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genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras i kommunhuset.
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Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

2019-06-12

Underskrift

Utdragsbestyrkande
1

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-06-12

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Jenny Dahlberg (S)
Jan-Åke Olsson (S)
Gunn Johansson (C)
Michaela Steadson (V)
Eva Sidekrans (M)
Marianne Nygren (KD)
Sandra Andersson (SD)
Kurt Törnblom (SD)
Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Anna-Karin Lidberg (S)
Rose-Marie Westerholm (S)
Annemon Piper (KV)

Paragrafer

121, 123-128, 130-138
119-129, 133-135
119-129, 133-135
119-120, 122-124, 129,
133-134
Paragrafer

Ordinarie ledamot
Mikael Ybert (S)
Agneta Lundgren (C)
Mona Hansson (KV)
Michaela Steadson
(V)
Eva Sidekrans (M)
Sandra Andersson (M)

Britta Gustavsson (S)

119-120, 122, 129

Anna Högberg (M)
Ruth Pereira (M)

130-132, 136-138
130-132, 136-138
121, 125-128, 130Kurt Törnblom (SD)
132, 135-138

Maj-Britt Jakobsson (SD)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Britta Gustavsson (S)
Hans Wennberg (MP)
Ruth Pereira (M)
Anna Högberg (M)
Maj-Britt Jacobsson (SD)

Ordförandens
signatur

Paragrafer

119-120, 122-124, 129,
133-134

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

2

Utdragsbestyrkande

Sida
2

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-06-12

Övriga deltagare
Namn
xxx
Susanna Johansson
Claudia Forsberg
Marie Niklasson
Monica Forsberg
Elisabeth A Holmqvist
Kaarin Öhrn
Sandra Spjuth
Ulrika Hjerpe
Per-Anders Olsson
Gunvor Petterson

Ordförandens
signatur

Paragrafer
120
122
120, 127
133
133
134
134
127
127, 135

Justerarens
signatur

Befattning
Konsult
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
IFO-chef
Måltidschef
Samordnare/kock
Enhetschef Tallmon
Enhetschef Tallmon
Ekonom
Förvaltningschef
Tf Förvaltningschef
Nämndsekreterare

Justerarens
signatur

3

Utdragsbestyrkande

Sida
3

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-06-12

UON § 119 Godkännande av dagordning
Beslut
Utsänd dagordning fastställs att gälla med följande ändringar och tillägg:
Utgår:
 Punkt nr 4, Övriga frågor.
 Punkt nr 9, Särskolan på Rotskär F-6
Tillägg:
 Önskemål om ett extra nämndsmöte under juli månad.
_________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-06-12

UON § 120 Kompetenskrav inom individ- och familjeomsorgen
Diarienr
2018/103.022

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag
att gå vidare med att utveckla kompetensen inom individ- och familjeomsorgen i enlighet med utredningens förslag och vid nämndens
sammanträde 2019-09-10 redovisa tidplan och uppdatera om hur arbetet
fortskrider.
Sammanfattning av ärendet

Utredningsuppdraget kring kompetenskrav inom Individ- och familjeomsorgen redovisas av konsult xxx, Public Partner.
Utifrån en nulägesinventering och ett börläge beskrivs det så kallade gapet
för att uppnå målet, som föreslås vara:
• Samtliga som handlägger barn- och ungdomsärenden ska ha
kvalifikationer som uppfyller Socialstyrelsen krav
• För övriga som handlägger myndighetsärenden inom IFO är det önskvärt
med socionomutbildning eller annan högskoleutbildning som bedöms
likvärdig
• Personer som arbetar inom öppenvården ska ha relevant utbildning.
Personerna bör ha högskoleutbildning (socionom eller likvärdig) eller
yrkesutbildning som behandlingspedagog (2 årig).
Förslaget är att förvaltningen får i uppdrag att inom sitt ansvarsområde
arbeta vidare med uppdraget genom att göra en tydlig tidplan för de olika
verksamheterna, att Barn- och familj: stegvis vid vakanser öka graden av
anställda med relevant utbildning, Försörjningsstöd: stegvis vid vakanser
öka graden av anställda med relevant utbildning. I huvudsak en verksamhet
som inte i någon större grad behöver förändras, Biståndsenheten, bedöms
ha relevant kompetenssituation, Nätverkshuset/öppenvård: Stor
diskrepans mellan utgångsläge och målbild. En stegvis utvecklingsplan för
verksamheten och individerna behöver arbetas fram och förankras.
Förslag är bland annat att analysera uppdraget för öppenvården analys, samt
se över utbud av tjänster i ett perspektiv 1 – 1,5 år, där det är viktigt att
tidsbegränsa och utvärdera resultatet av öppenvårdsinsatserna för att nå
bästa möjliga utfall i relation till genomförandeplan och uppdraget.
Därefter att ange inriktning av Nätverkshusets utbud av tjänster i ett
perspektiv på 1,5 – 5 år. Kompetensförsörjningsplan för Närverkshuset
2025. Kortsiktig och långsiktig matchning av befintlig kompetens.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-06-12

Beslutsunderlag

 Rapport ”Vilken kompetens ska Individ- och familjeomsorgen ha”.
____________________
Beslutet lämnas till

Förvaltningschef U Hjerpe
IFO-chef C Forsberg

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-06-12

UON § 121 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd vid
Älvkarleby Camping
Diarienr
2019/9.702

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att bifalla ansökan från Älvkarleby Camping AB om serveringstillstånd vid
Älvkarleby Camping i Älvkarleby i enlighet med alkoholhandläggare
Torsten Ahléns förslag.
Reservationer

Eva Sidekrans (M), Sandra Andersson (SD) och Maj-Britt Jakobsson (SD)
reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet

Ärendet gäller ansökan om stadigvarande tillstånd att vid Älvkarleby
Camping servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker
till allmänheten med serveringstid mellan kl 11.00 och 01.00. Ansökan
avser även uteservering.
Alkoholhandläggare Torsten Ahlén föreslår i tjänsteskrivelse nämnden
besluta att bifalla ansökan med följande inskränkningar och villkor:
 Högst 80 personer får samtidigt uppehålla sig i lokalen.
 Uteserveringen ska vara stängd och utrymd senast kl 24.00 fredagar och
lördagar, samt kl 22.00 övriga dagar.
Förslag till beslut på sammanträdet

Eva Sidekrans (M) föreslår att nämnden beslutar att bifalla ansökan till
allmänheten med serveringstid mellan kl 11.00 och 01.00. Ansökan avser
även uteservering.
Jenny Dahlberg (S) föreslår nämnden besluta enligt arbetsutskottets förslag
att bifalla ansökan med följande inskränkningar och villkor:
 Högst 80 personer får samtidigt uppehålla sig i lokalen.
 Uteserveringen ska vara stängd och utrymd senast kl 24.00 fredagar och
lördagar, samt kl 22.00 övriga dagar.
Beslutsgång

Ordförande ställer Eva Sidekrans förslag mot Jenny Dahlbergs förslag och
finner att nämnden beslutar enligt Jenny Dahlbergs förslag.
Omröstning begärs.
Följande omröstningsordning godkänns:
Ja-röst för Jenny Dahlbergs förslag.
Nej-röst för Eva Sidekrans förslag.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-06-12

Omröstningsresultat

Omröstningen resulterade i 7 st ja-röster och 4 st nej-röster vilket innebär att
Eva Sidekrans förslag avslås. Se bilagd omröstningslista.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från alkoholhandläggare Torsten
Ahlén, daterad 2019-05-16.
____________________
Beslutet lämnas till

Sökanden
Alkoholhandläggare T Ahlén

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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9

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-06-12

UON § 122 Riktlinjer för hälso- och sjukvård
Diarienr
2019/67.730

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta
förvaltningens förslag till riktlinjer för Hälso- och sjukvård.
Sammanfattning av ärendet

I enlighet med ansvaret för Kvalitetsledningssystemet uppdateras samtliga
riktlinjer och rutiner.
Den gamla riktlinjen för Hälso-och sjukvård är inaktuell.
Kvalitetsledningssystemet gör det möjligt med en annan struktur som är mer
lättillgänglig för all personal.
Hälso- och sjukvården blir alltmer komplex med nya vårdmetoder,
avancerade tekniska hjälpmedel och hela tiden en rörlighet av olika
personalkategorier. Dessutom ska verksamheten upprätthålla en patientsäker
vård och behandling med god kvalitet.
Det är av största betydelse för personalen inom den kommunala hälso- och
sjukvården att vara väl förtrogen med vad som ligger inom ansvarsområdet.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Susanna Johansson presenterar sig för
nämnden och informerar om sin arbetsbakgrund inom sjukvården.
Barnperspektivet

 Har inte varit aktuellt, kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar
inte barn.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från medicinskt ansvarig sjuksköterska Susanna Johansson, daterad 2019-05-13.
 Förslag till riktlinjer för Hälso- och sjukvård
____________________
Beslutet lämnas till

Kommunfullmäktige
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Enhetschef hemsjukvård

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-06-12

UON § 123 Remiss, motion om att låta lagen om valfrihet även
gälla hemtjänsten
Diarienr
2019/62.732

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet till
arbetsutskottet för vidare beredning.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har skickat en motion från Marianne Nygren (KD), om
att låta Lagen om valfrihet (LOV) även gälla hemtjänsten i Älvkarleby
kommun, på remiss till Utbildnings- och omsorgsnämnden.
Kristdemokraterna yrkar:
 Att beslutet som togs 2017 om att undanta hemtjänst inom LOV rivs upp.
 Att ge entreprenörer möjlighet att utifrån Lagen om Valfrihet driva
hemtjänst i Älvkarleby kommun.
 Att kommunen aktivt söker och informerar intresserade företag på bland
annat hemsidan.
Arbetsutskottet beslutade 2019-05-27 § 128 att överlämna ärendet till
Utbildnings- och omsorgsnämnden för beslut.
Beslutsunderlag

 Remiss från kommunstyrelsen, daterad 2019-05-03.
____________________
Beslutet lämnas till

Förvaltningschef U Hjerpe

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-06-12

UON § 124 Anmälan av fråga för beredning i Au: Delegationsbeslut i Uon Au
Diarienr
2019/58.002

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden anser frågan besvarad med hänvisning
till nedanstående information.
Reservation

Eva Sidekrans (M) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet

Eva Sidekrans (M) anmälde fråga för beredning i arbetsutskottet på
nämndens sammanträde 2019-04-09:
- Hur ser delegationsordningen ut för Au?
- Vilka beslut får de fatta?
Arbetsutskottet beslutade 2019-04-23 § 80 att ge förvaltningen i uppdrag
att utreda frågan och redovisa den på arbetsutskottets sammanträde
2019-05-28.
Arbetsutskottet beslutade 2019-02-19 § 41 ett beslut att ge
förvaltningschefen i uppdrag att anlita extern hjälp för utredningsuppdrag
gällande kompetenskrav inom individ- och familjeomsorgen.
Arbetsutskottet konstaterar att frågan hanterats felaktigt eftersom
motsvarande beslut inte finns reglerat i delegationsordningen, därmed kan
inte heller arbetsutskottet fatta ett sådant beslut.
Ärendet skulle ha behandlats som ett informationsärende.
Hur ser delegationsordningen ut för Au? Vilka beslut får de fatta?
Nämndens delegationsordning har beslutas av Utbildnings- och omsorgsnämnden och finns publicerad på kommunens hemsida. I den anges när
arbetsutskottet har rätt att fatta beslut.
Beslutsunderlag

 Anmälan av ny fråga för beredning i Au från Eva Sidekrans (M), daterad
2019-04-09.
 Arbetsutskottets beslut 2019-04-23 § 80.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-06-12

UON § 125 Anmälan av fråga för beredning i Au: Post till nämnden
Diarienr
2019/57.700

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden anser frågan besvarad med redovisning
enligt nedan med tillägget att relevant post från granskande myndigheter
delges nämnden utan dröjsmål.
Sammanfattning av ärendet

Eva Sidekrans (M) anmälde fråga för beredning i arbetsutskottet på
nämndens sammanträde 2019-04-09:
Varför får inte nämnden eller Au ta del av posten som är adresserad till
nämnden? T ex kritik eller anmärkningar från IVO.
Arbetsutskottet beslutade 2019-04-23 § 85 att ge förvaltningen i uppdrag
att utreda frågan och redovisa den på arbetsutskottets sammanträde
2019-05-28.
En sammanställning av beslut om kommande och avslutade inspektioner,
begäran om kompletteringar, t.ex. från myndigheter såsom Arbetsmiljöverket, Inspektionen för vård och omsorg, Skolinspektionen etc. redovisas i
de underlag som skickas ut till nämndens möten, under punkten rapporter
och meddelanden.
Det finns möjlighet för nämndens ledamöter, och andra intresserade, att ta
del av de underlag som finns, genom kontakt med nämndsekreterare/registrator.
Utöver ovanstående bifogas dessutom fullödiga underlagen om
myndigheternas beslut.
Skäl till att all dokumentation inte kopieras och skickas ut till alla ledamöter
i nämnden, är främst av administrativa skäl, samt att nämnden delegerat ett
antal uppgifter till tjänstemännen där nämnden beslutat om vilka frågor
tjänstemännen hanterar som en del av sitt verkställighetsuppdrag.
Den ställda frågan tyder på att önskemålet om mängden av information som
önskas varierar mellan nämndsledamöter. Eftersom det är fullt möjligt att ta
del av mer omfattande information än det som bifogas nämndens handlingar
föreslår därför arbetsutskottet att den ledamot som så önskar kontaktar
nämndsekreteraren och stämmer av inkommande post och vid önskemål
efterfrågar det som önskas mer specifikt.
Nämnden har alltid möjlighet att ta del av handlingar som inkommit till
kommunen.
Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-06-12

Beslutsunderlag

 Anmälan av ny fråga för beredning i Au från Eva Sidekrans (M), daterad
2019-04-09.
 Arbetsutskottets beslut 2019-04-23 § 85.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-06-12

UON § 126 Anmälan av fråga för beredning i Au: Önskemål om
bättre underlag och i god tid innan nämnd
Diarienr
2019/66.006

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets ambition
att alla handlingar ska skickas ut tillsammans med kallelsen till nämnden.
Dock är det inte alltid möjligt att få fram ekonomiska rapporter då de är
beroende av fastställda brytdatum.
Nämnden beslutar även att en uppföljning av hur ärendehanteringens tidplan
inför utskick av kallelse redovisas på nämndens sammanträde 2019-12-10.
Sammanfattning av ärendet

Ruth Pereira (M) anmälde fråga för beredning i arbetsutskottet på nämndens
sammanträde 2019-05-07:
Det är viktigt att nämnden tar rätt beslut. Det är därför viktigt för att kunna
ta rätta beslut att underlagen delges ledamöterna i god tid. Med tanken på att
vi alla delar ett ansvar i detta uppdrag: Att göra Älvkarleby en fantastisk
plats att bo i, är vi tacksamma om vi kan få hela informationen – särskilt i
form av ekonomisk rapport – som krävs i god tid, gärna i samband med
protokollen d.v.s. minst en vecka innan träff. På det viset tror vi att vi kan
bidra på ett bättre sätt för att göra vår kommun mer effektiv och stark på alla
sätt.
Med förhoppning att få ett bättre och mer komplett underlag i god tid och
inte 10 minuter innan varje träff, tackar vi på förhand och ser fram emot ett
bra samarbete mellan alla oss politiker oavsett partitillhörighet och med
målen att ha en modern och fungerande skola och vård och omsorg där alla
känner sig trygga och hoppfulla för att bo just här, i Älvkarleby kommun.
Beslutsunderlag

 Anmälan av ny fråga för beredning i Au från Ruth Pereira (M), daterad
2019-05-07.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-06-12

UON § 127 Budgetuppföljning för perioden januari-april 2019
Diarienr
2018/97.704

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram
förslag till åtgärder för politiskt ställningstagande för att få en budget i
balans och redovisa detta på arbetsutskottets sammanträde 2019-07-02.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefer Ulrika Hjerpe och Per-Anders Olsson redovisar
tertialrapport för sina respektive verksamheter. Årsprognosen visar
omfattande underskott för nämnden: - 11 010 tkr. För att säkerställa att rätt
årgärder vidtas behöver alla de åtgärder som skulle kunna minska
underskottet sammanställas, för att därefter kunna tas upp politiskt för
eventuella beslut. Förvaltningen uppmanas att ta med alla alternativ så att
konsekvenser kring dessa kan diskuteras och dömas av.
Beslutsunderlag

 Tertialrapport för perioden januari-april 2019.
____________________
Beslutet lämnas till

Kommunstyrelsen
Förvaltningschef U Hjerpe
Tf förvaltningschef P-A Olsson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-06-12

UON § 128 Nämndens fortsatta åtgärdsarbete utifrån Kostnad per
brukare
Diarienr
2019/63.709
2019/61.007
2018/111.001

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden ska använda kostnad per brukare som ett
av flertalet underlag för att utveckla verksamheten. Av den anledningen förs
punkten in under ärendet ”granskning av Utbildnings- och omsorgsnämndens ledning, styrning och uppföljning” samt utredningen från Public
Partner.
Beslutsunderlag

 Kostnad per brukare, presentationsunderlag, maj 2019.
____________________
Beslutet lämnas till

Förvaltningschef U Hjerpe

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-06-12

UON § 129 e-ansökan och automatisering av handläggningsprocessen inom ekonomiskt bistånd
Diarienr
2019/68.754

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att äska medel hos kommunstyrelsen för införande av projektet” e-ansökan och automatisering av
handläggningsprocessen inom ekonomiskt bistånd” och att förvaltningen går
vidare och anmäler deltagande i projektet.
Sammanfattning av ärendet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bjuder in kommuner till ett
utvecklingsprojekt för automatisering av handläggningsprocessen i
ekonomiskt bistånd. Nu ges en möjlighet att genom SKL:s projekt få stöd i
att digitalisera inom ekonomiskt bistånd. Det kommer att innebära en
möjlighet för Älvkarleby kommun att införa automatisering av delar av
handläggningsprocessen och genom projektet få stöd med resurser som inte
finns i vår kommun.
Målet är att införa e-ansökan och de delar som är möjliga att automatisera
utifrån lagstiftningen. Ställningstagande kommer att få tas under processen
vilka delar det kan handla om avseende automatiseringen samt om
Älvkarleby kommun ska ha länsövergripande samverkan med andra
kommuner i länet gällande förvärvandet av en digital medarbetare.
Målsättning med e-ansökan och automatiseringen är:
 Ökad service till våra klienter genom att ge dem möjlighet att lämna
in och komplettera ansökningar utanför våra öppettider.
 Att Älvkarleby kommun genom detta kommer att minska de
administrativa arbetsuppgifterna inom försörjningsstöd och på så sätt
frigöra tid för medarbetarna att arbeta motiverande och höja
kvaliteten till dem vi finns till för kan Älvkarleby kommun bli
effektivare och mer resurssmarta.
 Individ och familjeomsorgen ser att införandet av automatisering
kan komma att bidra till en kostnadseffektivitet men analys över
detta får göras systematiskt under projektets gång.
 Genom att införa mer automatiserade processer tror vi att Älvkarleby
kommun kan vara en attraktivare arbetsgivare för högskoleutbildade
då de administrativa arbetsuppgifterna minskar och även att
Älvkarleby kommun kommer vara en kommun i framkant när det
kommer till utveckling.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Anmälan till projektet måste ske innan 15 juni. Nämnden eller
kommunledningen behöver även se över finanseringen av införande av eansökan och automatisering (se budget i projektplanen) då detta projekt inte
ryms inom den befintliga budgeten för enheten.
Enhetschef Cecilia Vainio föreslår i tjänsteskrivelse att Utbildnings- och
omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag att införa eansökan och arbeta för automatisering inom ekonomiskt bistånd.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från enhetschef Cecilia Vainio,
daterad 2019-05-20.
 Projektplan för införande av e-ansökan och automatisering inom
ekonomiskt bistånd.
____________________
Beslutet lämnas till

Kommunstyrelsen
IFO-chef C Forsberg
Enhetschef C Vainio
Ekonom S Spjuth

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-06-12

UON § 130 Äskande av medel, avgiftsbeslut
Diarienr
2018/97.704

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att äska 240 tkr för år 2020, från
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har för avsikt att upphöra att utföra ett antal administrativa uppgifter för Utbildnings- och omsorgsnämndens räkning. Gängse
hantering är att motsvarande medel för personalkostnaden överförs till den
nämnd som övertar uppgifterna. I detta fall motsvarar arbetsuppgifterna en
50 %-tjänst. Eftersom kommunstyrelsen inte har för avsikt att minska
tjänsten för administratören föreslår förvaltningen därför att Utbildningsoch omsorgsnämnden äskar medel för detta.
Äskade medel täcker lönekostnader inklusive sociala avgifter motsvarande
administratörstjänst på 50 %.
____________________
Beslutet lämnas till

Kommunstyrelsen
Förvaltningschef U Hjerpe
Enhetschef C Vainio
Ekonom S Spjuth

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-06-12

UON § 131 Delgivning av övriga punkter i arbetsutskottets
protokoll 2019-05-27
Beslut
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll från 2019-05-27 anses
delgivna.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

21

Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-06-12

UON § 132 Delegationsbeslut för april och maj 2019
Beslut
Redovisning av delegationsbeslut för april och maj 2019 godkänns och
läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under april och maj månad
2019.
Administration

1.
2.
3.
4.
5.

Förvaltningschef och tf förvaltningschef
Enhetschefer vård och omsorg
Enhetschefer individ- och familjeomsorgen
Rektorer, skolområden
Samverkansprotokoll, enhetssamverkan

Vård- och omsorg

6.
7.
8.
9.
10.

Biståndsbeslut
Färdtjänst och Riksfärdtjänst
LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade)
Bostadsanpassningsbidrag
Lex Maria, lex Sarah

Individ- och familjeomsorgen

11.
12.
13.
14.
15.
16.
18.

Alkoholärenden
Behandlingsärenden, barn/familj
Behandlingsärenden, vuxen
Ekonomiskt bistånd
Familjerätt, fader/föräldraskap
Dödsboanmälan
Delegation, jourlägenhet

___________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-06-12

UON § 133 Information om Älvkarleby kommuns kostpolicy
2017-2019
Diarienr
2019/56.622

Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutade 2019-05-07 § 100 att bjuda in
måltidsservice till dagens sammanträde för att få aktuell information om hur
verksamheten arbetar med och följer upp Älvkarleby kommuns kostpolicy.
Måltidschef Marie Niklasson och samordnare/kock Monica Forsberg ger en
uppdatering om kostpolicyn och redovisar utifrån en tidslinje om kostpolicyns rubriker.
Beslutsunderlag

 Kostpolicyn – en uppdatering utifrån policyns rubriker 2019.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-06-12

UON § 134 Information om Tallmons vård- och omsorgsboende
Beslut
Nämnden tackar för informationen och beslutar att lägga in ett studiebesök
på boendet på nämndens sammanträde 2019-09-10.
Sammanfattning av ärendet

Kaarin Öhrn, ny enhetschef på Tallmon, ger en övergripande presentation
av sig själv. Bland annat informerar hon om vad hon arbetat med innan hon
anställdes i vår kommun.
Enhetschefer Elisabeth A Holmqvist och Kaarin Öhrn informerar att de
delat upp ansvaret inom Tallmon på följande sätt: Kaarin ansvarar för
demensverksamheten och Elisabeth har ansvaret för resterande delar av
boendet.
De informerar övergripande om att:
- Bygget följer planen.
- Datum för uppstartsdag är satt till den 9 september 2019.
- Det finns 78 st platser för boenden i första etappen varav 18 st platser är
korttidsboende.
- Den 29 september kommer brukare från Pukslagarvägen i Bomhus och
från Tallmovägen 6 att flytta in.
- Dagverksamheten öppnar preliminärt i januari 2020.
- Rekryteringsprocessen av personal har gått över förväntan. Det kommer
att finnas 94 st medarbetare varav 8 st är finsktalande undersköterskor.
- Det finns en plan för aktivitetssamordnare där Näringsliv-arbetsmarknad
& integration och kultur- och fritidsverksamheten är involverad.
- Arbete pågår med Viser (trygghetslarm) om icke integritetskränkande säkerhetsåtgärder.
- Från hösten kommer samma bemanning/lika personal hela veckan att
gälla.
- Tallmovägen 2 = somatisk avdelning (kroppslig).
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-06-12

UON § 135 Lägesinformation från nämndens olika verksamhetsområden
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Utbildningsverksamheten

Tf förvaltningschef Per-Anders Olsson:
- Rektorstjänster på Rotskär 7-9 och till Bodaskolan är tillsatta.
- Barnskötarutbildning på KunDa startar i augusti. Det kommer att finnas
plats för ca 25-30 elever.
- Det är närmare 100 st elever som läser på SFI året ut.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-06-12

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

Marianne Nygren (KD) informerar att det varit ett KHR & KPR
sammanträde. Protokoll kommer att delges nämnden i september.
Jenny Dahlberg (S) informerar att hon, Mona Hansson (KV) och Sandra
Andersson (SD) närvarade på 9:ornas avslutningsfest ”Te-supén” som var
en väldigt lyckad och trevlig tillställning.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-06-12

UON § 137 Rapporter och meddelanden
Rapporter

-

Uppföljning av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott och nämnd
Årsplanering 2019
Körapport för förskolor
Körapport för boenden
Statistik från Socialjouren i Uppsala

Meddelanden

- Kompletterande redovisning av lex Sarah-anmälan (dnr 8.1.2-15268/2019), daterad 2019-06-03.
- E-post från IVO med begäran om förtydligande av vad utredningen
kommit fram till, daterad 2019-05-23 (dnr 8.1.2-15268/2019).
- Kompletterande redovisning av lex Sarah-anmälan (dnr 8.1.2-15268/2019), daterad 2019-05-10.
- Inspektionen för vård och omsorg (IVO), beslut att avsluta ärende med
(dnr 8.5-40924/2018), gällande tillsyn av handläggning av ärenden
rörande placerade barn där beslut fattas om umgängesbegränsning mellan
barn och vårdnadshavare, daterad 2019-04-23.
- IVO, begäran om komplettering av anmälan/utredning (dnr 8.1.2-15268/2019) gällande anmälan enligt lex Sarah från Utbildnings- och
omsorgsnämnden, daterad 2019-04-17.
- IVO, beslut att avsluta ärende (dnr 8.1.1-18850/2019) gällande anmälan
enligt lex Maria från kommunen om risk för allvarlig vårdskada i
hemsjukvården, daterad 2019-05-16.
- IVO, beslut att avsluta ärendet gällande vidtagna åtgärder utifrån tillsyn
av stödboende för barn och unga vid Vega stödboende i Älvkarleby
kommun (dnr 8.4.2-28070/2018), daterad 2019-05-14.
- Kommunfullmäktig 2019-04-24 § 24, beslut att anta biblioteksplanen.
- Kommunfullmäktige 2019-04-24 § 25, beslut att anta förslaget till taxor
och avgifter för utbildnings- och omsorgsnämnden.
- Kommunfullmäktige 2019-04-24 § 30, beslut att bevilja ansvarsfrihet för
utbildnings- och omsorgsnämnden och dess enskilda ledamöter.
- Kontrollrapport från livsmedelsinspektion vid Tallmovägen 2, 4 och 6.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-06-12

UON § 138 Önskemål om ett extra nämndsmöte under juli månad
Sammanfattning av ärendet

Eva Sidekrans (M) önskar att ett extra nämndsmöte hålls i juli för att lyfta
problem och hitta lösningar angående arbetsutskottets- och Nätverkshusets
framtid.
Ordförande Jenny Dahlberg (S) anser inte att ett extra nämndssammanträde
är nödvändigt.
För att kalla till en extra nämnd krävs antingen beslut från ordförande eller
begäran från minst en tredjedel av ledamöterna i nämnden (Kommunallagen
6 kap. § 23).
Marianne Nygren (KD) föreslår att även ersättarna i arbetsutskottet kallas
till arbetsutskottets sammanträde 2019-07-02.
Ordförande Jenny Dahlberg (S) tar den frågan med sig.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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