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Kallelse och underrättelse till Utbildnings- och omsorgsnämnden 
Plats: Sessionssalen, kommunhuset Skutskär 

Datum: Tisdagen den 10 december 2019 

Tid: 08.00-09.00  Gruppmöte i Älven, Fallen och Åsen 

09.00-09.10  Sammanträde 

09.10-09.30 Information från 1:e socialsekreterare Kevein Broeng,  

 punkt nr 25. 

09.30-10.15 Information från närvårdskoordinator Annelie Stenbäck,  

 punkt nr 23. 

10.15-11.15 Information och frågeställning från revisorerna, punkt nr 24. 

11.15-12.00   Verksamhetsinformation 

13.00-15.00   Sammanträde 

Kommentar: Markeringen ”Au” under ett ärende är arbetsutskottets förslag till beslut 
 

Dagordning 
 

1 Närvaro   

2 Val av justerare, samt tid och plats för justering   

3 Godkännande av dagordning   

4 Anmälan av nya frågor för beredning i Au 

 

Individ- och familjeomsorgen 

  

5 Anmälan av delegationsbeslut och beslut tagna med 

kompletterande beslutsrätt 

 

Beslutsärenden, arbetsutskottets protokoll 2019-11-26 

  

6 Riktlinjer för handläggning inom försörjningsstöd och ekonomiskt 

bistånd till livsföring i övrigt 

Au § 249: Nämnden beslutar att godkänna de reviderade rikt-

linjerna gällande ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt och 

försörjningsstöd. 

  

7 Riktlinjer för riksfärdtjänst 

Au § 250: Nämnden beslutar att skicka förvaltningens förslag till 

revidering av kommunens riktlinjer för riksfärdtjänst på remiss till 

Kommunala pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet. 

Eventuella yttranden ska vara Uon tillhanda senast 2020-02-19. 

  

8 Budgetuppföljning för perioden januari-oktober 2019 

Au § 252: Nämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

budgetuppföljning för perioden januari-oktober 2019.  
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Nämnden beslutar även att förvaltningen har ett fortsatt uppdrag 

att ta fram underlag för övervägande och en tidsplan för politiska  

beslut utifrån de punkter som redovisades på nämnden 2019-09-10 

§ 153 och på kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-28.  

Dessa underlag ska redovisas kontinuerligt på både arbetsutskott 

och nämnd. 

9 Internbudget 2020 

Au § 253: Förslag till internbudget redovisas på nämndens 

sammanträde 2019-12-10. 

  

10 Anmälan av ny fråga för beredning i Au: Äska pengar 

Au § 254: Nämnden beslutar att äska pengar hos kommunstyrelsen 

för kostnaden av höjning av ordförandelönen. 

  

11 Remiss, förslag till detaljplan för del av Medora 168:12 - 

Missionskyrkan i Skutskär 

Au § 256: Nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag att inte 

ha någon erinran mot förslaget till detaljplan för del av Medora 

168:12 – Missionskyrkan i Skurskär. 

  

12 Delgivning av övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll 

2019-11-26 
 

Övriga beslutsärenden 

  

13 Kompetenskrav inom individ- och familjeomsorgen (Redovisas 

muntligt) 
  

14 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg i tillsynsärende, dnr 

8.4.2-33281/2019 
  

15 Taxor och avgifter för Utbildnings- och omsorgsnämnden år 2020 

gällande barnomsorg och kulturskola 
  

16 Bidrag till fristående grundskolor för år 2020, Nya Kastets skola 

AB i Gävle 
  

17 Bidrag till fristående grundskolor för år 2020, Prolympia i Gävle 

(ULNO AB) 
  

18 Bidrag till fristående grundskolor för år 2020, Engelska skolan i 

Gävle 
  

19 Bidrag till fristående grundskolor för år 2020, Älvboda friskola   

20 Bidrag till fristående grundskolor för år 2020, Kunskapsskolan   

21 Barnomsorgspeng avseende pedagogisk omsorg för år 2020   

22 Delegationsbeslut för november 2019 

 

Information 

  

23 Information från närvårdskoordinator Annelie Stenbäck   

24 Information och frågeställning från revisorerna   

25 Information från 1:e socialsekreterare Kevin Broeng om 

digitaliseringsprojektet för försörjningsstöd 
  

26 Information från nämndens olika verksamhetsområden 
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27 Information och allmän rapportering från uppdrag i arbetsutskott 

och nämnd 
  

28 Rapporter  
- Uppföljning av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott 

 och nämnd 

- Årsplanering 2019 

- Körapport för förskolor 

- Körapport för boenden 

- Minnesanteckningar från samrådet för Älvkarleby kommuns 

 förskolor 1-5 år den 22 oktober 2019 

- Konferens om funktionshinderpolitiken 2019-10-25 

Meddelanden 

  

 

 

 

Ordförande Jenny Dahlberg, 070-249 79 47, jenny.dahlberg@alvkarleby.se 

Sekreterare: Gunvor Pettersson, 026 - 833 16, gunvor.pettersson@alvkarleby.se 
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