Protokoll för Utbildnings- och omsorgsnämnden
Plats:

Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum:

2018-03-06

Tid:

09.00-12.00

Justering
Plats:

Kommunhuset, Skutskär

Datum:

2018-03-08

Paragrafer:

16-37

Sekreterare:
Gunvor Pettersson
Ordförande:
Anett Aulin
Justerare:
Pernilla Friman

Maj-Britt Jakobsson

ANSLAG / BEVIS
Utbildnings- och omsorgsnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits
genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras i kommunhuset.
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

2018-03-06

Underskrift

Utdragsbestyrkande
1

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-03-06

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Anett Aulin (S)
Pernilla Friman (S)
Rose-Marie Westerholm (S)
Sigrid Bergström (V)
Monica Lindeberg (M)
Kenneth Holmström (M)
Sandra Andersson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Inger Ericsson (S)
Katrin Jakobsson (S)
Annemon Piper (KV)
Maj-Britt Jakobsson (SD)

Paragrafer

Paragrafer

Ordinarie ledamot
Hans Wennberg (MP)
Mikael Ybert (S)
Mona Hansson (KV)
Kurt Törnblom (SD)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Jan-Åke Olsson (S)
Agneta Lundgren (C)
Eva Sidekrans (M)

Paragrafer

Övriga deltagare
Namn

Paragrafer

Maria Eklöf

19

Per-Anders Olsson

20, 24, 35

Britta Gustavsson

23

Erik Klippmark
Malin Persson

34
34

Agnetha Runberg

35

Ulrika Hjerpe
Gunvor Petterson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Befattning
Områdeschef LSS och socialpsykiatri
Skolchef
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Utredare
Kommunsekreterare
IFO-chef, tf vård- och omsorgschef
Förvaltningschef
Nämndsekreterare

Justerarens
signatur

2

Utdragsbestyrkande

Sida
2

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-03-06

UON § 16

Godkännande av dagordning
Beslut
Utsänd dagordning fastställs att gälla med följande ändring:
Utgår:
 Punkt nr 4, Anmälan av nya frågor för beredning i Au.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

3

Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-03-06

UON § 17
Diarienr
30/16.704

Årsredovisning 2017
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
årsredovisning år 2017.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschef Ulrika Hjerpe redovisar förslag till årsredovisning 2017
för utbildnings- och omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag

 Årsredovisning 2017 för utbildnings- och omsorgsnämnden.
____________________
Beslutet lämnas till

Kommunfullmäktige
Kommuncontroller M Henriksson
Förvaltningschef U Hjerpe

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

4

Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-03-06

UON § 18
Diarienr
2018/13.730

Implementering av kvalitetsledningssystemet inom
vård och omsorg
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag att
godkänna reviderad tidplan för implementering av kvalitetsledningssystemet
inom vård och omsorg.
Sammanfattning av ärendet

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutade 2016-11-08 § 123 att ge
förvaltningen i uppdrag att förbättra de områden som påtalats i revisionsrapporten. Till nämnden i februari 2017 redovisades förslaget på tidplan för
att implementera kvalitetsledningssystemet.
Utvalda ansvarig har sedan det beslutet slutat sin anställning i Älvkarleby
kommun och en direkt konsekvens av detta är att tidplanen inte har följts.
Det har även varit problematiskt att ersätta dessa med personal med kunskap
för att hantera kvalitetsledningssystemet i kombination med hög arbetsbelastning.
Områdeschef Elisabeth A Holmqvist redovisar förslag till reviderad tidplan i
tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag

 Förslag till reviderad tidplan – att implementera ett kvalitetsledningssystem
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från områdeschef Elisabeth A
Holmqvist, daterad 2018-02-02.
____________________
Beslutet lämnas till

Tf vård- och omsorgschef A Runberg
Förvaltningschef U Hjerpe
Huvudadministratör/områdeschef E A Holmqvist

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

5

Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-03-06

UON § 19
Diarienr
2018/9.704

Habiliteringsersättning till arbetstagare vid Daglig
verksamhet enligt 9 § punkt 10 LSS
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag att:
- Ersättning per timme är 15 kr.
- Minsta ersättning per dag är 30 kr (närvaro måste vara 2 timmar).
- Max antal timmar per dag är 6 timmar och utgår med ersättning av 90 kr.
- Utbetalning av semesterersättning utgår för högst 4 veckor.
- Rekvirera statsbidrag för 2018.
Sammanfattning av ärendet

Daglig verksamhet är till för personer som tillhör personkrets 1 och 2 enligt
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i yrkesverksam ålder som saknar förvärvningsarbete. Habiliteringsersättningen är till
för att stimulera den enskilde att delta i verksamheten. För närvarande är det
29 personer som är beviljade daglig verksamhet med varierande
tjänstgöringsgrader.
Vid möte med deltagarna har det framkommit önskemål om högre
habiliteringsersättning. För närvarande är habiliteringsersättningen till den
enskilde 50 kr/dag vid heltidssysselsättning. Denna summa beslutades av
Socialnämnden 2008-02-28.
Områdeschef Maria Eklöf föreslår i tjänsteskrivelse att nämnden beslutar att
höja habiliteringsersättningen enligt följande:
- Ersättning per timme är 15 kr.
- Minsta ersättning per dag är 30 kr (närvaro måste vara 2 timmar)
- Max antal timmar per dag är 6 timmar och utgår med ersättning av 90 kr
- Utbetalning av semesterersättning utgår för högst 4 veckor
Maria Eklöv informerar att förvaltningen ansökt och blivit tilldelade 210 tkr
från Socialstyrelsen för habiliteringsersättning för 2018.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från områdeschef Maria Eklöf,
daterad 2018-02-20.
Barnperspektivet

 Barnperspektivet är inte relevant att följa i ärendet.
____________________
Beslutet lämnas till

Tf vård- och omsorgschef A Runberg
Områdeschef M Eklöf
Ekonom S Spjuth
Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-03-06

UON § 20
Diarienr
26/16.290

Lokalstrategiplan för nämndens verksamheter
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Skolchef Per-Anders Olsson informerar att från höstterminen 2018 kommer
Sörgärdet och Bodaskolan att vara F-6 skolor. Även Rotskär kommer att
vara en F-6- samt 7-9- skola.
Då Bodaskolan och Rotskär är i stort behov av lokaler tittar Per-Anders
tillsammans med fastighetsförvaltare och lokalsamordnare på olika
lösningar. Tekniska avdelningen ska ta fram en prisbild på hyra av moduler.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-03-06

UON § 21

Delgivning av övriga paragrafer i arbetsutskottets
protokoll 2018-02-20
Beslut
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll 2018-02-20 anses delgivna.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-03-06

UON § 22
Diarienr
2017/127.702

Ansökan om serveringstillstånd vid Restaurang Älvan,
Älvkarleby
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 Älvan i Älvkarleby med
serveringstid mellan kl 11.00-01.00. Ansökan avser även uteservering.
Vidare ansöks om tillstånd att servera slutna sällskap vid cateringverksamhet.
Alkoholhandläggare Torsten Ahlén föreslår i tjänsteskrivelse nämnden
besluta att bifalla ansökan med följande villkor:
 Högsta tillåtna antal gäster: På övre planet 16, på nedre planet 25 och på
uteserveringen 90 personer.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse

med förslag till beslut från alkoholhandläggare Torsten
Ahlén, daterad 2018-01-31.

____________________
Beslutet lämnas till

xxx
Alkoholhandläggare T Ahlén

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-03-06

UON § 23
Diarienr
2018/28.739

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare år 2017
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens
patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare år 2017.
Sammanfattning av ärendet

Patientsäkerhetslagens (2010:659) femte kapitel handlar om vårdgivarens
skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Där framgår
att vårdgivaren senast 1 mars ska upprätta en patientsäkerhetsberättelse.
Utbildnings- och omsorgsnämnden har ansvar för ledningen av kommunens
Hälso-och sjukvård. Nämnden ansvarar för att det finns ett ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Nämnden ska planera, leda
och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård
upprättshålls, enligt Hälso-och sjukvårdslagen (1982;763). Nämnden ska
även fastställa övergripande mål för det systematiska kvalitetsarbetet samt
kontinuerligt följa upp och utvärdera målen.
Patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivare år 2017 sammanfattar statistik
och resultat för föregående års arbete, samt innehåller förslag på övergripande mål för kommande år.
Beslutsunderlag
 Patientsäkerhetsberättelse

för vårdgivare år 2017.
Handläggare: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Britta Gustavsson.

____________________
Beslutet lämnas till

Förvaltningschef U Hjerpe
MAS B Gustavsson
Hemsidan

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-03-06

UON § 24
Diarienr
2017/114.620

Kränkande behandling i förskolan/skolan
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Skolchef Per-Anders Olsson informerar att det inom utbildning finns ett
system som verksamheten dokumenterar kränkande behandling av elev i
förskola och skola i. Dessutom finns en likabehandlingsplan framtagen där
det utförligt står vad som ska göras vid olika händelser.
PerAnders redovisar antalet kränkningar inom utbildning. Tendensen är att
antalet kränkningar sjunkit i februari månad jämfört med januari månad.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-03-06

UON § 25
Diarienr
2018/20.612

Bidrag till fristående gymnasieskolor, Hagströmska
Gymnasiet AB
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2018
för Hagströmska Gymnasiet AB, enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Då Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget till
fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2018 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle, Uppsala och Östhammars
kommuner.
Saknas utbildningen i samverkanskommunerna ska bidrag till den fristående
gymnasieskolan lämnas enligt riksprislistan som fastställs för varje år av
Skolverket.
Huvudmännen för de fristående gymnasieskolorna får överklaga en
kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol.
Separata beslut med diarienummer ska därför fattas för varje fristående
gymnasieskola.
Beslutsunderlag




Underlag för beslut om elevpeng 2018 för fristående gymnasieskola
Hagströmska Gymnasiet AB.
Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom B Palo Johansson,
daterad 2018-02-27.

____________________
Beslutet lämnas till






Hagströmska Gymnasiet AB, Box 175, 791 24 Falun (Bilaga: Hur man
överklagar)
Förvaltningschef U Hjerpe
Skolchef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-03-06

UON § 26
Diarienr
2018/21.612

Bidrag till fristående gymnasieskolor, Lärande i
Sverige AB
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för åt 2018
för Lärande i Sverige AB, enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Då Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget till
fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2018 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle, Uppsala och Östhammars
kommuner.
Saknas utbildningen i samverkanskommunerna ska bidrag till den fristående
gymnasieskolan lämnas enligt riksprislistan som fastställs för varje år av
Skolverket.
Huvudmännen för de fristående gymnasieskolorna får överklaga en
kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol.
Separata beslut med diarienummer ska därför fattas för varje fristående
gymnasieskola.
Beslutsunderlag




Underlag för beslut om elevpeng 2018 för fristående gymnasieskola
Lärande i Sverige AB.
Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom B Palo Johansson,
daterad 2018-02-27.

____________________
Beslutet lämnas till






Lärande i Sverige AB, Lindövägen 5 B, 602 28 Norrköping (Bilaga:
Hur man överklagar)
Förvaltningschef U Hjerpe
Skolchef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

13

Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-03-06

UON § 27
Diarienr
2018/22.612

Bidrag till fristående gymnasieskolor, Praktiska
Sverige AB
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2018
för Praktiska Sverige AB, enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Då Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget till
fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2018 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle, Uppsala och Östhammars
kommuner.
Saknas utbildningen i samverkanskommunerna ska bidrag till den fristående
gymnasieskolan lämnas enligt riksprislistan som fastställs för varje år av
Skolverket.
Huvudmännen för de fristående gymnasieskolorna får överklaga en
kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol.
Separata beslut med diarienummer ska därför fattas för varje fristående
gymnasieskola.
Beslutsunderlag




Underlag för beslut om elevpeng 2018 för fristående gymnasieskola
Praktiska Sverige AB.
Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom B Palo Johansson,
daterad 2018-02-27.

____________________
Beslutet lämnas till






Praktiska Sverige AB, Box 5164, 402 26 Göteborg (Bilaga: Hur man
överklagar)
Förvaltningschef U Hjerpe
Skolchef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-03-06

UON § 28
Diarienr
2018/23.612

Bidrag till fristående gymnasieskolor, Jensen
education college AB
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2018
för Jensen education college AB, enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Då Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget till
fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2018 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle, Uppsala och Östhammars
kommuner.
Saknas utbildningen i samverkanskommunerna ska bidrag till den fristående
gymnasieskolan lämnas enligt riksprislistan som fastställs för varje år av
Skolverket.
Huvudmännen för de fristående gymnasieskolorna får överklaga en
kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol.
Separata beslut med diarienummer ska därför fattas för varje fristående
gymnasieskola.
Beslutsunderlag




Underlag för beslut om elevpeng 2018 för fristående gymnasieskola
Jensen education college AB.
Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom B Palo Johansson,
daterad 2018-02-27.

_____________________
Beslutet lämnas till






Jensen education college AB, Box 11124, 100 61 Stockholm (Bilaga:
Hur man överklagar)
Förvaltningschef U Hjerpe
Skolchef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-03-06

UON § 29
Diarienr
2018/24.612

Bidrag till fristående gymnasieskolor, Plusgymnasiet
AB
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2018
för Plusgymnasiet AB, enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Då Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget till
fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2018 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle, Uppsala och Östhammars
kommuner.
Saknas utbildningen i samverkanskommunerna ska bidrag till den fristående
gymnasieskolan lämnas enligt riksprislistan som fastställs för varje år av
Skolverket.
Huvudmännen för de fristående gymnasieskolorna får överklaga en
kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol.
Separata beslut med diarienummer ska därför fattas för varje fristående
gymnasieskola.
Beslutsunderlag




Underlag för beslut om elevpeng 2018 för fristående gymnasieskola
Plusgymnasiet AB.
Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom B Palo Johansson,
daterad 2018-02-27.

____________________
Beslutet lämnas till






Plusgymnasiet AB, Box 213, 101 24 Stockholm (Bilaga: Hur man
överklagar)
Förvaltningschef U Hjerpe
Skolchef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-03-06

UON § 30
Diarienr
2018/25.612

Bidrag till fristående gymnasieskolor, ThorenGruppen
AB
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2018
för ThorenGruppen AB, enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Då Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget till
fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2018 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle, Uppsala och Östhammars
kommuner.
Saknas utbildningen i samverkanskommunerna ska bidrag till den fristående
gymnasieskolan lämnas enligt riksprislistan som fastställs för varje år av
Skolverket.
Huvudmännen för de fristående gymnasieskolorna får överklaga en
kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol.
Separata beslut med diarienummer ska därför fattas för varje fristående
gymnasieskola.
Beslutsunderlag




Underlag för beslut om elevpeng 2018 för fristående gymnasieskola
ThorenGruppen AB.
Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom B Palo Johansson,
daterad 2018-02-27.

____________________
Beslutet lämnas till






Thorengruppen AB, ekonomi@thorengruppen.se (Bilaga: Hur man
överklagar)
Förvaltningschef U Hjerpe
Skolchef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-03-06

UON § 31
Diarienr
2018/26.612

Bidrag till fristående gymnasieskolor, Östersunds
Gymnasieskola AB
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2018
för Östersunds Gymnasieskola AB, enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Då Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget till
fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2018 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle, Uppsala och Östhammars
kommuner.
Saknas utbildningen i samverkanskommunerna ska bidrag till den fristående
gymnasieskolan lämnas enligt riksprislistan som fastställs för varje år av
Skolverket.
Huvudmännen för de fristående gymnasieskolorna får överklaga en
kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol.
Separata beslut med diarienummer ska därför fattas för varje fristående
gymnasieskola.
Beslutsunderlag




Underlag för beslut om elevpeng 2018 för fristående gymnasieskola
Östersunds Gymnasieskola AB.
Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom B Palo Johansson,
daterad 2018-02-27.

____________________
Beslutet lämnas till






Östersunds Gymnasieskola, Rådhusgatan 37, 831 35 Östersund (Bilaga:
Hur man överklagar)
Förvaltningschef U Hjerpe
Skolchef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-03-06

UON § 32
Diarienr
2018/27.612

Bidrag till fristående gymnasieskolor, Sandvik
Utbildnings AB
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2018
för Sandvik Utbildnings AB, enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Då Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget till
fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2018 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle, Uppsala och Östhammars
kommuner.
Saknas utbildningen i samverkanskommunerna ska bidrag till den fristående
gymnasieskolan lämnas enligt riksprislistan som fastställs för varje år av
Skolverket.
Huvudmännen för de fristående gymnasieskolorna får överklaga en
kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol.
Separata beslut med diarienummer ska därför fattas för varje fristående
gymnasieskola.
Beslutsunderlag




Underlag för beslut om elevpeng 2018 för fristående gymnasieskola
Sandvik Utbildnings AB.
Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom B Palo Johansson,
daterad 2018-02-27.

____________________
Beslutet lämnas till






Sandvik Utbildnings AB, Internpost 2120, 811 81 Sandviken (Bilaga:
Hur man överklagar)
Förvaltningschef U Hjerpe
Skolchef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-03-06

UON § 33

Delegationsbeslut för februari 2018
Beslut
Redovisning av delegationsbeslut för februari 2018 godkänns och läggs till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under februari 2018.
Administration

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

Förvaltningschef
Områdeschefer VOM
Områdeschef IFO och teamchefer
Rektorer, skolområden
Kostverksamheten
Samverkansprotokoll, F-sam och E-sam

Vård- och omsorg

7.
8.
9.
10.
11.

Biståndsbeslut
Färdtjänst och Riksfärdtjänst
LSS
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
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-03-06

UON § 34

Information om dataskyddsförordningen
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Kommunsekreterare Malin Persson och utredare Erik Klippmark informerar
om den nya dataskyddsförordningen som börjar gälla 2018-05-25. Den
ersätter personuppgiftslagen (PUL) och påverkar all kommunal verksamhet.
Dataskyddsförordningen reglerar hur personuppgifter får behandlas.
Utbildnings- och omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig och ska se till
att behandlingen av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningens
samtliga bestämmelser.
Den som är personuppgiftsansvarig kan överlåta den faktiska behandlingen
av personuppgifter men personuppgiftansvaret kan aldrig överlåtas.
___________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-03-06

UON § 35

Lägesinformation från nämndens olika verksamhetsområden samt information från förvaltningschefen
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Individ- och familjeomsorgen

Agnetha Runberg:
- En teamchef för biståndshandläggarna är anställd. Hon heter Cecilia
Vainio och börjar sin anställning 2018-05-02.
Vård och omsorg

Agnetha Runberg:
- En inventarielista över grundutrustning såsom till exempel rullstolar,
liftar och draglakan håller på att tas fram på korttids och Säbo.
Agnetha informerar även att det blir mest ekonomiskt att hyra vårdsängar
och köpa madrasser.
Utbildningsverksamheten

- Elevstatistik per 2018-02-15.
- Sörgärdet, Bodaskolan och Rotskär blir F-6 skolor från och med höstterminen 2018. Rotskär är även en 7-9-skola.
- Skolinspektionens har, efter granskning av kommunens skolor våren
2017,begärt kompletteringar och redovisning av vidtagna åtgärder av
bland annat resultat och måluppfyllelse. Svar gällande begäran om
komplettering avseende Älvkarleby kommuns utbildningsverksamhet är
skickad till Skolinspektionen 2018-02-28 med redovisning och analys
av 2017-års resultat och betyg. Älvkarleby kommun ligger sämst till i
Uppsala län och en åtgärdsplan är upprättad.
- Sjukskrivningstalet är högt bland lärarna. Rektorer och skolchef arbetar
med frågan.
Förvaltningschef

- Lägesbild över Tallmon. Referensgruppen har kommit igång, ett nytt
boenderåd är inrättat.
Första spadtaget kommer att ske under april månad.
- Förvaltningens ledningsgruppers fokus: uppföljning, analys och rätt
åtgärder.
___________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-03-06

UON § 36

Information och allmän rapportering från uppdrag i
nämndens räkning
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Sigrid Bergström (V) och Monica Lindeberg (M) informerar från Bodaskolans senaste samrådsmöte.
___________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-03-06

UON § 37

Rapporter och meddelanden
-

Uppföljning av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott och nämnd
Årsplanering för 2018
Körapport för förskolor
Körapport för boenden
Vårdtyngd, utförda insatser i hemtjänsten, januari 2018
Minnesanteckningar från Bodaskolans samråd 2017-11-07
Minnesanteckningar från Bodaskolans samråd 2018-02-13
Familjerådgivningens verksamhetsberättelse år 2017
Icke verkställda beslut

___________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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