
Utdragsbestyrkande

Protokoll för Utbildnings- och omsorgsnämnden
Plats: KunDa, Centralgatan 10 A, Skutskär

Datum: 2019-04-09 

Tid: 09.00-13.30

Justering
Plats: Kommunhuset, Skutskär

Datum: 2019-04-11

Paragrafer: 68-102

Sekreterare:

Gunvor Pettersson

Ordförande:

Jenny Dahlberg

Justerare:

Michaela Steadson Kurt Törnblom

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

Sammanträdesdatum 2019-04-09
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

Underskrift
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Utbildnings- och omsorgsnämnden Sida
2019-04-09 2

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Jenny Dahlberg (S)
Jan-Åke Olsson (S)
Mikael Ybert (S) 68-77, 98-99
Gunn Johansson (C)
Agneta Lundgren (C)
Michaela Steadson (V)
Eva Sidekrans (M) 68-100
Mona Hansson (KV)
Marianne Nygren (KD)
Kurt Törnblom (SD)

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot
Maj-Britt Jakobsson (SD) Sandra Andersson (SD)
Rose-Marie Westerholm (S) 78-97, 100-102 Mikael Ybert (S)
Anna Högberg (M) 101-102 Eva Sidekrans (M)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Björn Larsson (S) 68-77, 98-99
Rose-Marie Westerholm (S) 68-77, 98-99
Britta Gustavsson (S)
Mujo Ahmic (C)
Anna Högberg (M) 68-100
Annemon Piper (KV)
Maj-Britt Jacobsson (SD)
Glenn Grylin (SD)
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Utbildnings- och omsorgsnämnden Sida
2019-04-09 3

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Övriga deltagare 
Namn 
Jenny Mattsson Tenser
Lena Andersson Andalibi
Tore Tällberg 
Eva Hansson 

xxx 

Paragrafer Befattning
73 Familjerättssekreterare
77 Verksamhetschef för elevhälsan
98 Lokalsamordnare
99 Rektor KunDa

Facklig representant för 
kommunal

Ulrika Hjerpe
Förvaltningschef för vård och 
omsorg & individ- och familje-
omsorgen

Per-Anders Olsson Tf Förvaltningschef för 
utbildning

Gunvor Petterson Nämndsekreterare
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-04-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 68 Godkännande av dagordning

Beslut
Utsänd dagordning fastställs att gälla med följande tillägg.

 Rutin på nämndsmöten.

___________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-04-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 69 Anmälan av nya frågor för beredning i Au: Kostpolicy 
och matsvinn

Diarienr
2019/56.622 Beslut

Ärendet behandlas på arbetsutskottets sammanträde 2019-04-23.

Sammanfattning av ärendet
Mona Hansson (KV):
Kommunens Väl önskar veta hur man gör för att komma åt matsvinnet. Hur 
stort är svinnet? ”På varje skola”.

Beslutsunderlag
  Anmälan av ny fråga för beredning i Au från Mona Hansson (KV), 

daterad 2019-04-09.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-04-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 70 Anmälan av nya frågor för beredning i Au: Post till 
nämnden

Diarienr
2019/57.700 Beslut

Ärendet behandlas på arbetsutskottets sammanträde 2019-04-23.

Sammanfattning av ärendet
Eva Sidekrans (M): Varför får inte nämnden eller Au ta del av posten som 
är adresserad till nämnden? T ex kritik eller anmärkningar från IVO.

Beslutsunderlag
 Anmälan av ny fråga för beredning i Au från Eva Sidekrans (M), 

daterad 2019-04-09.

____________________

6



Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-04-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 71 Anmälan av nya frågor för beredning i Au: 
Delegationsbeslut i Utbildnings- och omsorgs-
nämndens arbetsutskott

Diarienr
2019/58.002 Beslut

Ärendet behandlas på arbetsutskottets sammanträde 2019-04-23.

Sammanfattning av ärendet
Eva Sidekrans (M): Den 19/2 2019 fattade Au beslut som innebär kostnader 
som ej är budgeterade. 
- Hur ser delegationsordningen ut för Au? 
- Vilka beslut får de fatta?

Beslutsunderlag
 Anmälan av ny fråga för beredning i Au från Eva Sidekrans (M), 

daterad 2019-04-09.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-04-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 72 Anmälan av ordförandebeslut

Beslut
Ärendena anses anmälda.

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

skett 2019-03-06.
Beslutet taget av Jenny Dahlberg.

2. Beslut enligt 11 § LVU avseende hur vården ska ordnas och var den unge 
ska vistas.
Beslutet som fattats avser placering enligt 11 § LVU med anledning av 
omplacering till annat familjehemhem för xxx.
Beslutet taget 2019-04-05 av Jenny Dahlberg.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-04-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 73 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 §  
1 punkten Föräldrabalken

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar med stöd av 2 kap. 7 § 1 
punkten Föräldrabalken att lägga ner faderskapsutredningen gällande 
xxx med villkoret att ärendet kan öppnas upp om ny information inkommer 
till familjerätten.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 
1 punkten Föräldrabalken gällande xxx.

Beslutsunderlag
  Ärendeblad A, daterat 2019-03-05.

Handläggare: Familjerättssekreterare Jenny Mattsson Tenser.

____________________
Beslutet lämnas till
Vårdnadshavare
Individ- och familjeomsorgen
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-04-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 74 Förslag att åter pröva frågan om utökad stödboende-
verksamhet vid Vega

Diarienr
2019/16.759 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att anse skrivelsen från 
oppositionen, daterad 2019-03-07, för besvarad.

Reservationer
Marianne Nygren (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
tilläggsyrkande.

Eva Sidekrans (M) reserverar sig mot beslutet att inte återremittera ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Skrivelse, daterad 2019-03-07 har inkommit från Eva Sidekrans (M), 
Marianne Nygren (KD), Annemon Piper (KV), Sandra Andersson (SD) och 
Maj-Britt Jakobsson (SD) angående nämndens beslut att utöka stödboende-
verksamheten Vega till att även gälla placeringar som inte enbart är 
ensamkommande unga, utan att även ungdomar som socialtjänsten, barn och 
familj, bedömer vara i behov av stödboende.

I skrivelsen yrkar/kräver ovanstående ledamöter och ersättare följande:
 Att ett extra nämndsmöte kallas samman.
 Att nämnden får kompletterande handlingar som redovisar utbildning, 

kompetens och befogenheter för personalen för att åter ta ställning i 
ärendet.

Förvaltningen anser att de frågor som lyfts i skrivelsen i allt väsentligt ryms 
inom Utbildnings- och omsorgsnämndens beslut från 2019-03-05 och att 
skrivelsen genom detta får anses vara besvarad.

Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Sidekrans (M) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för 
vidare utredning och djupare information.

Marianne Nygren (KD) yrkar att som tillägg till arbetsutskottets förslag 
beslutar nämnden att stödboendet ska gälla för unga över 18 år.

Jenny Dahlberg (S) yrkar att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag att anse skrivelsen från oppositionen, daterad 2019-03-07, för 
besvarad.
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-04-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden ställer Jenny Dahlbergs yrkande mot Marianne Nygrens 
tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt Jenny Dahlbergs 
yrkande.

Omröstning begärs 
Följande omröstningsordning godkänns:
Ja-röst för Jenny Dahlbergs yrkande.
Nej-röst för Marianne Nygrens tilläggsyrkande. 

Omröstningen resulterar i 6 ja-röster och 5 nej-röster vilket innebär att 
nämnden beslutar enligt Jenny Dahlberg yrkande. Se omröstningsbilaga 
(omröstning 1).

Ordföranden ställer därefter Eva Sidekrans yrkande om återremiss mot att 
ärendet avgörs på dagens sammanträde och finner att ärendet ska avgöras 
idag.

Omröstning begärs
Följande omröstningsordning godkänna:
Ja-röst för att avgöra ärendet i dag.
Nej-röst för Eva Sidekrans yrkande om återremiss.

Omröstningen resulterar i 10 ja-röster och 1 nej-röst vilket innebär att 
nämnden beslutar att avgöra ärendet idag. Se omröstningsbilaga 
(omröstning 2).

Beslutsunderlag
 Skrivelse från oppositionen, daterad 2019-03-07.
 Utbildnings- och omsorgsnämndens beslut 2019-03-05 § 41.

____________________
Beslutet lämnas till
Förvaltningschef U Hjerpe
Enhetschef Å Larsson
Tf enhetschef C Forsberg
Ekonom S Spjuth
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-04-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 75 Revidering av taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter 
enligt alkohollagen

Diarienr
2019/40.706 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag 
till ändrad taxa för ansökning- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen för år 
2019.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har bemyndigat Utbildnings- och omsorgsnämnden att 
besluta om indexuppräkning av ifrågavarande taxa med ledning av 
Statistiska Centralbyråns konsumentprisindex (KPI).

Under perioden januari 2018 - januari 2019 steg detta index med 1,9 
procent. Taxan ska därför uppräknas i motsvarande grad.

Förslaget medför ingen kränkning av självkostnadsprincipen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från alkoholhandläggare Torsten 

Ahlén, daterad 2019-03-07.
 Förslag till Älvkarleby kommuns taxa 2019 för ansöknings- och 

tillsynsavgifter enligt alkohollagen.

____________________
Beslutet lämnas till
Kommunfullmäktige
Alkoholhandläggare T Ahlén
Ekonom S Spjuth
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-04-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 76 Medborgarförslag om att införa lagen om valfrihets-
system (LOV) för både omvårdnad och hela service-
insatsen

Diarienr
2018/71.730 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att 
anse medborgarförslaget besvarat med förvaltningens skrivelse.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har skickat ett medborgarförslag om att införa lagen om 
valfrihetssystem (LOV) för både omvårdnad och hela serviceinsatsen på 
remiss till Utbildnings- och omsorgsnämnden.

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutade 2019-03-05 § 43 att 
återremittera ärendet till förvaltningen för en bredare utredning med bland 
annat kostnadsanalys och med en positiv syn på motionen. Ärendet 
återkommer på nämndens sammanträde 2019-04-09.

Beslutet diskuterades vid arbetsutskottets sammanträde 2019-03-26 mot 
bakgrund av att nämndens beslut, med den formulering som uttrycks i 
beslutet, skulle kräva en omfattande utredning från förvaltningen. Därtill så 
konstateras att LOV som, avseende serviceinsatser, funnits sedan 
2017-11-29 därefter inte har fått någon skriftlig fråga eller intresseanmälan 
vare sig från enskilda medborgare eller företag om att kommunen bör utöka 
LOV till att också omfatta omvårdnadsinsatser. Detta bortsett från det 
medborgarförslag som föranledde nämndens beslut 2019-03-05.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår arbetsutskottet nämnden besluta att 
omformulera beslutet från 2019-03-05 till ett enklare formulerat beslut där 
förvaltningen får i uppdrag att, utan en omfattande utredning, ta fram ett 
förslag till svar på medborgarförslaget inför kommunfullmäktiges 
behandling av ärendet.

Beslutsunderlag
 Remiss från kommunstyrelsen, daterad 2018-06-29.
 Utbildnings- och omsorgsnämndens beslut 2019-03-05 § 43.
 Skrivelse från förvaltningschef Ulrika Hjerpe, daterad 2019-04-09.

____________________
Beslutet lämnas till
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef U Hjerpe
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-04-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 77 Patientsäkerhetsberättelse, elevhälsans medicinska 
insats år 2018

Diarienr
2019/42.624 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelse för 
elevhälsans medicinska insats år 2018 i Älvkarleby kommun.

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

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

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

Beslutsunderlag
 Patientsäkerhetsberättelse, elevhälsans medicinska insats 2018. 

Handläggare: Lena Andersson Andalibi, verksamhetschef för elevhälsan.

____________________
Beslutet lämnas till
Tf förvaltningschef P-A Olsson
Verksamhetschef för elevhälsan L Andersson Andalibi
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-04-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 78 Mål och budget 2019 med plan för 2020-2022
Diarienr
2018/97.704 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att:
- Godkänna redovisningen av den ekonomiska rapporten.
- De framtagna förslagen till delmål, mätetal och målvärde 2019 för 

Utbildnings- och omsorgsnämnden fastställs med följande tillägg:
Område 10, under Kf-målet gällande ”Vård och omsorg ska präglas av god 
kvalité med individens behov i fokus och för ett värdigt liv under nämndens 
mätetal”, ska kompletteras med följande mätetal:
- Alla som bor på SÄBO ska bedömas enligt Senior Alert (riskbedömning, 

åtgärder och uppföljning).
- Resultat av palliativ vård ska registreras i Palliativa registret. Resultatet 

ska användas för att förbättra och utveckla vården.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningscheferna Ulrika Hjerpe och Per-Anders Olsson redovisar 
ekonomisk rapport för perioden januari-februari 2019.

Prognosen visar ett underskott om ca 6,452 mnkr.

Arbetsutskottet beslutade 2019-03-26 § 65 att förslag till delmål, mätetal 
och målvärde 2019 överlämnas till Utbildnings- och omsorgsnämnden för 
beslut.

Nämnden går igenom förslagen till delmål, mätetal och målvärde för 2019.

Beslutsunderlag
 Ekonomisk rapport för perioden januari-februari 2019.
 Utbildnings- och omsorgsnämndens delmål, mätetal och målvärde 2019.

____________________
Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef U Hjerpe
Tf förvaltningchef P-A Olsson
Ekonom S Spjuth
Ekonom B Palo Johansson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-04-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 79 Remiss för tidplan om Mål och budget 2020 med plan 
för 2021-2025

Diarienr
2019/41.704 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till 
svar på internremissen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning har skickat en internremiss till Utbildnings- 
och omsorgsnämnden gällande tidplan för Mål- och budgetprocess 2020 och 
plan 2021-2025 utifrån kommunledningsgruppens ramförslagsberäkning för 
Budget 2020.

Arbetsutskottet beslutade 2019-03-26 § 66 att överlämna ärendet till 
Utbildnings- och omsorgsnämnden för beslut.

Förvaltningschefer Ulrika Hjerpe och Per-Anders Olsson redovisar 
respektive verksamhetsområdens behov av lokaler.

Beslutsunderlag
 Missiv till Budget 2020 och plan 2021-2025, daterad 2019-03-08.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från tf förvaltningschef 

Per-Anders Olsson, daterad 2019-04-01.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Ulrika 

Hjerpe, daterad 2019-04-02.

Barnperspektivet
 Alla elever har rätt till likvärdig utbildning.
 Barnperspektiv beaktat utifrån säkerhet individ- och familjeomsorgen 

samt korttidsboende.

____________________
Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsens förvaltning
Förvaltningschef U Hjerpe
Tf förvaltningschef P-A Olsson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-04-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 80 Delgivning av övriga paragrafern i arbetsutskottets 
protokoll 2019-03-26

Beslut
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll 2019-03-26 anses delgivna.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-04-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 81 Taxor och avgifter för Utbildnings- och omsorgs-
nämnden 2019

Diarienr
2018/99.706 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 
fastställa taxor och avgifter för Utbildnings- och omsorgsnämnden enligt 
reviderat dokument.

Sammanfattning av ärendet
Utbildnings- och omsorgsnämnden har genom beslut 2019-03-05 (UON § 
47) föreslagit kommunfullmäktige att fastställa taxor och avgifter för 
Utbildnings- och omsorgsnämnden. Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 
konstaterades några felskrivningar. Detta kompletterande förslag till beslut 
handlar om att nämnden bekräftar följande rättelser i bilagan som tillhörde 
beslutet: ”Vad betalar du? Taxor och avgifter för Utbildnings- och 
omsorgsnämnden”. 

Justeringar enligt nedan 
i dokumentet ”Vad betalar du? Taxor och avgifter för Utbildnings- och 
omsorgsnämnden”

”Som mest kostar det 1 209 kr/kalenderår (2019).” angavs felaktigt 
2018, sid 4 (9)

Bostadsanpassning: i tjänsteskrivelsen angavs 150 kr angavs felaktigt 
160:00, sid 4 (9)

den summan har justerats i bilagan 
”för dig som är ensamstående och över 61 år” angavs felaktigt 

65 år, sid 2 (9)
”lever tillsammans [… ] och är över 61 år” angavs felaktigt 

65 år, sid 2 (9)
”Är du under 61 år är minimibeloppet” angavs felaktigt 

65 år, sid 2 (9)
Stycket ”Kostnad för förbrukningsvaror” och angavs felaktigt, 

2 (9) 
”Andra avgifter som kan tillkomma” tas bort angavs felaktigt, 

2 (9)
Trygghetsringning: gäller kr/månad frekvens angavs 

inte 5 (9)

Beslutsunderlag
 ”Vad betalar du? Taxor och avgifter för Utbildnings- och omsorgs-

nämnden”, reviderad 2019-04-02.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Ulrika 

Hjerpe, daterad 2019-04-02.
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-04-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

____________________
Beslutet lämnas till
Kommunfullmäktige
Enhetschefer inom vård och omsorg
Ekonom S Spjuth
Administratör fakturering
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-04-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 82 Beredskapsjour för socialtjänsten

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag att 
beredskapsansvaret omfattar nämndens ordinarie ledamöter.

Sammanfattning av ärendet
Socialjouren är en resurs för länets kommuner. Verksamheten är öppen 
kvällstid och helger. Inriktningen är handläggning av akuta ärenden och 
rådgivning per telefon. Handläggningen sker enligt socialtjänstlagen, LVU 
och LVM. Socialjouren handlägger ärenden som har aktualiserats efter 
ordinarie kontorstid och som inte kan hänvisas till ordinarie verksamhet.

Arbetsutskottet beslutade 2019-01-22 § 2 att beredskapsansvaret fördelas 
lika mellan arbetsutskottets ledamöter och ersättare samt att det schema-
läggs med en-veckas intervall.

Förvaltningen förslår att beredskapsansvaret endast omfattar nämndens 
ordinarie ledamöter.

Beslutsunderlag
  Beredskapsschema för 2019 och 8 veckor in i år 2020.

____________________
Beslutet lämnas till
Socialjouren i Uppsala
Individ- och familjeomsorgen
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-04-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 83 Val av ny kontaktpolitiker till södra området

Beslut
Mona Hansson (KV) utses till ny kontaktpolitiker för södra skolområdet. 

Sammanfattning av ärendet
Anna-Karin Lidberg (S) avsäger sig uppdraget som kontaktpolitiker för 
södra skolområdet på grund av tidsbrist.

____________________
Beslutet lämnas till
Tf förvaltningschef
Rektor C Tallberg
Förskolechef S Elmesiöö
Skoladministratör M Högberg
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-04-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 84 Delegationsbeslut för mars 2019

Beslut
Redovisning av delegationsbeslut för mars 2019 godkänns och läggs till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under mars månad 2019.

Administration
1. Förvaltningschef och tf förvaltningschef
2. Enhetschefer vård och omsorg
3. Enhetschefer individ- och familjeomsorgen
4. Rektorer, skolområden
5. Samverkansprotokoll, enhetssamverkan 

Vård- och omsorg
6. Biståndsbeslut
7. Färdtjänst och Riksfärdtjänst
8. LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade)
9. Bostadsanpassningsbidrag 
10. Lex Maria, lex Sarah

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

___________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-04-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 85 Bidrag till fristående gymnasieskolor, Grillska 
Gymnasiet, Stadsmissionens skolstiftelse 2019

Diarienr
2019/26.612 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2019 
för Grillska Gymnasiet i Uppsala enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
På grund av felaktigt underlag från en samverkanskommun måste bidraget 
till fristående gymnasieskolor räknas om.

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 2019 har Älvkarleby 
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle och Uppsala 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
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo 

Johansson, daterad 2019-03-28.
 Reviderat underlag för beräkning av bidrag till fristående gymnasieskolor 

under 2019.

____________________
Beslutet lämnas till
Stadsmissionens Skolstiftelse (Bilaga: Hur man överklagar)
Tf förvaltningschef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-04-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 86 Bidrag till fristående gymnasieskolor 2019, 
Hagströmska Gymnasiet AB

Diarienr
2019/27.612 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2019 
för Hagströmska Gymnasiet AB enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
På grund av felaktigt underlag från en samverkanskommun måste bidraget 
till fristående gymnasieskolor räknas om.

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 2019 har Älvkarleby 
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle och Uppsala 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
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo 

Johansson, daterad 2019-03-28.
 Reviderat underlag för beräkning av bidrag till fristående gymnasieskolor 

under 2019.

____________________
Beslutet lämnas till
Hagströmska Gymnasiet AB (Bilaga: Hur man överklagar)
Tf förvaltningschef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-04-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 87 Bidrag till fristående gymnasieskolor 2019, Jensen 
Education College AB

Diarienr
2019/28.612 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2019 
för Jensen Education College AB enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
På grund av felaktigt underlag från en samverkanskommun måste bidraget 
till fristående gymnasieskolor räknas om.

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 2019 har Älvkarleby 
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle och Uppsala 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
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo 

Johansson, daterad 2019-03-28.
 Reviderat underlag för beräkning av bidrag till fristående gymnasieskolor 

under 2019.

____________________
Beslutet lämnas till
Jensen Education College AB (Bilaga: Hur man överklagar)
Tf förvaltningschef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-04-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 88 Bidrag till fristående gymnasieskolor 2019, 
Kunskapsskolan i Sverige AB

Diarienr
2019/29.612 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2019 
för Kunskapsskolan i Sverige AB enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
På grund av felaktigt underlag från en samverkanskommun måste bidraget 
till fristående gymnasieskolor räknas om.

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 2019 har Älvkarleby 
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle och Uppsala 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
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo 

Johansson, daterad 2019-03-28.
 Reviderat underlag för beräkning av bidrag till fristående gymnasieskolor 

under 2019.

____________________
Beslutet lämnas till
Kunskapsskolan i Sverige AB (Bilaga: Hur man överklagar)
Tf förvaltningschef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-04-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 89 Bidrag till fristående gymnasieskolor 2019, Lärande i 
Sverige AB

Diarienr
2019/30.612 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2019 
för Lärande i Sverige AB enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
På grund av felaktigt underlag från en samverkanskommun måste bidraget 
till fristående gymnasieskolor räknas om.

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 2019 har Älvkarleby 
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle och Uppsala 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
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo 

Johansson, daterad 2019-03-28.
 Reviderat underlag för beräkning av bidrag till fristående gymnasieskolor 

under 2019.

____________________
Beslutet lämnas till
Lärande i Sverige AB (Bilaga: Hur man överklagar)
Tf förvaltningschef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-04-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 90 Bidrag till fristående gymnasieskolor 2019, Kulturama 
Gymnasium, Medborgarskolan

Diarienr
2019/31.612 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2019 
för Kulturama Gymnasium, Medborgarskolan enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
På grund av felaktigt underlag från en samverkanskommun måste bidraget 
till fristående gymnasieskolor räknas om.

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 2019 har Älvkarleby 
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle och Uppsala 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
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo 

Johansson, daterad 2019-03-28.
 Reviderat underlag för beräkning av bidrag till fristående gymnasieskolor 

under 2019.

____________________
Beslutet lämnas till
Kulturama - Medborgarskolan (Bilaga: Hur man överklagar)
Tf förvaltningschef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-04-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 91 Bidrag till fristående gymnasieskolor 2019, Nordens 
Teknikerinstitut (NTI)

Diarienr
2019/32.612 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2019 
för Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
På grund av felaktigt underlag från en samverkanskommun måste bidraget 
till fristående gymnasieskolor räknas om.

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 2019 har Älvkarleby 
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle och Uppsala 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
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo 

Johansson, daterad 2019-03-28.
 Reviderat underlag för beräkning av bidrag till fristående gymnasieskolor 

under 2019.

____________________
Beslutet lämnas till
Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) (Bilaga: Hur man överklagar)
Tf förvaltningschef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-04-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 92 Bidrag till fristående gymnasieskolor 2019, Praktiska 
Sverige AB

Diarienr
2019/33.612 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2019 
för Praktiska Sverige AB enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
På grund av felaktigt underlag från en samverkanskommun måste bidraget 
till fristående gymnasieskolor räknas om.

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 2019 har Älvkarleby 
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle och Uppsala 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
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo 

Johansson, daterad 2019-03-28.
 Reviderat underlag för beräkning av bidrag till fristående gymnasieskolor 

under 2019.

____________________
Beslutet lämnas till
Praktiska Sverige AB (Bilaga: Hur man överklagar)
Tf förvaltningschef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-04-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 93 Bidrag till fristående gymnasieskolor 2019, 
Plusgymnasiet AB

Diarienr
2019/34.612 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2019 
för Plusgymnasiet AB enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
På grund av felaktigt underlag från en samverkanskommun måste bidraget 
till fristående gymnasieskolor räknas om.

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 2019 har Älvkarleby 
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle och Uppsala 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
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo 

Johansson, daterad 2019-03-28.
 Reviderat underlag för beräkning av bidrag till fristående gymnasieskolor 

under 2019.

____________________
Beslutet lämnas till
Plusgymnasiet AB (Bilaga: Hur man överklagar)
Tf förvaltningschef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-04-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 94 Bidrag till fristående gymnasieskolor 2019, Sandvik 
Utbildnings AB

Diarienr
2019/35.612 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2019 
för Sandvik Utbildnings AB enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
På grund av felaktigt underlag från en samverkanskommun måste bidraget 
till fristående gymnasieskolor räknas om.

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 2019 har Älvkarleby 
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle och Uppsala 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
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo 

Johansson, daterad 2019-03-28.
 Reviderat underlag för beräkning av bidrag till fristående gymnasieskolor 

under 2019.

____________________
Beslutet lämnas till
Sandvik Utbildnings AB (Bilaga: Hur man överklagar)
Tf förvaltningschef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-04-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 95 Bidrag till fristående gymnasieskolor 2019, 
ThorenGruppen AB

Diarienr
2019/36.612 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2019 
för ThorenGruppen AB enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
På grund av felaktigt underlag från en samverkanskommun måste bidraget 
till fristående gymnasieskolor räknas om.

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 2019 har Älvkarleby 
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle och Uppsala 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
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo 

Johansson, daterad 2019-03-28.
 Reviderat underlag för beräkning av bidrag till fristående gymnasieskolor 

under 2019.

____________________
Beslutet lämnas till
ThorenGruppen AB (Bilaga: Hur man överklagar)
Tf förvaltningschef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-04-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 96 Bidrag till fristående gymnasieskolor 2019, Älvdalens 
Utbildningscentrum AB

Diarienr
2019/37.612 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2019 
för Älvdalens Utbildningscentrum AB enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
På grund av felaktigt underlag från en samverkanskommun måste bidraget 
till fristående gymnasieskolor räknas om.

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 2019 har Älvkarleby 
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle och Uppsala 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
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo 

Johansson, daterad 2019-03-28.
 Reviderat underlag för beräkning av bidrag till fristående gymnasieskolor 

under 2019.

____________________
Beslutet lämnas till
Älvdalens Utbildningscentrum AB (Bilaga: Hur man överklagar)
Tf förvaltningschef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-04-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 97 Bidrag till fristående gymnasieskolor 2019, Östersunds 
Gymnasieskola AB

Diarienr
2019/38.612 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2019 
för Östersunds Gymnasieskola AB enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
På grund av felaktigt underlag från en samverkanskommun måste bidraget 
till fristående gymnasieskolor räknas om.

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 2019 har Älvkarleby 
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle och Uppsala 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
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo 

Johansson, daterad 2019-03-28.
 Reviderat underlag för beräkning av bidrag till fristående gymnasieskolor 

under 2019.

____________________
Beslutet lämnas till
Östersunds Gymnasieskola AB (Bilaga: Hur man överklagar)
Tf förvaltningschef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-04-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 98 Information om lokalförsörjning i Älvkarleby kommun

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av nämndens omfattande behov av ändamålsenliga lokaler, 
på kort och lång sikt, är lokalsamordnare Tore Tällberg inbjuden till dagens 
sammanträde. Syftet är att öka nämndens förutsättningar att fatta långsiktigt 
hållbara beslut kring lokaler.

Tore Tällberg ger en sammanfattning av nuläget kring kommunens arbete 
med lokaler, dess utmaningar och möjligheter.

Beslutsunderlag
 Skrivelse från förvaltningschef Ulrika Hjerpe, daterad 2019-04-03.
 Skiss över pågående ärenden inom tekniska avdelningen.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-04-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 99 Lägesinformation från nämndens olika verksamhets-
områden

Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram statistik på in- och utflyttningar i 
kommunen samt vilka påverkansfaktorer som fanns under åren 2015-2018. 
Nämnden önskar även få information om hur många elever som gick på SFI 
under den perioden.

Utbildningsverksamheten
Rektor Eva Hansson och tf förvaltningschef Per-Anders Olsson:
- KunDa är under utveckling och i framtiden önskar de byta namnet till 

vuxenutbildning istället.
- De arbetar mest mot Gävleborgs län när det gäller yrkesinriktad vuxen-

utbildning.
- Lokaler söks till Lärcentra.
- Planer finns på att starta en barnskötarutbildning och önskemål finns om 

en vårdbiträdesutbildning.
- Statsbidraget från Migrationsverket har minskat.
- Arbetar nära centralen med SFI-elever. 
- Stöd och matchning till arbetslösa. 
- Intervjuer med sökande till tjänster som rektorer vid Rotskär respektive 

Bodaskolan har hållits.
- Kvalitetsredovisning för 2018 gick bra. Meritvärdet har ökat från 185 

poäng till 214,5.
- En föräldraenkät kommer att bifogas tillsammans med kvalitets-

redovisningen.
- En orosanmälan har inkommit från Skolinspektionent under 2019 med 

begäran om yttrande gällande anmälan om kränkande behandling vid 
Bodaskolan i Älvkarleby kommun.

Vård- och omsorgsverksamheten
Ulrika Hjerpe:
- Fortsatt extra ordinärt läge chefsbemanningen inom vård- och 

omsorgsverksamheten.
- Rekrytering av enhetschefer pågår, en till Tallmon och en till LSS-

verksamheten (Funktionshindradeomsorgen) samt verksamhetschef för 
vård- och omsorg.

- Mängder med ansökningar, 136 st, till Tallmon.
- Kommunal och Vision har lämnat in begäran om åtgärd m m enligt 6a §  

6 kap. arbetsmiljölagen gällande hemtjänsten.
- Alla anställda inom hemtjänsten har fått möjlighet att fylla i anonym 

enkät för rätt åtgärder med väldigt varierande svar.
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-04-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Individ- och familjeomsorgen
Ulrika Hjerpe:
- Ny enhetschef för barn och familj är anställd. Hon heter Christina 

Andersson och börjar sin tjänst 2019-06-03.
- Claudia Forsberg är från och med 2019-06-01ny individ- och 

familjeomsorgschef 
- Läget är väsentligt stabiliserat på barn- och familjeenheten och ytterligare 

svårrekryterade kompetenser har tillsatts.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-04-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 100 Information och allmän rapportering från uppdrag i 
nämndens räkning

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Gunn Johansson (C):
- Uppsala läns barnavårdsförbunds utdelning och fördelning av Guldkants-

bidraget för 2018. Totalt delades 617 000 kronor ut varav Älvkarleby 
kommun fick ca 100 000 kronor. 

- Information från samrådsmöte på Bodaskolan.

Marianne Nygren (KD): 
Utbildnings- och omsorgsnämnden skickade 2019-03-07 förslag till 
revidering av riktlinjer för färdtjänst samt förslag till revidering av 
färdtjänsttaxor i Älvkarleby kommun på remiss till Kommunala Handikapp-
rådet och Kommunala Pensionärsrådet.
Eventuella synpunkter ska vara nämnden tillhanda senast 2019-04-15.

Marianne informerar från det senaste sammanträdet med Kommunala 
Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet. På mötet framkom det att 
råden anser att remisstiden för att lämna synpunkter var för kort.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-04-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 101 Rapporter och meddelanden
Rapporter
- Uppföljning av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott och 

nämnd.
- Årsplanering
- Körapport för förskolor
- Körapport för boenden
- Avvikelserapportering för perioden januari-mars 2019

Meddelanden
- Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-03-04 § 34, att godkänna den 

reviderade biblioteksplanen och lämna den vidare till Kommunfullmäktige 
för antagande.

- Arbetsmiljöverkets beslut att avsluta ärendet gällande inspektion av arbets-
miljön för första linjen chefer inom vård och omsorg.

- Inspektionen för vård och omsorg (IVO), begäran om handlingar i lex 
Sarah-anmälan efter beslut i nämnden.

- Bilaga till lex Sarah-anmälan från förvaltningschef Ulrika Hjerpe och 
ordförande Jenny Dahlberg.

- IVO, meddelande om tillsyn och begäran om yttrande/handlingar i ärende 
gällande klagomål på nämndens handläggning av två barnavårdsärenden.

- IVO, meddelande om att de tagit emot ett klagomål på socialtjänsten. IVO 
avslutar ärendet då det är nämndens ansvar att utreda klagomålet enligt 
bestämmelserna i 5 kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, 
SOSFS 2011:9, om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

- Kommunstyrelsen 2019-03-13 § 38, bokslut för utbildnings- och omsorgs-
nämnden.

- Kommunstyrelsen 2019-03-13 § 42, Utbildnings- och omsorgsnämnden – 
uppföljning kring åtgärder, rättssäkerhet vid individ- och familjeomsorgen.

- Skolverket beslut att bevilja statsbidrag för rekryterande insatser inom 
vuxenutbildning för 2018.

- Skolverket beslut att bevilja statsbidrag för utbildning inom hälso- och 
sjukvården för 2019.

- Skolverket beslut att bevilja statsbidrag förgymnasieskolans introduktions-
program för 2019.

- Skolverket beslut om återbetalning av statsbidrag för personal-
förstärkningar inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska 
insatser för 2017.

- Skolverket beslut att bevilja statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för 
2019.

- Skolverket beslut att bevilja statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar 
karriärsteg för lärare för 2019/2020.
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-04-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

- Skolverket beslut att bevilja statsbidrag för stärkt likvärdighet och 
kunskapsutveckling för 2019.

- Meddelanden om inspektioner, granskningar, utredningar etc.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-04-09

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 102 Rutin på nämndsmöten

Beslut
Nämnden beslutar enligt Jan-Åke Olssons förslag.

Sammanfattning av ärendet
Jan-Åke Olsson (S) föreslår nämnden besluta att frågor som förvaltningen ej 
kan svara på vid sittande nämnd ska skrivas ner och ges som ett uppdrag till 
förvaltningen.

____________________
Beslutet lämnas till
Förvaltningschef U Hjerpe
Tf förvaltningschef P-A Olsson
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