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ANSLAG / BEVIS
Utbildnings- och omsorgsnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits 
genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras i kommunhuset.
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Underskrift
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Utbildnings- och omsorgsnämnden Sida
2018-12-04 2

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

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

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Katrin Jacobsson (S)
Tommy Jakobsson (S)
Inger Ericsson (S)
Jan-Åke Olsson (S)
Jenny Dahlberg (S)
Agneta Lundgren (C)
Eva Sidekrans (M)
Annemon Piper (KV)
Maj-Britt Jacobsson (SD)
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Utbildnings- och omsorgsnämnden Sida
2018-12-04 3

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Övriga deltagare
Namn Paragrafer Befattning
Claudia Forsberg 129-133 Tf teamchef barn och familj
Agneta Lennartsson 129-133 Socionomkonsult

Agnetha Runberg 154 IFO-chef, tf vård- och 
omsorgschef

Elisabeth A Holmqvist 154 Enhetschef Tallmon
Per-Anders Olsson 140. 154 Skolchef
Marie Niklasson 134, 141, 154 Kostchef
Sandra Spjuth 136-137 Ekonom
Birgitta Palo Johansson 136-137, 144-152 Ekonom
Ulrika Hjerpe Förvaltningschef
Gunvor Petterson Nämndsekreterare
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-12-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 127 Godkännande av dagordning

Beslut
Utsänd dagordning fastställs att gälla med följande tillägg:

Tillägg:
 Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § LVU
 Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § LVU
 Anmälan av ordförandebeslut

____________________

4



Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-12-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 128 Anmälan av nya frågor för beredning i Au: 
Belastningsregister inom vård och omsorg

Diarienr
2018/132.739 Beslut

Ärendet behandlas på arbetsutskottets sammanträde 2019-01-22.

Sammanfattning av ärendet
Agneta Lundgren (C):
Att vi ska införa att alla som jobbar inom vård och omsorg ska dra ut ur 
belastningsregistret från polisen. Det gäller både ordinarie personal och 
vikarier.

Förslag till beslut: Att alla ska dra ut ur belastningsregistret och lämna in.

Beslutsunderlag
 Anmälan av ny fråga för beredning i Au från Agneta Lundgren (C), 

daterad 2018-12-04.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-12-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 129 Yttrande till Uppsala Tingsrätt i mål nr Ä 3977-18  
Enhet 2

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens 
förslag till yttrande som sitt eget och översända detta till Uppsala Tingsrätt.

Sammanfattning av ärendet
Vårdnadshavare xxx man xxx önskar adoptera xxx dotter xxx. Uppsala 
Tingsrätt önskar yttrande enligt 4 kap. 10 § Föräldrabalken.

Claudia Forsberg, tf teamchef barn och familj, redovisar ärendet och 
föreslår att Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens 
förslag till yttrande.

Beslutsunderlag
 Yttrande enligt 4 kap. 10 § FB, daterat 2018-11-06.
 Ärendeblad B med förslag till beslut.
 Handläggare: Familjerättssekreterare Jenny Mattsson Tenser.

____________________
Beslutet lämnas till
Uppsala Tingsrätt
Individ- och familjeomsorgen
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-12-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 130 Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § 2 stycket 
LVU

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag att 
med stöd av bestämmelserna i 14 § 2 stycket LVU begränsa xxx umgänge 
med vårdnadshavare till ett tillfälle om tre timmar var femte vecka i närvaro 
av en umgängesperson.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller övervägande enligt 14 § andra stycket LVU av beslut om 
umgängesbegränsning behövs gällande xxx.

Claudia Forsberg, tf teamchef barn och familj och socionomkonsult Agneta 
Lennartsson informerar om ärendet.

Beslutsunderlag
 Ärendeblad A, daterat 2018-11-22.
 Handläggare: Socionomkonsult Agneta Lennartsson.

____________________
Beslutet lämnas till
Vårdnadshavare
Individ- och familjeomsorgen
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-12-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 131 Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § 2 stycket 
LVU

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag att 
med stöd av bestämmelserna i 14 § 2 stycket LVU begränsa xxx umgänge 
med vårdnadshavare till ett tillfälle om tre timmar var femte vecka i närvaro 
av en umgängesperson.

Sammanfattning av ärende
Ärendet gäller övervägande enligt 14 § andra stycket LVU av beslut om 
umgängesbegränsning behövs gällande xxx.

Claudia Forsberg, tf teamchef barn och familj och socionomkonsult Agneta 
Lennartsson informerar om ärendet.

Beslutsunderlag
 Ärendeblad A, daterat 2018-11-22.
 Handläggare: Socionomkonsult Agneta Lennartsson.

____________________
Beslutet lämnas till
Vårdnadshavare
Individ- och familjeomsorgen
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-12-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 132 Anmälan av ordförandebeslut

Beslut
Samtliga ärenden anses anmälda.

Sammanfattning av ärendet
1. Anmälan om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU av xxx har 

skett 2018-11-14.
Beslutet taget av Anett Aulin.

2. Anmälan om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU av xxx har 
skett 2018-11-14.
Beslutet taget av Anett Aulin.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-12-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 133 Anmälan av ny fråga för beredning i Au: Familjehem
Diarienr
2018/110.759 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Eva Sidekrans (M):
- Hur många av våra familjehem är konsulentstödda och vad är kostnaden 

för dessa.
- Hur många av våra familjehem är egna och vad är kostnaden för dessa.

Arbetsutskottet beslutade 2018-11-20 § 238 att ge förvaltningen i uppdrag 
att utreda frågan och att redovisa den på nämndens sammanträde 
2018-12-04.

Claudia Forsberg, tf teamchef barn och familj och socionomkonsult Agneta 
Lennartsson redovisar svar på frågan.

Barnperspektivet
När en placering av ett barn genomförs står alltid barnets bästa i främsta 
rum och det görs en noggrann matchning för att hitta det familjehem som 
kan tillgodose det behov barnet bedöms ha.

Beslutsunderlag
 Anmälan av ny fråga för beredning i Au från Eva Sidekrans (M), daterad 

2018-11-06.
 Svar på fråga gällande familjehem från Claudia Forsberg, tf teamchef 

barn och familj, daterad 2018-11-27.

____________________
Beslutet lämnas till
Tf teamchef barn och familj
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-12-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 134 Anmälan av ny fråga för beredning i Au: Matsvinn
Diarienr
2018/109.622 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Mona Hansson och Annemon Piper (KV):
Hur går det med arbetet med matsvinn på våra förskolor, skolor och 
boenden.

Arbetsutskottet beslutade 2018-11-20 § 239 att ge förvaltningen i uppdrag 
att utreda frågan och att redovisa den på nämndens sammanträde 
2018-12-04.

Kostchef Marie Niklasson redovisar ett antal aktiviteter kostverksamheten 
genomfört tillsammans med verksamheterna för att bekämpa matsvinnet och 
informerar att frågan gällande matsvinn ingår i Kostpolicydokumentet.

Beslutsunderlag
 Anmälan av ny fråga för beredning i Au från Mona Hansson och 

Annemon Piper (KV), daterad 2018-11-06.

____________________
Beslutet lämnas till
Kostchef
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-12-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 135 Förslag till riktlinjer för läkemedelshantering
Diarienr
2018/108.730 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till 
Riktlinjer för läkemedelshantering.

Sammanfattning av ärendet
 I enlighet med ansvaret för Kvalitetsledningssystemet, uppdateras samtliga 
riktlinjer och rutiner. Den gamla riktlinjen för läkemedel har reviderats och 
Kvalitetsledningssystemet gör det möjligt med en annan struktur .
Läkemedelshantering är ett av de mest författningsreglerade områdena inom 
hälso- och sjukvården. Dokumentet innehåller övergripande riktlinjer för 
läkemedelshantering som är gemensamma för länets kommuner.
Till denna riktlinje finns rutiner och arbetsbeskrivningar som tydliggör hur 
arbetet ska utföras på ett patientsäkert sätt.

Beslutsunderlag
 Förslag till Riktlinjer för Läkemedelshantering
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från medicinskt ansvarig sjuk-

sköterska (MAS) Britta Gustavsson, daterad 2018-10-30.

Barnperspektivet
 Har inte varit aktuellt eftersom kommunens Hälso- och sjukvårdsansvar 

inte omfattar barnhälsovård.

____________________

Beslutet lämnas till
Tf vård- och omsorgschef
MAS
Enhetschefer inom vård och omsorg
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-12-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 136 Budget 2018 med plan för 2019-2021
Diarienr
2017/74,704 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram 
en åtgärdslista där flytt av Skärgårdens förskola ingår. I övrigt godkänns 
redovisningen av budgetuppföljning för perioden januari-oktober 2018.

Sammanfattning av ärendet
Enligt årsplanen för mål- och budgetarbetet, ”Mål och budget 2018 med 
plan 2019-2020” genomförs två uppföljningar mer fördjupat: tertialrapport 
och delårsrapport. Däremellan redovisas en förenklad uppföljning, vilket 
denna redovisning är. Som framgår enligt nedan är aldrig textanalysen klar 
inför utskick till arbetsutskottet.

Med anledning av fråga i kommunstyrelsen kring underlag till nämnden 
redovisas även datum för när kommunen som helhet har information kring 
ekonomiska uppföljningar. 

Tidplan 2018 
Den ekonomiska uppföljningen: tid för respektive chef på alla nivåer att 
arbeta med siffror i sin verksamhet: utfallet och prognosen kring kostnader 
och intäkter.

Budget och prognos på webben 
 öppnar 5 november för oktoberuppföljning och stänger 12 november
 öppnar 5 december för novemberuppföljning och stänger 13 

december

Dokumentationen: analys av ovanstående formulerat i skrift, för respektive 
chef. Tredje linje chefer (förvaltningschefer) klar med övergripande rapport 
för nämnden totalt, innehållande ekonomiska analys och åtgärder:

 oktoberuppföljningen 2018-11-16
 novemberuppföljningen 2018-12-18

Beslutsunderlag
 Enkel uppföljning oktober, Utbildnings- och omsorgsnämnden.
 Försättsblad från förvaltningschef Ulrika Hjerpe, daterad 2018-11-13.
 Reviderad budgetuppföljning januari-oktober 2018.
 Tjänsteskrivelse/underlag för att sammanföra förskoleverksamheten 

Skärgården till Tallbackens förskola från skolchef Per-Anders Olsson, 
daterad 2018-11-19.
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-12-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutet lämnas till
Förvaltningschef
Skolchef
Ekonomer
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-12-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 137 Mål och budget 2019 med plan för 2020-2022
Diarienr
2018/97.704 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag om 
fördelning av medel mellan verksamheterna samt om mål som har stor 
påverkan på verksamhetens kostnadsutveckling.
Dessutom beslutar nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram och 
redovisa en tidplan så att nämnden kan följa effekterna av åtgärderna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har fattat beslut (2018-11-07)1 om tilldelning av 
nämndens totala ekonomiska medel för 2019, med plan för 2022. 
Utbildnings- och omsorgsnämnden behöver därför fatta beslut om 
fördelningen mellan verksamheterna. Det är även viktigt att fatta beslut om 
eventuella mål som kan visa nämndens inriktning på verksamheternas 
fortsatta utveckling och i synnerhet det som kan ha ekonomisk påverkan. 
Förvaltningen fick i uppdrag av arbetsutskottet (2018-11-20) att ta fram ett 
förslag till budgetfördelning utifrån kvalificerade bedömningar av icke 
påverkbara kostnader, nämndens inriktningar i stort, samt specifikt utgå 
ifrån målet att minska kostnader inom:

 hemtjänstverksamheten, utifrån pågående utveckling av verksamheten
 utbildningsverksamheten i förhållande till elevkostnad i jämförbara kommuner

Mål för vård och omsorg samt utbildningsverksamheten: 
 Nyttjandegrad inom hemtjänsten ska uppgå till 65 % under år 2019.
 Skolan, förskolan och hemtjänsten ska minska sina kostnader i 

förhållande till jämförbara kommuner utifrån redovisning i kommun-
styrelsen 2018.

Särskilt öronmärkta medel ska avsättas för barn- och familjeenheten.
De medel som kan fördelas mellan verksamheterna är 448 540 tkr. Förslaget 
är att fatta beslut om nyttjandegrad inom hemtjänsten för 2019, samt nivå på 
minskade kostnader inom utbildningsverksamheten.

________________________
  Budget 2019 och plan 2021
[1] Öronmärkta för barn och familj
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-12-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Förslag på fördelning

Utbildnings- och omsorgsnämnden
    Individ- och familjeomsorgen 59 500 31 000[1]

    Vård och omsorg 149 550
    Kostverksamheten 15 310
    Utbildningsverksamheten (exkl KunDa) 208 080
    KunDa (enligt uppräkning i överenskommelse) 9 000
    Förvaltningschef 7 100
Totalt: 448 540

Beslutsunderlag
 Bilaga: Underlag inför budgetfördelning 2019, 2018-11-27
 Budget 2019 och plan 2020-2021
 Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-07 § 66 om mål och budget 2019 

med ekonomisk plan för 2020-2021.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Ulrika 

Hjerpe.
 Underlag inför budgetfördelning, bilaga till tjänsteskrivelsen, daterad 

2018-11-26.

____________________

Beslutet lämnas till
Förvaltningschef
Förvaltningschefens ledningsgrupp
Ekonomer
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-12-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 138 Medskick till nästa mandatperiod
Diarienr
2018/113.001 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Vid Utbildnings- och omsorgsnämndens novembermöte arbetade nämndens 
ledamöter med en återblick av mandatperioden, i mindre grupper. 
Återblicken sammanfattades med rubriker för att fånga följande: Vad har 
nämnden åstadkommit under perioden? Vilka hinder har funnits? Vilket 
medskick önskar nämnden ge till nästkommande mandatperiod, för att bidra 
till fortsatt utveckling av kommunen? Detta underlag finns bifogat denna 
skrivelse.
Utöver det som framkom vid novembermötet finns behov att arbetsutskottet 
går igenom om det finns kompletterande medskick, att skicka vidare för 
beslut i nämnden, t.ex. 

 Behov att säkerställa en fortsatt utvecklad process kring kost-
verksamheten som övergår till Samhällsbyggnadsnämnden från 
2019-01-01 och hur bör det säkerställas?

 Årsplanen: ska resursfördelningssystemet inom utbildnings-
verksamheten ska ha en annan inriktning?

 Rutiner för nämndsarbetet

Beslutsunderlag
 ”Mandatperioden 2015-2018 – åstadkommit, hinder och skicka med”, en 

sammanställning från grupparbeten vid novembernämnden. 
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Ulrika 

Hjerpe, daterad 2018-11-13.

Barnperspektivet
 Systematik, långsiktighet och hållbara processer är utgångspunkten för ett 

barnperspektiv. Dock har inte perspektiv inhämtats särskilt.

____________________
Beslutet lämnas till
Förvaltningschef
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-12-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 139 Rutiner för ansökning om statsbidrag
Diarienr
2018/114.704 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag, att 
en presentation redovisas för nämnden två gånger/år om inriktningen till vad 
som ska ansökas samt att redovisningen läggs in i den årliga planeringen.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av de många statsbidrag som är möjliga att söka inom 
Utbildnings- och omsorgsnämndens ansvarsområde föreslår förvaltningen 
att nämnden fattar beslut om önskad hantering. Förvaltningen föreslår att 
nämnden får en presentation två gånger/år om inriktningen till vad som ska 
ansökas, samt att det läggs in i den årliga planeringen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Ulrika 

Hjerpe, daterad 2018-11-13.

Barnperspektivet
 För att säkerställa att barnperspektivet beaktas föreslås rutinen.

____________________
Beslutet lämnas till
Förvaltningschef
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-12-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 140 Kompetensfördelning inom förskolans verksamhet
Diarienr
2018/83.632 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar:
- Beslutet ersätter tidigare beslut taget i Barn- och utbildningsnämnden 

2005-06-08 § 382.
- Kompetensfördelning i förskolan ska vara 60 % förskollärartjänster och 

40 % barnskötartjänster.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet beslutade 2018-11-20 § 245 att ge skolchef Per-Anders 
Olsson i uppdrag att utreda kompetensfördelningen i förskolan enligt 
följande:
- Förskollärartjänster 60 % 
- Barnskötartjänster 40 %
Utredningen ska innehålla:
- Konsekvensbeskrivning
- Riskanalys
- Ekonomiska konsekvenser
- Barnperspektiv

Frågan har aktualiserats med anledning av ett beslut inom den tidigare Barn- 
och utbildningsnämnden, 2005-06-08 § 382. I det beslutet står ”Vid 
nyanställning av tillsvidare personal i barngrupp till förskolan ska utbildade 
förskollärare anställas. Riktlinjer för bemanningen i förskolan ska därmed 
vara att personalen på förskoleavdelningarna har förskollärarutbildning”.

Skolchef Per-Anders Olsson redovisar hur beslut om kompetensfördelning 
inom förskolan påverkar kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse med redovisning av kompetensfördelning inom 

förskolan samt förslag till beslut från skolchef Per-Anders Olsson, 
daterad 2018-11-26.

Barnperspektivet
 Barnets trygghet, utveckling och lärande ökar i och med igenkänning och 

stabilitet i personalgruppen.

____________________
Beslutet lämnas till
Skolchef
Förvaltningschef
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-12-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 141 Kostpolicy för Älvkarleby kommun 2017-2019
Diarienr
2016/96.460 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden föreslår att ansvaret för kostpolicy för 
Älvkarleby kommun övergår till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärende
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutade 2017-03-28 § 40 att anta en 
kostpolicy för Älvkarleby kommun.

Kostverksamheten som i dag ligger inom Utbildnings- och omsorgs-
nämndens ansvarsområde kommer från och med 2019-01-01 att övergå till 
Samhällsbyggnadsnämnden. I och med organisationsförändringen anser 
nämnden att ansvaret för kostpolicyn bör överföras till kommunfullmäktige. 
Kost som tillagas och serveras i kommunen är av sådan vikt att det inte är en 
nämnds angelägenhet.

____________________
Beslutet lämnas till
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden
Kostchef
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-12-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 142 Delgivning av övriga paragrafer i arbetsutskottets 
protokoll 2018-11-20

Beslut
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll 2018-11-20 anses delgivna.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-12-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 143 Beredskap socialtjänsten
Diarienr
2018/119.753 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden fastställer beredskapslista för social-
tjänsten för perioden 2019-01-01--2019-01-25 enligt förvaltningschefens 
förslag.

Sammanfattning av ärendet
Utbildnings- och omsorgsnämnden har en årlig fastställd beredskapslista för 
att säkerställa politisk tillgänglighet utanför kontorstider. Med anledning av 
den nya mandatperioden från 2019-01-01 krävs beslut om en beredskapslista 
som gäller från det datumet till dess den nya nämnden har fastställt en årlig 
beredskapslista. Den nya nämndens första sammanträde är 2019-01-22.

Utbildnings- och omsorgsförvaltningen föreslår därför att beredskapen 
upprätthålls av den ordförande och vice ordförande, för Utbildnings- och 
omsorgsnämnden, som kommunfullmäktige beslutar om 2018-12-12. 
Nedanstående förslag utgår ifrån de nomineringar som Socialdemokraterna 
lämnar till kommunfullmäktige.

Under förutsättning att följande personer formellt utses som ordförande och 
vice ordförande för Utbildnings- och omsorgsnämnden, föreslås att de 
upprätthåller beredskapen:

Datum för beredskap

Jenny Dahlberg, ordförande 2019-01-01-2019-01-07
Jan-Åke Olsson, vice ordförande 2019-01-07-2019-01-13

Jenny Dahlberg, ordförande 2019-01-13-2019-01-19
Jan-Åke Olsson, vice ordförande 2019-01-19-2019-01-25

De som ansvarar för beredskapen ansvarar för att säkerställa kunskap om 
rutiner och ansvar.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Ulrika 

Hjerpe, daterad 2018-11-24.

____________________
Beslutet lämnas till
Förvaltningschef
IFO-chef
Tf teamchef barn och familj
Socialjouren
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-12-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 144 Bidrag till fristående grundskolor för år 2019, Engelska 
skolan

Diarienr
2018/120.611 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2019 
för Engelska skolan i Gävle enligt förvaltningens förslag.

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

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. 

Beslutsunderlag
 Bidrag till fristående grundskolor 2019.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo 

Johansson, daterad 2018-11-26.

____________________
Beslutet lämnas till
Engelska skolan i Gävle (Bilaga: Hur man överklagar)
Förvaltningschef
Skolchef
Ekonom
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-12-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 145 Bidrag till fristående grundskolor för år 2019, Friskolan 
Lyftet

Diarienr
2018/121.611 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2019 
för Friskolan Lyftet enligt förvaltningens förslag.

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

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. 

Beslutsunderlag
 Bidrag till fristående grundskolor 2019.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo 

Johansson, daterad 2018-11-26.

____________________
Beslutet lämnas till
Friskolan Lyftet (Bilaga: Hur man överklagar)
Förvaltningschef
Skolchef
Ekonom
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-12-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 146 Bidrag till fristående grundskolor för år 2019, 
Kunskapsskolan

Diarienr
2018/122.611 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2019 
för Kunskapsskolan enligt förvaltningens förslag.

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

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
 Bidrag till fristående grundskolor 2019.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo 

Johansson, daterad 2018-11-26.

____________________
Beslutet lämnas till
Kunskapsskolan (Bilaga: Hur man överklagar)
Förvaltningschef
Skolchef
Ekonom
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-12-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 147 Bidrag till fristående grundskolor för år 2019, 
Prolympia i Gävle (Ulno AB)

Diarienr
2018/123.611 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2019 
för Prolympia i Gävle (Ulno AB) enligt förvaltningens förslag.

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

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. 

Beslutsunderlag
 Bidrag till fristående grundskolor 2019.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo 

Johansson, daterad 2018-11-26.

____________________
Beslutet lämnas till
Prolympia i Gävle (Ulno AB) (Bilaga: Hur man överklagar)
Förvaltningschef
Skolchef
Ekonom
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-12-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 148 Bidrag till fristående grundskolor för år 2019, Nya 
Kastets skola AB

Diarienr
2018/124.611 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2019 
för Nya Kastet i Gävle enligt förvaltningens förslag.

Reservationer
Sandra Andersson (SD) och Kurt Törnblom (SD) reserverar sig mot 
beslutet.

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

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. 

Beslutsunderlag
 Bidrag till fristående grundskolor 2019.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo 

Johansson, daterad 2018-11-26.

____________________
Beslutet lämnas till
Nya Kastets skola AB (Bilaga: Hur man överklagar)
Förvaltningschef
Skolchef
Ekonom

27



Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-12-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 149 Bidrag till fristående grundskolor för år 2019, Älvboda 
Friskola

Diarienr
2018/125.611 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2019 
för Älvboda Friskola enligt förvaltningens förslag.

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

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. 

Beslutsunderlag
 Bidrag till fristående grundskolor 2019.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo 

Johansson, daterad 2018-11-26.

____________________
Beslutet lämnas till
Älvboda Friskola (Bilaga: Hur man överklagar)
Förvaltningschef
Skolchef
Ekonom
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-12-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 150 Ekonomisk ersättning för pedagogisk omsorg 
(familjedaghem) för år 2019.

Diarienr
2018/126.717 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag att 
fastställa barnomsorgspengen för år 2019 avseende pedagogisk omsorg till 
129 288 kr.

Sammanfattning av ärendet
Älvkarleby kommun saknar pedagogisk omsorg (familjedaghem) och 
därmed fastställd barnomsorgspeng.

Vid framtagande av barnomsorgspeng är utgångspunkten Skolverkets 
Kommunblad, där kostnaden per inskrivet barn för kommungruppen inom 
pedagogisk omsorg år 2017 är 122 700 kr inklusive ersättning för 
administration och kompensation för mervärdeskatt. Kostnaden för 2018 har 
räknats upp med 2,4 % enligt PKV (Prisindex kommunal verksamhet) till 
125 645 kr. Kostnaden för 2019 har räknats upp med 2,9 % till 129 288 kr.

Beslutsunderlag
 Kommunblad Förskola, skola och vuxenutbildning i Älvkarleby 2017, 

Skolverket september 2018.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo 

Johansson, daterad 2018-11-26.

____________________
Beslutet lämnas till
Fina Fria Fjärilen (Bilaga: Hur man överklagar)
M Tornberg
Skolchef
Förvaltningschef
Ekonom
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-12-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 151 Interkommunal ersättning till kommunala grundskolor 
för år 2019

Diarienr
2018/128.630 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden fastställer interkommunal ersättning för 
år 2019 för kommunala grundskolor enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Framräknad interkommunal ersättning till kommunala grundskolor grundat 
på Älvkarleby kommuns kostnader för skolverksamhet. Ersättningsnivån 
grundar sig på det resursfördelningssystem som är framräknat för förskola, 
fritidshem, förskoleklass samt grundskola. 

Beslutsunderlag
 Interkommunal ersättning till kommunala skolor för år 2019.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo 

Johansson, daterad 2018-11-27.

____________________
Beslutet lämnas till
Förvaltningschef
Skolchef
Ekonom
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-12-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 152 Taxa för sporthallar under skoltid år 2019
Diarienr
2018/127.706 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 
fastställa taxan för år 2019 för kommunens sporthallar under skoltid enligt 
förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Taxan har sänkts från 434 kr/timme till 426 kr/timme, dvs en minskning 
med 1,9%. Framräknad taxa grundar sig på genomsnittskostnad för skolans 
tre sporthallar. Taxan beräknas på antal dagar per läsår samt nyttjandetid/-
skoltid kl 08.00-16.00.

Beslutsunderlag
 Taxa för sporthallar under skoltid 2019.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Ulrika 

Hjerpe, daterad 2018-11-26.

____________________
Beslutet lämnas till
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef
Skolchef
Ekonom
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-12-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 153 Delegationsbeslut för november 2018

Beslut
Redovisning av delegationsbeslut för november 2018 godkänns och läggs 
till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under november månad 
2018.

Administration
1. Förvaltningschef
2. Områdeschefer VOM
3. Områdeschef IFO och teamchefer
4. Rektorer, skolområden
5. Kostverksamheten
6. Samverkansprotokoll, F-sam och E-sam 

Vård- och omsorg
7. Biståndsbeslut
8. Färdtjänst och Riksfärdtjänst
9. LSS
10. Bostadsanpassningsbidrag 
11. Lex Maria, Lex Sarah

Individ- och familjeomsorgen
12. Alkoholärenden
13. Behandlingsärenden, barn/familj
14. Behandlingsärenden, vuxen
15. Ekonomiskt bistånd
16. Familjerätt, fader/föräldraskap
17. Dödsboanmälan
18. Delegation, jourlägenhet

___________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-12-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 154 Lägesinformation från nämndens olika verksamhets-
områden

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Respektive ansvarig chef uppdaterar kring sina verksamheter. Några 
utmärkande frågor gäller:
 Funktion som vård- och omsorgschef: annons går inte ut förrän besked 

om eventuella organisationsförändringar, så att inte förvaltningen gör 
felrekrytering.

 Patientsäkerhetsnämnden: nytt avtal skrivs under av ordförande innan 
årsskiftet.

 Dataskyddsförordningen: eftersatt.
 Arbetsmiljöverkets vitesföreläggande: förvaltningen anser sig nu leva upp 

till kraven som ställts på vård och omsorg, tid till 2018-12-15 innan 
Arbetsmiljöverkets beslut om att gå vidare.

 Skolchefen får från 2019-01-01 kommundirektören som närmsta chef, 
samt tf förvaltningschef för den delen av verksamheten.

 Medicinskt ansvarig sjuksköterska: kommande pension och nytt avtal 
skrivet.

 Chefstillsättningar: alla chefer genom extern företag utifrån kommun-
beslut: Enhetschef inom funktionshindrade omsorgen: annonsutformning 
pågår, teamchef barn och familj: annonsutformning pågår.

 Kostverksamheten övergår från 2019-01-01 till Samhällsbyggnads-
nämnden. Budget förs över utifrån det nämnden beslutat, samt den del 
från förvaltningschefen som är lönekostnader för kostchefen.

 Ett första dialogmöte med vårdnadshavare till barn i förskolan Gårdskär, 
kring utredning förskolan: 2018-12-04 kl 18.30 för perspektiv och tidig 
dialog.

 Nya Tallmon: allt enligt plan, informationsbrev som gått till alla politiker, 
planerad invigning 2019-10-15.

Kostpolicyn
Nuläget när det gäller kostpolicyn presenteras av kostchefen, skolchefen, tf 
vård- och omsorgschefen gemensamt, utifrån att arbetet kräver en nära 
dialog mellan verksamheterna. Det är också något som tydligt framkommer 
genom livsmedelsverkets och skolverkets arbete. 
Informationen cheferna ger handlade om följande punkter:
 Anpassad behov
 Trivsam miljö
 Dialog verksamheter
 Högtider och traditioner
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-12-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Särskilt lyfts hanteringen av specialkost, matsvinn (tillagar vi rätt mängd? 
Beställer verksamheterna rätt mängd?) och det påbörjade arbetet att göra 
kostpolicyn mer känd bland alla berörda. Varje matråd inom utbildnings-
verksamheten fungerar ännu inte fullt ut, men kostverksamheten har en 
stående inbjudan för att komma vidare.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-12-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 155 Information och allmän rapportering från uppdrag i 
nämndens räkning

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Uppdateringar kring:
 Jan-Åke Olsson (S). Gemensam nämnd för kunskapsstyrning: Överskott 

2018. Region Uppsala har infört anställningsstopp.
 Monica Lindeberg (M). Samverkansrådet hälsa, stöd, vård och omsorg.
 Anett Aulin (S) och Pernilla Friman (S). Samråd på Rotskärsskolan.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-12-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 156 Rapporter och meddelanden
Rapporter
- Uppföljning av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott och nämnd
- Årsplanering 2018
- Körapport för förskolor november 2018 med beräknade 

placeringar för december 2018 och januari och mars 2019
- Körapport för boenden inom vård och omsorg, daterad 

2018-11-06
- Ärendemängd och utbetalt försörjningsstöd 2017 resp. 2018
- Rapport angående konsultarbetet som har påbörjats inom 

hemtjänsten
- Avvikelserapportering för perioden januari-september 2018
- Minnesanteckningar från Bodaskolans samråd 2018-10-16.
Meddelanden
- Meddelanden om inspektioner, granskningar, utredningar etc.
- Kommunstyrelsen 2018-10-24 § 103, Ks beslutar att nämnden kommer 

att få fortsatta kallelser till kommunstyrelsens sammanträden för att 
redogöra budgetarbetet med åtgärder.

- Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-07 § 64 att avslå medborgar-
förslaget om möjligheter för pensionärer att äta lunch i kommunens 
skolmatsalar.

- Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-07 § 65 att anta säkerhetspolicy för 
Älvkarleby kommun.

- Lokalförsörjningsplan, med bilagor, för Älvkarleby kommun 2018-2025.
- Ett dialogmöte kommer att hållas i Gårdskär tisdagen den 4 december 

kl 18.30 med anledning av förvaltningens uppdrag att utreda möjligheten 
att sammanföra förskoleverksamheten Skärgården till Tallbackens 
förskola.

____________________

36


	Protokoll förstasida
	Beslut UON 2018-12-04
Godkännande av dagordning
	Beslut UON 2018-12-04
Anmälan av nya frågor för beredning i Au
	Beslut UON 2018-12-04
Yttrande till Uppsala Tingsrätt i mål nr Ä 3977-18 Enhet 2
	Beslut UON 2018-12-04
Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § LVU
	Beslut UON 2018-12-04
Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § LVU
	Beslut UON 2018-12-04
Anmälan av ordförandebeslut
	Beslut UON 2018-12-04
Anmälan av ny fråga för beredning i Au: Familjehem
	Beslut UON 2018-12-04
Anmälan av ny fråga för beredning i Au: Matsvinn
	Beslut UON 2018-12-04
Förslag till riktlinjer för läkemedelshantering
	Beslut UON 2018-12-04
Budget 2018 med plan för 2019-2021
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut UON 2018-12-04
Mål och budget 2019 med plan för 2020-2022
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut UON 2018-12-04
Medskick till nästa mandatperiod
	Beslut UON 2018-12-04
Rutiner för ansökning om statsbidrag
	Beslut UON 2018-12-04
Kompetensfördelning inom förskolans verksamhet
	Beslut UON 2018-12-04
Kostpolicy för Älvkarleby kommun 2017-2019
	Beslut UON 2018-12-04
Delgivning av övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll 2018-11-20
	Beslut UON 2018-12-04
Beredskap socialtjänsten
	Beslut UON 2018-12-04
Bidrag till fristående grundskolor år 2019, Engelska skolan
	Beslut UON 2018-12-04
Bidrag till fristående grundskolor år 2019, Friskolan Lyftet
	Beslut UON 2018-12-04
Bidrag till fristående grundskolor år 2019, Kunskapsskolan
	Beslut UON 2018-12-04
Bidrag till fristående grundskolor år 2019, Prolympia i Gävle (Ulno AB)
	Beslut UON 2018-12-04
Bidrag till fristående grundskolor år 2019, Nya Kastets skola AB
	Beslut UON 2018-12-04
Bidrag till fristående grundskolor år 2019, Älvboda Friskola
	Beslut UON 2018-12-04
Pedagogisk omsorg (familjedaghem)
	Beslut UON 2018-12-04
Interkommunal ersättning till kommunala grundskolor
	Beslut UON 2018-12-04
Taxa för sporthallar under skoltid år 2019
	Beslut UON 2018-12-04
Delegationsbeslut för november 2018
	Beslut UON 2018-12-04
Lägesinformation från nämndens olika verksamhetsområden
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut UON 2018-12-04
Information och allmän rapportering från uppdrag i nämndens räkning
	Beslut UON 2018-12-04
Rapporter och meddelanden

