
Utdragsbestyrkande

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

Datum: 2016-05-31 

Tid: 09.00-12.15

Justering
Plats: Kommunhuset, Skutskär

Datum: 2016-06-02

Paragrafer: 77-94

Sekreterare:

Gunvor Pettersson

Ordförande:

Anett Aulin

Justerare:

Sigrid Bergström Maj-Britt Jakobsson

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

Sammanträdesdatum 2016-05-31
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

Underskrift
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Utbildnings- och omsorgsnämnden Sida
2016-05-31 2

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Anett Aulin (S)
Hans Wennberg (MP)
Pernilla Friman (S)
Rose-Marie Westerholm (S)
Sigrid Bergström (V)
Monica Lindeberg (M)
Sandra Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot
Inger Ericsson (S) Mikael Ybert (S)
Agneta Lundgren (C) Kenneth Holmström (M)
Annemon Piper (KV) Mona Hansson (KV)
Maj-Britt Jakobsson (SD) Kurt Törnblom (SD)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Jenny Dahlberg Jönsson (S)
Inga Engman (SD)

Övriga deltagare
Namn Paragrafer Befattning
Agnetha Runberg 78, 94 IFO-chef
GunnMari Nordström 80,81,92,93 Skolchef
Eva Skytt 82-84 Vård- och omsorgschef
Anna-Carin Sjöström 92 Ungdomskonsulent
Rasmus Axman 92 Ungdomskonsulent
Annelie Björk 93 Skolkurator
Matilda 93 Elev på Rotskärsskolan
Ulrika Hjerpe Förvaltningschef
Gunvor Petterson Nämndsekreterare
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Utbildnings- och omsorgsnämnden Sida
2016-05-31 3

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Jacob Sandqvist Kommunsekreterare

Christina Bejerfjord Utredningssekreterare samhälls-
byggnadsnämnden

Annelie Joelsson Administratör/Vägledare
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-05-31

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 77 Godkännande av dagordning
Utsänd dagordning fastställs att gälla med följande ändringar och tillägg;

 Punkt nr 5, anmälan av nya frågor för beredning i Au, utgår då det inte 
fanns några ny frågor.

 Punkt nr 17, utökning av försörjningsstödsgruppen med en social-
sekreterare, utgår då förvaltningschefen har delegation på detta.

Tillkommer:
 Information om PhotoVoice

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-05-31

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 78 Anmälan av ordförandebeslut

Beslut
Samtliga ärenden anses anmälda.

Sammanfattning av ärendet
1. Anmälan om beslut enligt 11 § LVU gällande omplacering till annat hem 

av xxx har skett 2016-05-09.
Beslutet taget av Anett Aulin.

2. Anmälan om beslut enligt 11 § LVU gällande omplacering till annat hem  
av xxx har skett 2016-05-19.
Beslutet taget av Anett Aulin.

3. Anmälan om beslut enligt 11 § LVU gällande omplacering till annat hem 
av xxx har skett 2016-05-19.
Beslutet taget av Anett Aulin.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-05-31

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 79 Svar på frågor ställda vid tidigare nämnd
Diarienr
49/16.295

26/16.290

Lokaler för socialtjänsten
Arbetsutskottet  beslutar att förvaltningen får i uppdrag att gå vidare med 
utredningen och ärendet får  ingå i den pågående utredningen om 
förvaltningens hela lokalbehov.

Lokaler inom utbildning
Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en lösning utifrån 
behoven.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-05-31

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 80 Regler och riktlinjer för skolskjuts, elevresor och 
inackorderingsstöd

Diarienr
132/13.003 Beslut

Nämnden beslutar enligt skolchef GunnMari Nordströms förslag att;
1. Överlämna bifogad kostnadsredovisning till kommunstyrelsen.
2. Föreslå kommunstyrelsen att med denna komplettering skicka det tidigare 

redovisade förslaget till ”Regler och riktlinjer i Älvkarleby kommun för 
skolskjuts, elevresor och inackorderingsstöd” vidare till kommun-
fullmäktige för antagande.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har återremitterat ett förslag från utbildnings- och 
omsorgsnämnden om ”Regler och riktlinjer i Älvkarleby kommun för 
skolskjuts, elevresor och inackorderingsstöd”. Detta med anledning av att 
kommunstyrelsen vill ”få belyst vilka ersättningar som är lagstadgade och 
vilka som kommunen frivilligt erbjuder, samt att alla poster är 
kostnadssatta”.

Utredare Erik Klippmark lämnar en redovisning av de delar i förslaget som 
skulle kunna kallas för frivillaga åtaganden från kommunens sida. Det vill 
säga olika former av skolskjuts, ersättningar för elevresor och 
inackorderingsstöd som skollagen (2010:800) eller lag (1991:1110) om 
kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor inte reglerar alls eller 
inte reglerar i detalj.

Skolchef GunnMari Nordström föreslår nämnden besluta att;
1. överlämna bifogad kostnadsredovisning till kommunstyrelsen.
2. föreslå kommunstyrelsen att med denna komplettering skicka det tidigare 

redovisade förslaget till ”Regler och riktlinjer i Älvkarleby kommun för 
skolskjuts, elevresor och inackorderingsstöd” vidare till kommun-
fullmäktige för antagande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från skolchef GunnMari 

Nordström, daterad 2016-05-06.
 Kostnadsredovisning av de delar i förslaget som skulle kunna kallas för 

frivilliga åtaganden från kommunens sida. Utredare Erik Klippmark 
kommunstyrelsens förvaltning, daterad 2016-05-10.

Barnperspektivet
Till ärendet har skolchef G Nordström beaktat konsekvenser om barns bästa. 
De frivilliga åtaganden kommunen medverkar till innebär en kvalitets-
höjning för berörda barn/elever vilket bland annat ökar tryggheten och 
minskar utanförskapet.
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-05-31

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen
Skolchef G Nordström
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-05-31

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 81 Slutrapport SKL:s matematiksatsning PISA
Diarienr
48/12.611 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Älvkarleby kommun har under åren 2012-2016 deltagit i Sveriges 
Kommuner och Landstings, SKL, matematiksatsning PISA 2015 med syfte 
att förbättra matematikresultaten och att Sverige ska prestera bättre resultat i 
PISA-mätningen 2015. Förutsättningen för att delta i satsningen har varit att 
alla nivåer av personal och politiker i kommunen medverkat.
Kommunen har provat sin egen styrning och ledning utifrån tre områden:
- Gemensam ledning
- Gemensam syn
- Gemensamma rutiner

Skolchef GunnMari Nordström redovisar slutrapporten och sammanfattar 
Älvkarleby kommuns resultat, effekter och erfarenheter utifrån satsningen. 

Beslutsunderlag
 Slutrapport SKL Matematik PISA 2015.
 Tjänsteskrivelse från skolchef GunnMari Nordström, daterad 2016-05-11.

____________________

9



Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-05-31

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 82 Subventionering för boende på Pukslagarvägen i 
Bomhus

Diarienr
28/15.293 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att;
1. Samtliga kommuninnevånare på Pukslagarvägen får en fortsatt 

subventionering av hyran i enlighet med tidigare beslut. Även de som inte 
bott på Östangård. Beslutet gäller fram tills att Älvkarleby kommunen har 
ett nytt äldreboende att erbjuda.

2. De som väljer att bo i parlägenhet subventioneras upp till kostnad för en 
enkellägenhet, men får själva stå för hela hyreskostnaden därutöver.

Sammanfattning av ärendet
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutade 2016-03-29 § 148 att ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda ärendet vidare gällande subventionering 
av boende i parlägenhet på Pukslagarvägen.

Utredare Erik Klippmark ger, i skrivelse, en sammanfattande bild av de 
alternativa lösningar som presenterats i ärendet om subventionering av hyror 
på Pukslagarvägen i Bomhus.

Kommunen köper drygt trettio platser på Attendo Pukslagarvägens vård- 
och omsorgsboende i Bomhus. Detta med anledning av att boendet på 
Östangård fått utrymmas på grund av mögelskador. Kommunfullmäktige 
beslutade i juni 2015 att kommunen ska subventionera mellanskillnaden 
mellan den hyra som de boende skulle ha haft på kommunens egna boenden 
och den högre hyran som gäller för boendet på Pukslagarvägen.
I beräkningen av mellanskillnaden tas hänsyn till eventuella bostadstillägg. 
Hyressubventionen ska enligt fullmäktiges beslut gälla tills det att platser 
kan erbjudas inom kommunen.

Utbildnings- och omsorgsnämnden tog i oktober 2015 beslut om att köpa 
ytterligare fem platser på Pukslagarvägen. Förvaltningen har därefter lyft 
upp ett par frågeställningar till nämnden om den fortsatta hanteringen av de 
subventionerade hyrorna: Ska hyressubventionen gälla samtliga kommun-
invånare som flyttar till Pukslagarvägen eller enbart de som tidigare bodde 
på Östangård? Hur ska de som väljer att bo i parlägenhet istället för 
enkellägenhet subventioneras?

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Eva Skytt, daterad

 2016-04-26.
 Sammanfattning av alternativa lösningar från utredare Erik Klippmark, 

daterat 2016-05-10.
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-05-31

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutet lämnas till
Förvaltningschef U Hjerpe
Vård- och omsorgschef E Skytt
Ekonomichef V Niemi
Ekonom A Backström
Administratör K Thorsell
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-05-31

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 83 Sjukskrivningstalet inom äldreomsorgen
Pärm i arkivet

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Mikael Ybert (S) anmälde en fråga för beredning till arbetsutskottet på 
nämndens möte 2015-05-12 där han frågar om det finns någon 
handlingsplan för hur man får ner sjuktalet, om företagshälsan är inkopplad 
och vad deras åsikt är.

Arbetsutskottet beslutade 2015-08-25 § 137 att ge förvaltningen i uppdrag 
att ta fram siffror över sjukskrivningstalet. 

Vård- och omsorgschef Eva Skytt ger en sammanfattning av ärendet:
Vård och omsorg har en hög sjukfrånvaro, framför allt under perioden 
januari-mars. Under 2015 inleddes ett arbete i hemtjänstgrupperna där 
Previa strukturerat träffar med medarbetare och chefer för samtal enligt en 
modell. Psykolog från Previa har även träffat medarbetare på såväl individ- 
och gruppnivå. I maj 2016 är sjukfrånvaron fortfarande hög, trots att den 
gått ner ca 2 % och fortsatta åtgärder är viktiga.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse med redovisning av sjukfrånvaron från vård- och 

omsorgschef Eva Skytt, daterad 2016-05-02.

____________________
Beslutet lämnas till
Vård- och omsorgschef E Skytt
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-05-31

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 84 Vård- och omsorgscollege, medfinansiering och 
samordning

Diarienr
54/16.739 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att delta i en medfinansiering 
för processledarfunktion på 100 % för VOC-college.

Sammanfattning av ärendet
En processledarfunktion på 100 % för vård- och omsorgscollege finansieras 
dels via en årlig avgift för samtliga aktörer, därutöver via offentliga medel 
fördelat mellan kommunerna, utifrån befolkningsmängd och Region 
Gävleborg. År 2016 är kostnaden för Älvkarleby kommun 35 470 kronor.

Vård- och omsorgschef Eva Skytt föreslår nämnden besluta att delta i en 
medfinansiering för en processledarfunktion på 100 % för vård- och 
omsorgscollege.

Beslutsunderlag
 PM Hållbar drift av College-koncepten i länet, Vård- och omsorgscollege
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från vård- och omsorgschef Eva 

Skytt.

____________________
Beslutet lämnas till
Vård- och omsorgscollege Gävleborg
Vård- och omsorgschef E Skytt
Ekonom A Backström

13



Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-05-31

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 85 Medfinansiering av processledarfunktion för 
teknikcollege Gästrikland

Diarienr
55/16.612 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att Älvkarleby kommun 
medfinansierar en gemensam processledarfunktion för Teknikcollege 
Gästrikland och Teknikcollege Hälsingland med 41 313 kr per år. 
Finansiering sker ur befintlig ram.

Sammanfattning av ärendet
Teknikcollege är en form av kvalitetsstämpel på utbildningar där 
kommuner, utbildningssamordnare och företag samverkar för att öka 
attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom 
ett när samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar 
så att det passar industrins framtida behov.

För att säkerställa drift, samordning och utveckling av College-
verksamheterna behövs processledarfunktioner. En processledarfunktion är 
också ett krav för att få vara en certifierad region inom Teknikcollege. 
Processledaren har till uppgift att samordna och utveckla verksamheterna, 
att likna en organisatorisk utveckling, utifrån regionala och lokala mål. 
Fram tills nu har dessa tjänster finansierats via projektmedel från Region 
Gävleborg, vissa kommuner och för Teknikcollege Gästrikland har process-
ledaren varit projektanställd av Sandvikens kommun. Projektmedlen tar 
dock slut 2016-09-30 och en ny finansiering krävs om man vill fortsätta ha 
industriutbildningar av hög kvalité i regionen.

En gemensam processledarfunktion för Teknikcollege Gästrikland och 
Teknikcollege Hälsingland på 100 % föreslås finansieras dels via en årlig 
avgift för samtliga aktörer, därutöver via offentliga medel fördelat mellan 
kommunerna, utifrån befolkningsmängd vilket innebär 41 313 kr per år för 
Älvkarleby kommun.

Näringslivschef Martin Andaloussi föreslår i tjänsteskrivelse nämnden 
besluta att Älvkarleby kommun medfinansierar en gemensam process-
ledarfunktion för Teknikcollege Gästrikland och Teknikcollege Hälsingland 
med 41 313 kr per år. Finansiering sker ur befintlig ram.

Beslutsunderlag
 PM Hållbar drift av college-koncepten i länet, Teknikcollege
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från näringslivschef Martin 

Andaloussi, daterad 2016-04-26.
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-05-31

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Barnperspektivet
 Förslaget skapar bättre förutsättningar för gymnasieungdomar att komma 

ut på arbetsmarknaden.

____________________
Beslutet lämnas till
J Asplund, Teknikcollege
Skolchef G Nordström
Näringslivschef M Andaloussi
Ekonom M Matsson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-05-31

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 86 Internkontrollplan för utbildnings- och 
omsorgsnämnden

Diarienr
57/16.700 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa internkontroll-
planerna för utbildning, vård och omsorg samt individ- och familjeomsorg.

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 
kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ska 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 Kf 2001-02-14
§ 219) samt ”Riktlinjer avseende tillämpning av intern kontroll”, ÄKF 
2009:1 (antagen 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:
 att sannolikheten är hög för att något oönskat ska hända och
 att det uppstår konsekvenser om det oönskade händer

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

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Ulrika 

Hjerpe, daterad 2016-05-30.
 Internkontrollplan för utbildnings- och omsorgsnämnden, daterad 

2016-05-14.

Barnperspektivet
Beslutet har en stor påverkan på barnperspektivet.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-05-31

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutet lämnas till
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef U Hjerpe
Skolchef G Nordström
Vård- och omsorgschef E Skytt
IFO-chef A Runberg
Kostchef M Niklasson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-05-31

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 87 Remiss, utredning av integrationsenheten
Diarienr
118/15.130 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden tillstyrker kommunstyrelsens förslag att 
hela AMI flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-13 § 56 att skicka nytt förslag 
gällande flytt av hela verksamheten AMI från samhällsbyggnadsnämnden 
till kommunstyrelsen på remiss till utbildnings- och omsorgsnämnden.

Förvaltningschef Ulrika Hjerpe informerar om ärendet.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen 2016-04-13 § 56. 

____________________
Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-05-31

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 88 Tertialrapport för perioden januari-april 2016 
Diarienr
80/15.704 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Ulrika Hjerpe redovisar tertialrapport för perioden januari-
april 2016.

Prognosen visar en avvikelse mot budget med 3 953 tkr.

Beslutsunderlag
 Tertialrapport för utbildnings- och omsorgsnämnden januari-april 2016

____________________
Beslutet lämnas till
Förvaltningschef U Hjerpe
Ekonom M Matsson
Ekonom A Backström
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-05-31

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 89 Delgivning av övriga paragrafer i arbetsutskottets 
protokoll 2016-05-17

Beslut
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll 2016-05-17 anses delgivna.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-05-31

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 90 Beslut om revidering av riktlinjer för avgiftssystemet 
inom vård- och omsorgsverksamheten

Diarienr
83/15.706 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att revidera riktlinjerna för 
avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten i enlighet med vård- 
och omsorgschefens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgschef Eva Skytt föreslår i tjänsteskrivelse att gällande 
riktlinjer gällande taxor och avgifter inom vård- och omsorg revideras i 
enlighet med kommunfullmäktiges beslut om ny maxtaxa. 
Den innebär en förändring av summan för hemtjänstens maxtaxa enligt 
socialtjänstlagens 5 §. Förändringen är beslutad att träda i kraft 2016-07-01.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från vård- och omsorgschef Eva 

Skytt, daterad 2016-05-23.
 Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-27 § 33 om taxor för utbildnings- 

och omsorgsnämnden.
 Riktlinjer för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten.

____________________
Beslutet lämnas till
Vård- och omsorgschef E Skytt
Ekonom A Backström
Administratör K Thorsell
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UON § 91 Delegationsbeslut för april 2016
Pärm:
Delegation 
2016

Beslut
Redovisningen av delegationsbesluten för april 2016 godkänns och läggs till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under april 2016.

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

Vård- och omsorg
7. Biståndsbeslut
8. Färdtjänst och Riksfärdtjänst
9. LSS
10. Bostadsanpassningsbidrag 

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

___________________
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UON § 92 Information från ungdomskonsulenter

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Ungdomskonsulenter Rasmus Axman och Anna-Carin Sjöström informerar 
om vad deras arbete som ungdomskonsulenter innebär. 

- Älvkarleby kommun deltar i projektet #jagmed. 
Målet är att fler ungdomar ska gå färdigt sin gymnasieutbildning eller 
komma in på arbetsmarknaden.
När ungdomar hoppar av gymnasiet hamnar de lätt i utanförskap och 
arbetslöshet. Projektet #jagmed är till för att ge dem som är mellan 16 
och 20 år, stöd att stanna kvar på sin utbildning. Om ungdomen avbrutit 
sina gymnasiestudier kan den få stöd i att ta upp studierna på nationellt 
program. De kan också hjälpa till att hitta andra studievägar.
Uppsala län är en av fem regioner som fått totalt 63 miljoner kronor från 
Europeiska Socialfonden att dela på. Pengarna ger kommunen möjlighet 
att hjälpa fler ungdomar att fullfölja sina studier.

Projektet #jagmed pågår till och med hösten 2018.

- Hur arbetet med kommunens aktivitetsansvar fortlöper. Hur många 
ungdomar de har kontakt med och vilka olika aktiviteter som 
ungdomarna deltar i.

- Vad innebär KAA? Enligt skollagen ska kommunen hålla sig informerad 
om hur ungdomar i kommunen är sysselsatta. Det gäller dem som;

- har gått färdigt grundskola eller grundsärskola, 
- inte fyllt 20 år, 
- aldrig börjat eller som har hoppat av utbildning på gymnasiet, gymnasie-

särskola eller liknande utbildning.

_____________________

23



Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-05-31

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 93 Information om projektet PhotoVoice

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Skolkurator Annelie Björk och elev Matilda Norling informerar om 
PhotoVoice. Det är ett projekt som en grupp bestående av fem flickor från 
årskurs nio deltagit i och som är tänkt att vara elevernas röster då det är dom 
som är sakkunniga.
Projektet innebär eleverna fotograferat olika miljöer i skolan som de 
upplever som bra eller dåliga. Därefter valde de ut olika foton som de sedan 
presenterade med korta texter till som förklaring. 
De gjorde även affischer om bra och dåliga miljöer samt om HBTQ-frågan.

____________________
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UON § 94 Rapporter/Meddelanden
- Uppföljning av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott och 

nämnd
- Årsplanering 2016
- Körapport för förskolor
- Körapport för boenden
- Minnesanteckningar från Bodaskolans samrådsmöte 2016-05-11
- Minnesanteckningar från Rotskärsskolan F5 och 6-9:s samrådsmöte 

2016-02-22.
- Minnesanteckningar från Sörgärdets skolas samrådsmöte 2016-04-26.
- Minnesanteckningar från Rotskärsskolan F5 och 6-9:s samrådsmöte.
- Sigrid Bergström informerar från samråd på Bodaskolan.
- Pernilla Friman informerar från samråd på Rotskärsskolan och från 

IKTU-möte.
- Information om icke verkställda beslut kvartal 1 år 2016 från MAS Britta 

Gustavsson.

Meddelanden från förvaltningen
Ulrika Hjerpe:
- Uppdatering av läget på Tallmon.
- Rekrytering av ny skolchef pågår. Det är 7 personer som är uttagna till 

anställningsintervju.
- Protokoll från Landstinget i Uppsala län gällande utveckling av förstärkt 

hemsjukvård med mobila team.
- Uppsala kommun, utvärdering av gemensam överförmyndarnämnd inom 

Uppsala län.
- Information från Älvboda Friskola att de skickat fråga till Friskolornas 

Riksförbund gällande elevpeng för nyanlända elever.
- Kommunfullmäktige 2016-04-27 § 32, beslut om att anta förslag till ny 

kopieringstaxa.
- Kommunfullmäktige 2016-04-27 § 43, beslut om att bevilja ansvars-

frihet för utbildnings- och omsorgsnämnden med hänvisning till 
motiveringen i Revisionsberättelse 2015, Älvkarleby kommun.

- Kontrollrapport från bygg- och miljökontoret gällande inspektion i köket 
på Sörgärdets skola.

- Inspektionen för vård och omsorg, IVO, beslut att avsluta ärende gällande 
tillsyn av korttidsboende avseende bland annat samverkan och kompetens 
vid Tallmons korttidsboende, dnr 8.5-37996/2015.

- IVO, beslut att avsluta ärende gällande anmälan enligt Lex Maria 
avseende brister i läkemedelshanteringen, dnr 8.1.1-8221/2016.

- IVO, beslut att avsluta ärende gällande tillsyn av hem för vård eller 
boende (HVB) för barn och unga vid Vega i Älvkarleby kommun, 
dnr 8.4.2-2537/2016.
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- IVO, beslut att avsluta ärende gällande tillsyn av hem för vård eller 
boende (HVB) för barn och unga vid Gläntorna HVB i Älvkarleby 
kommun, dnr 8.4.2-4732/2016.

- Yttrande från M Thunberg gällande förslag till flytt av Tallkottens 
förskola samt svar från skolchef G Nordström.

Agnetha Runberg:
- Lägesbeskrivning på IFO, barn och familj. Två nyanställda har börjat där 

och 5 tjänster till finns ute på annons.
- IVO har fortfarande ärendet gällande inspektionen på barn och familj 

öppet och de återkommer på inspektion våren 2017.
- Nytt samarbete mellan IFO-Skolan innebär bland annat att gemensamma 

utbildningar 1 gång/termin ska hållas och att varje skola ska få en egen 
socialsekreterare som kontaktperson.

- En uppdragslista med personalens behov ska göras och redovisas för 
förvaltningschef.

____________________
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