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Utbildnings- och omsorgsnämnden Sida
2017-11-07 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)
Sigrid Bergström (V)
Monica Lindeberg (M)
Kenneth Holmström (M)
Sandra Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot
Tommy Jakobsson (S) Pernilla Friman (S)
Annemon Piper (KV) Mona Hansson (KV)
Maj-Britt Jakobsson (SD) Kurt Törnblom (SD)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Inger Ericsson (S)
Jan-Åke Olsson (S)
Jenny Dahlberg (S)
Agneta Lundgren (C)
Eva Sidekrans (M)

Övriga deltagare
Namn Paragrafer Befattning
Anneli Freme 128 Verksamhetsutvecklare
Agnetha Runberg 129, 135 IFO-chef
Marie Niklasson 135 Kostchef
Eva Skytt 135 Vård- och omsorgschef
Anna-Carin Sjöström 137 Ungdomskonsulent
Rasmus Axman 137 Ungdomskonsulent
Ulrika Hjerpe Förvaltningschef
Gunvor Petterson Nämndsekreterare
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-11-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 124 Godkännande av dagordning

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

Tillkommer:
 Bidrag till fristående gymnasieskolor, Hagströmska gymnasiet AB
 Bidrag till fristående gymnasieskolor, Östersunds gymnasieskola AB

Utgår:
 Punkt nr 4, Anmälan av nya frågor för beredning i Au.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-11-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 125 Mål och budget 2018 med plan för 2019-2021
Diarienr
2017/74.704 Beslut

Arbetet med nämndsmålen fortsätter på arbetsutskottets sammanträde 
2017-11-21.

Sammanfattning av ärendet
Utbildnings- och omsorgsnämnden ska ta fram mål för budgetåret 2018, 
med utgångspunkt från kommunfullmäktiges målformuleringar. 

Beslutsunderlag
 Skrivelse med underlag och översikt över åren fram till och med 2021 

från förvaltningschef Ulrika Hjerpe, daterad 2017-10-17.
 Nämndernas delmål, mätetal och målvärde 2018

____________________
Beslutet lämnas till
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-11-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 126 Budgetuppföljning för perioden januari-september 
2017

Diarienr
30/16.704 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av budget-
uppföljning för perioden januari-september 2017.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Ulrika Hjerpe redovisar budgetuppföljning för perioden 
januari-september 2017.

Årsprognosen visar ett överskott om ca 448 tkr.

Beslutsunderlag
 Budgetuppföljning för perioden januari-september 2017.

____________________
Beslutet lämnas till
Förvaltningschef U Hjerpe
Ekonom S Spjuth
Ekonom B Palo Johansson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-11-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 127 Internkontrollplan för utbildnings- och omsorgs-
nämnden år 2018

Diarienr
2017/106.700 Beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till Internkontrollplan för 
utbildnings- och omsorgsnämnden år 2018.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen § 6:7 är det nämndens ansvar att se till att 
”verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall 
också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av 
en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap. 16 § har lämnats över till 
någon annan”.

Internkontroll i Älvkarleby kommun ska ske i enlighet med Reglemente för 
kommunens internkontrollarbete, ÄKF 2001:2 (antaget av kommun-
fullmäktige 2001-02-14, § 219) samt Riktlinjer avseende tillämpning av 
intern kontroll, ÄKF 2009:1 (antagna av kommunstyrelsen 2009-03-02
§ 397).

Syftet med det interna kontrollarbetet är att säkra processer och rutiner som 
nämnden bedömer innefattar risker, det vill säga:

1. att sannolikheten är hög för att något oönskat ska hända och 
2. att det uppstår konsekvenser om det oönskade händer

Internkontrollplanen är ett resultat av att verksamheten gått igenom rutiner 
och processer, och genomfört riskbedömningar, utifrån lagstiftning, 
verksamhetens övriga styrdokument, samt vad som framkommit vid 
utredningar.

Avrapportering sker till den funktion som anges i internkontrollplanen: 
berörd chef, förvaltningschef eller nämnd. I kommunens årsbokslut ska 
internkontrollarbetet redovisas.

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att fastställa internkontrollplan för 
utbildnings- och omsorgsförvaltningen för år 2018.

Barnperspektivet
 Beslutet har en stor påverkan på barnperspektivet.
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-11-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Internkontrollplan 2018, 2017-10-30, 
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Ulrika 

Hjerpe, daterad 2017-10-31.

____________________

Beslutet lämnas till
Kommunfullmäktige
Chefer inom utbildnings- och omsorgsförvaltningen
Ekonom S Spjuth
Ekonom B Palo Johansson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-11-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 128 Lokalstrategiplan för nämndens verksamheter
Diarienr
2016/26.290 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att utöka Ekbackens förskola 
med en avdelning.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsutvecklare Anneli Freme ger en översikt över antalet förskole-
barn 2011-2017 med prognos för behovet framåt, samt ekonomiska 
beräkningar och konsekvenser för tre olika alternativ.

____________________
Beslutet lämnas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Förvaltningschef U Hjerpe
Verksamhetsutvecklare A Freme
Rektorer och förskolechefer
Skoladministratörer
Ekonom B Palo Johansson
Kostchef M Niklasson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-11-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 129 Revidering av utbildnings- och omsorgsnämndens 
delegationsordning

Diarienr
109/16.002 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att punkt 8.6 i nämndens 
delegationsordning ändras från delegat ”Arbetsutskott och ordförande” till 
delegat ”Arbetsutskottets ordförande och övriga ledamöter och ersättare i 
arbetsutskottet”.

Sammanfattning av ärendet
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutade 2017-10-10 § 110 att revidera 
punkter 8.3 och 8.4 i nämndens delegationsordning från delegat 
”Arbetsutskott och ordförande” till delegat ”Arbetsutskottets ordförande och 
övriga ledamöter och ersättare i arbetsutskottet”.

IFO-chef Agnetha Runberg informerar att punkt nr 8.6 ”Beslut om hur 
vården ska ordnas och var den unge ska vistas under vårdtiden enligt 11 § 
1 st LVU” behöver revideras på lika sätt, att från delegat ”Arbetsutskott och 
ordförande” ändras till delegat ”Arbetsutskottets ordförande och övriga 
ledamöter och ersättare i arbetsutskottet”.

____________________
Beslutet lämnas till
Förvaltningschef U Hjerpe
IFO-chef A Runberg
Teamchef C Sundström
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-11-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 130 Delgivning av övriga paragrafer i arbetsutskottets 
protokoll 2017-10-24

Beslut
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll 2017-10-24 anses delgivna.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-11-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 131 Rapport om kränkande behandling i förskolan/skolan 
Skolinspektionens dnr 43-2016:4452

Diarienr
2017/114.620 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens redovisning 
av sammanställning av kränkningar mot elever inom förskola och skola i 
Älvkarleby kommun perioden augusti-oktober 2017, samt vidtagna åtgärder.

Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen beslutade 2017-04-18 att förelägga Älvkarleby kommun 
att senast 2017-11-06 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister 
avseende att:
- Huvudmannen tar emot anmälningar från rektorer om angivna 

kränkningar mot elever, utreder skyndsamt omständigheterna kring de 
angivna kränkningarna och vidtar i förekommande fall de åtgärder som 
skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Efter Skolinspektionens besök våren 2017 har en rutin införts där respektive 
rektor kontaktar skolchef vid varje enskilt fall men också att respektive 
rektor/förskolechef varje månad avrapporterar antalet kränkningar som har 
skett i verksamheten. 
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutade 2017-09-12 § 93 att hantering 
av kränkande behandling av elev i förskolan/skolan ska redovisas för 
nämnden 2 gånger/termin.

Förvaltningschef Ulrika Hjerpe redovisar en sammanställning av 
kränkningar mot elever inom förskola och skola i Älvkarleby kommun 
perioden augusti-oktober 2017 samt vidtagna åtgärder.

Beslutsunderlag
 Skolinspektionens beslut 2017-04-18
 Redovisning av kränkningar i förskola och skola under perioden augusti-

oktober 2017.

____________________
Beslutet lämnas till
Skolinspektionen
Förvaltningschef U Hjerpe
Rektorer
Förskolechefer
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-11-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 132 Delegationsbeslut för oktober 2017

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

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under oktober 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
2017-11-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 133 Bidrag till fristående gymnasieskolor, Hagströmska 
Gymnasiet AB

Diarienr
2017/117.612 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för 2017 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 2017 har Älvkarleby 
kommun samverkansavtal med Tierp, 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 2017 för fristående gymnasieskola, 

Hagströmska Gymnasiet AB.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo 

Johansson, daterad 2017-11-02.

____________________
Beslutet lämnas till
Hagströmska Gymnasiet AB, Box 175, 791 24 Falun (Bilaga: Hur man 
överklagar)
Förvaltningschef U Hjerpe
Ekonom B Palo Johansson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-11-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 134 Bidrag till fristående gymnasieskolor, Östersunds 
Gymnasieskola AB

Diarienr
2017/118.612 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för 2017 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 2017 har Älvkarleby 
kommun samverkansavtal med Tierp, 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 2017 för fristående gymnasieskola, 

Östersunds Gymnasieskola AB.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo 

Johansson, daterad 2017-11-02.

____________________
Beslutet lämnas till
Östersunds Gymnasieskola AB, Rådhusgatan 37, 831 35 Östersund
(Bilaga: Hur man överklagar)
Förvaltningschef U Hjerpe
Ekonom B Palo Johansson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-11-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 135 Lägesinformation från nämndens olika verksamhets-
områden

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Individ- och familjeomsorgen
Agnetha Runberg:
- Förvaltningen har sökt stimulandmedel från Socialstyrelsen. Bidraget ska 

användas för att förstärka enheten barn och familj.
- Tjänst som biståndshandläggare är ute på annons.
- Nätverkshuset och Kyrkan kommer att ordna julfirande på julafton i 

Johannesgården.

Vård och omsorg
Ulrika Hjerpe presenterar Marianne Reggie som under perioden 2017-10-23-
2018-01-31 har tre specifika uppdrag för strategisk utveckling, främst inom 
vård och omsorg. Det gäller verksamhetsutveckling av organisationen och 
budgetarbetet.

Eva Skytt:
- Upphandling av nya bygget på Tallmon gick ut 2017-10-25. Vem som 

vann upphandlingen vet vi inte i dagsläget.
- För att säkerställa verksamheten inför den nya lagen, trygg och effektiv 

utskrivning från slutenvården, har flertalet åtgärder vidtagits och 
omfattande arbete pågår.

- De mobila närvårdsteamen som region Uppsala ansvarar för har kommit 
igång, dock ännu inte fullt ut.

Utbildning
Ulrika Hjerpe:
- Läget är stabilt inom utbildningsverksamheten, chefer tar stort ansvar i 

väntan på nya skolchefen.
- Skolverket har bekräftat att ansökan om lärarlönelyftet inkommit i tid.
- Behovet av lokaler inom skolan är stort och förslag till beslut lyfts på 

kommande arbetsutskott.
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-11-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Kostverksamheten
Marie Niklasson redogör för nuläget i arbetet att implementera kostpolicyn, 
möten genomförda och ytterligare möten är planerade för involvering i 
verksamheterna. Hon informerar även att:
- Ny livsmedelsupphandling är på gång.
- Den 6 december firas Finlands själständighetsdag. Då kommer det att 

serveras finsk mat i alla verksamheter.
- Vad gäller matsvinnet så planeras samarbete med en skola i taget. 

Uppstartsmöte med cheferna har hållits. 

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-11-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 136 Information och allmän rapportering från uppdrag i 
nämndens räkning

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Han Wennberg (MP) informerar från en väldigt intressant Teknikcollege-
resa som gick mellan Hofors-Sandvik och Korsnäs. 
Teknikcollege är en form av kvalitetsstämpel på utbildningar där 
kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka 
attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom 
ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar 
så att det passar industrins framtida behov.
Mer information kommer.

Hans Wennberg fortsatte med att informera från samråd på södra området. 
Minnesanteckningar kommer att delges nämnden på sammanträdet i 
december.

Monica Lindeberg (M) informerar från samrådsmöte på Ekbackens förskola.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-11-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 137 Information om projektet #jag med

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Ungdomskonsulenter Anna-Carin Sjöström och Rasmus Axman informerar 
om projektet #jag med och kopplingen till Kommunens aktivitetsansvar, 
KAA 2019.
De redogör för hur olika kommuner hanterar frågan kring kommunens 
aktivitetsansvar.

Mål och visioner:
 KAA ska bidra till att höja utbildningsnivån genom att stödja kommunens 

ungdomar på respektive gymnasieutbildning.
 KAA ska bidra till att minska arbetslösheten i kommunen genom att 

ordna bra sysselsättning för ungdomar som står utanför gymnasieskolan.
 KAA ska förhindra att kommunens ungdomar riskerar att hamna i 

utanförskap genom snabba individuella insatser.

Ett konkret förslag till fortsatt hantering kommer att lyftas i arbetsutskottet.

____________________
Beslutet lämnas till
Förvaltningschef U Hjerpe
Rektor E Säfström
Ungdomskonsulenter A-C Sjöström och R Axman
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-11-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 138 Rapporter och meddelanden
- Uppföljning av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott och nämnd
- Årsplanering för år 2017
- Körapport för förskolor
- Körapport för boenden
- Elevstatistik per 2017-10-15
- Minnesanteckningar från samråd på Sörgärdets skola 2017-10-04
- Minnesanteckningar från föräldrasamråd för Skutskärs förskolor 

2017-03-28
- Protokoll för kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapp-

rådet 2017-09-28

____________________
Meddelanden från förvaltningen:
- Inspektionen för vård och omsorg, (IVO). Beslut att avsluta ärendet 

gällande tillsyn av stödboende för barn och unga vid Stödboendet 
för ensamkommande barn i Skutskär.

- Kontrollrapport från livsmedelsinspektion på Tallmons fyra 
avdelningar. Inget uppföljande besök behövs. 

- IVO, beslut att avsluta ärende gällande anmälan enligt Lex Sarah 
avseende barn- och familjeenheten. Anmälan handlade om att 
övervägande gällande ett placerat barn inte skett på 18 månader.

- IVO, beslut att avsluta ärende gällande anmälan enligt Lex Sarah 
avseende barn- och familjeenheten. Anmälan handlade om att 
övervägande gällande fyra placerade syskon inte skett på 14 
månader.

- Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat att ge tillstånd till kamera-
övervakning vid Tallmovägen 2 i Skutskär. Kameran får endast 
aktiveras i samband med att besökare anropar personalen med 
porttelefon. Övervakningen ska upphöra senast två minuter efter 
avslutat samtal.

- Skolverket har beslutat att ändra beviljat belopp för Älvkarleby 
kommun till 47 500 kronor gällande statsbidrag för utbildning som 
kombineras med traineejobb samt för tidsbegränsat anställda inom 
vården för 2017. Skolverket har tidigare beslutat om statsbidrag på 
190 000 kronor men förvaltningen önskar lämna tillbaka statsbidrag 
för 2 årsstudieplatser.  Därför ska kommunen återbetala 142 500 
kronor. Varje årsstudieplats motsvarar 47 500 kronor.

- Skolverket har beslutat att godkänna redovisning av statsbidrag för 
handledare inom Läslyftet läsåret 2016/2017.

- Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-25 § 65 gällande styr- och 
redovisningsprinciper för Älvkarleby kommun.

- Kommunfullmäktiges beslut, 2017-10-25 § 66, att fastställa 
internhyresmodellen.
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-11-07

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

- Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-25 § 67 att ge utbildnings- 
och omsorgsförvaltningen i uppdrag att fullgöra kommunens 
skyldigheter enligt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. Kommunfullmäktige bemyndigar även nämnden 
att besluta om tillsynstaxa och delegationsordning.

- Förvaltningsrättens beslut att bifalla Friskolan i Skutskär ekonomisk 
förenings överklagande och förklarar att Älvkarleby kommun ska utge 
ersättning för samtliga barn som faktiskt är inskrivna på Sagans Natur-
förskolas verksamhet.

____________________
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