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Utbildnings- och omsorgsnämnden Sida
2019-11-05 2

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Jenny Dahlberg (S)
Jan-Åke Olsson (S)
Pernilla Friman (S)
Gunn Johansson (C)
Agneta Lundgren (C)
Michaela Steadson (V)
Eva Sidekrans (M) 185, 187-209
Mona Hansson (KV) 185, 187-200
Marianne Nygren (KD)
Sandra Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot

Maj-Britt Jakobsson (SD) 185, 187-192, 195-
210 Kurt Törnblom (SD)

Anna-Karin Lidberg (S) 193-194 Kurt Törnblom (SD)
Annemon Piper (KV) 201-210 Mona Hansson (KV)
Anna Högberg (M) 210 Eva Sidekrans (M)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Anna-Karin Lidberg (S) 185, 187-192, 195-210
Björn Larsson (S)
Rose-Marie Westerholm (S)
Britta Gustavsson (S)
Mujo Ahmic (C)
Anna Högberg (M) 185, 187-209
Annemon Piper (KV)
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2019-11-05 3

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Övriga deltagare
Namn Paragrafer Befattning
Christina Andersson 189-194 Enhetschef barn och familj
David Alfvenhierta 189-194 Socialsekreterare
Claudia Forsberg 189-194, 198 Verksamhetschef IFO
Eva Hansson 205 Rektor för KunDa
Per-Anders Olsson Tf förvaltningschef för utbildning

Lena Isokivelä
Tf förvaltningschef för individ- 
och familjeomsorgen och vård- 
och omsorgsverksamheten

Gunvor Petterson Nämndsekreterare
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-11-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 185 Godkännande av dagordning

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

Utgår:
 Punkt nr 18, Beredskapsjour för socialtjänsten.

Tillägg:
 Yttrande till Förvaltningsrätten.
 Övervägande av vård vid placering enligt 13 § LVU.
 Övervägande av vård vid placering enligt 13 § LVU.

____________________
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2019-11-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 187 Anmälan av nya frågor för beredning i Au: Äska pengar
Diarienr
2019/125.024 Beslut

Ärendet behandlas på arbetsutskottets sammanträde 2019-11-26.

Sammanfattning av ärendet
Mona Hansson och Annemon Piper (KV):

Äska pengar
Vi vill att vi gör en förfrågan till Ks om att höjningen av ordförandes 
tjänstgöringsökning betalas av Ks.

Förslag till beslut
Ks betalar höjning av ordförandes lön.

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

Annemon Piper (KV), daterad 2019-11-05.

____________________
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2019-11-05
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signatur
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signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 188 Anmälan av ny fråga för beredning i Au: Funktions-
hinderpolitiken i kommunen

Diarienr
2019/126 Beslut

Ärendet behandlas på arbetsutskottets sammanträde 2019-11-26.

Sammanfattning av ärendet
Marianne Nygren (KD):

Funktionshinderpolitiken i kommunen
Sverige ratificerade FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning i december 2008. Konventionen är vägledande i 
strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken. Hela den 
offentliga sektorn ska arbeta med konventionen som grund.

Älvkarleby kommun har antagit en Tillgänglighetsplan som ska gälla under 
perioden 2016-2018 med tre prioriterade områden: 
1. Ökad medvetenhet Kommunen ska bidra till att öka kunskapen i 
samhället om människor med funktionsnedsättning, om deras rättigheter, 
behov och möjligheter.
2. Ökad tillgänglighet Kommunens lokaler och offentliga platser ska vara 
tillgängliga för människor med funktionsnedsättning och de ska ha tillgång 
till information och möjlighet till kommunikation.
3. Ökad delaktighet Kommunen ska verka för att människor med funktions-
nedsättning ges möjlighet att delta i samhällslivet på lika villkor som alla 
andra följande åtgärder under perioden 2016-2018.

Jag efterlyser ett aktuellt och bredare program som innehåller strategier och 
planer utifrån ett brukarperspektiv.

Har vår kommun deltagit och lämnat svar på Rådet för social hållbarhet 
Uppsala läns enkät 2018?

Har vi jämställda biståndsbedömningar utifrån kön?

Förslag till beslut
En oberoende revision görs utifrån ett brukarperspektiv.

Att metoder för hållbar jämställdhet utvecklas för jämställda bistånds-
bedömningar.

Att nämnden aktualiserar funktionshinderpolitiska frågor inom kommunens 
verksamheter och initierar att ett nytt program tas fram i samarbete med 
övriga styrelser och nämnder och utifrån tvärsektoriella aspekter.
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Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Anmälan av ny fråga för beredning i Au från Marianne Nygren (KD), 
daterad 2019-11-05.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-11-05
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signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 189 Anmälan av delegationsbeslut och anmälan av beslut 
tagna med kompletterande beslutsrätt

Beslut
Ärendet anses anmält.

Sammanfattning av ärendet
Beslut enligt 11 § LVU avseende hur vården ska ordnas och var den unge 
ska vistas.
Beslutet som fattats avser placering enligt 11 § LVU med anledning av 
omplacering till annat familjehem för xxx.
Beslutet taget 2019-10-11 av Eva Sidekrans.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-11-05

Ordförandens 
signatur
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signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 190 Beslut om umgängesbegränsning i enlighet med 14 §  
2 st punkt 1 LVU

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar med stöd av 14 § 2 st punkt 1 
LVU att xxx umgänge med pappa xxx ska begränsas till två umgänges-
tillfällen, via Skype, per vecka då det anses nödvändigt med hänsyn till 
ändamålet med vården. 

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller beslut om begränsning av umgänge med stöd av 14 § 2 st 
punkt 1 LVU för xxx.

Beslutsunderlag
 Utredning, daterad 2019-09-30.

Handläggare: Socialsekreterare Daniel Alfvenhierta.

____________________
Beslutet lämnas till
Vårdnadshavare
Individ- och familjeomsorgen
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-11-05

Ordförandens 
signatur
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signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 191 Beslut om umgängesbegränsning i enlighet med 14 §  
2 st punkt 1 LVU

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar med stöd av 14 § 2 st punkt 1 
LVU att xxx umgänge med pappa xxx ska begränsas till två umgänges-
tillfällen, via Skype, per vecka då det anses nödvändigt med hänsyn till 
ändamålet med vården. 

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller beslut om begränsning av umgänge med stöd av 14 § 2 st 
punkt 1 LVU för xxx.

Beslutsunderlag
 Utredning, daterad 2019-09-30.

Handläggare: Socialsekreterare Daniel Alfvenhierta.

____________________
Beslutet lämnas till
Vårdnadshavare
Individ- och familjeomsorgen
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2019-11-05
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signatur
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signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 192 Beslut om umgängesbegränsning i enlighet med 14 §  
2 st punkt 1 LVU

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att umgängesbegränsningen 
mellan xxx och xxx enligt 14 § 2 st punkt 1 LVU ska begränsas till 
telefonsamtal i 15 minuter varannan vecka då det anses nödvändigt med 
hänsyn till ändamålet med vården. Beslutet ska enligt lagtext omprövas var 
tredje månad.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller beslut om umgängesbegränsning i enlighet med 14 § 2 st 
punkt 1 LVU för xxx.

Beslutsunderlag
 Utredning, daterad 2019-10-23.

Handläggare: Socialsekreterare Olivia De Lorenzi.

____________________
Beslutet lämnas till
Vårdnadshavare
Individ- och familjeomsorgen
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-11-05

Ordförandens 
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signatur
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signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 193 Övervägande av vård vid placering enligt 13 § LVU

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att lägga övervägandet vid 
placering enligt 13 § LVU av xxx till handlingarna utan beslut i saken.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller övervägande av vård vid placering enligt 13 § LVU för xxx.

Beslutsunderlag
 BBiC-dokument, övervägande av vård enligt LVU, daterad 2019-11-05.

Handläggare: Socialsekreterare Gustav Larsson.

____________________
Beslutet lämnas till
Individ- och familjeomsorgen
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-11-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 194 Övervägande av vård vid placering enligt 13 § LVU

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att lägga övervägandet vid 
placering enligt 13 § LVU av xxx till handlingarna utan beslut i saken.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller övervägande av vård vid placering enligt 13 § LVU för xxx.

Beslutsunderlag
 BBiC-dokument, övervägande av vård enligt LVU, daterad 2019-11-05.

Handläggare: Socialsekreterare Gustav Larsson.

____________________
Beslutet lämnas till
Individ- och familjeomsorgen
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signatur

Justerarens 
signatur
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UON § 195 Skrivelse med synpunkter på de nya färdtjänst-
reglerna/taxorna

Diarienr 
2019/94.736 Beslut 

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att skrivelsen tillsänds xxx. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En skrivelse har inkommit till nämnden med synpunkter på höjningen av 
egenavgiften för färdtjänst för personer som är i behov av specialfordon. 

Sedan 2003 har Älvkarleby kommun haft en färdtjänsttaxa som grundat sig 
på 25% av taxameterbeloppet med minst 40 kr per resa. I juni antogs nya 
färdtjänsttaxor med 30% av taxameterbeloppet men minst 50 kr per resa. 
Varken i tidigare avgiftsbeslut eller i det nuvarande är det preciserat att 
specialfordon har en annan egenavgift. Efter genomförd justering av 
färdtjänsttaxan har det framkommit att Taxi Stor & Liten i överens- 
kommelse med kommunen sedan 1987 har tagit ut en reducerad egenavgift 

på 15% då kostnaden, taxameterpriset, med specialfordon är högre. 

facto fick en höjning av sin egenavgift från 15 till 30%. 
Färdtjänsttaxorna är korrekt och det bör inte skilja på taxameterbeloppet att 
rullstolstaxi är dyrare att tillhandahålla, utan alla ska ha samma avgift. Den 
fördyrande kostnaden bör ligga på kommunen. 

Arbetsutskottet beslutade 2019-08-27 § 172 att ge förvaltningen i uppdrag 
att ta fram ett svar på xxx skrivelse och redovisa den på 
nämndens sammanträde 2019-11-05. 

Tf förvaltningschef Lena Isokivelä informerar att förvaltningen tagit fram 
ett svar till xxx på hennes synpunkter på de nya färdtjänst- 
reglerna/taxorna. 

Beslutsunderlag 
 Skrivelse med synpunkter på de nya färdtjänstreglerna/taxorna från 

Konsekvensen blev att de personer som är i behov av specialfordon dess 

Jeanette Elin, inkommen 2019-08-05. 
 Överenskommelse gällande egenavgifter i specialfordon mellan 

Älvkarleby kommun och Taxi Stor & Liten AB, daterad 2019-10-16. 
 Skrivelse till xxx med svar på synpunkterna, daterad 2019-11-05. 
____________________ 
Beslutet lämnas till 
xxx 
Tf förvaltningschef L Isokivelä 
Enhetschef C Vainio 
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UON § 196 Handhavande av kommunens uppgifter enligt ny 
tobakslag samt taxor och anmälningsavgifter om tobak 
och liknande produkter

Diarienr
2019/22.702 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att avsluta ärendet då ansvaret 
för prövning och tillsyn enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande 
produkter överförs från Utbildnings- och omsorgsnämnden till Samhälls-
byggnadsnämnden senast 2020-01-01.

Reservationer
Eva Sidekrans (M) och Marianne Nygren (KD) reserverar sig mot beslutet 
och meddelar att de avser att före justeringen komma in med en skriftlig 
reservation.

Sammanfattning av ärendet
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutade 2019-09-10 § 145 att 
återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning av kostnader 
för taxor för ansöknings- och anmälningsavgifter enligt lag om tobak och 
liknande produkter samt att utreda möjligheten om ansökan av tillfälliga 
tillstånd (säsong) kan beviljas. Dessutom fick förvaltningen i uppdrag att ta 
fram förslag till kostnader av tillsynsavgifter.

Beslutsunderlag
  Tjänsteskrivelse med förslag till beslut gällande handhavande av 

kommunens uppgifter enligt ny tobakslag, från alkoholhandläggare 
Torsten Ahlén, daterad 2019-07-29.

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut gällande ansöknings- och 
anmälningsavgifter enligt lag om tobak och liknande produkter, från 
alkoholhandläggare Torsten Ahlén, daterad 2019-08-30.

Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Sidekrans (M) yrkar på återremiss av ärendet då hon anser att 
arbetsutsottets förslag till beslut anses olagligt.

Jenny Dahlberg (S) föreslår nämnden besluta enligt arbetsutskottets förslag 
att Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att avsluta ärendet då 
ansvaret för prövning och tillsyn enligt alkohollagen samt lag om tobak och 
liknande produkter överförs från Utbildnings- och omsorgsnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden senast 2020-01-01.

Beslutsgång
Ordförande ställer Eva Sidekrans yrkande mot Jenny Dahlbergs förslag och 
finner att nämnden beslutar enligt Jenny Dahlbergs förslag.
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____________________
Beslutet lämnas till
Alkoholhandläggare T Ahlén
Verksamhetschef IFO C Forsberg
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signatur
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UON § 197 Förordnande till ledamöter att fatta beslut i individ-
ärenden i brådskande fall

Diarienr
2019/52.002 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar om förordnanden av ledamöter 
för individärenden som fattas i brådskande fall (ordförandebeslut) enligt 
6 kap. 39 § kommunallagen, samt beslutar enligt kompletterande beslutsrätt 
enligt 6, 11 och 27 §§ lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) samt 13 § lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM):

Utbildning- och omsorgsnämnden
Jenny Dahlberg
Jan-Åke Olsson
Pernilla Friman
Gunn Johansson
Agneta Lundgren
Michaela Steadson
Eva Sidekrans
Mona Hansson  
Marianne Nygren
Sandra Andersson 
Kurt Törnblom

Sammanfattning av ärendet
Att förordna ledamöter att fatta beslut i individärenden möjliggör att beslut 
kan fattas snabbt i brådskande fall. Syftet är att det alltid ska finns någon 
som kan fatta beslut i de fall då nämndens eller utskottets beslut ej kan 
avvaktas. Beslutanderätten får i och med detta endast användas om 
nämndens beslut ej kan avvaktas. 

Möjligheten att fatta beslut i brådskande fall regleras i 6 kapitlet 39 § 
kommunallagen, så kallade ordförandebeslut, samt i form av 
kompletterande 
beslutanderätt i vissa bestämmelser i lagen med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Då rätten att fatta beslut enligt kompletterande beslutanderätt endast gäller 
vissa lagrum i LVU och LVM, behöver detta kompletteras med 6 kapitlet 
39 § kommunallagen för att täcka upp alla eventuella behov av brådskande 
beslut. För att fatta beslut enligt dessa bestämmelser krävs det att nämnden 
särskilt förordnar ledamöter att fatta beslut. 
Det krävs dessutom att personen är en ordinarie ledamot i utbildning-och 
omsorgsnämnden. Vid ordförandes frånvaro går de förordnande 
ledamöterna in enligt en upprättad lista.
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Då det är nämnden som beslutar om förordnanden av ledamöter innebär 
detta att det här beslutet fattas i inledningen av varje ny mandatperiod.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från verksamhetschef IFO Claudia 

Forsberg, daterad 2019-10-21.

____________________
Beslutet lämnas till
Tf förvaltningschef L Isokivelä
Verksamhetschef IFO C Forsberg
Enhetschef barn och familj C Andersson
Socialjouren
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UON § 198 Revidering av Utbildnings- och omsorgsnämndens 
delegationsordning

Diarienr
2019/52.002 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till 
revidering av Utbildnings- och omsorgsnämndens delegationsordning.

Sammanfattning av ärendet
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutade 2019-10-08 § 178 -efter fråga 
om rättssäkerheten i nämndens delegationsordning från Eva Sidekrans (M)- 
att ge förvaltningen i uppdrag att skyndsamt se över Utbildnings- och 
omsorgsnämndens delegationsordning.

Claudia Forsberg, verksamhetschef IFO, redovisar följande förslag till 
ändringar i delegationsordningen:

 Befattningen teamchef ändras till enhetschef.
 Befattningen IFO-chef ändras till verksamhetschef IFO.

 6 § LVU Beslut om omedelbart omhändertagande.
Beslutsrätt: Arbetsutskottet.

 6 § LVU Beslut om omedelbart omhändertagande då arbetsutskottets 
beslut ej kan avvaktas.
Beslutsrätt: Ordinarie ledamöten i nämnden enligt jourlista politiker i 
beredskap.
Kommentar: Kompletterande beslutsrätt, vilket innebär att det är enbart 
socialnämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden 
förordnat som får fatta detta beslut.
Beslutet ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

 6a § LVU Beslut om omedelbart omhändertagande.
Beslutsrätt: Arbetsutskottet.

 6a § LVU Beslut om att omedelbart omhändertagande då arbetsutskottets 
beslut ej kan avvaktas.
Beslutsrätt: Ordinarie ledamöten i nämnden enligt jourlista politiker i 
beredskap. 
Kommentar: Kompletterande beslutsrätt, vilket innebär att det är enbart 
socialnämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden 
förordnat som får fatta detta beslut. 
Beslutet ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

 11 § 1, 2 st LVU Beslut om hur vården ska ordnas och om var den unge 
ska vistas. 
Beslutsrätt: Arbetsutskottet.
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 11 § 3 st LVU Beslut om var den unge ska vistas då arbetsutskottets 
beslut ej kan avvaktas. 
Beslutsrätt: Ordinarie ledamöten i nämnden enligt jourlista politiker i 
beredskap. 
Kommentar: Kompletterande beslutsrätt, vilket innebär att det är enbart 
socialnämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden 
förordnat som får fatta detta beslut. 
Beslutet ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

 14 § 2 st p. 1 och 2 LVU Beslut om rätt till umgänge eller beslut om att 
vistelseort inte ska röjas för vårdnadshavare.
Beslutsrätt: Utbildning- och omsorgsnämnden. 

 14 § 2 st LVU I brådskande fall då nämndens beslut ej kan avvaktas
 (KL 6 kap 39 §). 
Beslutsrätt: Ordförande nämnden och vice ordförande. 
Beslutet ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

 27 § LVU Beslut om tillfälligt flyttningsförbud.
Beslutsrätt: Arbetsutskottet.

 27 § LVU Beslut om tillfälligt flyttningsförbud. 
Beslutsrätt: Ordinarie ledamöten i nämnden enligt jourlista politiker i 
beredskap. 
Kommentar: Kompletterande beslutsrätt, vilket innebär att det är enbart 
socialnämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden 
förordnat som får fatta detta beslut.

 Beslutet ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 
 13 § LVM Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare.

Beslutsrätt: Arbetsutskottet.
 13 § LVM Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare då 

arbetsutskottets beslut ej kan avvaktas.
Beslutsrätt: Ordinarie ledamöten i nämnden enligt jourlista politiker i 
beredskap. 
Kommentar: Kompletterande beslutsrätt, vilket innebär att det är enbart 
socialnämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden 
förordnat som får fatta detta beslut. 
Beslutet ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

 18 b § LVM Beslut om upphävande av omedelbart omhändertagande.
Beslutsrätt: Arbetsutskottet.

 18 b § LVM I brådskande fall då nämndens beslut ej kan avvaktas 
(KL 6 kap 39 §).
Beslutsrätt: Ordförande nämnden och vice ordförande. 
Beslutet ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-11-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Claudia Forsberg föreslår i tjänsteskrivelse nämnden även besluta om 
följande tillägg i delegationsordningen:
 Socialsekreterare vid barn och familj ges delegation att ansöka hos 

Studiestödsnämnden (CSN) om studiehjälp för en omyndig studerande 
att betalas ut till Utbildnings- och omsorgsförvaltningen.

Barnperspektivet
 Beslutet har beaktat barnperspektivet och satt ungdomens bästa i främsta 

rummet genom att ungdomar ska ha rätt att fortsätta studera med hjälp av 
studiehjälp, fast vårdnadshavare inte samtycker.

Beslutsunderlag
 Delegationsordning för Utbildnings- och omsorgsnämnden.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från verksamhetschef IFO Claudia 

Forsberg, daterad 2019-10-21.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut, gällande ansökan om byte av 

betalningsmottagare, från verksamhetschef IFO Claudia Forsberg, 
daterad 2019-10-28.

____________________
Beslutet lämnas till
Tf förvaltningschef L Isokivelä
Verksamhetschef IFO C Forsberg
Enhetschef barn och familj C Andersson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-11-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 199 Motion om att låta lagen om valfrihet även gälla 
hemtjänsten

Diarienr
2019/62.732 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
avslå motionen på grund av den ökade kostnaden.

Reservation
Marianne Nygren (KD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning har skickat en motion från Marianne Nygren 
(KD), om att låta Lagen om valfrihet (LOV) även gälla hemtjänsten i 
Älvkarleby kommun, på remiss till Utbildnings- och omsorgsnämnden. 

Kristdemokraterna yrkar:
 Att beslutet som togs 2017 om att undanta hemtjänst inom LOV rivs upp.
 Att ge entreprenörer möjlighet att utifrån Lagen om Valfrihet driva 

hemtjänst i Älvkarleby kommun.
 Att kommunen aktivt söker och informerar intresserade företag på bland 

annat hemsidan.

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutade 2019-10-08 § 169 att åter-
remittera ärendet till förvaltningen för komplettering av ärendet med en 
konsekvensbeskrivning och kostnader vid ett eventuellt införande av 
omvårdnadsinsatser inom Lagen om valfrihet (LOV).

Tf förvaltningschef Lena Isokivelä föreslår i tjänsteskrivelse att 
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att anse motionen besvarad med 
förvaltningens yttrande. 
I yttrandet beskrivs följande konsekvenser vid ett beslut om utökning av 
Lagen om valfrihet (LOV):
 Förfrågningsunderlaget behöver arbetas om
 Ersättningssystemet behöver arbetas om
 Informationsmaterialet behöver arbetas om
 En organisation för att hantera ansökningar, uppföljning och leverantörs-

mötet
 Uppskattning av kostnaderna för att genomföra en utökning av LOV 

systemet

Om kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen behöver medel 
tillföras nämnden för genomförandefasen och för underhållet av systemet.
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-11-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Remiss, Motion från KD om att låta lagen om valfrihet även gälla 

hemtjänsten.
 Förslag till remissvar från förvaltningschef Ulrika Hjerpe, daterad 

2019-08-29.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från tf förvaltningschef Lena 

Isokivelä, reviderad 2019-11-07.

____________________
Beslutet lämnas till
Kommunfullmäktige
Tf förvaltningschef L Isokivelä
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-11-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 200 Utvärdering av resursfördelningssystemet för skola 
och förskola

Diarienr
113/16.619 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att inför Mål 
och budget 2021 se över resursfördelningssystemet, de socioekonomiska 
faktorerna, och redovisa detta för nämnden under våren 2020.

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. Utredare Erik Klippmark redovisade i en rapport 
en utvärdering av resursfördelningssystemet inom skola och förskola.

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutade 2016-12-06 § 141 att ge 
dåvarande skolchef i uppdrag att se över resursfördelningssystemet, utifrån 
utredare Erik Klippmarks utvärdering, inför budget 2018.

Dåvarande skolchef informerade arbetsutskottet 2017-05-16  § 111 att 
skolverksamheten behövde se över behovet av eventuella förändringar i 
resursfördelningssystemet under en längre tid. Bland annat för att se 
kopplingen mellan resursfördelning och skolresultat.
Arbetsutskottet beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med 
en utvärdering av resursfördelningssystemet för skola och förskola och 
redovisa den under våren 2018.

Tf förvaltningschef Per-Anders Olsson redovisar om resursfördelnings-
systemet för skola och förskola.

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

förskola, daterad 2016-10-13.
 Utbildnings- och omsorgsnämndens beslut 2016-12-06 § 141.
 Utbildnings- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2017-05-16 

§ 111.
 Resursfördelningssystem för skola och förskola, presentationsunderlag.
 
____________________
Beslutet lämnas till
Tf förvaltningschef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson

24



Utbildnings- och omsorgsnämnden
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signatur
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signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 201 Budgetuppföljning för perioden januari-september 
2019

Diarienr
2018/97.704 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
budgetuppföljning för perioden januari-september 2019 samt att enligt 
arbetsutskottets beslut ge förvaltningen i 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 redovisa dessa kontinuerligt 
på både arbetsutskott och nämnd.

Sammanfattning av ärendet
Årsprognosen visar ett underskott om ca -18 178 tkr.

Beslutsunderlag
 Enkel budgetuppföljning för perioden januari-september 2019.
 PM – kostnadsöversyn av öppenvården, Claudia Forsberg

____________________

Beslutet lämnas till
Tf förvaltningschef L Isokivelä
Tf förvaltningschef P-A Olsson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-11-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 202 Delgivning av övriga punkter i arbetsutskottets 
protokoll 2019-10-22

Beslut
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll från 2019-10-22 anses 
delgivna.

____________________
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2019-11-05
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signatur
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signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 203 Revidering av Utbildnings- och omsorgsnämndens 
reglemente

Diarienr
2019/119.003 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 
godkänna förvaltningens förslag till revidering av Utbildnings- och 
omsorgsnämndens reglemente. 

Sammanfattning av ärendet
Om kommunfullmäktige beslutar att överföra ansvaret för prövning och 
tillsyn enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter från 
Utbildnings- och omsorgs-nämnden till Samhällsbyggnadsnämnden från 
och med 2020-01-01 föreslår tf förvaltningschef Lena Isokivelä följande 
revideringar i Utbildnings- och omsorgsnämndens reglemente:

- Under 2 § Lagstiftningsområden mm tas punkt 11 (alkohollagen) och 12 
(tobakslagen) bort.

- 3 § Tillståndsgivning/tillsyn tas bort.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från tf förvaltningschef Lena 

Isokivelä, daterad 2019-10-29.
 Utbildnings- och omsorgsnämndens reglemente

Beslutet lämnas till
 Kommunfullmäktige
 Tf förvaltningschefer
 Enhetschefer
 Rektorer
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-11-05

Ordförandens 
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signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 204 Taxor och avgivfter för Utbildnings- och omsorgs-
nämnden år 2020 gällande barnomsorg och kulturskola

Diarienr
2019/118.706 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige fatta beslut 
om att ansvarig nämnd årligen verkställer omräkningen av taxor och 
avgifter i enlighet med gällande förordning

Sammanfattning av ärendet
Bakgrund
I ”Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar 
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet” framgår att en kommun kan få 
statsbidrag om en viss högsta avgift (maxtaxa) tillämpas för plats i förskola 
eller fritidshem. Statsbidrag lämnas för ett kalenderår (bidragsår) i sänder.

Enligt förordningen (3 §) finns ett antal förutsättningar angivna för att 
kommunen ska beviljas statsbidrag. 

1. Avgiften per månad i förskolan är högst tre, två respektive en procent av 
hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra 
respektive tredje barnet i hushållet.

2. Avgiften per månad i fritidshemmet är högst två, en respektive en procent 
av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra 
respektive tredje barnet i hushållet.

3. Den högsta avgiften i den för barnet aktuella verksamhetsformen betalas 
för det yngsta barnet i hushållet och den närmast lägre avgiften i den för 
barnet aktuella verksamhetsformen betalas för det närmast äldre barnet. 
Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

Förordningen reglerar även fler omständigheter som gäller, bland annat vad 
som är avgiftsgrundande inkomst per månad. 

Statens skolverk ska senast den 1 december [innan 2018-10-01 var datumet 
1 oktober] året före bidragsåret lämna uppgift till varje kommun om högsta 
avgiftsgrundande inkomst per månad enligt 5 § och det högsta avgifts-
beloppet per månad för det första, andra respektive tredje barnet i förskolan 
respektive fritidshemmet enligt 3 och 5 §§. Denna förordning trädde i kraft 
2018-10-01.
Genom ett beslut i kommunfullmäktige, att ansvarig nämnd årligen 
verkställer omräkningen av taxor enligt förordningen, krävs inte att ärendet 
tas upp i kommunfullmäktige, annat än om förändringar i förordningen sker.
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Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från tf förvaltningschef 

Per-Anders Olsson, daterad 2019-10-29.

____________________

Beslutet lämnas till
 Kommunfullmäktige
 Förvaltningschef Utbildning
 Ekonom

29



Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-11-05

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 205 Redovisning när brytpunkt för att ha SFI inträffar
Pärm: 
Rapporter och 
meddelanden

Beslut
Nämnden tackar för redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutade 2019-10-08 § 170 att ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram en kostnads- och konsekvensanalys för 
när brytpunkten för att bedriva SFI-verksamhet i egen regi inträffar och 
redovisa den på nämndens sammanträde 2019-11-05.

Eva Hansson, rektor på KunDa, redovisar ett diagram över brytpunkt och 
kostnader för Svenska för invandrare (SFI).

Beslutsunderlag
 Diagram över brytpunkt och kostnader för SFI.

____________________
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Utdragsbestyrkande

UON § 206 Förslag till sammanträdesplan för januari-mars 2020

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner förslaget till sammanträdes-
plan för januari-mars 2020.

Sammanfattning av ärendet
Då Utbildnings- och omsorgsnämnden 2020-04-01 delas i två nämnder 
föreslås nämnden besluta om sammanträdesplan för januari-mars 2020.

Arbetsutskott Nämnd
9 januari (myndighetsutövning)
21 januari 4 februari
18 februari 3 mars
24 mars

Beslutsunderlag
 Förslag till sammanträdesplan för år 2020.

____________________
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signatur
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signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 207 Delegationsbeslut för oktober 2019

Beslut
Redovisning av delegationsbeslut för september 2019 godkänns och läggs 
till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under september månad 
2019.

Administration
1. Förvaltningschef och tf förvaltningschef
2. Enhetschefer vård och omsorg
3. Enhetschefer individ- och familjeomsorgen
4. Rektorer, skolområden
5. Samverkansprotokoll, enhetssamverkan 

Vård- och omsorg
6. Biståndsbeslut
7. Färdtjänst och Riksfärdtjänst
8. LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade)
9. Bostadsanpassningsbidrag 
10. Lex Maria, lex Sarah

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

___________________
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signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 208 Lägesinformation från nämndens olika verksamhets-
områden

Beslut

Utbildningsverksamheten
Tf förvaltningschef Per-Anders Olsson:
- Prognosen visar på ökade placeringar inom förskolan.
- Enligt skolrapporten från Lärarförbundet ligger Älvkarleby kommun på 

plats 268 av 290 kommuner.

Vård- och omsorgsverksamheten
Tf förvaltningschef Lena Isokivelä:
- För någon vecka sedan bröts tre s k nyckelgömmor loss från fasader på 

flerbostadshus. I samband med detta har även inbrott i förråd skett. 
Polisanmälan är gjord i samtliga fall. I nyckelgömmorna förvaras 
portnycklar som hemsjukvården och hemtjänsten använder för att komma 
in i trappuppgången. Hon undersöker nu, med stöd av kommunens 
säkerhetssamordnare, låsleverantören och andra berörda parter vilka 
åtgärder som är lämpliga att vidta.

Individ- och familjeomsorgen
Tf förvaltningschef Lena Isokivelä:
- Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är under perioden 5-7 november 

i Älvkarleby kommun och genomför en tillsyn av Individ- och familje-
omsorgen, barn- och unga samt vuxna med missbruksproblematik.

____________________
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signatur
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signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 209 Information och allmän rapportering från uppdrag i 
arbetsutskott och nämnd

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Jan-Åke Olsson och Jenny Dahlberg (S):
- Omvärldsdag i Uppsala där nämndernas arbetsutskott och förvaltnings-

chefer deltog.

Gunn Johansson (C)
- Redovisar från styrelsemöte med Uppsala läns barnavårdsförbund där de 

beslutat om utdelning av Guldkantsbidraget 2019.

Anna Högberg (M)
- Samrådsmöte på Ekbackens förskola där Åse Ringberg och Kerstin Stark 

från bemanningsenheten bland annat informerade om hur rekrytering av 
vikarier till vården, utbildningen och kostverksamheten går till.
Det har förekommit stölder av både barnkläder och blöjor. Det är chefens 
ansvar att säkerställa säkerheten på verksamheten.

Minnesanteckningar från samrådet kommer att delges nämnden på 
sammanträdet i december.

____________________
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Utdragsbestyrkande

UON § 210 Rapporter och meddelanden

Rapporter
- Uppföljning av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott och 

nämnd
- Årsplanering 2019
- Körapport för förskolor
- Körapport för boenden
- Barn- och elevstatistik per 2019-10-15
- Uppföljning och ärendemängd försörjningsstöd
- Lägesrapport från kommunsekreterare Malin Persson och utredare Erik 

Klippmark, daterad 2019-09-17, om kommunens efterlevnad av data-
skyddsförordningen

Meddelanden
- Barn- och elevombudet, begäran om redovisning av vilka åtgärder som 

vidtagits med anledning av föreläggande i beslut gällande skyldigheten 
att motverka kränkande behandling vid Bodaskolan.

- Redovisning till Beo gällande ovanstående ärende.
- Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-07 § 141, överföring av ansvar för 

alkohol- och tobakstillsyn.
- Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-07 § 144, omfördelning av 

driftbudget för måltid från Samhällsbyggnadsnämnden till Utbildnings- 
och omsorgsnämnden.

- Kommunfullmäktige 2019-09-25 § 69, Kf beslutar att anta detaljplanden 
för Östanån 136:26 (Gröna Källan).

- Redovisning till revisorerna och kommunfullmäktige av rapporterings-
skyldighet av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § 
SoL för 3:e kvartalet 2019.

- Protokoll för kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapp-
rådet från 2019-09-27.

_____________________
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