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Underskrift

Utdragsbestyrkande
1

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-09-12

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Anett Aulin (S)
Hans Wennberg (MP)
Pernilla Friman (S)
Rose-Marie Westerholm (S)
Sigrid Bergström (V)
Monica Lindeberg (M)
Mona Hansson (KV)
Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Katrin Jakobsson (S)
Eva Sidekrans (M)
Maj-Britt Jakobsson (S)
Tommy Jakobsson (S)

Paragrafer

Paragrafer

Ordinarie ledamot
Mikael Ybert (S)
Kenneth Holmström (M)
Sandra Andersson (SD)
Kurt Törnblom (SD)

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

Paragrafer

Övriga deltagare
Namn
Eva Skytt
Veikko Niemi
Agnetha Runberg

Paragrafer
95, 104
96, 97
102

Claudia Forsberg

102

Ulrika Hjerpe
Gunvor Petterson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Befattning
Vård- och omsorgschef
Ekonomichef
IFO-chef
Teamchef för enamkommande
barn
Förvaltningschef
Nämndsekreterare

Justerarens
signatur

2

Utdragsbestyrkande

Sida
2

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-09-12

UON § 87

Godkännande av dagordning
Beslut
Utsänd dagordning fastställs att gälla med följande ändring:
Utgår:
Punkt nr 4, Anmälan av nya frågor för beredning i Au.
Punkt nr 20, Information om heltidsresan.




____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

3

Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-09-12

UON § 88
Diarienr
30/16.704

Budgetuppföljning för perioden januari-juli 2017
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av budgetuppföljning för perioden januari-juli 2017.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschef Ulrika Hjerpe redovisar budgetuppföljning för perioden
januari-juli 2017.
Prognosen visar att utbildnings- och omsorgsnämnden kommer att ha ett
underskott på -8 833 tkr i slutet av 2017.
Beslutsunderlag

 Budgetuppföljning för perioden januari-juli 2017, daterad 2017-09-04.
____________________
Beslutet lämnas till

Förvaltningschef U Hjerpe
Ekonom S Spjuth
Ekonom B Palo Johansson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

4

Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-09-12

UON § 89

Diarienr
30/16.704

Äskande av medel för tillkommande kostnader med
anledning av byggnation av nytt vård- och
omsorgsboende
Beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att tilldela utbildnings- och
omsorgsnämnden 113 (2017) tkr och 679 tkr (2018) med anledning av
tillkommande kostnader i samband med byggnation av nytt vård- och
omsorgsboende.
Sammanfattning av ärendet

Utbildnings- och omsorgsförvaltningen äskar ekonomiska medel med
anledning av de kostnader som tillkommer verksamheterna med anledning
av byggnationen av kommunens nya vård- och omsorgsboende. Etapp 1
gäller nybyggnation av en tillbyggnad, Tallmovägen 2, samt förberedelse
för rivning av delar där befintlig verksamhet bedrivs: lokaler för boende,
förskola och tillagningskök. Utflyttning och omflyttning pågår.
Verksamheten behöver nu avsätta omfattande tid för att bistå byggprojektet.
Särskilt fokus behöver nu genomföras för att säkerställa planering för att
säkerställa att kommunens mål uppnås, med särskilt fokus på god
ekonomisk hushållning, genom planering av hur verksamheten bedrivs samt
hur lokaler nyttjas till dess boendet är fullbelagt.
Tillkommande kostnader

Ovanstående medel äskas därför från kommunstyrelsens avsatta medel.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Ulrika
Hjerpe, daterad 2017-09-04.
____________________
Beslutet lämnas till

Kommunstyrelsen
Ekonomichef V Niemi
Förvaltningschef U Hjerpe
Vård- och omsorgschef E Skytt
Ekonom S Spjuth

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-09-12

UON § 90
Diarienr
30/16.704

Åtgärdsarbete med ekonomi och verksamhet 2017 och
framåt
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att utreda gruppstorlek förskola
samt att lägga till en rubrik ”Genomfört” i kommande redovisningar.
Sammanfattning av ärendet

Utbildnings- och omsorgsförvaltningen arbetar med en bruttolista på idéer
och förslag på åtgärder som skulle kunna bidra till att nämndens mål uppnås
mer effektivt. Särskilt fokus ligger på de åtgärder som kan bidra till
minskade kostnader eller ökade intäkter, för att få en ekonomi i balans.
Förvaltningen påbörjade arbetet med listan som ett internt arbetsmaterial,
för att få ordning och reda, eftersom flertalet åtgärder är under utredning
eller ännu inte bearbetade inför eventuella beslut. Nämnden har sett fördelar
med att följa åtgärdsarbetet på nära håll och tar därför upp listan vid varje
arbetsutskott, vilket beslutades vid utbildnings- och omsorgsnämndens
arbetsutskott 2017-04-18 § 79.
Förvaltningschef Ulrika Hjerpe informerar om ärendet.
Beslutsunderlag

 Utbildnings- och omsorgsnämndens beslut 2017-05-30 § 75.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Ulrika
Hjerpe, daterad 2017-08-17.
____________________
Beslutet lämnas till

Ekonom S Spjuth
Ekonom B Palo Johansson
Förvaltningschef U Hjerpe
Vård- och omsorgschef E Skytt
IFO-chef A Runberg
Kostchef M Niklasson
Skolchef, vakant

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-09-12

UON § 91
Diarienr
2017/83.702

Kommunens åligganden enligt lag om elektriska
cigaretter och påfyllnadsbehållare
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
enligt utbildnings- och omsorgsförvaltningens förslag att:
- kommunfullmäktige ger i uppdrag åt utbildnings- och omsorgsnämnden
att fullgöra kommunens skyldigheter enligt lag (2017:425) om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
- att kommunfullmäktige bemyndigar denna nämnd att besluta om
tillsynstaxa och delegationsordning.
Sammanfattning av ärendet

Riksdagen har antagit rubricerad lag varigenom försäljning av e-cigaretter
och påfyllningsbehållare fått en rättslig reglering. Här har kommunerna en
central roll. Kommunen ska bland annat mottaga anmälan från försäljarna,
se till att egenkontrollprogram finns, övervaka att åldersgränsen för inköp
iakttas och kontrollera att varorna är försedda med varningstext och
innehållsdeklaration. Kommunen har rätt att ta ut en årlig tillsynsavgift från
försäljarna.
Det ankommer på kommunen att bestämma vilken nämnd som ska
handlägga ärenden enligt denna lag.
Då utbildnings- och omsorgsnämnden handhar tillsynen över folköls- och
tobaksförsäljning – och försäljning av e-cigaretter med tillbehör kan
förväntas ske på samma försäljningsställen – framstår det som logiskt och
kostnadseffektivt att denna nämnd även tilldelas det nya verksamhetsområdet.
Alkoholhandläggare Torsten Ahlén föreslår i skrivelse, daterad 2017-08-16,
att utbildnings- och omsorgsnämnden lämnar följande förslag till
kommunfullmäktige:
- kommunfullmäktige ger i uppdrag åt utbildnings- och omsorgsnämnden
att fullgöra kommunens skyldigheter enligt lag (2017:425) om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
- att kommunfullmäktige bemyndigar denna nämnd att besluta om
tillsynstaxa och delegationsordning.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-09-12

Beslutsunderlag

 Skrivelse med förslag till beslut från alkoholhandläggare Torsten Ahlén,
daterad 2017-08-16.
____________________
Beslutet lämnas till

Kommunfullmäktige
Alkoholhandläggare T Ahlén
IFO-chef A Runberg
Ekonom S Spjuth

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-09-12

UON § 92
Diarienr
71/15.610

Simundervisning i förskoleklass
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att upphäva beslutet från
2016-02-23 § 28 där nämnden beslutade att simundervisning i förskoleklass
startar från hösten 2016.
Sammanfattning av ärendet

Ordförande Anett Aulin redogör att syftet med simundervisning i förskoleklass var att minska tid som tas i anspråk från ordinarie lektioner men att
simundervisning i dag ändock sker enligt skollagen.
____________________
Beslutet lämnas till

Förvaltningschef U Hjerpe
Rektorer
Förskolechefer
Skolassistenter

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-09-12

UON § 93
Diarienr
114/16.619

Hantering av kränkande behandling i förskolan/skolan
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att hantering av kränkande
behandling av elev i förskolan/skolan ska redovisas för nämnden
2 gånger/termin.
Därmed upphävs beslutet som nämnden tog 2017-05-02 § 68.
Sammanfattning av ärendet

Skolinspektionen beslutade 2017-04-18 att förelägga Älvkarleby kommun
att senast 2017-11-17 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister
avseende att:
- Huvudmannen tar emot anmälningar från rektorer om angivna
kränkningar mot elever, utreder skyndsamt omständigheterna kring de
angivna kränkningarna och vidtar i förekommande fall de åtgärder som
skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.
Skolchef Ola Johansson redovisar i skrivelse åtgärder som vidtagits efter
Skolinspektionens besök:
Kränkande behandling i förskolan/skolan arbetas det med på ett genomtänkt
sätt på respektive enhet i verksamheten. Alla skolor har likabehandlingsgrupper alternativt trygghetsteam som jobbar efter ett givet årshjul. Så fort
personal på respektive enhet får kännedom om eller upplever kränkningar så
rapporteras detta till respektive rektor och till det team som arbetar med
frågan. Det som hittills saknats i kommunen är vidarerapportering till skolchef och till de förtroendevalda.
Efter Skolinspektionens besök våren 2017 har en rutin införts där respektive
rektor kontaktar skolchef vid varje enskilt fall men också att respektive
rektor/förskolechef varje månad avrapporterar antalet kränkningar som har
skett i verksamheten. Skolchef har även anmält ärendet till kommande
arbetsutskott och nämnd för att fastställa rutin för anmälan till nämnden vad
som skett under en bestämd tidsperiod.
Beslutsunderlag

 Skolinspektionens beslut 2017-04-18.
 Skrivelse från skolchef Ola Johansson med svar till Skolinspektionen.
____________________
Beslutet lämnas till

Förvaltningschef U Hjerpe
Rektorer
Förskolechefer
Skolassistenter

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-09-12

UON § 94
Diarienr
2017/12.440

Åtgärdsplan för giftfri vardag för förskola och skola
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
åtgärdsplan för giftfri vardag för förskola och skola.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-26 § 85 att Älvkarleby kommun tar
fram en åtgärdsplan för förskola och skola där syftet/målet är;
 att inventera förekomsten av produkter och material i verksamheten som
innehåller miljögifter
 att ersätta giftiga material med giftfritt material
 att alltid kräva giftfria produkter i all offentlig upphandling
Beslutet togs utifrån en motion från Clarrie Leim (C).
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutade 2017-01-31 § 6 att ge skolchef
Ola Johansson i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för giftfri vardag för
förskola och skola i enlighet med kommunfullmäktiges beslut samt att
redovisa denna på arbetsutskottets sammanträde 2017-08-29.
På arbetsutskottets sammanträde, 2017-08-26 § 160, redovisade skolchef
Ola Johansson om förslag till åtgärdsplan för giftfri vardag för förskola och
skola i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Planen innehåller bland
annat insatser för kompetensutveckling, föreläsning för alla medarbetare
inom förskolan, uppföljning på arbetsplatsträffar och uppföljning av insatser
av rektorer och förskolechefer.
Beslutsunderlag

 Kommunfullmäktiges beslut 2016-10-26 § 85.
 Utbildnings- och omsorgsnämndens beslut 2017-01-31 § 6.
 Skrivelse ”Åtgärdsplan för giftfri vardag för förskola och skola” från
skolchef Ola Johansson.
____________________
Beslutet lämnas till

Förvaltningschef U Hjerpe
Rektorer
Förskolechefer
Skolassistenter

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-09-12

UON § 95
Diarienr
2017/87.739

Lagen om valfrihetssystem – förfrågningsunderlag och
ersättningsnivåer
Beslut
- Utbildnings- och omsorgsnämnden fastställer förvaltningens förslag till
ersättningsnivåer och justeringar av förfrågningsunderlaget.
- Hela ärendet om Lagen om valfrihetssystem (LOV), återremitteras till
arbetsutskottet. Ärendet återkommer på utbildnings- och omsorgsnämnden 2017-10-10.
Sammanfattning av ärendet

Lagen om valfrihetssystem (LOV) infördes 2008. Med valfrihetssystem
enligt denna lag avses ett förfarande där den enskilde har rätt att välja den
leverantör som ska utföra tjänsten och som en upphandlande myndighet
godkänt och tecknat kontrakt med. Den upphandlande myndigheten behöver
inte tillämpa samma valfrihetssystem inom alla berörda områden. Lag
(2016:1153).
Lagen om valfrihet gäller när en upphandlande myndighet beslutat att
tillämpa valfrihetssystemet vad gäller tjänster inom hälsovård och
socialtjänster. Älvkarleby kommun beslutade att införa kundval inom
servicetjänster i hemtjänsten (från maj 2011). Det innebar att kunder som
har hjälp med städ, tvätt och inköp får möjlighet att välja vilken utförare de
vill ha.
Möjligheten att välja förutsätter att företag har anmält sitt intresse, samt
blivit godkända och tecknat avtal med kommunen. Sedan 2012 har
Älvkarleby kommun inte haft något intresserat och därmed inte heller
godkänt företag.
Det är utbildnings- och omsorgsnämnden som årligen tar fram förslag till
beslut till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige fattar beslut om
förfrågningsunderlag och ersättningsnivåer. Detta har inte skett sedan 2011.
Utbildnings- och omsorgsnämndens arbetsutskott (2017-08-29 § 165) har
därför fattat beslut om hur nämnden ska säkerställa systematik i frågan.
Beslutsunderlag






LOV förfrågningsunderlag 2011 reviderad.
LOV förfrågningsunderlag bilaga 2, 77/08.739 (tidigare
ersättningsnivåer).
Arbetsutskottets beslut 2017-08-29 § 165.
Lagen om valfrihetssystem, ersättningsnivåer Älvkarleby kommun,
daterad 2017-09-05.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-09-12



Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Ulrika
Hjerpe, daterad 2017-09-05, gällande fastställande av ersättningsnivåer
och förslag till revidering av förfrågningsunderlag.

_____________________
Beslutet lämnas till

Förvaltningschef U Hjerpe
Ekonom S Spjuth
Vård- och omsorgschef E Skytt
IFO-chef A Runberg

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

13

Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-09-12

UON § 96
Diarienr
2017/67.049

Remiss, styr- och redovisningsprinciper för Älvkarleby
kommun
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
remissvar och översänder detta till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott (Ks au 2017-05-23 § 79) har beslutat att
remittera ärendet om Älvkarleby kommuns styr- och redovisningsprinciper
till samhällsbyggnadsnämnden och utbildnings- och omsorgsnämnden.
Kommentarer ska lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott senast 26
september 2017.
Arbetsutskottet beslutade 2017-08-29 § 167 att ge förvaltningen i uppdrag
att ta fram förslag till remissvar till nämndens sammanträde 2017-09-12
samt att bjuda in ekonomichef Veikko Niemi till detta nämndssammanträde.
Förvaltningen redovisar förslag till remissvar i skrivelse daterad
2017-09-02.
Ekonomichef Veikko Niemi informerar och redovisar om ärendet.
Beslutsunderlag

 Remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott gällande styr- och
redovisningsprinciper för Älvkarleby kommun.
 Förslag till remissvar från förvaltningen, daterat 2017-09-02.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Ulrika
Hjerpe, daterad 2017-09-03.
____________________
Beslutet lämnas till

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Förvaltningschef U Hjerpe
Ekonomichef V Niemi
Vård- och omsorgschef E Skytt
IFO-chef A Runberg
Kostchef M Niklasson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-09-12

UON § 97
Diarienr
2017/68.289

Remiss, förslag till internhyresmodell för Älvkarleby
kommun
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämndens godkänner förvaltningens förslag till
remissvar och översänder detta till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott (Ks au 2017-05-23 § 80) har beslutat att
remittera ärendet om förslag till ny Internhyresmodell för Älvkarleby
kommun till samhällsbyggnadsnämnden och utbildnings- och omsorgsnämnden.
Kommentarer ska lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott senast 26
september 2017.
Arbetsutskottet beslutade 2017-08-29 § 168 att ge förvaltningen i uppdrag
att ta fram förslag till remissvar till nämndens sammanträde 2017-09-12
samt att bjuda in ekonomichef Veikko Niemi till detta sammanträde.
Förvaltningschef Ulrika Hjerpe redogör i tjänsteskrivelse, daterad
2017-09-03, förslag till remissvar.
Att kommunen utvecklar hanteringen av lokalfrågor och lokalförsörjningsfrågor är sedan många år prioriterad fråga, för att på sikt kunna ha en bättre
framförhållning och därmed även mer ändamålsenliga lokalerna.
Verksamheterna inom Utbildnings- och omsorgsnämnden avsätter
omfattande tid inom området, både därför att lokalbehoven varit akuta, såväl
som därför att tillfälliga lokaler kommit att nyttjas mer permanent, med
arbetsmiljöproblem som följd. Ju mer långsiktig planering desto bättre.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera ett förslag till
internhyresmodell som övergripande beskrivs på följande sätt:
Den föreslagna internhyresmodellen innebär att kommunens internhyror på
3-5 års sikt blir mer förutsägbara, hyresnivå och hyreshöjning utgår från ett
undertecknat hyreskontrakt. Varje enskilt år faktureras inte den exakta
kostnaden för respektive fastighetsobjekt utan vissa år kommer det att bli ett
överskott och vissa år ett underskott, men att det över tid ska motsvara den
självkostnad som fastigheten har för drift och underhåll. Det innebär också
att Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver ha möjlighet at flytta med sig
årets resultat till nästa verksamhetsår. Ekonomi- och tekniska avdelningen
kommer att vid behov fastställa tillämpningsföreskrifter, hur arbete med
internhyror ska praktiseras.
Utbildnings- och omsorgsförvaltningen ställer sig i stora drag positiva till
modellen, men vill särskilt säkerställa att vissa frågor tydliggörs, vilket
framgår av förelaget remissvar.
Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-09-12

Ekonomichef Veikko Niemi informerar och redovisar om ärendet.
Beslutsunderlag

 Remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott gällande förslag till ny
Internhyresmodell för Älvkarleby kommun.
 Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ulrika Hjerpe, daterad 2017-08-22.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Ulrika
Hjerpe, daterad 2017-09-03.
____________________
Beslutet lämnas till

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ekonomichef V Niemi
Förvaltningschef U Hjerpe
Vård- och omsorgschef E Skytt
IFO-chef A Runberg
Kostchef M Niklasson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-09-12

UON § 98

Delgivning av övriga paragrafer i arbetsutskottets
protokoll 2017-08-29
Beslut
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll 2017-08-29 anses delgivna.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-09-12

UON § 99

Diarienr
2017/45.007

Revisionsrapport, Granskning av barn- och
ungdomspsykiatrin - gemensam granskning med
kommunerna i Uppsala län
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden ställer sig bakom de rekommendationer
som redovisas i yttrande från elevhälsochef Lena Andersson Andalibi.
Sammanfattning av ärendet

Helseplan Consulting Group AB har fått i uppdrag av revisorerna i
Landstinget och kommunerna i Uppsala län att genomföra en granskning av
verksamheten för barn och unga med psykisk ohälsa. Granskningens syfte
och övergripande revisionsfråga är att ge underlag för att kunna bedöma hur
landstinget respektive varje kommun i länet säkerställer att det finns en
tillfredställande samverkan mellan kommun och landsting som möjliggör en
ändamålsenlig verksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa.
Den sammanfattande bedömningen är att landstinget och kommunerna inte
säkerställer att det finns en tillfredställande samverkan i tillräcklig
utsträckning som möjliggör en ändamålsenlig verksamhet för barn och unga
med psykisk ohälsa.
Revisorerna har beslutat att överlämna revisionsrapporten till utbildningsoch omsorgsnämnden för beaktande och svar senast 2017-09-15.
Arbetsutskottet beslutade 2017-05-16 § 113 att ge förvaltningen i uppdrag
att ta fram förslag till svar på hur nämnden avser att åtgärda de förbättringsområden/brister som påtalas i revisionsrapporten och redovisa detta på
nämndens sammanträde 2017-09-12.
Elevhälsochef Lena Andersson Andalibi redovisar förslag till yttrande över
revisionsrapporten i skrivelse.
Beslutsunderlag

 Revisionsrapport, ”Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin gemensam granskning med kommunerna”, daterad 2017-03-03.
 Yttrande över revisionsrapporten från elevhälsochef Lena Andersson
Andalibi, daterad 2017-07-03.
____________________
Beslutet lämnas till

Revisorerna
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef U Hjerpe
Elevhälsochef L Andersson Andalibi
Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-09-12

UON § 100 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd vid
Carlsson i Centrum (fd Salen)
Diarienr
2017/80.702

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att bifalla ansökan i enlighet
med alkoholhandläggare Torsten Ahléns förslag.
Sammanfattning av ärendet

Ärendet gäller ansökan från Magnus Carlsson om stadigvarande tillstånd att
servera alla slag av alkoholdrycker till allmänheten vid Carlsson i Centrum
(f d Salen) med serveringstid mellan kl 11.00-01.00. Ansökan avser även
uteservering och stadigvarande tillstånd att servera slutna sällskap vid
cateringverksamhet.
Alkoholhandläggare Torsten Ahlén föreslår i tjänsteskrivelse nämnden
besluta att bifalla ansökan med följande villkor:
 Uteserveringen ska vara stängd och utrymd senast kl 24.00 fredagar och
lördagar samt kl 22.00 övriga dagar.
 Högst 80 personer får samtidigt uppehålla sig i serveringen på
bottenplanet och högst 20 personer på det övre planet.
 De kvällar då musikunderhållning eller liknande aktiviteter förekommer
ska minst två (2) av polismyndighet förordnade ordningsvakter finnas på
plats från kl 22.00 till dess att serveringen stängts och utrymts.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från alkoholhandläggare Torsten
Ahlén, daterad 2017-09-04.
____________________
Beslutet lämnas till

Sökanden M Carlsson
Alkoholhandläggare T Ahlén

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-09-12

UON § 101 Delegationsbeslut för perioden maj-augusti 2017
Pärm:
Delegation
2017

Beslut
Redovisning av delegationsbeslut för perioden maj-augusti 2017 godkänns
och läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under maj-augusti månad
2017.
Administration

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Förvaltningschef
Områdeschefer VOM
Områdeschef IFO och teamchefer
Rektorer, skolområden
Kostverksamheten
Samverkansprotokoll, F-sam och E-sam

Vård- och omsorg

7.
8.
9.
10.
11.

Biståndsbeslut
Färdtjänst och Riksfärdtjänst
LSS
Bostadsanpassningsbidrag
Lex Maria, Lex Sarah

Individ- och familjeomsorgen

12.
13.
14.
15.
16.
17.
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
2017-09-12

UON § 102 Lägesinformation från individ- och familjeomsorgen
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

IFO-chef Agnetha Runberg:
- Läget på individ- och familjeomsorgen är relativt stabilt.
- Det finns inga gamla ärenden kvar i systemet Treserva. Även arkivet är
rensat och gallrat.
- Annons finns ute på hemsidan där vi söker kontaktfamilj och familjehem
för barn eller ungdomar som behöver omsorg och stöd.
- Det är förnärvarande 27 st pågående LVU- och SoL-placeringar.
- Nätverkshuset ska lämna en lägesrapport till arbetsutskottet varje kvartal.
- Agnetha är för närvarande tf teamchef för biståndshandläggarna.
- En översyn av hela organisationen ska göras med anledning av
minskningen av ensamkommande barn och unga.
Claudia Forsberg, teamchef för ensamkommande barn:
- Den ena delen av HVB-hemmet Gläntorna kommer att stängas
2018-01-01.
- De har tagit hem 7 st ungdomar från HVB-placeringar i andra
kommuner. Det finns 12 barn kvar som är externt placerade.
- Ett nytt ersättningssystem för kommuners mottagande av
ensamkommande barn och unga började gälla 2017-07-01, vilket innebär
minskade ersättningar från Migrationsverket.
___________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-09-12

UON § 103 Lägesinformation från utbildningsverksamheten
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschef Ulrika Hjerpe ger en lägesinformation från utbildningsverksamheten, bland annat att:
- En etapp på Ekbacken är klar. Ett nytt kök finns.
- Stängslet runt gården är inte klart ännu,
- Arbete med rekrytering av ny skolchef pågår.
___________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-09-12

UON § 104 Lägesinformation från vård- och omsorg
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgschef Eva Skytt informerar från vård- och omsorgsverksamheten:
- Sammanfattning av sommaren med semestrar och vikarier. Det har tillkommit 58 st nya brukare har under sommaren och en helt ny
hemtjänstgrupp har bildats.
- Kommunen undersöker alternativ Älvkarleby-lösning gällande närvårdsplatser.
- Sjukskrivningar inom vård och omsorg ligger fortfarande högt. Siffror
kommer att redovisas i delårsrapporten. Insatser kommer att riktas mot
hemtjänsten.
Nya Tallmon:
- Övergripande tidplan redovisas.
- Upphandling av hästskobyggnaderna är ute nu. Anbuden ska vara
inlämnade senast 2017-10-25.
- MEJ Bygg AB har fått rivningsentreprenaden. Rivning påbörjas
2017-10-01.
___________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-09-12

UON § 105 Lägesinformation från kostverksamheten
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschef Ulrika Hjerpe informerar om/att:
- Kostutredningen kommer att behandlas på nämndens sammanträde
2017-10-10.
- Köket på Tallmon är stängt. Omfattande omställningar har skett under
sommaren.
- Mat till Tallmon levereras från Bodaskolan.
- Ett mottagningskök har startat på Ekbackens förskola.
- Vård- och omsorgsmedarbetare har utbildats inför verksamhetsförändringarna.
___________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-09-12

UON § 106 Information och allmän rapportering från uppdrag i
nämndens räkning
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Hans Wennberg informerar från samrådsmöte på Rotskärsskolan. Bland
annat att det är nära med en ombyggnad av Rotskärsbron. För tillfället är
betongsuggor utställda för att dämpa hastigheten.
En farhåga vad gäller trafiksäkerheten för barnen är detaljplaneförslaget för
Kopphuslandet.
___________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-09-12

UON § 107 Rapporter och meddelanden
-

Uppföljning av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott och nämnd
Årsplanering 2017
Körapporter för förskolor
Körapporter för boenden
Protokoll för kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet, 2017-05-19
- Information om icke verkställda beslut kvartal 2 år 2017. Detta är
rapporterat till Inspektionen för vård och omsorg.
Meddelanden från förvaltningen

Förvaltningschef Ulrika Hjerpe:
- En lex Sarah-anmälan gjordes under sommaren med anledning av att
uppföljning ej gjorts av en brukare som haft extern utförare.
- En uppföljning med Arbetsmiljöverket kommer att hållas i morgon. Det
gäller deras inspektion av första linjens chefer inom vård och omsorg
(områdeschefer).
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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