
Utdragsbestyrkande

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

Datum: 2017-12-05 

Tid: 09.00-13.15

Justering
Plats: Kommunhuset, Skutskär

Datum: 2017-12-08

Paragrafer: 139-163

Sekreterare:

Gunvor Pettersson

Ordförande:

Anett Aulin

Justerare:

Sigrid Bergström Mona Hansson

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

Sammanträdesdatum 2017-12-05
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

Underskrift
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Utbildnings- och omsorgsnämnden Sida
2017-12-05 2

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Anett Aulin (S)
Hans Wennberg (MP)
Pernilla Friman (S) 139-162
Rose-Marie Westerholm (S)
Sigrid Bergström (V)
Monica Lindeberg (M)
Mona Hansson (KV)

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot
Katrin Jakobsson (S) Mikael Ybert (S)
Eva Sidekrans (M) Kenneth Holmström (M)
Maj-Britt Jakobsson (SD) Sandra Andersson (SD)
Tommy Jakobsson (S) Kurt Törnblom (SD)
Inger Ericsson (S) 163 Pernilla Friman (S)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Inger Ericsson (S) 139-162
Jan-Åke Olsson (S)
Jenny Dahlberg (S)
Agneta Lundgren (C)
Annemon Piper (KV)

Övriga deltagare
Namn Paragrafer Befattning
Eva Skytt 147, 161 Vård- och omsorgschef
Birgitta Palo Johansson 151-159 Ekonom
Ulrika Hjerpe Förvaltningschef
Gunvor Pettersson Sekreterare

2



Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-12-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 139 Godkännande av dagordning

Beslut
Utsänd dagordning fastställs att gälla.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-12-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 140 Anmälan av nya frågor för beredning i Au
Diarienr
2017/145.616 Beslut

Ärendet behandlas på arbetsutskottets sammanträde 2018-01-23.

Sammanfattning av ärendet
Moderaterna Älvkarleby:
De vill att man undersöker möjligheten att studera SFI (svenska för invandrare) på 
heltid, utan lov och ej hemstudier.

Beslutsunderlag
 Anmälan av ny fråga för beredning i Au från Moderaterna Älvkarleby, 

daterad 2017-12-05.

____________________
Beslutet lämnas till
Förvaltningschef U Hjerpe
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-12-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 141 Remiss, medborgarförslag om färdtjänst till alla över 
75 år

Diarienr
2017/116.736 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 
medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har skickat en remiss till utbildnings- och omsorgs-
nämnden för beredning gällande medborgarförslag om färdtjänst till alla 
över 75 år.
Hanserik Stolpe som lämnat medborgarförslaget föreslår att brukaren/-
resenären själv betalar en avgift vilket bör leda till onödigt nyttjande.

Beslutsunderlag
 Yttrande från biståndshandläggarna inom individ- och familjeomsorgen, 

daterat 2017-11-08.
 Remiss från kommunfullmäktige, medborgarförslag om färdtjänst till alla 

över 75 år. 

____________________
Kommunfullmäktige
IFO-chef A Runberg
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-12-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 142 Tillsynsplan för alkohol, tobak och elektroniska 
cigaretter med påfyllningsbehållare avseende 2018

Diarienr
2017/122.702 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag att 
anta förslaget till tillsynsplan för 2018 avseende försäljning av alkohol-
drycker, tobaksvaror och elektroniska cigaretter med påfyllningsbehållare.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 9 kap. 2 § tredje stycket alkohollagen (2010:1622) ska varje kommun 
upprätta en plan för tillsynsverksamheten enligt denna lag och ge in denna 
till Länsstyrelsen.

Av praktiska skäl bör denna plan även inkludera tillsynen enligt tobakslagen 
(1993:581) och lag (2017:425) om elektroniska cigaretter med påfyllnings-
behållare.

Utöver de insatser som anges i förvaltningens förslag bedrivs tillsyn i form 
av information och rådgivning, bland annat genom kurser i Ansvarsfull 
Alkoholservering i samverkan med kommunerna i Gästrikland. Vidare sker 
tillsyn genom inhämtande av upplysningar från andra myndigheter, främst 
polismyndigheten och skatteverket.

Tillsynen över serveringsställen är uppdelad på tidig kvällstid och sen 
kvällstid. Tillsynen på tidig kvällstid inriktas på ställen som stänger redan 
vid 20-21-tiden, medan den sena tillsynen sker omkring midnatt.

Vid varje tillsyn omserveras ordning, berusningsnivå, gästernas ålder, 
närvaro av ägare eller serveringsansvarig, utrymningsvägar och kassa-
rutiner.

Tobakstillsynen sker på dagtid och är inriktad på att kontrollera egentill-
synsprogram, rutiner för ålderskontroll, att endast förpackningar med 
varningstext förekommer, att tobaksreklamen är återhållsam, samt att 
dekaler om 18-årsgräns finns uppsatta på synlig plats. Folkölstillsynen sker 
samtidigt. Kontrollköp av tobak planeras.

Alla tillsynstillfällen avslutas med en dialog med ägare eller serverings-
ansvarig om de iakttagelser som gjorts, varvid de också har möjlighet att 
ställa frågor.
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-12-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Alkoholhandläggare Torsten Ahlén föreslår i tjänsteskrivelse att 
utbildnings- och omsorgsnämnden antar förslaget till tillsynsplan för 2018 
avseende försäljning av alkoholdrycker, tobaksvaror och elektroniska 
cigaretter med påfyllningsbehållare.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från alkoholhandläggare Torsten 

Ahlén, daterat 2017-11-10.
 Tillsynsplan för alkohol, tobak och E-cigaretter med påfyllningsbehållare 

avseende 2018.

____________________
Beslutet lämnas till
Alkoholhandläggare T Ahlén
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-12-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 143 Taxa för tillsynsavgift enligt lag om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare

Diarienr
2017/123.706 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag att 
anta föreliggande förslag till taxa för tillsynsavgift om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare och att taxan träder i kraft 2018-01-01.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-25 att utbildnings- och omsorgs-
nämnden ska fullgöra de åligganden som enligt rubricerad lag ankommer på 
kommunen. Samtidigt bemyndigades nämnden att bestämma om taxa för 
tillsynsverksamheten.

Förslaget medför ingen kränkning av själkostnadsprincipen.

Alkoholhandläggare Torsten Ahlén föreslår i tjänsteskrivelse att nämnden 
beslutar att anta föreliggande förslag till taxa för tillsynsavgift om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och att taxan träder i kraft 
2018-01-01.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från alkoholhandläggare Torsten 

Ahlén, daterat 2017-11-08.
 Älvkarleby kommuns taxa 2018 för tillsynsavgift avseende försäljning av 

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

____________________
Beslutet lämnas till
Kommunfullmäktige
Alkoholhandläggare T Ahlén
Förvaltningschef U Hjerpe
Ekonom S Spjuth
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-12-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 144 Revidering av utbildnings- och omsorgsnämndens 
delegationsordning

Diarienr
109/16.002 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till 
delegationsordning avseende lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-25 att utbildnings- och omsorgs-
nämnden ska fullgöra de åligganden som enligt rubricerad lag ankommer på 
kommunen. Samtidigt bemyndigades nämnden att besluta om delegations-
ordning.

Då lagen om e-cigaretter nära ansluter till vad som gäller enligt tobakslagen 
framstår det som naturligt att utforma den nya delegationsordningen så att 
beslutsnivåerna överensstämmer med varandra.

Åtgärder och beslut av rutinmässig karaktär (t ex infordrande av egen-
kontrollprogram, beslut att genomföra kontrollköp, utfärda föreläggande 
utan vite) bör kunna anförtros handläggaren. Likaså beslut av akut karaktär, 
till exempel att begära polishandräckning i samband med tillsyn eller 
delgivning av beslut.

Ärenden gällande försäljningsförbud, varning samt beslut att sätta ut viten är 
däremot av sådan dignitet att de bör beslutas av nämnden.

Alkoholhandläggare Torsten Ahlén föreslår nämnden besluta att anta 
föreliggande förslag till delegationsordning avseende lag (2017:425) om 
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från alkoholhandläggare Torsten 

Ahlén, daterad 2017-11-08.
 
____________________
Beslutet lämnas till
Förvaltningschef U Hjerpe
Alkoholhandläggare T Ahlén
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-12-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 145 Mål och budget 2018 med plan för 2019-2021
Diarienr
2017/74.704 Beslut

Nämndens delmål fastställdes och arbetet med mätetal fortsätter på arbets-
utskottets sammanträde 2018-01-23.

Sammanfattning av ärendet
Nämnden arbetar med att omsätta kommunfullmäktiges vision och mål till 
nämndspecifika delmål. 

Attraktiv kommun:
- Ökat samarbete mellan skola och företag
- Bra arbetsmiljö
- Sjukfrånvaron får inte överstiga 6 % 

Långsiktig och hållbar utveckling:
- Höja utbildningsnivån
- Ökade antal praktikplatser
- Fler utbildningar anpassade till behoven i kommunen
- Tidiga och förebyggande insatser inom individ- och familjeomsorgen
- Ökad samverkan mellan olika verksamheter, inom kommunen och externt
- Minskat antal avhopp från gymnasiet
- Minskad ogiltig frånvaro grundskolan
- Ökat antal hälsofrämjande insatser

God service:
- Höja utbildningsnivån
- Hälsotillståndet och det hälsofrämjande arbetet ska förbättras
- Nöjdheten med måltiden ska öka i samtliga verksamheter, för personal 

och matgäster 
- Verka för trygg och säker skolskjuts till och från skolan

Beslutsunderlag
 Nämndernas delmål, mätetal och målvärde 2018.

____________________
Beslutet lämnas till
Förvaltningschef U Hjerpe
Vård- och omsorgschef E Skytt
IFO-chef A Runberg
Kostchef M Niklasson
Ekonom S Spjuth
Ekonom B Palo Johansson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-12-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 146 Budgetuppföljning för perioden januari-oktober 2017
Diarienr
30/16.704 Beslut

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

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

Årsprognosen visar ett överskott om ca 430 tkr.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-12-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 147 Önskemål om införande av äldreombud i kommunen
Diarienr
2017/105.739 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att inte inrätta en tjänst som 
äldreombud eftersom behoven bevakas av vård och omsorg. 

Vård- och omsorgschef Eva Skytt får i uppdrag att utveckla svar på frågan 
och delge detta till kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapp-
rådet. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet har lämnat in 
ett förslag från PRO-föreningarna till kommunen om att anställa ett äldre-
ombud (25 %) som också behärskar det finska språket. 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från 2017-09-28 med bilagor från kommunala 

pensionärsrådet och kommunala handikapprådet.

____________________
Beslutet lämnas till
Kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet
Vård- och omsorgschef E Skytt
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-12-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 148 Kostutredning för Älvkarleby kommun
Diarienr
79/16.460 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att antal kök ska vara 
oförändrat, det vill säga 10 st tillagningskök och 1 mottagningskök.

Reservationer och särskilda uttalanden
Eva Sidekrans (M) och Monica Lindeberg (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
En extern utredning har genomförts för Älvkarleby kommuns kost-
verksamhet. Det framgår att flertalet åtgärder kan genomföras för att 
verksamheten ska kunna utvecklas. Kvaliteten kan bli jämnare. Genom att 
planera långsiktigt kan arbetsmiljö och kompetensförsörjning förbättras 
samtidigt som det kan bidra till en bättre ekonomisk hushållning på kort och 
lång sikt.

Arbetsutskottet beslutade 2017-11-21 § 237 att överlämna ärendet till 
nämnden för beslut.

Kenneth Holmström (M) noterar till arbetsutskottets protokoll att han anser 
att det ska vara 4 st tillagningskök.

Beslutsunderlag
 Kostutredning – komplettering av ekonomiskt underlag, daterat 

2017-10-17.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anett Aulin (S) yrkar oförändrat antal tillagnings- och mottagningskök.

Eva Sidekrans (M) yrkar på att det ska vara 4 st tillagningskök.

Beslutsgång
Ordförande ställer Anett Aulins yrkande mot Eva Sidekrans yrkande och 
finner att nämnden har beslutat enligt Anett Aulins yrkande.

Omröstning begärs.
Ordförande fastställer att JA-röst innebär att nämnden bifaller Anett Aulins 
yrkande och NEJ-röst innebär att Eva Sidekrans yrkande bifalls. 

Omröstningen resulterar i 9 JA-röster och 2 NEJ-röster. Utbildnings- och 
omsorgsnämnden beslutar således att bifalla Anett Aulins yrkande.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-12-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutet lämnas till
Förvaltningschef U Hjerpe
Ekonomichef V Niemi
Kostchef M Niklasson
Ekonom S Spjuth
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-12-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 149 Delgivning av övriga paragrafer i arbetsutskottets 
protokoll 2017-11-21

Beslut
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll 2017-11-21 anses delgivna.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-12-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § Beslut om komplettering av internkontrollplan 2018
Diarienr
2017/106.700 Beslut

Nämnden godkänner förvaltningschefens förslag till revidering av intern-
kontrollplan 2018.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Ulrika Hjerpe redovisar förslag till revidering av intern-
kontrollplan 2018 för utbildningsverksamheten, utifrån Skolinspektionens 
granskning.

Beslutsunderlag
 Vidtagna åtgärder utifrån Skolinspektionens granskning, daterat 

2017-11-28.

____________________
Beslutet lämnas till
Förvaltningschef U Hjerpe
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-12-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 151 Taxor och avgifter för utbildnings- och omsorgs-
nämnden år 2018 gällande barnomsorg, kulturskola 
och kostverksamhet

Diarienr
2017/136.706 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fast-
ställa bifogade förslag till taxor och avgifter för barnomsorg, kulturskola 
och kostverksamhet för år 2018.

Beslutsunderlag
 Förslag till taxor och avgifter för barnomsorg, kulturskola och kost-

verksamhet för år 2018.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo 

Johansson, daterad 2017-11-24.

____________________
Beslutet lämnas till
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef U Hjerpe
Kostchef M Niklasson
Rektorer
Förskolechefer
Skoladministratörer
Kommuncontroller M Henriksson
Ekonom B Palo Johansson
Administratör K Thorsell
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-12-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 152 Taxa för sporthallar under skoltid för år 2018
Diarienr
2017/137.706 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar, enligt förvaltningens förslag,
att föreslå kommunfullmäktige fastställa taxan för år 2018 för kommunens 
sporthallar under skoltid.

Sammanfattning av ärendet
Framräknad taxa grundar sig på genomsnittskostnad för skolans tre sport-
hallar.

Beslutsunderlag
 Taxa för sporthallar under skoltid 2018.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo 

Johansson, daterad 2017-11-24.

____________________
Beslutet lämnas till
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef U Hjerpe
Ekonom B Palo Johansson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-12-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 153 Interkommunal ersättning till kommunala grundskolor 
för år 2018

Diarienr
2017/138.630 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden fastställer interkommunal ersättning för 
år 2018 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 2018.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo 

Johansson, daterad 2017-11-23.

____________________
Beslutet lämnas till
Förvaltningschef U Hjerpe
Ekonom B Palo Johansson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-12-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 154 Ekonomisk ersättning för pedagogisk omsorg 
(familjedaghem) för år 2018

Diarienr
2017/139.717 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag att 
fastställa barnomsorgspengen för 2018 avseende pedagogisk omsorg till 
128 755 kronor.

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 2016 är 121 600 kr inklusive ersättning för 
administration och kompensation för mervärdesskatt. Kostnaden för 2017 
har räknats upp med 2,8 % enligt PKV (Prisindex kommunal verksamhet) 
till 125 005 kr. Kostnaden för 2018 har räknats upp med 3 % till 128 755 kr.

Beslutsunderlag
 Kommunblad förskola, skola och vuxenutbildning i Älvkarleby 2016, 

Skolverket september 2017.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo 

Johansson, daterad 2017-11-24.

____________________
Beslutet lämnas till
Förvaltningschef U Hjerpe
Ekonom B Palo Johansson
Fina Fria Fjärilen (Bilaga: Hur man överklagar)
C företaget (Bilaga: Hur man överklagar)
Silversvedens pedagogiska omsorg (Bilaga: Hur man överklagar)
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-12-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 155 Bidrag till fristående grundskolor för år 2018, Älvboda 
Friskola

Diarienr
2017/140.630 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2018 
för Älvboda Friskola enligt förvaltningens förslag.

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

Beslutsunderlag
 Bidrag till fristående grundskolor år 2018.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo 

Johansson, daterad 2017-11-23.

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
Älvboda Friskola (Bilaga: Hur man överklagar)
Förvaltningschef U Hjerpe
Ekonom B Palo Johansson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-12-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 156 Bidrag till fristående grundskolor för år 2018, Engelska 
skolan

Diarienr
2017/141.630 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2018 
för Engelska skolan i Gävle enligt förvaltningens förslag.

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

Beslutsunderlag
 Bidrag till fristående grundskolor år 2018.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo 

Johansson, daterad 2017-11-24.

Huvudmännen för de friståenden 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
Engelska skolan i Gävle (Bilaga: Hur man överklagar)
Förvaltningschef U Hjerpe
Ekonom B Palo Johansson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-12-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 157 Bidrag till fristående grundskolor för år 2018, 
Prolympia i Gävle

Diarienr
2017/142.630 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2018 
för Prolympia i Gävle (Ulno AB) enligt förvaltningens förslag.

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

Beslutsunderlag
 Bidrag till fristående grundskolor år 2018.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo 

Johansson, daterad 2017-11-24.

Huvudmännen för de friståenden 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
Prolympia i Gävle (Ulno AB) (Bilaga: Hur man överklagar)
Förvaltningschef U Hjerpe
Ekonom B Palo Johansson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-12-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 158 Bidrag till fristående grundskolor för år 2018, Friskolan 
Lyftet

Diarienr
2017/143.630 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2018 
för Friskolan Lyftet enligt förvaltningens förslag.

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

Beslutsunderlag
 Bidrag till fristående grundskolor år 2018.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo 

Johansson, daterad 2017-11-24.

Huvudmännen för de friståenden 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
Friskolan Lyftet (Bilaga: Hur man överklagar)
Förvaltningschef U Hjerpe
Ekonom B Palo Johansson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-12-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 159 Bidrag till fristående grundskolor för år 2018, 
Kunskapsskolan

Diarienr
2017/144.630 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2018 
för Kunskapsskolan enligt förvaltningens förslag.

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

Beslutsunderlag
 Bidrag till fristående grundskolor år 2018.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo 

Johansson, daterad 2017-11-24.

Huvudmännen för de friståenden 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
Kunskapsskolan (Bilaga: Hur man överklagar)
Förvaltningschef U Hjerpe
Ekonom B Palo Johansson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-12-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 160 Delegationsbeslut för november 2017

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

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under november 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
2017-12-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 161 Lägesinformation från nämndens olika verksamhets-
områden samt information från förvaltningschefen

Beslut
- Ett extra arbetsutskott för att behandla lokalfrågan inom utbildnings-

verksamheten kommer att hållas 2017-12-08.
- Vård- och omsorgschef Eva Skytt får i uppdrag att på nämndens 

sammanträde 2018-02-06 informera om hur den allmänna LSS-frågan 
påverkar vår kommun. 

Vård- och omsorg
Eva Skytt:
- Vårdtyngdssituationen av beviljade och utförda insatser inom hem-

tjänsten under oktober månad 2017.
- Uppsala kommun har sagt upp avtalet gällande arbetsledare i jourtid. 

Avtalet upphör att gälla från och med 2018-01-01 och arbete pågår med 
att lösa frågan.

- Previa har fått i uppdrag att titta över arbetsmiljön i lokalerna på 
Lillängen.

- Rivning av gamla Tallmon pågår. 
- I morgon, den 6 december, blir det finsk fest på Tallmon. Finlands 100-

åriga självständighetsdag kommer att firas med bland annat finsk mat.
- Internbudgetarbete 2018 pågår. Bland annat kommer behov inom 

personlig assistans att öka.

Utbildning
Ulrika Hjerpe:
- Skolinspektionen har lämnat kritik till nämnden gällande systematik 

kring kränkningar och kvalitetsarbete (resultat, måluppfyllelse och 
utvecklingsåtgärder). 

- Två rektorer går i pension första halvåret 2018: KunDa och Rotskär F6-9.
- Ansökan om projektmedel för ”Skolappen” är inskickad till Ljungbergs-

fonden.
- Lokalfrågan är ett prioriterat ärende. Efter arbetsutskottets inriktning har 

omfattande konsekvenser konstaterats. Frågan tas vid extra arbetsutskott 
2017-12-05.

Kostverksamheten
Ulrika Hjerpe:
- Ulrika har deltagit vid matråd på Rotskärsskolan. De har då beslutat om 

ett antal åtgärder för att följa kostpolicyn och dess syfte.
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-12-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Information från förvaltningschefen
Ulrika Hjerpe:
- Arbete med internbudgeten pågår.
- Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län 2018-2020 har tagits fram. 

Strategin är ett gemensamt styrdokument för hälsa, stöd, vård och omsorg 
och tas fram i samarbete mellan Region Uppsala och kommunerna i 
Uppsala län. I strategin klargörs utgångspunkterna för närvårdssamverkan 
i Uppsala län. Vidare fastställs gemensamma mål och fokusområden för 
utvecklingen av närvårdssamverkan. Strategin ska bidra till att säkra ett 
gott omhändertagande för de personer som har behov av hälso- och sjuk-
vårdsinsatser och omsorg från både Region Uppsala och kommunerna. 
Frågan hanteras i kommunstyrelsen.  

____________________
Beslutet lämnas till
Förvaltningschef U Hjerpe
Vård- och omsorgschef E Skytt
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-12-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 162 Information och allmän rapportering från uppdrag i 
nämndens räkning

Sammanfattning av ärendet
Sigrid Bergström informerar att hon, Monica Lindeberg och Annemon Piper 
varit på samrådsmöte på Bodaskolan. Protokoll kommer att delges nämnden 
till nästa möte.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-12-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 163 Rapporter och meddelanden
- Uppföljning av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott och nämnd
- Årsplanering för år 2017
- Körapport för förskolor
- Körapport för boenden
- Lägesrapport för Nätverkshuset 2017-11-20
- Alternativ jul i samarbete mellan kommunen och kyrkan
- Minnesanteckningar från samråd på Rotskärsskolan F-5, 2017-11-07 
- Minnesanteckningar från samrådet Södra förskoleområdet 2017-10-26
- Redovisning av ANT (Alkohol-Narkotika-Tobak)-undersökningen 

vårtermin 2017
- Vårdtyngd, beviljade och utförda insatser hemtjänsten, oktober 2017

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

gällande anmälan enligt Lex Sarah avseende myndighets-
utövningen i Älvkarleby. Anmälan handlar om att en vård- och 
omsorgstagare har haft en extern utförare som utfört insatser under 
lång tid och som inte följts upp av kommunen.

- Förvaltningsrätten i Uppsala, beslut att bifalla överklagandet från 
Älvboda Friskola varför skyldighet att återbetala en del av utbetalt 
grundbelopp för januari-mars 2016 inte föreligger.

- IVO, beslut att avsluta ärende utan att vidta ytterligare åtgärder 
gällande tillsyn av vidtagna åtgärder till följd av lex Maria vid 
särskilt boende i Skutskär.

- IVO, beslut att avsluta ärende utan att vidta ytterligare åtgärder 
gällande tillsyn av vidtagna åtgärder till följd av lex Maria vid 
hemsjukvården i Älvkarleby kommun.

- IVO, beslut att avsluta ärende utan att vidta ytterligare åtgärder 
gällande tillsyn av vidtagna åtgärder till följd av lex Maria vid 
hemsjukvården i Älvkarleby kommun.

____________________
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