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Utbildnings- och omsorgsnämnden Sida
2017-10-10 2

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Anett Aulin (S)
Hans Wennberg (MP) §§ 108-122
Rose-Marie Westerholm (S)
Sigrid Bergström (V)
Mona Hansson (KV)
Sandra Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot
Tommy Jakobsson (S) Pernilla Friman (S)
Jan-Åke Olsson (S) Mikael Ybert (S)
Eva Sidekrans (M) Monica Lindeberg (M)
Agneta Lundgren (C) Kenneth Holmström (M)
Maj-Britt Jakobsson (SD) Kurt Törnblom (SD)
Jenny Dahlberg (S) § 123 Hans Wennberg (MP)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Katrin Jacobsson (S) §§
Jenny Dahlberg (S) §§ 108-122
Annemon Piper (KV) §§

Övriga deltagare
Namn Paragrafer Befattning
Agnetha Runberg 105, 111, 121, 123 IFO-chef

Claudia Forsberg 109 Teamchef för ensam-
kommande barn

Eva Skytt 111-114, 121, 123 Vård- och omsorgschef
Sandra Spjuth 111 Ekonom
Birgitta Palo Johansson 111 Ekonom

Caroline Sundström 121, 123 Teamchef försörjningsstöd 
och barn och familj

Ulrika Hjerpe Förvaltningschef
Gunvor Petterson Nämndsekreterare
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-10-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 108 Godkännande av dagordning

Beslut
Utsänd dagordning fastställs att gälla med följande ändring:

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

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-10-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 109 Ärende om asylsökande ensamkommande över 18 år 
kan bo kvar i Älvkarleby kommun

Diarienr
2017/93.133 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar enligt alternativ 2 och 4.
Beslutet gäller till och med 2018-02-06.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen och Vänsterpartiet meddelade i juni i år att de föreslår att 
avsätta ett tillfälligt kommunbidrag på 195 miljoner kronor i 
höständringsbudgeten. Genom tillskottet kan kommunerna låta 
ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i 
kommunen för att t.ex. avsluta pågående studier. Det är upp till varje 
kommun att avgöra hur de använder sina medel för gruppen 
ensamkommande asylsökande som fyller 18 år. 

Formellt beslut om att avsätta medel kommer att beslutas i samband med 
höständringsbudgeten och om föreslaget går igenom kommer utbetalning 
ske i december 2017. För Älvkarleby kommuns del innebär det att 
kommunen tilldelas ca 840 tkr för år 2017 och ca 420 tkr för år 2018. 
Kommunen kommer att tilldelas medel oavsett vilket beslut som fattas.

Teamchef Claudia Forsberg redovisar och informerar om ärendet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse från teamchef Claudia Forsberg, daterad 2017-09-15.
 Skrivelse med bakgrund, alternativ och konsekvenser gällande 

ensamkommande asylsökande över 18 år, daterad 2017-09-15.

____________________
Beslutet lämnas till
Förvaltningschef U Hjerpe
IFO-chef A Runberg
Teamchef C Forsberg
Ekonom S Spjuth
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-10-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 110 Revidering av delegationsordningen för utbildnings- 
och omsorgsnämnden

Diarienr
109/16.002 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att punkter 8.3 och 8.4 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 2016-12-06 § 138 att ändra 
delegationen, gällande beslut i fråga om omedelbart omhändertagande enligt 
§ 6, 1 och 2 LVU samt beslut att omedelbart omhändertagande ska upphöra 
enligt 9 § 3 st LVU, från Au, ordförande, vice ordf. och särskilt utsedd 
ledamot till arbetsutskott och ordförande.

Efter påpekande av Förvaltningsrätten behöver nämndens delegations-
ordning ändras enligt följande:
- I punkter 8.3 och 8.4 ändras delegat ”Arbetsutskott och ordförande” till 

delegat ”Arbetsutskottets ordförande och övriga ledamöter och ersättare i 
Au”.

Paragrafen justeras omedelbart.

____________________
Beslutet lämnas till
Förvaltningschef U Hjerpe
Socialjouren
IFO-chef A Runberg
Teamchef C Sundström
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-10-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 111 Mål och budget 2018 med plan för 2019-2021
Diarienr
2017/74.704 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens 
förslag till budgetfördelning 2018 mellan verksamheterna med möjlighet till 
revidering.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har tilldelat utbildnings- och omsorgsnämnden totalt 
422 537 tkr, i nettobelopp. Bruttobeloppet är 426 961 tkr, där igår ett 
effektiviserings-/besparingskrav på 1 %, det vill säga 4 424 tkr.

Utbildnings- och omsorgsnämnden behöver fatta ett tidigt beslut om budget-
fördelning så att beräkning av skolpeng kan påbörjas eftersom det finns krav 
på att meddela Älvboda friskola beloppet redan i december. 

Det är nettobeloppet som fördelas.
Utbildnings- och omsorgsförvaltningen föreslår följande fördelning mellan 
verksamheterna:

Förvaltning övergripande inkl. politik 7 600
Öronmärkta medel 2 087
Individ- och familjeomsorg 49 000
Vård och omsorg 145 000
Utbildningsverksamheten 195 500
Kostverksamheten 14 850
KunDa 8 500

Totalt 422 537

Ovanstående har beräknats utifrån en nationell jämförelse (schablon) och 
kompletterats med kända förändringar. Ytterligare beräkningar kommer att 
göras.
Förvaltningen vill särskilt betona att kommande års planerad ram för 
nämnden är särskilt åtstramad för år 2021. Den ramen kommer inte att täcka 
generella kostnadsuppräkningar. Därför är det synnerligen viktigt att 
nämnden redan nu fattar beslut om kostnadsminskningar som får effekt de 
kommande åren.

Beslutsunderlag
 Nämndernas delmål, mätetal och målvärde 2018.
 Budgetfördelning för år 2018.

____________________
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signatur
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signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutet lämnas till
Förvaltningschef U Hjerpe
Ekonomichef V Niemi
Ekonom S Spjuth
Ekonom B Palo Johansson
IFO-chef A Runberg
Vård- och omsorgschef E Skytt 
Kostchef M Niklasson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-10-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 112 Lagen om valfrihetssystem - förfrågningsunderlag och 
ersättningsnivåer

Diarienr
2017/87.739 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
fastställa utbildnings- och omsorgsförvaltningens förslag till ersättnings-
nivåer och förfrågningsunderlag.

Detta beslut ersätter utbildnings- och omsorgsnämndens beslut från 
2017-09-12 § 95.

Sammanfattning av ärendet
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutade 2017-09-12 § 95 att fastställa 
förvaltningens förslag till ersättningsnivåer och justeringar av förfrågnings-
underlaget samt att återremittera hela ärendet om Lagen om valfrihetssystem 
(LOV) till arbetsutskottet.

Beslutsunderlag
 Förfrågningsunderlag, Lagen om valfrihetssystem i Älvkarleby kommun 

med bilagor 1-6, daterat 2017-09-12. 

____________________
Beslutet lämnas till
Kommunfullmäktige
U Hjerpe
Ekonom S Spjuth
Vård- och omsorgschef E Skytt
IFO-chef A Runberg
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Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 113 Analys av biståndsbedömda timmar, 
konsekvensbeskrivning av utökad grundbemanning 
inom vård och omsorg

Diarienr
2017/35.739 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen och beslutar 
enligt förvaltningens förslag, att fortsätta med förhöjd grundbemanning och 
att göra en översyn av den långsiktiga planeringen.

Sammanfattning av ärende
Ärendet är en fråga för beredning i Au från Kenneth Holmström (M).

Arbetsutskottet beslutade 2017-04-18 § 81 att ge förvaltningen i uppdrag att 
ta fram en analys av biståndsbedömda timmar inom hemtjänsten och LSS 
jämfört med utfall utförda timmar. Dessutan att göra en konsekvens-
beskrivning av utökad grundbemanning inom vård och omsorg ställt i 
relation mot vikariekostnader motsvarande 70 helårsanställda.

Vård- och omsorgschef Eva Skytt redovisar och informerar om ärendet.
För den långsiktiga planeringen föreslår hon följande:
- En kartläggning av pensionsavgångar.
- En långsiktig kompetensförsörjningsplan.
- En strategisk plan för hur vi behåller utbildad personal inför de ökade 

rekryteringsbehoven från och med 2019 och framåt.
- Få ett helikopterperspektiv, hur stor vår förhöjda grundbemanning bör 

vara.

Beslutsunderlag
 Beviljad tid, utförd tid och vårdtyngd, fördjupning daterad 2017-09-25.
 Konsekvensbeskrivning från vård- och omsorgschef Eva Skytt, daterad 

2017-09-25.

____________________
Beslutet lämnas till
Vård- och omsorgschef E Skytt
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Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 114 Riktlinjer för skyddsåtgärder i kommunal vård
Diarienr
2017/88.730 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden fastställer riktlinjer för skyddsåtgärder i 
kommunal vård.

Sammanfattning av ärendet
Varje medborgare är enligt Regeringsformen grundlagsskyddad mot 
frihetsberövande och frihetskränkningar. 
Socialstyrelsens föreskrifter om förbud mot tvångsmedel inom somatisk 
långtidssjukdom och skyddsåtgärder för personer med demens i särskilda 
boendeformer för service och omvårdnad, upphörde att gälla den 15 juni 
2010. 
Äldre och funktionshindrade i kommunal vård och omsorg har rätt att känna 
trygghet i sitt boende.
Med bra kvalitet och systematiskt arbete i verksamheten ska man förebygga 
situationer där det finns risk för att någon utsätts för fara.

Riktlinjen baseras på: 
Meddelandeblad nr 2/2010 från Socialstyrelsen om Upphävda föreskrifter 
om tvångs- och skyddsåtgärder 
Föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder upphävda (SOSFS 1980:87 och 
SOSFS 1992:17), frågor och svar publicerat 2010-09-20 
Lag om skydd mot olyckor 2003:778
Svensk Författningssamling. Hälso-och sjukvård SFS 1982:763
Svensk Författningssamling. Regeringsformen SFS 1974:152

Till riktlinjen finns rutiner, checklista och blankett för beslut för att 
tydliggöra regler och ansvar och underlätta arbetet med att eliminera risker 
och ge trygghet.

Som ett led i Älvkarleby kommuns systematiska arbete att förebygga risker 
har riktlinjer för Skyddsåtgärder tagits fram. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Britta Gustavsson föreslår i 
tjänsteskrivelse nämnden besluta att fastställa förslaget till Riktlinjer för 
skyddsåtgärder i kommunal vård.

Beslutsunderlag
 Förslag till Riktlinjer för skyddsåtgärder i kommunal vård 
 Rutiner för bedömning av skyddsåtgärder
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från MAS Britta Gustavsson, 

daterad 2017-07-15.
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Barnperspektivet
Har inte varit aktuellt.

____________________
Beslutet lämnas till
Förvaltningschef U Hjerpe
Vård- och omsorgschef E Skytt
Områdeschefer
IFO-chef A Runberg
Kommunens hemsida
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Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 115 Delårsrapport för perioden januari-augusti 2017
Diarienr
30/16.704 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delårs-
rapport för perioden januari-augusti 2017.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Ulrika Hjerpe redovisar utkast till delårsrapport jan-aug 
2017.

Årsprognosen visar ett överskott om ca 448 tkr.

Att totala pronosen visar ett positivt resultat beror främst på att medel från 
Migrationsverket är väsentligt högre än tidigare aviserats, samt att medel 
kunnat föras över från 2016. En stor intäktspost är eftersökta momsmedel 
från 2013. Stora delar av dessa intäkter kommer inte nämnden till del 
kommande år. Underskott inom utbildningsverksamheten och vård och 
omsorg aviserades vid ingången av året. Insatser inom hemtjänsten har ökat 
väsentligt (beviljad tid ökade 11 % under juni-augusti, i förhållande till 
2016, ca 900 timmar). Ett omfattande ärende inom funktionshindrade-
omsorgen har tillkommit och sjukfrånvarokostnaderna är fortsatt höga. 
Inom utbildningsverksamheten är interkommunala ersättningar största skälet 
till underskottet. Vidtagna åtgärder visar inte tillräcklig effekt. För att klara 
av att ha en ekonomi i balans, utan de tillfälliga intäkterna, krävs omfattande 
minskningar av nämndens kostnadsnivå kommande år.

Beslutsunderlag
 Delårsrapport för perioden januari-augusti 2017.

____________________
Förvaltningschef U Hjerpe
Ekonom S Spjuth
Ekonom B Palo Johansson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
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signatur
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signatur
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signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 116 Delgivning av övriga paragrafer i arbetsutskottets 
protokoll 2017-09-25

Beslut
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll 2017-09-25 anses delgivna.

____________________
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signatur
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signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 117 Remiss, Kommunens städverksamhet i egen regi
Diarienr
2017/91.289 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till att Älvkarleby 
kommunen bedriver städverksamhet i egen regi. Nämnden ställer sig bakom 
förvaltningschefens yttrande med följande ändring och tillägg:
- Första punkten under rubriken ”Utbildnings- och omsorgsnämnden 

önskar lyfta fram följande fördelar…” tas bort.
- Tillägg under rubriken ”Att särskilt beakta om beslut fattas”: 

Utbildnings- och omsorgsnämnden vill särskilt framhålla att remissen 
som helhet föregår vad en kommande serviceenhet ska omfatta för 
verksamheter. Nämnden anser även att kostverksamheten ska kvarstå 
inom nämndens verksamhetsområde.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat en remiss om städverksamhet i 
egen regi till utbildnings- och omsorgsnämnden för yttrande.

Förvaltningschef Ulrika Hjerpe har tagit fram följande förslag som 
remissvar:

”Utbildnings- och omsorgsnämnden vill betona att en väl fungerande 
städverksamhet av yttersta vikt för verksamheterna. Nämndens ansvars-
områden, vård och omsorg, kostverksamhet, förskola och skola är några av 
de områden där följsamhet kring hygienrutiner, effektivitet och kvalitet i 
vissa fall kan vara livsavgörande och många gånger kan inverka väsentligt 
på de personer som är helt beroende av våra verksamheter. Brister i 
städverksamheten kan vara avgörande för om vi får utbrott under 
influensatider, särskilt avgörande för riskgrupper bland våra brukare och 
elever far illa. Brister inom städverksamhet kan även få avgörande 
konsekvenser för våra samhällsiktiga funktioner, om stora personalgrupper  
drabbas, t.ex. under influensatider. 

Städverksamheten är en viktig del, såväl som verksamheternas egna rutiner. 

Kvalitet och uppföljningskrav:
Oavsett om städverksamhet i kommunen bedrivs i extern eller i intern regi 
är det väsentligt att säkerställa att städverksamheten bedrivs i enlighet med 
upprättade städriktlinjer. Där ska framgå vilken kvalitet städningen ska 
upprätthålla. För vård och omsorg finns omfattande underlag beskrivet. 
Kvalitetskraven ska stå i relation till lokalernas hygienklassificering  och 
risknivå enligt Byggenskap och vårdhygien (BOV) samt Städning i vård-
lokaler (SIV). 
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Justerarens 
signatur
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Utdragsbestyrkande

Verksamheten ansvarar tillsammans med städorganisation (utförare) för att 
kvalitetsuppföljning avseende städning och rengöring sker med regel-
bunden frekvens. Uppföljning sker av samtliga områden inom verksam-
heten och inkluderar även de områden som verksamheten ansvarar för 
oavsett om utförare är service-/vård-/omsorgspersonal. Svensk standard 
(SS 627801:2012) är ett system för fastställande och bedömning av städ-
kvalitet. För att uppnå vårdhygieniskt acceptabel städkvalitet i verksam-
heter där vård och omsorg bedrivs behövs tilläggskrav till svensk standard. 

Även involvering och planering i dialog med verksamheterna är av största 
vikt. 

Utbildnings- och omsorgsnämnden önskar lyfta fram följande fördelar om 
städverksamheten bedrivs i egen regi:
 ökad möjlighet att erbjuda medarbetare heltider, om städverksamhet 

bedrivs i en tänkt serviceenhet (t.ex. attraktiv kommun, pågående arbete 
med den så kallade ”heltidsresan”, överenskommelse bl.a. mellan 
Sveriges kommuner och landsting och Kommunal)

 ökad möjlighet till flexibilitet, anpassning och påverkan  

Att särskilt beakta om beslut fattas:
 rätt kompetens och regelefterlevnad inom städverksamhet (omfattande 

och avancerade hygienregler och hygienrutiner)
 kvalitetsnivå
 plan uppföljning, rutiner, involvering verksamheterna (systematisk och 

årlig plan)
 tydliggjorda förväntningar 

Kostnader för verksamheten är givetvis något som är väsentligt för 
utbildnings- och omsorgsnämnden”.

Beslutsunderlag
 Förslag till remissvar från förvaltningschef Ulrika Hjerpe, daterat 

2017-10-08.

____________________

Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Förvaltningschef U Hjerpe
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UON § 118 Remiss om varumärkesplattformen Bilden av 
Älvkarleby kommun

Diarienr
2017/92.141 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till 
remissvar som sitt eget.

Sammanfattning av ärendet
Utbildnings- och omsorgsnämnden har möjlighet att lämna remissvar till 
kommunstyrelsens arbetsutskott senast 2017-1020. Nedan återges en 
sammanfattning av ärendet. (KS 2017/97.141) 

Det finns både en politisk vilja och efterfrågan från det lokala näringslivet 
att marknadsföra kommunen mer. I dagsläget måste det sägas att är 
kommun är okänd, även i regionen och vi förväxlas med kommuner såsom 
Älvdalen. Ett av de prioriterade områdena i Tillväxtstrategin 2015 - 2020 
är ”Bilden av Älvkarleby” det vill säga hur vi uppfattas och hur vi vill 
uppfattas av medborgare och vår omvärld. Det angavs att kommunen skulle 
utarbeta en varumärkesplattform.

För att kunna marknadsföra kommunen i olika sammanhang, krävs en 
gemensam grund som man kan utgå ifrån, oavsett om det gäller att vara 
arbetsgivare eller som säljare av tomter.
Detta är vad en varumärkesplattform är tänkt att vara, det vill säga en grund. 

Syftet är följande:
 förstärka mottagarens positiva bild av Älvkarleby kommun
 förändra uppfattningar som inte ligger i linje med hur vi vill upplevas
 etablera en plats i medvetandet hos personer utan direkta associationer 

eller bilder av

Älvkarleby kommun
Under 2016 anslogs drygt 100 tkr till arbetet som genomfördes med hjälp av 
en upphandlad konsult. Det gjordes en mediaanalys, tre workshops med 
kommunens chefer, näringslivet och kommunfullmäktige. Utifrån detta har 
plattformen och framförallt vårt varumärkeslöfte formulerats. Löftet är det 
som till stor del kommer att påverka hur vi kommunicerar och hur vi vill att 
bilden av oss ska uppfattas. Löftet är det ”det oväntade” och kan brytas ner i 
tre delar:
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Oväntat nära - Vårt läge tillsammans med utmärkta kommunikationer gör 
att vi kan nå staden och dess utbud på 13 minuter. Detta, tillsammans med 
utbyggd IT-infrastruktur, medför även att här kan människor leva och verka 
som en del i en modem värld. Men även närheten mellan människor som 
skapar en trygghet.

Oväntat vackert - Det vackra är kopplat till vår natur och vår plats, som är 
betydligt mer tillgänglig än hos andra. Vattnet har en viktig roll här.

Oväntat stolt - Stoltheten ligger i människan och dess mötesplatser, vårt 
föreningsliv och vår långa historia som kommun.

Utgångspunkten är att vi är okända, men att vi överaskar på ett positivt sätt. 
I kommunikation mot olika målgrupper, kan olika delarna ha olika tyngd. 
När vi marknadsför oss som arbetsgivare så kan man trycka på oväntat nära 
- både i form av att det är lätt och snabbt att ta sig till jobbet eller ett nära 
ledarskap med få chefsled. När vi kommunicerar till våra medborgare så kan 
man använda nära, vackert och stolt och tona ner det oväntade, eftersom
oftast så vet våra medborgare om våra styrkor, men ändå behålla vår röda 
tråd. Oväntat kan också användas som en förstärkare när vi gör något bra, 
exempelvis oväntat effektivt om vi pratar om våra handläggningstider för 
bygglov, oväntat tryggt när vi talar om vårt vård- och omsorgsboende, etc.

När varumärkesplattformen är beslutad så påbörjas arbetet med att 
förverkliga den.
Avdelningen för näringsliv, arbetsmarknad och integration kommer att köpa 
in roll-ups, utöka bildbanken med nya bilder som illustrerar det oväntade 
och samverka med andra förvaltningar när det gäller att ta fram eventuella 
broschyrer.

Beslutsunderlag
 Remiss om varumärkesplattformen Bilden av Älvkarleby kommun från 

kommunstyrelsens arbetsutskott, daterad 2017-09-14.
 Remissvar från förvaltningen, daterad 2017-10-08.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Ulrika 

Hjerpe, daterad 2017-10-08.

Barnperspektivet
 Inte i detta remissvar specifikt.

____________________
Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Förvaltningschef U Hjerpe
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UON § 119 Förslag till sammanträdesplan för år 2018

Beslut
Nämnden godkänner förslaget till sammanträdesplan för år 2018.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till sammanträdesplan för år 2018 redovisas.

Arbetsutskott Nämnd
23 januari 6 februari
20 februari 6 mars
27 mars 10 april
23 april 8 maj
29 maj 13 juni
19 juni (IFO-ärenden)
28 augusti 11 september
25 september 9 oktober
23 oktober 6 november
20 november 4 december

Beslutsunderlag
 Förslag till sammanträdesplan för år 2018.

____________________
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UON § 120 Delegationsbeslut för september månad 2017

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

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under september 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

___________________

19



Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-10-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 121 Lägesinformation från nämndens olika verksamhets-
områden

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Individ- och familjeomsorgen
IFO-chef Agnetha Runberg och teamchef Caroline Sundström:
- Artikel gällande familjehemsplacerade barn mellan 0-12 år.
- Projektet ”Praktiken” som försörjningsstöd haft tillsammans med 

Älvkarlebyhus har gått bra och de hoppas på en förlängning fast med 
färre deltagare.

- Läget på barn och familj är stabilt. En ny rekrytering börjar i januari 
2018.

- Uppföljning av placering institution/familjehem vuxna missbruk, 
uppföljning av utvecklingen av ekonomiskt bistånd och aktualiseringar 
avseende vuxna under perioden juni-september 2017.

- IFO-chef är även teamchef för biståndsenheten.
- Revisorerna kommer att besöka biståndsenheten.
- Inget nytt finns att rapportera vad gäller samordnad beställningscentral 

för färdtjänst.

Vård- och omsorg
Vård- och omsorgschef Eva Skytt:
- Previa är anlitade för att göra en riksbedömning av arbetsmiljön på 

Lillängen. 
- Två begäran enligt Arbetsmiljölagen 6:6a är gjord av kommunals lokala 

skyddsombud på Lillängen med anledning av lokaler samt en brukare.
- Flytten på Tallmon har gått bra.
- Den övergripande tidplanen av byggnationen av nya Tallmon ser ut att 

hålla.
- Områdeschefer och biståndshandläggarna kommer att utbildas i IBIC 

(Individens behov i centrum). Utbildningen kommer att köpas av Gävle 
kommun.

___________________

20



Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-10-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 122 Information och allmän rapportering från uppdrag i 
nämndens räkning

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Hans Wennberg (MP) informerar att samråd har hållits på Sörgärdet och att 
anteckningar kommer att delges nämnden på nästa sammanträde.

Sigrid Bergström (V) påminner om samråd för Skutskärs förskolor som 
kommer att hållas 2017-10-24.

___________________
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UON § 123 Rapporter och meddelanden
- Uppföljning av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott och nämnd
- Årsplanering 2017
- Körapport för förskolor
- Körapport för boenden
- Rapport angående tillsynsverksamheten enligt alkohol- och tobakslagarna 

oktober 2016 – september 2017
- Lägesrapport för Nätverkshuset 2017-10-05
- Uppföljning av placering institution/familjehem vuxna missbruk och 

uppföljning av utvecklingen av ekonomiskt bistånd.

_____________________
Meddelanden från förvaltningen:
- Rekrytering av skolchef pågår.
- Fd förskolechef Anneli Freme utför uppdrag för skolchefen.
- Christina ”Stina” Norelius är anställd som ny förskolechef för Trillingboda 

och Vinkelboda.
- Två rektorer är planerade att gå i pension våren 2018.
- Utbildningssidan har tagit fram en rutin för att söka extra medel.
- Skolverket har beslutat att bevilja Älvkarleby kommun statsbidrag för 

Lärarlönelyftet för 2017-01-01- -2018-06-30 med 790 964 kronor.
- Skolinspektionen beslutar att avsluta tillsynen avseende Älvskolan då 

påtalade brister avhjälpts.
- Redovisning av vidtagna åtgärder avseende Älvskolan från rektor Evabritt 

Säfström.
- Skolinspektionen beslutar att avsluta tillsynen avseende Komvux då 

påtalade brister avhjälpts.
- Skolinspektionen, godkännande av Nordens teknikerinstitut AB som 

huvudman för gymnasieskola vid NTI-gymnasiet i Gävle.
- Skolinspektionen avslår Thoréngruppens ansökan om godkännande som 

huvudman för gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet i Gävle avseende 
utökning av program.

- Skolinspektionen avslår Lärande i Sverige AB:s ansökan om godkännande 
som huvudman för gymnasieskola vid Realgymnasiet i Gävle avseende 
utökning av program.

- Redovisning till Arbetsmiljöverket med anledning av inspektionsmeddelande 
efter inspektion av alla första linjens chefer (sju områdeschefer). Nämnden 
riskerar vite med anledning av lokalerna på Lillängen.

- IVO:s beslut att avsluta ärendet gällande tillsyn av hem för vård eller boende 
(HVB) för barn och unga vid Vega Skutskär i Älvkarleby kommun.

- IVO:s beslut att avsluta ärendet utan att vidta några ytterligare åtgärder 
gällande anmälan enligt lex Maria från vård- och omsorg om allvarlig 
vårdskada vid hemtjänsten i Skutskär.
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- IVO:s beslut att avsluta ärendet utan att vidta några ytterligare åtgärder 
gällande anmälan enligt lex Sarah från utbildnings- och omsorgsnämnden 
avseende hemtjänsten i Skutskär.

- IVO:s beslut att avsluta ärendet gällande återrapportering av vidtagna 
åtgärder gällande beslut om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
vid Gläntorna HVB i Älvkarleby.

____________________
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