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Utbildnings- och omsorgsnämnden Sida
2017-01-31 2

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

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

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot
Inger Ericsson (S) Mikael Ybert (S)
Eva Sidekrans (M) Monica Lindeberg (M)
Agneta Lundgren (C) Kenneth Holmström (M)
Maj-Britt Jakobsson (SD) Kurt Törnblom (SD)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Jenny Dahlberg (S)
Annemon Piper (KV)

Övriga deltagare
Namn Paragrafer Befattning
Agnetha Runberg 2, 16 IFO-chef
Marie Niklasson 7 Kostchef
Ola Johansson 5 Skolchef
Eva Skytt 16 Vård- och omsorgschef
Evabritt Säfström 17 Rektor på KunDa
Ulrika Hjerpe Förvaltningschef
Gunvor Petterson Nämndsekreterare
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-01-31

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 1 Godkännande av dagordning

Beslut
Utsänd dagordning fastställs att gälla med följande ändringar och tillägg;

Tillkommande ärenden:
 Anmälan av ordförandebeslut
 Taxor och avgifter för utbildnings- och omsorgsnämnden

Utgår:
 Punkt nr 4, Anmälan av nya frågor för beredning i Au. 
 Punkt nr 19, Information och allmän rapportering från uppdrag i 

nämndens räkning.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-01-31

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 2 Anmälan av ordförandebeslut

Beslut
Samtliga ärenden anses anmälda.

Sammanfattning av ärendet
1. Bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i form av placering i stödboende av xxx har 

skett 2016-09-01.
Beslutet taget av Anett Aulin.

2. Bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i form av placering i stödboende av xxx har 
skett 2016-09-01.
Beslutet taget av Anett Aulin.

3. Bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i form av placering i stödboende av xxx har 
skett 2016-09-01.
Beslutet taget av Anett Aulin.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-01-31

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 3 Förlängning av överenskommelse om samverkan 2014-
2016 avseende hälso- och sjukvård i Uppsala län

Diarienr
2017/14.739 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag att;
1. Överenskommelsen om samverkan i Uppsala län avseende hälso- och 

sjukvård 2014-2016 förlängs till 2017-12-31 under förutsättning att 
motsvarande beslut fattas av Region Uppsala.

2. Den nya överenskommelsen om samverkan mellan landstinget och 
kommunerna i Uppsala län avseende personer med psykisk funktions-
nedsättning bereds inom den nya regionala organisationen för samverkan.

Sammanfattning av ärendet
Överenskommelsen gäller under perioden 2014-01-01 – 2016-12-31 och 
beskriver samverkansområden samt hälso- och sjukvårdsansvar på en 
länsövergripande nivå. I hälso- och sjukvårdsansvaret inkluderas ansvaret 
för habilitering, rehabilitering och tekniska hjälpmedel. Vissa områden inom 
hälso- och sjukvården förtydligas i särskilda länsgemensamma riktlinjer 
som beslutas separat.

I samband med giltighetstidens utgång bör formerna för en fortsatt 
överenskommelse om ansvarsfördelning och samverkan ses över. 
Utgångspunkt bör tas i regionbildningen och hur samverkan ska bedrivas i 
den nya regionala lednings- och organisationsstrukturen. Syftet med den nya 
överenskommelsen är att klargöra ansvarsområden och övergripande 
prioriteringar för regional och lokal samverkan mellan landstinget och 
kommunerna.

Beredning
För att möjliggöra beredning av den nya överenskommelsen inom ramen för 
den nya regionala organisationen för samverkan, ska den gällande överens-
kommelsen förlängas till 2017-12-31.

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att;
1. Överenskommelsen om samverkan i Uppsala län avseende hälso- och 

sjukvård 2014-2016 förlängs till 2017-12-31 under förutsättning att 
motsvarande beslut fattas av Region Uppsala.

2. Den nya överenskommelsen om samverkan mellan landstinget och 
kommunerna i Uppsala län avseende personer med psykisk funktions-
nedsättning bereds inom den nya regionala organisationen för 
samverkan.
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-01-31

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Överenskommelse om samverkan i Uppsala län avseende hälso- och 

sjukvård 2014-2016
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Ulrika 

Hjerpe, daterad 2017-01-09.

____________________
Beslutet lämnas till
Region Uppsala
Förvaltningschef U Hjerpe
Vård- och omsorgschef E Skytt
Skolchef O Johansson
IFO-chef A Runberg
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-01-31

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 4 Förlängning av överenskommelse 2012-2016 om 
samverkan kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning i Uppsala län

Diarienr
2017/10.738 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag att;
1. Överenskommelsen om samverkan kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning i Uppsala län 2012-2016 förlängs till 2017-12-31 
under förutsättning att motsvarande beslut fattas av Region Uppsala.

2. Den nya överenskommelsen om samverkan mellan landstinget och 
kommunerna i Uppsala län avseende personer med psykisk funktions-
nedsättning bereds inom den nya regionala organisationen för samverkan.

Sammanfattning av ärendet
Samverkan är en viktig faktor för att i ett tidigt skede förhindra eller 
förebygga utveckling av psykisk ohälsa. Vid behov ska samverkan ske kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning för att de ska kunna behålla 
och/eller förbättra hälsan.

Överenskommelsen gäller för perioden 2012-11-14- - 2016-12-31 och ska 
utgöra en grund och ett stöd för det gemensamma arbetet mellan 
kommunens och landstingets verksamheter på regional och lokal nivå. 
Personer ska kunna få sina behov tillgodosedda av flera verksamheter 
samtidigt. Kommunen och landstinget har ett gemensamt ansvar för rutiner 
och arbetssätt så att insatser, vård och behandling harmonierar med 
varandra. Dessa ska vara individuellt utformade där den enskildes 
delaktighet och självbestämmande är av central betydelse.

I samband med giltighetstidens utgång bör formerna för en fortsatt överens-
kommelse om ansvarsfördelning och samverkan kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning ses över. Utgångspunkt bör tas i regionbildningen och 
hur samverkan ska bedrivas i den nya regionala lednings- och organisations-
strukturen. Syftet med den nya överenskommelsen är att klargöra 
ansvarsområden och övergripande prioriteringar för regional och lokal 
samverkan mellan landstingen och kommunerna.

Beredning
För att möjliggöra beredning av den nya överenskommelsen inom ramen för 
den nya regionala organisationen för samverkan, ska den gällande överens-
kommelsen förlängas till 2017-12-31.
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-01-31

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att;
1. Överenskommelsen om samverkan kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning i Uppsala län 2012-2016 förlängs till 2017-12-31 
under förutsättning att motsvarande beslut fattas av Region Uppsala.

2. Den nya överenskommelsen om samverkan mellan landstinget och 
kommunerna i Uppsala län avseende personer med psykisk funktions-
nedsättning bereds inom den nya regionala organisationen för 
samverkan.

Beslutsunderlag
 Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning i Uppsala län.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Ulrika 

Hjerpe, daterad 2017-01-09.

____________________
Beslutet lämnas till
Region Uppsala
Förvaltningschef U Hjerpe
Vård- och omsorgschef E Skytt
Skolchef O Johansson
IFO-chef A Runberg
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-01-31

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 5 Lokalbehov för utbildnings- och omsorgsnämnden
Diarienr
26/16.290 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att:
1.  Nyttja lokaler i Jungfruholmens skola för utbildning från 2017-08-01. 
2.  Överlämna ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för verkställighet.

Hur lokalerna ska användas redovisas på arbetsutskottets sammanträde 
2017-02-14.

Sammanfattning av ärendet
Skolan och förskolan har i dag stora behov av större lokaler. Förskolan har 
svårigheter att erbjuda barn plats och skolans resultat blir lidande av för 
mycket barn på små ytor. Med detta beslut skulle det lösa det i dag mest 
akuta, men det krävs en långsiktig plan för att kunna upprätthålla såväl 
lagkrav som att kunna påverka måluppfyllelsen för våra elever.

Skolchef Ola Johansson föreslår i reviderad skrivelse nämnden besluta att 
nyttja lokaler i Jungfruholmens skola för förskolan från 2017-08-01.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från skolchef Ola Johansson, 

daterad 2017-01-09.
 Kostnadsberäkning för lokaler på Jungfruholmen
 Skrivelse från skolchef Ola Johansson om lokalbehov för förskolan och 

skola, daterad 2017-01-09.
 Reviderad tjänsteskrivelse med förslag till beslut från skolchef Ola 

Johansson, daterad 2017-01-25.

____________________
Beslutet lämnas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Skolchef O Johansson
Förvaltningschef U Hjerpe
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-01-31

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 6 Åtgärdsplan för giftfri vardag kräver handling
Diarienr
2017/12.440 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att ge skolchef Ola Johansson i 
uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för giftfri vardag för förskola och skola i 
enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
Åtgärdsplanen redovisas på arbetsutskottets sammanträde 2017-08-29.

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).

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut 2016-10-26 § 85.

____________________
Beslutet lämnas till
Skolchef O Johansson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-01-31

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 7 Kostpolicy i Älvkarleby kommun
Diarienr
96/16.460 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet till 
förvaltningen för komplettering.

Ärendet tas åter upp på arbetsutskottet 2017-02-14.

Sammanfattning av ärendet
Enligt beslut i Utbildnings- och omsorgsnämnden ska gällande kostpolicy 
revideras 2016. 

Inför förslag till beslut om ny kostpolicy har samverkan skett mellan 
kostverksamheten och berörda verksamheter, genom kostchef och via 
skolchef och chef för vård och omsorg. I förslaget till kostpolicy hänvisas 
till baskrav uppställda av Upphandlingsmyndigheten, såväl som 
Livsmedelsverkets råd för bra mat i äldreomsorgen, förskolan och skolan, 
vilka är skrifter som ligger till grund för hur kommunen ska arbeta vidare 
med kostpolicyn. Länkar till baskrav och råd återfinns i bilagor, liksom 
informationer om allergener och glutamat. Efter beslut i arbetsutskottet, 
2016-10-25, gick förslag till kostpolicy ut på remiss till nämndens 
respektive partier. Efter remissunderlag justerades förslag till Kostpolicy 
2017-2019 ytterligare.

Efter beslut tas en plan fram för att säkerställa att kostpolicyn efterlevs så 
som den är tänkt. Förvaltningen föreslår en återrapportering till nämnden 
september 2017. 

Utbildnings- och omsorgsförvaltningen föreslår nämnden besluta att:
 nuvarande kostpolicy upphör att gälla 
 fastställa Policy kostverksamheten för 2017-2019
 följa upp implementeringen av policyn november 2017

Bilagor
 Förslag till revidering av policy för kostverksamheten 2017-2019, daterad 

2017-01-10
 Förslag till Policy för kostverksamheten 2017-2019
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Ulrika 

Hjerpe, daterad 2017-01-10.
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-01-31

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Barnperspektivet
 Beslutet har en stor påverkan på barnperspektivet. 

____________________
Beslutet lämnas till
Kostchef M Niklasson
Förvaltningschef U Hjerpe
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-01-31

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 8 Anmälan av nya ärenden för beredning i Au: Besök på 
verksamheter

Diarienr
116/16.709 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att inte aktualisera frågan.

Om man som nämndsledamot vill besöka någon av nämndens verksamhets-
områden ska man kontakta respektive verksamhetschef för att boka ett möte. 
Arvode utgår inte.

Sammanfattning av ärendet
Mona Hansson (KV) och Annemon Piper (KV):
Besök på verksamheter.
I samband med nämndsmöten besöka olika verksamheter och träffa 
personal.

Förslag till beslut
Att under 2017 besöka verksamheter i samband med nämndsmöten.

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

Annemon Piper (KV)

____________________
Beslutet lämnas till
Förvaltningschef U Hjerpe
Vård- och omsorgschef E Skytt
Områdeschefer
Skolchef O Johansson
Rektorer
IFO-chef A Runberg
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-01-31

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 9 Internkontroll 2016 - uppföljning
Diarienr
57/16.700 Beslut

Utbildnings- och organisationsutskottet beslutar enligt förvaltningens 
förslag att godkänna uppföljningen av internkontrollen 2016 för utbildnings- 
och omsorgsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen § 6:7 är det nämndens ansvar att se till att 
”verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall 
också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av 
en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap. 16 § har lämnats över till 
någon annan”.

Internkontroll i Älvkarleby kommun ska ske i enlighet med Reglemente för 
kommunens internkontrollarbete, ÄKF 2001:2 (antaget av 
kommunfullmäktige 2001-02-14, § 219) samt Riktlinjer avseende 
tillämpning av intern kontroll, ÄKF 2009:1 (antagna av kommunstyrelsen 
2009-03-02, § 397).

Avrapportering sker till den funktion som anges i internkontrollplanen: 
berörd chef, förvaltningschef eller nämnd. I kommunens årsbokslut ska 
internkontrollarbetet redovisas.
 
Internkontrollen för Utbildnings- och omsorgsförvaltningen är genomförd 
och presenteras i separat underlag. 

Förvaltningen föreslår nämnden godkänna uppföljningen av intern-
kontrollen 2016 för utbildnings- och omsorgsförvaltningen.

Beslutsunderlag
 Uppföljning av internkontroll 2016 Utbildnings- och omsorgsnämnden, 

tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Ulrika 
Hjerpe, daterad 2017-01-09.

Barnperspektivet
 Beslutet har en stor påverkan på barnperspektivet.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-01-31

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef U Hjerpe
Vård- och omsorgschef E Skytt
IFO-chef A Runberg
Skolchef O Johansson
Kostchef M Niklasson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-01-31

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 10 Internkontrollplan för år 2017
Diarienr
2017/6.700 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag att 
fastställa internkontrollplan för Utbildnings- och omsorgsförvaltningen för 
år 2017.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen § 6:7 är det nämndens ansvar att se till att 
”verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall 
också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av 
en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap. 16 § har lämnats över till 
någon annan”.

Internkontroll i Älvkarleby kommun ska ske i enlighet med Reglemente för 
kommunens internkontrollarbete, ÄKF 2001:2 (antaget av 
kommunfullmäktige 2001-02-14, § 219) samt Riktlinjer avseende 
tillämpning av intern kontroll, ÄKF 2009:1 (antagna av kommunstyrelsen 
2009-03-02, § 397).

Syftet med det interna kontrollarbetet är att säkra processer och rutiner som 
nämnden bedömer innefattar risker, det vill säga:

 att sannolikheten är hög för att något oönskat ska hända och 
 att det uppstår konsekvenser om det oönskade händer

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

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

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att fastställa internkontrollplan för 
Utbildnings- och omsorgsförvaltningen för år 2017.

16



Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-01-31

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Ulrika 

Hjerpe, daterad 2017-01-09.
 Förslag till internkontrollplan 2017 Utbildnings- och omsorgsnämnden
 Risk- och konsekvensanalyser för verksamheterna

Barnperspektivet
 Beslutet har en stor påverkan på barnperspektivet.

____________________
Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef U Hjerpe
Vård- och omsorgschef E Skytt
Skolchef O Johansson
IFO-chef A Runberg
Kostchef M Niklasson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-01-31

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 11 Mål och budgetarbete 2016-2018
Diarienr
80/15.704
30/16.704

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av mål och 
budgetarbete 2016-2018.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Ulrika Hjerpe redovisar mål och budgetarbete 2016-2018.

Årsprognosen för 2016 visar ett plus med ca 12,7 mnkr.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-01-31

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 12 Delgivning av övriga paragrafer i arbetsutskottets 
protokoll 2017-01-17

Beslut
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll 2017-01-17 anses delgivna.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-01-31

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 13 Tillsynsplan för alkohol och tobak 2017
Diarienr
2017/4.702 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag att 
anta förslaget till tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen för år 
2017.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 9 kap. 2 § tredje stycket alkohollagen (2010:1622) ska varje kommun 
upprätta en plan för tillsynsverksamheten enligt denna lag och ge in den till 
Länsstyrelsen. 
Av praktiska skäl bör denna plan även inkludera tillsynen enligt tobaks-
lagen (1993:581).

Utöver de insatser som anges i bifogat förslag bedrivs tillsyn i form av 
information och rådgivning, bland annat genom kurser i Ansvarsfull 
Alkoholservering i samverkan med kommunerna i Gästrikland. Vidare sker 
tillsyn genom inhämtande av upplysningar från andra myndigheter, främst 
polismyndigheten och skatteverket.

Tillsynen över serveringsställen är uppdelad på tidig kvällstid och sen 
kvällstid. Tillsynen på tidig kvällstid inriktas på ställen som stänger redan 
vid 20-21-tiden, medan den sena tillsynen sker omkring midnatt.

Vid varje tillsyn observeras ordning, berusningsnivå, gästernas ålder, 
närvaro av ägare eller serveringsansvarig, utrymningsvägar och kassa-
rutiner.

Tobakstillsynen sker på dagtid och är inriktad på att kontrollera egen-
tillsynsprogram, rutiner för ålderskontroll, att endast förpackningar med 
varningstext förekommer, att tobaksreklam är återhållsam, samt att dekaler 
om 18-årsgräns finns uppsatta på synlig plats. Folkölstillsynen sker 
samtidigt. Kontrollköp av tobak planeras.

Alla tillsynstillfällen avslutas med en dialog med ägare eller serverings-
ansvarig om de iakttagelser som gjorts, varvid de också har möjlighet att 
ställa frågor.

Förslag till beslut
Alkoholhandläggare Torsten Ahlén föreslår i skrivelse utbildnings- och 
omsorgsnämnden besluta att anta förslaget till tillsynsplan enligt alkohol-
lagen och tobakslagen för år 2017.
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-01-31

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från alkoholhandläggare Torsten 

Ahlén, daterad 2017-01-04.
 Förslag till tillsynsplan för alkohol och tobak 2017.

____________________
Beslutet lämnas till
Alkoholhandläggare T Ahlén
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-01-31

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 14 Taxor och avgifter för utbildnings- och 
omsorgsnämnden

Diarienr
84/16.706 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fast-
ställa bifogade förslag till taxor och avgifter för vård och omsorg perioden 
2017-04-01- -2018-03-31.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-17 § 13 om gällande taxor och 
avgifter för vård och omsorg perioden 2016-04-01- -2017-03-31.
Taxor och avgifter med perioden april innevarande år till mars efterföljande 
år beslutas på kommunfullmäktiges sammanträden i februari varje år eller 
till dess att annan periodisering tas fram.

Beslutsunderlag
 Förslag till taxor och avgifter för vård och omsorg perioden april 2017-

mars 2018.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Ulrika 

Hjerpe och ekonom Sandra Spjuth, daterad 2017-01-23.

____________________
Beslutet lämnas till
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef U Hjerpe
Vård- och omsorgschef E Skytt
Ekonom S Spjuth
Assistent K Thorsell
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-01-31

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 15 Delegationsbeslut för december 2016

Beslut
Redovisning av delegationsbeslut för december 2016 godkänns och läggs 
till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under december månad 
2016.

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

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

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

___________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-01-31

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 16 Lägesinformation från verksamheterna

Diarienr
111/16.299

IFO-chef Agnetha Runberg och vård- och omsorgschef Eva Skytt ger en 
lägesinformation från respektive verksamhet.

Individ- och familjeomsorgen
- Ny organisation på barn och familj har startat. Det innebär att 

socialsekreterarna är uppdelade enligt följande: mottagningsgrupp, 
utredningsgrupp och uppföljningsgrupp.

- Just nu är det 159 st pågående ärenden.
- Ensolution har hjälpt enheten att kartlägga processer i kvalitetslednings-

system för barn och familj. 
- Två Lex Sarah-anmälningar är gjorda på grund av ej övervägda insatser 

för barn och ungdomar. IVO har meddelat att de öppnat de ärendena.
- Stimulansmedel har sökts hos Socialstyrelsen (803 750 kr) för att stärka 

den sociala barn- och ungdomsvården. Dessutom ska utvecklingsmedel 
(109 400 kr) sökas för ”Våld i nära relation”

- Socialjouren i Uppsala har under 2016 kontaktats av boende i Älvkarleby 
kommun vid 85 tillfällen varav 31 gällde barn och ungdom och 26 gällde
boendefrågor.

Vård- och omsorgsverksamheten
- Detaljnivåarbete med byggnationen av ”Tallmon 2” pågår för fullt. 

Parallellt med detta arbetar en arbetsgrupp med att färdigställa 
underlaget för upphandling av ”Hästskobyggnaderna”. 

Förvaltningschef Ulrika Hjerpe presenterade en workshop för nämnden där 
de fick värdera orden vi använder i samband med vård- och omsorgs-
boende.
En sammanställning ska göras och redovisas för nämnden.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-01-31

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 17 Verksamhetsinformation från sfi (svenska för 
invandrare)

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Evabritt Säfström, rektor på KunDa, informerar om verksamheten sfi 
(svenska för invandrare). 
Bland annat informerar hon om/att:
- Kartläggning inför sfi-kursstart.
- För tillfället är det 107 st elever inskrivna i sfi och 20 st som står i kö för 

att få börja.
- Lokalerna utnyttjas till undervisning fram till kl 18.15 på em/kväll.
- Under sommaren stängs sfi mellan juli och halva augusti. Anledningen är 

att sfi-lärare saknas på grund av semester. Under dessa veckor ansvarar 
arbetsförmedlingen och NAI (Näringsliv Arbetsmarknad Integration) för 
verksamheten.

___________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2017-01-31

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 18 Rapporter och meddelanden
- Uppföljning av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott och nämnd
- Årsplanering 2017
- Körapport för förskolor
- Körapport för boenden
- Icke verkställda beslut 2016
- Protokoll för kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapp-

rådet 2016-11-25

Meddelanden från förvaltningen
Förvaltningschef Ulrika Hjerpe:
- IVO har beslutat att avsluta ärende och inte vidta några ytterligare 

åtgärder gällande en Lex Maria-anmälan om allvarlig vårdskada vid 
hemsjukvården i Älvkarleby.

- IVO har beslutat att avsluta ärende och inte vidta några ytterligare 
åtgärder gällande en Lex Maria-anmälan om risk för allvarlig vårdskada 
vid hemsjukvården vid särskilt boende i Skutskär.

- Boverket har beslutat att bevilja statsbidrag med 1 928 000 kronor för 
upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och 
fritidshem.  

- Skolinspektionen bedömer att Älvkarleby kommun vidtagit sådana 
åtgärder att uppföljning av ärende gällande kränkande behandling av elev 
vid Bodaskolan. kan avslutas.

____________________
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