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Justering
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Paragrafer: 73-86

Sekreterare:

Gunvor Pettersson

Ordförande:

Anett Aulin

Justerare:
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ANSLAG / BEVIS
Utbildnings- och omsorgsnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits 
genom anslag på kommunens officiella anslagstavla. Protokollet förvaras på kommunhuset.
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Underskrift
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Utbildnings- och omsorgsnämnden Sida
2017-05-30 2

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Anett Aulin (S)
Hans Wennberg (MP)
Pernilla Friman (S) 75-80, 85, 86
Mikael Ybert (S) 73-74, 76-84
Rose-Marie Westerholm (S)
Sigrid Bergström (V)
Monica Lindeberg (M)
Mona Hansson (KV)
Sandra Andersson (SD) 73-74, 76-85

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot
Tommy Jakobsson (S) 73-74, 81-84 Pernilla Friman (S)

75, 85, 86 Mikael Ybert (S)
Eva Sidekrans (M) Kenneth Holmström (M)
Maj-Britt Jakobsson (SD) Kurt Törnblom (SD)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Tommy Jakobsson (S) 76-80
Inger Ericsson (S)
Jan-Åke Olsson (S)
Jenny Dahlberg (V)
Agneta Lundgren (C)
Annemon Piper (KV)

Övriga deltagare
Namn Paragrafer Befattning
Agnetha Runberg 74, 81, 85 IFO-chef
Eva Skytt 79, 82, 85 Vård- och omsorgschef
Ola Johansson 83, 85 Skolchef
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Utbildnings- och omsorgsnämnden Sida
2017-05-30 3

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Andreas Johansson 85 Konsult, Ensolution
Ulrika Hjerpe Förvaltningschef
Gunvor Petterson Nämndsekreterare
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-05-30

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 73 Godkännande av dagordning

Beslut
Utsänd dagordning fastställs att gälla med följande tillägg och ändring:

Utgår:
 Punkt nr 5, Anmälan av nya frågor för beredning i Au.
 Punkt nr 14, Lägesinformation från kostverksamheten.
 Punkt nr 17, Information och allmän rapportering från uppdrag i nämndens 

räkning.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-05-30

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 74 Anmälan av ordförandebeslut

Beslut
Samtliga ärenden anses anmälda.

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

skett 2017-04-12.
Beslutet taget av Anett Aulin.

2. Anmälan om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU av xxx har 
skett 2017-05-15.
Beslutet taget av Anett Aulin.

3. Anmälan om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU av xxx har 
skett 2017-05-15.
Beslutet taget av Anett Aulin.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-05-30

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 75 Budget 2017 med plan för 2018-2020
Diarienr
2016/30.704 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden tackar för informationen om 
arbetsutskottets beslut och godkänner förvaltningens redovisning av 
åtgärdslistan.

Att utreda:
 minska politisk tid och därmed ersättningar
 minska lokalkostnader: se under respektive verksamhet
 ta bort subvention Gävleplatser (KF-beslut): 44 tkr/år/plats 
 minska insats från x till y
 införa avgifter för kulturskolan
 avsluta delar av verksamheten inom kulturskolan
 införa färre tillagningskök (övriga mottagningskök och serveringskök)
Att genomföra:
 genomför inte simundervisning i förskoleklass under 2017
Att för tillfället inte utreda vidare:
 införa extern utförare för serviceinsatser: städning, inköp och tvätt
 justera gruppstorlek förskola
Att inte genomföra:
 ändra nämndens ansvarsområde (dela nämnd), om intressant lyfta till 

annan nämnd
 ordförande jobba mot respektive chef, inte förvaltningschef
 samordna verksamheter på färre platser långsiktigt 
 avsluta verksamheten, kulturskolan
 samordna verksamheter på färre platser långsiktigt, minska totala antalet 

kök

Sammanfattning av ärendet
Utbildnings- och omsorgsförvaltningen arbetar med en bruttolista på idéer 
och förslag på åtgärder som skulle kunna bidra till att nämndens mål uppnås 
mer effektivt. Särskilt fokus ligger på de åtgärder som kan bidra till 
minskade kostnader eller ökade intäkter, för att få en ekonomi i balans. 
Förvaltningen påbörjade arbetet med listan som ett internt arbetsmaterial, 
för att få ordning och reda, eftersom flertalet åtgärder är under utredning 
eller ännu inte är tillräckligt genomarbetade inför eventuella beslut.

Konsekvensbeskrivning ska genomföras innan beslut och så att effekten för 
dem vi är till för, kommunen som helhet (målen) såväl som arbetsmiljö-
aspekter beaktas. Då skapas bättre förutsättningar för rätt beslut, med rätt 
effekt på både kort och lång sikt.
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-05-30

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämndens arbetsutskott går igenom åtgärdslistan 
”Åtgärdsarbete ekonomi och verksamhet 2017 och framåt” för att tydliggöra 
för förvaltningen vilka ärenden som bör prioriteras eller avfärdas.

Förvaltningschef Ulrika Hjerpe redovisar åtgärdsarbete av ekonomi och 
verksamhet 2017 och framåt i en åtgärdslista som arbetsutskottet beslutade 
om 2017-05-23 § 121. 

Förvaltningschef Ulrika Hjerpe redovisar tertialrapport för perioden januari-
april 2017.
Årsprognosen visar avvikelse mot budget med ca – 12 455 mnkr, en 
väsentligt försämrad prognos sedan tidigare redovisning. Beslutade åtgärder 
kommer inte att räcka för att uppnå en ekonomi i balans.

Beslutsunderlag
 Åtgärdsarbete ekonomi och verksamhet 2017 och framåt, daterad 

2017-05-08.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Ulrika 

Hjerpe, daterad 2017-05-09.
 Tertialrapport för perioden januari-april 2017

Barnperspektivet
Hur barnperspektivet beaktas ska framgå av det underlag som tas fram 
under respektive åtgärd.

Beslutet lämnas till
Kommunchef A-K Karlsson
Ekonomichef V Niemi
Förvaltningschef U Hjerpe
Skolchef O Johansson
IFO-chef A Runberg
VOM-chef E Skytt
Ekonom/controller S Spjuth
Ekonom/controller B Palo Johansson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-05-30

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 76 Patientsäkerhetsberättelse, elevhälsans medicinska 
insats 2016 i Älvkarleby kommun

Diarienr
2017/60.624 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelse för 
elevhälsans medicinska insats år 2016 i Älvkarleby kommun.

Sammanfattning av ärendet
De medicinska insatserna inom elevhälsan omfattar de insatser som skol-
läkare och skolsköterska utför. De står under Socialstyrelsens tillsyn och ses 
som en hälso- och sjukvårdsverksamhet och deras insatser ska därför 
bedrivas i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (1982:763 HSL).

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas 
utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.
Elevhälsans medicinska insatser erbjuder samtliga barn/elever minst tre 
hälsobesök under grundskoletiden. Dessa besök är och ska vara, såväl hälso-
övervakande som hälsofrämjande. Detta genom att man här tidigt upptäcker 
funktionssvårigheter, sjukdomar och andra hälsoproblem samt ger 
barnet/eleven möjlighet att diskutera sin hälsa och skolsituation med en 
professionell neutral vuxen.

Det är viktigt att påpeka att elevhälsan uppmärksammar barn/elever först 
när de skrivs in i skolan.

Beslutsunderlag
 Patientsäkerhetsberättelse, elevhälsans medicinska insats 2016. 

Handläggare: Lena Andersson Andalibi, verksamhetschef för elevhälsan.

____________________
Beslutet lämnas till
Skolchef O Johansson
Verksamhetschef L Andersson Andalibi
Kommunens hemsida
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-05-30

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 77 Remiss, motion om att upphandla livsmedel med 
minikrav i nivå med svensk djurskyddslagstiftning

Diarienr
105/15.050 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige anse 
motionen besvarad med hänvisning till kommunens kostpolicy 2017-2019.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-27 § 29 att återremittera en motion 
från Eva Sidekrans (M) om att upphandla alla livsmedel med minikrav i 
nivå med svensk djurskyddslagstiftning. Motivet till återremissen var att 
invänta den i beslutsunderlaget nämnda rapport som en referensgrupp för 
livsmedelsupphandling skulle publicera till hösten 2016.

Utbildnings- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2016-11-22 
§ 353 att invänta rapporten från referensgruppen innan ärendet om yttrande 
till kommunfullmäktige behandlas.
Någon rapport från referensgruppen har dock ännu inte kommit. 

Beslutsunderlag
 Remiss från kommunfullmäktige, motion om att upphandla alla livsmedel 

med minikrav i nivå med svensk djurskyddslagstiftning.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från kostchef Marie Niklasson, 

daterad 2015-12-29.
 Utbildnings- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige, 

2016-01-26 § 10.
 Återremiss från kommunfullmäktige, 2016-04-27 § 29.
 Utbildnings- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2016-11-22 § 353.

____________________
Beslutet lämnas till
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef U Hjerpe
Kostchef M Niklasson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-05-30

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 78 Delgivning av övriga paragrafer i arbetsutskottets 
protokoll 2017-05-15 och 2017-05-23

Beslut
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll 2017-05-15 och 2017-05-23 
anses delgivna.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-05-30

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 79 Vårdtyngdssituation - ordinärt och särskilt boende
Pärm i arkivet

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa 
vilka kostnader kommunen har i samband med utskrivningar av färdig-
behandlade patienter och hur ansvaret mellan kommunen och Regionen 
fördelas.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgschef Eva Skytt och förvaltningschef Ulrika Hjerpe ger en 
lägesbeskrivning av utförda timmar inom hemtjänsten perioden mars 2015 
till februari 2017. De ger dessutom en övergripande bild över hur det går till 
med utskrivningsklara patienter vad gäller betalningsansvar och vilka 
konsekvenser det får för kommunens ekonomi. 

Beslutsunderlag
 Vårdtyngd inom hemtjänsten.

____________________
Beslutet lämnas till
Vård- och omsorgschef E Skytt
Förvaltningschef U Hjerpe
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-05-30

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 80 Delegationsbeslut för april 2017
Pärm:
Delegation
2017

Beslut
Redovisning av delegationsbeslut för april 2017 godkänns och läggs till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under april månad 2017.

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
2017-05-30

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 81 Lägesinformation från individ- och familjeomsorgen

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
IFO-chef Agnetha Runberg ger följande lägesinformation från individ- och 
familjeomsorgen:
- IVO har beslutat att avsluta ärendet gällande tillsyn av nämndens 

handläggning av barn- och ungdomsärenden i Älvkarleby kommun.
- Uppföljning av ekonomiskt bistånd. Total prognos för 2017 är 12 mnkr 

och budgeten är satt till 10 mnkr vilket visar en avvikelse om -2 mnkr.
- IFO är på gång att inleda ett samarbete om praktikplatser med 

Älvkarlebyhus för de som uppbär försörjningsstöd.

___________________

13



Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-05-30

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 82 Lägesinformation från vård och omsorg

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgschef Eva Skytt och förvaltningschef Ulrika Hjerpe 
informerar om/att:
- Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gjort en oanmäld inspektion på 

Tallmon 2017-05-29. I ärendet kommer bland annat de boendes möjlighet 
till en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra eller utifrån 
individuella önskemål att granskas. En redogörelse av IVO:s iakttagelser 
kan komma att skickas till nämnden för yttrande.

- Tidplan för byggnationen av Tallmon redovisas. 
- Informationsbrev kommer att skickas till boende/anhöriga under juni 

månad och informationsmöten kommer att genomföras.

___________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-05-30

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 83 Lägesinformation från utbildningsverksamheten

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Skolchef Ola Johansson informerar om läget inom utbildnings-
verksamheten.
- Skolinspektionen kommer hit i veckan för att tillsammans med 

förvaltningen gå igenom inspektionsrapporterna. 
- Förskolan kommer att vara fullbelagd i månadsskiftet oktober-november 

trots att det blir fler platser på Ekbacken. Förvaltningen arbetar med att 
hitta lösningar.

- Rekrytering av rektor till Bodaskolan pågår.
- Ett intensivt arbete med budget pågår. Bland annat granskar de den 

interkommunala ersättningen.

___________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-05-30

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 84 Lokalbehov för utbildnings- och omsorgsnämnden

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Bert-Ola Dahlgren, förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen, ger 
en övergripande lägesrapport om lokalfrågan i kommunen. 
- Ett 4-årigt hyresavtal av Jungfruholmens skola är tecknat med Hemsö 

fastigheter. En klausul med möjlighet att köpa loss skolan under den tiden 
finns med i avtalet.
Den 1 augusti kommer förskolan och kostverksamheten att flytta dit och 
då ska den delen stå klar med stängsel och allt, sen kommer den att rustas 
allt eftersom.

- Fråga om matsal och kök till KunDa är inte löst. Det finns inga lokaler 
tillgängliga.

- IFO:s lokalbehov har inte kunnat lösas.
- Rekrytering av lokalstrateg pågår.

___________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-05-30

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 85 Information från Ensolution, Kostnad per brukare

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Andreas Johansson från Ensolution informerar om kostnad per brukare, 
utfall för 2016, för äldreomsorg och funktionsnedsättning och individ- och 
familjeomsorg.
Äldreomsorg
- Konsumtionen av hemtjänst ökar, den fortsätter att öka samtidigt som 

antalet brukare inte gör det – detta har varit trenden de senaste åren – går 
mot en ökad vårdtyngd.

-  Dygnskostnaden på särskilt boende har ökat mellan åren – från att ha 
minskat något under 2016.

- Fortsatt hög kostnadsandel mot ordinärt boende jämfört med nationellt 
KPB-snitt. Konsumtionen av särskilt boende per invånare över 80 år är 
fortfarande lägst bland KPB-kommunerna.

Funktionshinder
- Inga ytterfall – beror på minskning av gruppbostadskostnaden.
- Fortsatt relativt låg andel av invånarna som har LSS-beslut jämfört med 

KPB-snitt – trots detta ligger man lågt i kostnad per brukare. Låg kostnad 
i de externa jämförelserna.

Individ- och familjeomsorg
- Färre placeringar inom barn- och ungdom men till en högre kostnad än 

2015.
- Låg andel brukare inom vuxna.
- Utbetalningarna för försörjningsstöd ökar 2016. Gruppen 25-29 år har 

störst andel brukare – arbetsför ålder, viktigt att arbeta med dessa 
grupper.

- Fördubbling av kostnaderna inom flykting sedan 2015 – Intäkterna 
matchas mot kostnaderna.

- Nytt ersättningssystem för ensamkommande med stor påverkan sänkt 
schablon från 1 900 kr till 1 350 kr.

Utmaningen för Älvkarleby kommun är att balansera äldreomsorgens 
framtida behov med rätt insatsmix med rätt kostnadsnivå på insatser inom 
andra områden.

___________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-05-30

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 86 Rapporter och meddelanden
- Uppföljning av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott och nämnd
- Årsplanering 2017
- Körapporter för förskolor
- Körapporter för boenden
- Minnesanteckningar från föräldrasamråd för Skutskärs förskolor 

2016-11-29
- Minnesanteckningar från föräldrasamråd för Skutskärs förskolor 

2017-03-28
- Minnesanteckningar från HÄTÖ-möte 2017-03-29
- Minnesanteckningar från samråd vid Bodaskolan 2017-04-04
- Minnesanteckningar från samråd vid Rotskärsskolan F-5 och 6-9 

2017-04-25

Meddelanden från förvaltningen
Förvaltningschef Ulrika Hjerpe informerar bland annat att svar på 
Arbetsmiljöverkets synpunkter efter inspektionen av arbetsmiljön för första 
linjens chefer inom vård och omsorg kommer att skickas till Arbetsmiljö-
verket.

____________________
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