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Utbildnings- och omsorgsnämnden Sida
2016-12-06 2

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Anett Aulin (S)
Hans Wennberg (MP)
Mikael Ybert (S)
Rose-Marie Westerholm (S)
Sigrid Bergström (V)
Monica Lindeberg (M)
Kenneth Holmström (M)
Mona Hansson (KV)

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot
Inger Ericsson (S) Pernilla Friman (S)
Maj-Britt Jakobsson (SD) Sandra Andersson (SD)
Agneta Lundgren (C) Kurt Törnblom (SD)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Eva Sidekrans (M)
Annemon Piper (KV)

Övriga deltagare
Namn Paragrafer Befattning
Agnetha Runberg 136-138, 157 IFO-chef

Fredrika Wikström 157 Teamchef för 
biståndsbedömarna

Ola Johansson 140, 141, 153, 
156, 158 Skolchef

Eva Skytt 139 Vård- och omsorgschef

Birgitta Palo Johansson 143, 145-152 Ekonom för utbildning och 
kostverksamheten

Ulrika Hjerpe Förvaltningschef
Gunvor Petterson Nämndsekreterare
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-12-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 134 Godkännande av dagordning

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

Utgår:
 Punkt nr 11, Kostpolicy för Älvkarleby kommun 2017-2019 utgår och 

återkommer på arbetsutskottets sammanträde 2017-01-17.
 Punkt nr 27, Verksamhetsinformation från SFI utgår och återkommer på 

nämndens sammanträde 2017-01-31.

Tillkommer:
 Verksamhetsinformation från utbildningsverksamheten
 Verksamhetsinformation från vård- och omsorgsverksamheten
 Samverkansavtal gällande vuxenutbildning

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-12-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 135 Anmälan av nya frågor för beredning i Au
Diarienr
116/16.709 Beslut

Ärendet behandlas på arbetsutskottets sammanträde 2017-01-17.

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 

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-12-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 136 Julklappspresent (högtidspeng) till barn vars föräldrar 
är i långvarigt försörjningsstöd

Diarienr
86/16.751 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att införa högtidspeng enligt 
förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet är en anmälan av ny fråga för beredning i Au ställd av Pernilla 
Friman (S).
Ärendet gäller fråga om att återinföra julklappspeng till barn vars föräldrar 
är i långvarigt försörjningsstöd. 
Anledningen till förslaget är att de mest ekonomiskt utsatta barnen ska få en 
julklapp.

IFO-chef Agnetha Runberg och Caroline Sundström, teamchef för 
försörjningsstöd och barn och familj, informerade arbetsutskottet 
2016-10-25 att i de gamla riktlinjerna för försörjningsstöd ingick julklapps-
peng till barn vars föräldrar var i långvarigt försörjningsstöd men att vid 
revidering av riktlinjerna togs julklappspengen bort för att istället ge 
föräldrar möjlighet att ansöka om så kallad sommarpeng.

Arbetsutskottet beslutade 2016-10-25 § 310 att ge förvaltningen i uppdrag 
att ta fram förslag till hur barn vars föräldrar är i långvarigt försörjnings-
stöd kan uppmärksammas med en gåva vid lämplig högtid, till exempel jul.

IFO-chef Agnetha Runberg och teamchef Caroline Sundström informerar 
om förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Anmälan av ny fråga för beredning i Au från Pernilla Friman (S).
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från teamchef Caroline 

Sundström.

____________________
Beslutet lämnas till
IFO-chef A Runberg
Teamchef C Sundström
Ekonom S Spjuth
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-12-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 137 Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänst-
lagen

Diarienr
85/16.730 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden antar förslaget till riktlinjer för 
biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen.

Sammanfattning av ärendet
Brukligt är att se över riktlinjer vartannat till var tredje år. De riktlinjer som 
finns idag är från år 2012. Föreslagna riktlinjer har arbetats fram utifrån nu 
gällande lagstiftning, föreskrifter, allmänna råd och rättspraxis. Riktlinjerna 
ska vara ett stöd för både utredning och verkställighet i vad som bedöms 
vara en skälig levnadsnivå i Älvkarleby kommun. Riktlinjerna ska säker-
ställa att handläggningen blir enhetlig och likvärdig behovsbedömning. 
Riktlinjerna ska vara ett stöd för både utredning och verkställighet i vad som 
bedöms vara en skälig levnadsnivå i Älvkarleby kommun gällande insatser 
för äldre och funktionshindrade. För att säkerställe en enhetlig handläggning 
och likvärdig behovsbedömning har nya riktlinjer för bistånd enligt Social-
tjänstlagen utarbetats. Riktlinjerna har arbetats fram utifrån gällande 
lagstiftning, föreskrifter, allmänna råd och rättspraxis.

Riktlinjerna har sin utgångspunkt i Individens behov i centrum (IBIC), en 
modell som är framtagen av Socialstyrelsen. IBIC ger ett stöd för hand-
läggaren att arbeta systematiskt och behovsinriktat och framförallt stärker 
den enskildes delaktighet. IBIC gör det tydligare för utföraren vilket stöd 
individen behöver och gör det lättare att följa upp behov och mål.

För att använda IBIC som modell behövs även kunskap om klassifikation av 
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. International Classification of 
Functioning, Disability and Health – ICF. 
ICF ger förutsättningar att beskriva en persons behov av stöd i livsföring på 
ett enhetligt, entydigt och jämförbart sätt. Arbetssättet och ett nationellt 
fackspråk bidrar till en rättssäker och likvärdig handläggning för den 
enskilde.
 
Beslutsunderlag
 Nu gällande riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen från 2012-09-10 

§ 356.
 Förslag till riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från IFO-chef Agnetha Runberg, 

daterad 2016-11-22.
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-12-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Barnpespektivet
Av 1 kap. 2 § socialtjänstlagen framgår att när det gäller åtgärder som rör 
barn ska det särskilt beaktas vad hänsyn till barns bästa kräver. Om det 
uppstår intressekonflikt mellan barnets och de vuxnas intresse, väger barnets 
intresse tyngst. Inför alla beslut inom socialtjänsten ska bedömning av vad 
som är bäst för barnet göras. Barnets situation ska alltid uppmärksammas 
när vuxna vänder sig till kommunen med en ansökan om bistånd till 
familjen.

____________________
Beslutet lämnas till
IFO-chef A Runberg
Teamchef F Wikström
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-12-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 138 Förslag till revidering av utbildnings- och omsorgs-
nämndens delegationsordning

Diarienr
3/11.002
109/16.002

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden antar förslaget till revidering av 
delegationsordning gällande individ- och familjeomsorgen.

Sammanfattning av ärendet
Möjligheterna för kommunfullmäktige, nämnder och arbetsutskott att 
delegera beslutanderätten har två syften, dels att avlasta fullmäktige och 
nämnders rutinärenden och dels att möjliggöra en effektivare kommunal 
förvaltning. Beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Ett 
annat syfte med den föreslagna revideringen för tjänsterman är att ”det ska 
vara lätt att göra rätt”.

Med delegering avses att utbildnings- och omsorgsnämnden överför själv-
ständig beslutanderätt, det vill säga ger någon i uppdrag att fatta beslut på 
nämndens vägnar i vissa ärenden. Besluten gäller på samma sätt som om 
nämnden själv fattat dem. Beslut som fattas av en tjänsteman utan dele-
gering i ärendet saknar laga verkan, det vill säga det gäller inte.

IFO-chef Agnetha Runberg föreslår nämnden besluta att anta förslaget till 
revidering av delegationsordning gällande individ- och familjeomsorgen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från IFO-chef Agnetha Runberg, 

daterad 2016-11-14.
 Förslag till reviderad delegationsordning, punkt nr 7-21.
 Nuvarande delegationsordning för utbildnings- och omsorgsnämnden, 

punkt nr 7-21.

____________________
Beslutet lämnas till
Förvaltningschef U Hjerpe
IFO-chef A Runberg
Teamchef C Sundström
Teamchef F Wikström
Teamchef C Forsberg
Teamchef Å Larsson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-12-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 139 Hur möter vi framtidens behov inom vård- och omsorg
Diarienr
127/14.739
110/16.299
111/16.739

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Ulrika Hjerpe informerar bland annat om;
- Tidplanen för nybyggnationen vid Tallmon. 

Tillbyggnaden ”Tallmovägen 2” ska i bästa fall vara klar i slutet på 
september 2017 och då ska allt i ”gamla Tallmon” inklusive kost och 
Tallkotten vara utrymt.

- Tekniske chefen Camilla Forslund är vår interne projektledare.
- I styrgruppen ingår förvaltningschef, vård- och omsorgschef och 

kostchef. 

____________________

Verksamhetsinformation från vård- och omsorg

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgschef Eva Skytt informerar bland annat om;
- Henrik Collin har anställts som områdeschef med ansvar för den bilburna 

hemtjänsten. Han kommer att börja sin anställning 2016-12-15.
- Det saknas lägenheter anpassade till äldre i centrum. Många som är i 

behov av hemtjänst bor därför kvar i boenden spridda över kommunen 
vilket för att bilgruppen får en hög arbetsbelastning.

- Nybyggnationen av Tallmon är resurskrävande för personalen och 
för att nå ett optimalt äldreboende krävs det en noggrann planering.

- Älvkarleby kommun har tecknat ett lokalt samarbetsavtal om deltagande  
i Vård- och omsorgscollege Gävleborg. 
I VOC finns ett projekt som kallas KIVO-projektet. I det projektet ingår 
bland annat språkstöd för nyanlända.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-12-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 140 Anmälan av ny fråga för beredning i Au: Aktivitetspass 
i grundskolan 1-5

Diarienr
87/16.610 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden ger skolchef Ola Johansson i uppdrag att 
inkomma med förslag på hur aktivitetspass kan implementeras i grund-
skolan 1-5 inför skolstarten hösten 2017.

Sammanfattning av ärendet
Anett Aulin (S):
Aktivitetspass i grundskolan 1-5.
Rörelse är viktigt för människors mående. Forskning visar också på en 
positiv påverkan för inlärning. Att tidigt få en vana att motionera varje dag 
är hälsofrämjande för livet. Aktivitetspassen ska inte jämföras med idrott. 
Passen bör ledas av intresserad personal. Aktivitetspassen ska vara regel-
bundna, schemalagda och om det behövs får skoldagen förlängas.

Förslag till beslut
Att aktivitetspass införs i grundskolan årskurs 1-5 i Älvkarleby kommuns 
skolor.

Beslutsunderlag
 Anmälan av ny fråga för beredning i Au från Anett Aulin (S).

____________________
Beslutet lämnas till
Skolchef O Johansson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-12-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 141 Utvärdering av resursfördelningssystemet för skola 
och förskola

Diarienr
43/12.619
113/16.619

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden ger skolchef Ola Johansson i uppdrag 
att se över resursfördelningssystemet utifrån utredare Erik Klippmarks 
utvärdering inför budget 2018.

Sammanfattning av ärendet
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutade i juni 2013 att införa ett nytt 
resursfördelningssystem för grundskolan och förskolan att börja användas år 
2014. Ett system som bland annat innehåller fördelningstal baserade på 
socioekonomiska faktorer. Som ett led i utvärderingen av systemet har 
utredare Erik Klippmark tagit reda på hur berörda skolföreträdare ser på det 
nya sättet att fördela resurser. Huvudfokus ligger på den socioekonomiska 
omfördelningen i systemet. Resultatet redovisas i en rapport daterad 
2016-10-13.

Skolchef Ola Johansson informerar om ärendet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse från utredare Erik Klippmark daterad 2016-11-15.
 Rapport: Utvärdering av resursfördelningssystemet inom skola och 

förskola, daterad 2016-10-13.

____________________
Beslutet lämnas till
Skolchef O Johansson
Utredare E Klippmark
Ekonom B Palo Johansson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-12-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 142 Förslag till sammanträdesplan för år 2017

Beslut
Nämnden godkänner förslaget till sammanträdesplan för år 2017.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till sammanträdesplan för år 2017 redovisas.

Arbetsutskott Nämnd
17 januari 31 januari
14 februari 28 februari
14 mars 28 mars
18 april 2 maj
16 maj 30 maj
13 juni
29 augusti 12 september
25 september (måndag) 10 oktober
24 oktober 7 november
21 november 5 december

Beslutsunderlag
  Förslag till sammanträdesplan för år 2017

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-12-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 143 Budgetuppföljning för perioden januari-oktober 2016
Diarienr
80/15.704 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av budget-
uppföljning för perioden januari-oktober 2016. 
Nämnden beslutar även att alla verksamheter ska redovisas var för sig.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Ulrika Hjerpe redovisar budgetuppföljning för perioden 
januari-oktober 2016.

Årsprognosen för nämnden totalt är + 7 652. 

Birgitta Palo Johansson, ny ekonom för utbildning och kostverksamheten, 
presenterar sig.

Beslutsunderlag
 Budgetuppföljning för perioden januari-oktober 2016.

____________________
Förvaltningschef U Hjerpe
Kommuncontroller M Henriksson
Ekonom B Palo Johansson
Ekonom S Spjuth
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-12-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 144 Delgivning av övriga paragrafer i arbetsutskottets 
protokoll 2016-11-22

Beslut
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll 2016-11-22 anses delgivna.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-12-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 145 Interkommunal ersättning till kommunala grundskolor 
för år 2017

Diarienr
107/16. 611 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden fastställer interkommunal ersättning för 
år 2017 för kommunala grundskolor enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Framräknad interkommunal ersättning till kommunala grundskolor grundat 
på Älvkarleby kommuns kostnader för skolverksamhet. Ersättningsnivån 
grundar sig på det resursfördelningssystem som är framräknat för förskola, 
fritidshem, förskoleklass och grundskola.

Beslutsunderlag
 Interkommunal ersättning till kommunala skolor för år 2017.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut, daterad 2016-11-28.

Handläggare: Ekonom Birgitta Palo Johansson.

____________________
Beslutet lämnas till
Förvaltningschef U Hjerpe
Skolchef O Johansson
Kommuncontroller M Henriksson
Ekonom B Palo Johansson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-12-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 146 Bidrag till fristående grundskolor för år 2017, Älvboda 
friskola

Diarienr
101/16.611 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2017 
för Älvboda friskola enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Framräknat bidrag till fristående grundskolor grundat på Älvkarleby 
kommuns kostnader för skolverksamhet. Ersättningsnivån grundar sig på det 
resursfördelningssystem som är framräknat för förskola, fritidshem, 
förskoleklass samt grundskola.
Huvudmännen för de fristående grundskolorna får överklaga en kommuns 
beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol. Separata beslut 
med diarienummer ska därför fattas för varje fristående grundskola. 

Beslutsunderlag
 Bidrag till fristående grundskolor 2017.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut, daterad 2016-11-28.

Handläggare: Ekonom Birgitta Palo Johansson.

___________________

Beslutet lämnas till
Älvboda Friskola (Bilaga: Hur man överklagar)
Förvaltningschef U Hjerpe
Skolchef O Johansson
Ekonom B Palo Johansson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-12-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 147 Bidrag till fristående grundskolor för år 2017, 
Prolympia i Gävle (Ulno AB)

Diarienr
102/16.611 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2017 
för Prolympia i Gävle (Ulno AB) enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Framräknat bidrag till fristående grundskolor grundat på Älvkarleby 
kommuns kostnader för skolverksamhet. Ersättningsnivån grundar sig på det 
resursfördelningssystem som är framräknat för förskola, fritidshem, 
förskoleklass samt grundskola.
Huvudmännen för de fristående grundskolorna får överklaga en kommuns 
beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol. Separata beslut 
med diarienummer ska därför fattas för varje fristående grundskola. 

Beslutsunderlag
 Bidrag till fristående grundskolor 2017
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut, daterad 2016-11-28.

Handläggare: Ekonom Birgitta Palo Johansson.

____________________

Beslutet lämnas till
Prolympia i Gävle, Ulno AB (Bilaga: Hur man överklagar)
Förvaltningschef U Hjerpe
Skolchef O Johansson
Ekonom B Palo Johansson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-12-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 148 Bidrag till fristående grundskolor för år 2017, 
Kunskapsskolan

Diarienr
103/16.611 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2017 
för Kunskapsskolan enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Framräknat bidrag till fristående grundskolor grundat på Älvkarleby 
kommuns kostnader för skolverksamhet. Ersättningsnivån grundar sig på det 
resursfördelningssystem som är framräknat för förskola, fritidshem, 
förskoleklass samt grundskola.
Huvudmännen för de fristående grundskolorna får överklaga en kommuns 
beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol. Separata beslut 
med diarienummer ska därför fattas för varje fristående grundskola. 

Beslutsunderlag
 Bidrag till fristående grundskolor 2017
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut, daterad 2016-11-28.

Handläggare: Ekonom Birgitta Palo Johansson.

____________________

Beslutet lämnas till
Kunskapsskolan (Bilaga: Hur man överklagar)
Förvaltningschef U Hjerpe
Skolchef O Johansson
Ekonom B Palo Johansson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-12-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 149 Bidrag till fristående grundskolor för år 2017, Engelska 
skolan

Diarienr
104/16.611 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2017 
för Engelska skolan i Gävle enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Framräknat bidrag till fristående grundskolor grundat på Älvkarleby 
kommuns kostnader för skolverksamhet. Ersättningsnivån grundar sig på det 
resursfördelningssystem som är framräknat för förskola, fritidshem, 
förskoleklass samt grundskola.
Huvudmännen för de fristående grundskolorna får överklaga en kommuns 
beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol. Separata beslut 
med diarienummer ska därför fattas för varje fristående grundskola. 

Beslutsunderlag
 Bidrag till fristående grundskolor 2017.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut, daterad 2016-11-28.

Handläggare: Ekonom Birgitta Palo Johansson.

____________________

Beslutet lämnas till
Engelska skolan i Gävle (Bilaga: Hur man överklagar)
Förvaltningschef U Hjerpe
Skolchef O Johansson
Ekonom B Palo Johansson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-12-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 150 Bidrag till fristående grundskolor för år 2017, Friskolan 
Lyftet

Diarienr
105/16.611 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2017 
för Friskolan Lyftet enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Framräknat bidrag till fristående grundskolor grundat på Älvkarleby 
kommuns kostnader för skolverksamhet. Ersättningsnivån grundar sig på det 
resursfördelningssystem som är framräknat för förskola, fritidshem, 
förskoleklass samt grundskola.
Huvudmännen för de fristående grundskolorna får överklaga en kommuns 
beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol. Separata beslut 
med diarienummer ska därför fattas för varje fristående grundskola. 

Beslutsunderlag
 Bidrag till fristående grundskolor 2017.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut, daterad 2016-11-28.

Handläggare: Ekonom Birgitta Palo Johansson.

____________________

Beslutet lämnas till
Friskolan Lyftet (Bilaga: Hur man överklagar)
Förvaltningschef U Hjerpe
Skolchef O Johansson
Ekonom B Palo Johansson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-12-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 151 Bidrag till fristående förskola för år 2017, Hedvigslunds 
förskola

Diarienr
106/16.611 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2017 
för Hedvigslunds förskola enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Framräknat bidrag till fristående grundskolor grundat på Älvkarleby 
kommuns kostnader för skolverksamhet. Ersättningsnivån grundar sig på det 
resursfördelningssystem som är framräknat för förskola, fritidshem, 
förskoleklass samt grundskola.
Huvudmännen för de fristående grundskolorna får överklaga en kommuns 
beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol. Separata beslut 
med diarienummer ska därför fattas för varje fristående grundskola. 

Beslutsunderlag
 Bidrag till fristående grundskolor 2017.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut, daterad 2016-11-28.

Handläggare: Ekonom Birgitta Palo Johansson.

____________________

Beslutet lämnas till
Hedvigslunds förskola (Bilaga: Hur man överklagar)
Förvaltningschef U Hjerpe
Skolchef O Johansson
Ekonom B Palo Johansson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-12-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 152 Taxa för sporthallar under skoltid för år 2017
Diarienr
108/16.706 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa taxan för år 2017 
för kommunens sporthallar under skoltid enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Framräknad taxa grundar sig på genomsnittskostnad för skolans tre 
sporthallar.

Beslutsunderlag
 Taxa för sporthallar under skoltid 2017
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut, daterad 2016-11-29.

Handläggare: Ekonom Birgitta Palo Johansson

____________________

Beslutet lämnas till
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef U Hjerpe
Skolchef O Johansson
Ekonom B Palo Johansson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-12-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 153 Samverkansavtal gällande vuxenutbildning – 
Upplandskommuner i samverkan (ReSam)

U-on avtals-
pärm 2016 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att teckna rubricerat 
samverkansavtal tillsammans med länets kommuner gällande 
vuxenutbildning. 

Sammanfattning av ärendet
Skolchef Ola Johansson informerar att Älvkarleby kommun har erbjudits att 
teckna samverkansavtal tillsammans med länets kommuner gällande 
vuxenutbildning.
Avtalet omfattar bland annat samarbete om utbildningar/kurser inom 
kommunal vuxenutbildning i allmänhet och gemensamma yrkesutbildningar 
i synnerhet.
Varje kommun åtar sig att informera sina medborgare om ReSams delade 
yrkesutbud.

Beslutsunderlag
 Samverkansavtal rörande vuxenutbildning – Upplandskommuner i 

samverkan (ReSam)

____________________
Beslutet lämnas till
Arbetsmarknadsförvaltningen, Uppsala kommun, E Hellstrand
Skolchef O Johansson
Rektor E Säfström
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-12-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 154 Riktlinjer för behandling av personuppgifter inom vård 
och omsorg

Diarienr
2016.97 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden fastställer förslaget till riktlinjer för 
behandling av personuppgifter inom vård- och omsorg.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14 är vårdgivaren skyldig 
att i sitt ledningssystem för kvalitet och säkerhet se till att informations-
säkerheten är tydlig och säker. Patientuppgifter ska vara oförvanskade och 
obehöriga ska inte kunna ta del av dem. Det ska även finnas rutiner för hur 
uppföljning ska ske och vem som har ansvaret. Enligt patientdatalagen – 
2008:355 ska villkor för tilldelning av behörighet i åtkomst sättas. De ska 
vara begränsade till vad som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna inom 
hälso- och sjukvården.
Personuppgiftslagen har som syfte att skydda enskilda personer mot 
kränkning av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter 
som utförs helt eller delvis på automatiserad väg med hjälp av datorer.

Beslutsunderlag
 Förslag till ”Riktlinjer för behandling av personuppgifter inom vård och 

omsorg”
 Rutin för loggningsuppgifter och kontroller
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från MAS Britta Gustavsson, 

daterad 2016-11-21.

____________________
Beslutet lämnas till
Förvaltningschef U Hjerpe
Medicinskt ansvarig sjuksköterska B Gustavsson
Vård- och omsorgschef E Skytt
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-12-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 155 Delegationsordning för november 2016

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

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under november 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

___________________

25



Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-12-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 156 Verksamhetens lokalbehov, utbildningssidan
Diarienr
26/16.290 Beslut

Nämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Skolchef Ola Johansson informerar bland annat om att det inför hösten 2017 
behövs mer lokaler för grundskolan F-5 och en lokal för en förskole-
avdelning i samband med att Tallkotten flyttar från Tallmon.
Behovet har överlämnats till samhällsbyggnadsnämnden som förhandlar 
med Hemsö fastigheter om Jungfruholmens skola.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-12-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 157 Lägesbeskrivning IFO
Diarienr
116/15.759 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
IFO-chef Agnetha Runberg ger en övergripande lägesrapport från individ- 
och familjeomsorgen.
- Konsulterna på barn och familjeenheten kommer att tackas av den 21 

december.
- Skolchef Ola Johansson och Agnetha planerar att ha en utbildningsdag i 

januari 2017 för rektorer och personal på barn och familj för att få 
kunskap i hur respektive enhet arbetar.

- Orosanmälningar inom barn och familj har ökat sedan oktober månad. 
Sju stycken nya ärenden har öppnats utifrån orosanmälan.

Fredrika Wikström som är ny teamchef för biståndshandläggarna 
presenterar sig.

___________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-12-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 158 Verksamhetsinformation från utbildning

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Skolchef Ola Johansson informerar om nuläget och kommande förändringar 
inom utbildningssidans verksamhet.

___________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-12-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 159 Vård- och omsorgsboende i Älvkarleby kommun
Diarienr
111/16.299 Beslut

Nämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Ulrika Hjerpe ger en övergripande information och tidplan 
gällande nybyggnation av Tallmon.

___________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-12-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 160 Information och allmän rapportering från uppdrag i 
nämndens räkning

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Monica Lindeberg (M) rapporterar från samrådsmöte på Bodaskolan.

Kenneth Holmström (M) informerar från samrådsmöte på Sörgärdets skola.

Hans Wennberg (MP) informerar från delaktighetsdagen som Myndigheten 
för delaktighet höll i Uppsala 2016-12-01.

___________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2016-12-06

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 161 Rapporter och meddelanden
- Uppföljning av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott och nämnd
- Årsplanering 2016
- Körapporter för förskolor
- Körapport för boenden
- Protokoll från IKTu-gruppen 2016-10-06
- Jämställdhetsplan 2017-2019

Meddelanden från förvaltningen
Förvaltningschef Ulrika Hjerpe:
- Analysdag inför budget 2018.
- Kommunfullmäktige har utsett Anett Aulin som kommunens representant 

i gemensam nämnd för kunskap. Mona Hansson valdes som ersättare.

____________________
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