfördelning för år 2016.

Sammanfattning av ärendet 
Budgetuppföljning 2015
Förvaltningschef Ulrika Hjerpe och kommuncontroller Mona Henriksson 
redovisar budgetuppföljning för perioden januari-oktober 2015.
Årsprognosen för nämnden totalt visar en avvikelse mot budet med ca -2,6 
mnkr vilket är en positiv förändring i jämförelse med prognosen vid delårs-
uppföljningen.

Internbudget 2016
Ulrika Hjerpe presenterar ramfördelningen inom utbildnings- och 
omsorgsnämndens verksamhetsområden. 

Totalt har nämnden 389 454 tkr till förfogande.
Ramfördelning i tkr:
Förvaltningschef 6 701
Utbildning 184 147
KunDa 8 329
Kost 12 935
Vård och omsorg 123 901
Individ- och familjeoms. 53 441

389 454

Samtidigt informerar Ulrika att nämndens ram kommer att förändras på 
grund av ombudgeteringar mellan förvaltningarna men att det är ett noll-
summespel. Ombudgeteringar som kommer att ske är:
 Budget och kostnad för IT flyttas från kommunstyrelsen till förvaltningen
 Budget och kostnad för personalsocial åtgärd (julklapp/julbord) flyttas 

från förvaltningen till kommunstyrelsen
 Budget och kostnad för utbildning inom brandskydd flyttas från 

förvaltningen till kommunstyrelsen.

Ytterligare justeringar av nämndens ram kommer att göras då all löneökning 
ligger centralt och kommer nämnden tillgodo först då avtalen är klara.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2015-12-08

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Budgetuppföljning januari-oktober 2015
 Förslag till internbudgetfördelning 2016
 Fördelning av budget 2016 och ekonomiska förutsättningar, daterad 

2015-12-08.

____________________

Beslutet lämnas till
Förvaltningschef U Hjerpe
Kommuncontroller M Henriksson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2015-12-08

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 178 Närvårdsplatser

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att frågan utreds ytterligare 
innan beslut tas om att medfinansiera närvårdsplatser i Tierp.

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Ulrika Hjerpe informerar om ett pågående arbete kring att 
starta ett så kallade närvårdsplatser i Tierps kommun. Utbildnings- och 
omsorgsförvaltningen har i dialog med landstinget framfört ett behov av 
ytterligare underlag innan det är möjligt att fatta beslut om att gå med.

____________________
Beslutet lämnas till
Förvaltningschef U Hjerpe
Vård- och omsorgschef E Skytt
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2015-12-08

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 179 Subventionering för boende på Pukslagarvägen i 
Bomhus

Diarienr
28/15.293 Beslut

Ärendet behandlas på arbetsutskottets sammanträde 2016-01-12.

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-07-03 om subventionering för tidigare 
boende vid Östangårds demenscentrum. Förvaltningen har identifierat 
behov av en översyn.

Arbetsutskottet beslutade 2015-11-24 § 257 att ge förvaltningen i uppdrag 
att ta fram ett kompletterande underlag inför beslut.

Förvaltningschef Ulrika Hjerpe informerar att ärendet kommer att behandlas 
på arbetsutskottets sammanträde 2016-01-12.

____________________
Beslutet lämnas till
Förvaltningschef U Hjerpe
Vård- och omsorgschef E Skytt
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2015-12-08

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 180 Delgivning av övriga paragrafer i arbetsutskottets 
protokoll 2015-11-24
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll 2015-11-24 anses delgivna.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2015-12-08

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 181 PwC-utredning, samverkan IFO och skola
Diarienr
141/13.009 Beslut

Nämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Ulrika Hjerpe informerar om samverkan mellan individ- 
och familjeomsorgen och skolan och hur det fortsatta arbetet planeras.
Den 11 november 2015 genomfördes ett seminarium med kommunrevisorer, 
nämndens arbetsutskott och representanter från berörda verksamheter.

____________________
Beslutet lämnas till
Förvaltningschef U Hjerpe
Skolchef G Nordström
Tf IFO-chef B-M Svahn
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2015-12-08

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 182 Ensamkommande barn, utökning av verksamheten
Diarienr
113/14.289 Beslut

Nämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Ulrika Hjerpe informerar att boendet i Älvkarleby bedöms 
kunna rymma 16-talet barn. Inflyttning kommer att starta i dagarna.
I kväll 2015-12-08 kommer ett informationsmöte om boendet att hållas i 
Älvkarleby.

Maria Larsson ska sluta sin anställning som enhetschef på Vega och en 
internannons kommer ut i dagarna.

Verksamheten som idag ligger under vård och omsorg kommer efter års-
skiftet att tillhöra individ- och familjeomsorgen.

____________________
Beslutet lämnas till
Förvaltningschef U Hjerpe
Vård- och omsorgschef E Skytt
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2015-12-08

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 183 Integrationsfrågor

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Ulrika Hjerpe informerar om ett antal frågor som berör 
integration:
 Kommunchefen har på uppdrag tagit fram ett underlag som hanterar 

beslut om att flytta integrationsdelen av Arbetsmarknad och Integration, 
AMI, till utbildnings- och omsorgsnämnden från samhällsbyggnads-
nämnden. Ärendet hanteras i kommunstyrelsens arbetsutskott 
2015-11-24.

 Med anledning av flyktingsituationen meddelar regeringen (2015-11-18) 
ett tillfälligt ekonomiskt stöd. Älvkarleby kommun tilldelas 8,7 mnkr, 
vilket är 927 kr/invånare. Beloppet betalas ut under 2015 och får nyttjas 
även under 2016. Kommunekonomen tar fram underlag till hur medlen 
ska fördelas mellan verksamheterna.

 Kommunstyrelsen har 2015-11-11 § 175 fattat beslut om en fördelnings-
modell för Migrationsverkets ersättningar. Utbildnings- och omsorgs-
förvaltningen bedömer att den nya verksamheten kommer att ge bättre 
framförhållning och att de statliga medlen går till de verksamhetsbehov 
som finns.

Arbetsutskottet beslutaden 2015-11-24 § 260 att ärendet redovisas på 
nämndens sammanträde 2015-12-08.

____________________
Beslutet lämnas till
Förvaltningschef U Hjerpe
Tf IFO-chef B-M Svahn
Kommuncontroller M Henriksson
Ekonom A Backström
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2015-12-08

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 184 Delegationsbeslut för november 2015
Pärm:
Delegation
2015

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

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under november 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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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2015-12-08

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 185 Rapporter
- Uppföljning av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott och nämnd
- Årsplanering
- Körapport för förskolor med beräknade placeringar för december 2015 

och januari-mars 2016
- Körapport för boenden vård- och omsorg
- Minnesanteckningar från Tallmons gårdsråd 2015-10-20
- Protokoll från IKTu-gruppen 2015-11-12
- Protokoll från samrådsmöte på Sörgärdets skola 2015-11-24
- Protokoll från samrådsmöte på Bodaskolan 2015-11-02

____________________

20



Utbildnings- och omsorgsnämnden
2015-12-08

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 186 Meddelanden
Meddelande från förvaltningen:
- IVO genomförde i november en inspektion på individ- och familje-

omsorgens barn och familjeenhet. Nu bereds nämnden inkomma med 
yttrande över de synpunkter IVO har. 

- Patrick Jenkinson kommer att sluta sin anställning som teamchef för barn 
och familj.

- Rekryteringen av IFO-chef pågår.
- Anmälan av Lex Maria. IVO har avslutat ärendet.
- Skrivelse från de olika pensionärsföreningarna i kommunen gällande 

bostadsförsörjningsplanen.
- Skolinspektionen ålägger kommunen att svara på en anmälan angående 

kommunens simundervisning.

____________________
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