Protokoll för Utbildnings- och omsorgsnämnden
Plats:

Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum:

2020-03-03

Tid:

09.00-12.25

Justering
Plats:

Kommunhuset, Skutskär

Datum:

2020-03-05

Paragrafer:

16-46

Sekreterare:
Gunvor Pettersson
Ordförande:
Jenny Dahlberg
Justerare:
Michaela Steadson

Eva Sidekrans

ANSLAG / BEVIS
Utbildnings- och omsorgsnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits
genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras i kommunhuset.
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

2020-03-03

Underskrift

Utdragsbestyrkande
1

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2020-03-03

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Jenny Dahlberg (S)
Jan-Åke Olsson (S)
Pernilla Friman (S)
Gunn Johansson (C)
Agneta Lundgren (C)
Michaela Steadson (V)
Eva Sidekrans (M)
Marianne Nygren (KD)
Sandra Andersson (SD)
Kurt Törnblom (SD)
Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Annemon Piper (KV)
Maj-Britt Jakobsson (SD)

Paragrafer

16-20, 22-46
Paragrafer
21

Ordinarie ledamot
Mona Hansson (KV)
Kurt Törnblom (SD)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Anna-Karin Lidberg (S)
Rose-Marie Westerholm (S)
Britta Gustavsson (S)
Anna Högberg (M)
Maj-Britt Jacobsson (SD)
Glenn Grylin (SD)
Övriga deltagare
Namn
David Alfvenhierta
Jenny Mattsson Tenser
Therese Göterfors Lichota
Claudia Forsberg
Sara Elmesiöö

Ordförandens
signatur

Paragrafer

16-20, 22-46

Paragrafer
18-20, 22
21
18-22
26

Justerarens
signatur

Befattning
Socialsekreterare
Familjehemssekreterare
1:e socialsekreterare
Verksamhetschef IFO
Rektor förskolan

Justerarens
signatur

2

Utdragsbestyrkande

Sida
2

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2020-03-03

Cecilia Vainio
Nora Bagge
Lena Andersson Andalibi
Sandra Spjuth
Birgitta Palo Johansson
Lena Isokivelä

31
31
32
23-46
23-46

Per-Anders Olsson
Gunvor Pettersson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Enhetschef bistånd och försörjningsstöd
Avgifts- och Färdtjänsthandläggare
Elevhälsochef
Ekonom VOM och IFO
Ekonom utbildning
Tf förvaltningschef för vård och omsorg
och individ- och familjeomsorgen
Förvaltningschef för utbildning
Nämndsekreterare

Justerarens
signatur

3

Utdragsbestyrkande

Sida
3

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2020-03-03

UON § 16

Godkännande av dagordning
Beslut
Utsänd dagordning fastställs att gälla med följande ändring:
Utgår:
 Punkt nr 31, Information och allmän rapportering från uppdrag i
arbetsutskott och nämnd.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

4

Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2020-03-03

UON § 17

Anmälan av delegationsbeslut och beslut tagna med
kompletteranede beslutsrätt
Beslut
Samtliga ärenden anses anmälda.
Sammanfattning av ärende

1. Anmälan om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU av xxx har
skett 2020-01-28.
Beslutet taget av Mona Hansson.
2. Anmälan om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU av xxx har
skett 2020-01-28.
Beslutet taget av Mona Hansson.
3. Beslut enligt 11 § LVU av ordförande eller annan ledamot som nämnden
förordnat.
Beslutet som fattats avser placering enligt 11 § LVU med anledning av
omplacering till annat hem för xxx.
Beslutet taget 2020-02-18 av Kurt Törnblom.
4. Beslut enligt 11 § LVU av ordförande eller annan ledamot som nämnden
förordnat.
Beslutet som fattats avser placering enligt 11 § LVU med anledning av
omplacering till annat hem för xxx.
Beslutet taget 2020-02-18 av Kurt Törnblom.
5. Beslut enligt 11 § LVU av ordförande eller annan ledamot som nämnden
förordnat.
Beslutet som fattats avser placering enligt 11 § LVU med anledning av
omplacering till annat hem för xxx.
Beslutet taget 2020-02-18 av Kurt Törnblom.
_____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

5

Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2020-03-03

UON § 18

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 umgänge mellan xxx och xxx ska inskränkas helt då det anses
nödvändigt med hänsyn till ändamålet med vården och då det ur ett
barnrättsperspektiv är det bästa för xxx.
Sammanfattning av ärendet

Ärendet gäller beslut om umgängesbegränsning i enlighet med 14 § 2 st
punkt 1 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
för xxx.
Beslutsunderlag

 Utredning, daterad 2020-02-18.
Handläggare: Specialistsocionom Patrik Krohn och socialsekreterare Klara
Carlsson.
____________________
Beslutet lämnas till

Vårdnadshavare (Bilaga: Hur man överklagar)
Individ- och familjeomsorgen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2020-03-03

UON § 19

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 umgänge mellan xxx och xxx ska inskränkas helt då det anses
nödvändigt med hänsyn till ändamålet med vården och då det ur ett
barnrättsperspektiv är det bästa för xxx.
Sammanfattning av ärendet

Ärendet gäller beslut om umgängesbegränsning i enlighet med 14 § 2 st
punkt 1 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
för xxx.
Beslutsunderlag

 Utredning, daterad 2020-02-18.
Handläggare: Specialistsocionom Patrik Krohn och socialsekreterare Klara
Carlsson.
____________________
Beslutet lämnas till

Vårdnadshavare (Bilaga: Hur man överklagar)
Individ- och familjeomsorgen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

7

Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2020-03-03

UON § 20

Ansökan om skyddad folkbokföring enligt 14 § 4
stycket Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om
vård av unga och 16 och 30 §§ Folkbokföringslag
(1991:481)
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar med stöd av 14 § 4 stycket Lag
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), med
hänvisning till 30 § Folkbokföringslag (1991:481), att ansöka om skyddad
identitet för xxx enligt 16 § Folkbokföringslag (1991:481).
Sammanfattning av ärendet

Ärendet gäller ansökan om skyddad folkbokföring enligt 14 § 4 stycket Lag
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och 16 och 30 §§
Folkbokföringslag (1991:481).
Beslutsunderlag

 Utredning, daterad 2020-02-18.
Handläggare: Specialistsocionom Patrik Krohn och socialsekreterare Klara
Carlsson.
____________________
Beslutet lämnas till

Skatteverket
Individ- och familjeomsorgen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2020-03-03

UON § 21

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt
6 kap. 8a § Föräldrabalken
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att utse xxxtill särskilt
förordnad vårdnadshavare för xxx till adoptionsprocessen är avslutad.
Sammanfattning av ärendet

Ärendet gäller utredning av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap.
8a § Föräldrabalken (FB) för xxx.
Beslutsunderlag

 Utredning av särskilt förordnad vårdnadshavare, daterad 2020-02-14.
 Åtaganden från tilltänkta särskilt förordnade vårdnadshavare.
Handläggare: Familjerättssekreterare Jenny Mattsson Tenser.
På grund av jäv deltar inte Kurt Törnblom (SD) i handläggningen i detta
ärende.
____________________
Beslutet lämnas till

Individ- och familjeomsorgen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2020-03-03

UON § 22

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt
6 kap. 10 a § föräldrabalken
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden rekommenderar Tingsrätten att utse xxx
som särskilt förordnad vårdnadshavare för xxx enligt 6 kap. 10 a §
Föräldrabalken.
Sammanfattning av ärendet

Ärendet gäller utredning av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap.
10 a § Föräldrabalken (FB) för xxx.
Beslutsunderlag

 Utredning av särskilt förordnad vårdnadshavare framtagen av Karin
Åhström, extern konsult/utredare, daterad 2019-12-11.
Handläggare: Enhetschef Christina Andersson.
____________________
Beslutet lämnas till

Tingsrätten i Uppsala län
Individ- och familjeomsorgen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

10

Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2020-03-03

UON § 23
Diarienr
2020/31.739

Anmälan av nya frågor för beredning i Au: Anhöriganställning (möjlighet vissa tillfällen)
Beslut
Ärendet behandlas på Omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-04-21.
Sammanfattning av ärendet

Annemon Piper (KV):
Delegation bör finnas att vid behov ha möjligheten till anhörighetsanställning. Till exempel under en period. ”Egen erfarenhet som jag kan
utveckla tydligare”.
Beslutsunderlag

 Anmälan av ny fråga för beredning i Au från Annemon Piper (KV),
daterad 2020-03-03.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2020-03-03

UON § 24
Diarienr

Anmälan av nya frågor för beredning i Au:
Omtankesamtal (Sjukfrånvaro)
Beslut
Ärendet behandlas på Omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-04-21.
Sammanfattning av ärendet

Annemon Piper (KV):
Omtankesamtal behöver ses över, hur är dessa i vår kommun, olika för olika
verksamheter?
Exempel: Grums kommuns omsorgsboende vid sjukfrånvaro, vid 3 tillfällen
inom 4-6 månader sker ett omtankesamtal med den anställde. Vid 4 tillfällen
eller mer så sker ett REHAB-samtal och eventuellt ett kartläggningssamtal
hos företagshälsovården i detta fall.
Beslutsunderlag

 Anmälan av ny fråga för beredning i Au från Annemon Piper (KV),
daterad 2020-03-03.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2020-03-03

UON § 25
Diarienr
2020/33.732

Anmälan av nya frågor för beredning i Au: Nytt beslut
angående LOV - hemtjänsten
Beslut
Ärendet behandlas på Omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-04-21.
Sammanfattning av ärendet

Eva Sidekrans (M) och Marianne Nygren (KD):
Efter oklarheter om kostnader vill vi att arbetsutskottet kommer med nytt
förslag till beslut.
Vad kan besparingarna ge i kronor jämfört med kommuner i liknande
storlek.
Beslutsunderlag

 Anmälan av ny fråga för beredning i Au från Eva Sidekrans (M) och
Marianne Nygren (KD), daterad 2020-03-03.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

13

Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2020-03-03

UON § 26
Diarienr
2019/112.719

Vistelsetid på förskolan
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden bifaller förvaltningens förslag och
föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med 2020-07-01 ska
vistelsetiden på förskolan minska från 25 timmar i veckan till 15 timmar i
veckan för föräldralediga och arbetssökande och att detta ska gälla under
hela året.
Reservationer

Annemon Piper (KV) och Sandra Andersson (SD) reserverar sig mot
beslutet och meddelar att de avser att före justeringen komma in med en
skriftlig reservation.
Kurt Törnblom (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutade 2019-03-05 § 46 att ge
förvaltningen i uppdrag att undersöka vad en minskning av antalet vistelsetimmar under perioden 1 september till 31 maj från 25 tim/vecka till 15
tim/vecka för barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga samt från
25 tim/vecka till 15 tim/vecka för barn som omfattas av allmän förskola
skulle innebära.
Arbetsutskottet beslutade 2020-01-01 § 8 att ge förvaltningen i uppdrag att
till arbetsutskottet 2020-02-18 komplettera ärendet med följande uppgifter:
- Antal barn till föräldralediga eller arbetslösa som nyttjar 25 vistelsetimmar i förhållande till de som nyttjar 15 timmars vistelsetid.
- Kostnader för de som har utökad tid till 25 timmar i förhållande till de
som nyttjar 15 timmar, hur mycket betalar de som har utökad tid.
- Förtydligande av eventuella konsekvenser för barnet utifrån ett
barnperspektiv.
Arbetsutskottet beslutade 2020-02-18 att överlämna ärendet till nämnden för
beslut.
Förskolerektor Sara Elmesiöö informerar/redovisar om förvaltningens
förslag till beslut.
Beslutsunderlag

 Komplettering av ärendet, daterat 2020-02-07.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef P-A Olsson,
daterad 2020-02-19.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

14

Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2020-03-03

Barnperspektivet

 Vistelsetiden kl 08.00-11.00 varje dag säkerställer barnets behov av
utveckling och lärande tillsammans med andra.
 Alla barn och familjer i behov av stöd har rätt att ansöka och få detta i
enlighet med skollagen.
Förslag till beslut på sammanträdet

Annemon Piper (KD) och Sandra Andersson (SD) yrkar avslag på
förvaltningens förslag att minska antalet vistelsetimmar från 25 tim/vecka
till 15 tim/vecka.
Eva Sidekrans (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Jan-Åke Olsson
(S) och Marianne Nygren (KD) yrkar detsamma.
Beslutsgång

Ordförande ställer Annemon Pipers och Sandra Anderssons yrkande mot
Eva Sidekrans, Jan-Åke Olssons och Marianne Nygrens yrkande och finner
att nämnden beslutar enligt Eva Sidekrans, Jan-Åke Olssons och Marianne
Nygrens yrkande.
Omröstning begärs.
Följande omröstningsordning godkänns:
Ja-röst för Eva Sidekrans, Jan-Åke Olssons och Marianne Nygrens yrkande.
Nej-röst för Annemon Pipers och Sandra Anderssons yrkande.
Omröstningsresultat

Omröstningen resulterade i 7 st ja-röster och 4 st nej-röster vilket innebär att
nämnden beslutar enligt Eva Sidekrans, Jan-Åke Olssons och Marianne
Nygrens yrkande. Se bilagd omröstningslista.
____________________
Beslutet lämnas till

Kommunfullmäktige
Förvaltningschef P-A Olsson
Rektorer för förskolan
Skoladministratörer
Ekonom B Palo Johansson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

16

17

18

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2020-03-03

UON § 27
Diarienr
2019/152.007

Revisionsrapport, Granskning avseende
kommunstyrelsens och nämndernas ekonomistyrning
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden överlåter till de blivande nämnderna
Utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden att svara revisorerna.
Sammanfattning av ärendet

PwC Public Sector har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer
genomfört en granskning avseende Kommunstyrelsens,
Samhällsbyggnadsnämndens samt Utbildnings- och omsorgsnämndens
ekonomistyrning. Revisionsfrågan är som följer:
 Har Kommunstyrelsen och nämnderna en ändamålsenlig ekonomisk
styrning så att god ekonomisk hushållning säkerställs?
De rekommendationer som lämnas till Kommunstyrelsen och nämnderna
och som bör säkerställas är:
 En ändamålsenlig fördelning av resurser. Närmare bestämt att
Kommunstyrelsen utgår från det aktuella årets behov vid resursfördelning
snarare än föregående års utfall.
 Att bidrag från Migrationsverket används till det som det är avsedd för.
 Att såväl positiva som negativa avvikelser rapporteras vid Kommunstyrelsens sammanträden.
 Återrapportering av åtgärdsplaner behöver ske formaliserat och frekvent,
i synnerhet vid unika satsningar.
Revisorerna önskar skriftligt svar från utbildnings- och omsorgsnämnden på
hur de avser att åtgärda de förbättringsområden/brister som påtalas i
revisionsrapporten senast 2020-04-30.
Beslutsunderlag

 Revisionsrapport från PwC, daterad november 2019.
 Remiss från kommunrevisionen, daterad 2019-12-10.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut, daterad 2020-02-27.
____________________
Beslutet lämnas till

Revisorerna

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2020-03-03

UON § 28
Diarienr
2018/97.704

Mål och budget 2019 med plan för 2020-2022
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av Mål och
budget 2019 med plan för 2020-2022.
Sammanfattning av ärendet

Utbildning och omsorgsnämnden redovisar totalt ett underskott på 22,7
mnkr. Underskottet återfinns på alla områden inom nämndens verksamheter.
Dock är det under individ- och familjeomsorg, vård och omsorg samt
utbildning som de största avvikelserna återfinns. För detaljerad redovisning
för avvikelserna se ekonomisk analys på områdesnivå nedan.
Resultat på verksamhetsnivå

Utfall

Budget

Avv. mot
budget

Övergripande

6 787

6 061

-726

62 800

60 159

-2 641

Vård och omsorg

162 861

152 211

-10 650

Utbildningsverksamheten

220 145

212 284

-7 861

10 148

9 308

-840

462 741

440 023

-22 718

Individ- och familjeomsorg

Vuxenutbildning
Summa

Tf förvaltningschef Lena Isokivelä och förvaltningschef Per-Anders Olsson
redovisar Mål och budget 2019 med plan för 2020-2022 för Utbildningsoch omsorgsnämnden.
Förvaltningschef Per-Anders Olsson redovisar även fördelning av kostnader
inom förskolan.
Beslutsunderlag







Förskola, kostnader.
Årsredovisning för Utbildnings- och omsorgsnämnden 2019.
Årsredovisning -19, utbildning kostnader.
Årsredovisning nämnderna 2019, utbildning.
Nämndens mål, Individ- och familjeomsorgen och vård och omsorg.

____________________
Beslutet lämnas till

Kommunstyrelsen
Förvaltningschef P-A Olsson
Tf förvaltningschef L Isokivelä
Kommuncontroller
Ekonom S Spjuth
Ekonom B Palo Johansson
Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2020-03-03

UON § 29
Diarienr
2020/8.704

Mål och budget 2021 med plan för 2022-2024
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
mål, mätetal och målvärden 2021 för Utbildnings- och omsorgsnämnden.
Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottet diskuterade nämndens målformuleringar utifrån
kommunfullmäktiges förslag till mål för år 2021.
Tf förvaltningschef Lena Isokivelä och förvaltningschef Per-Anders Olsson
redovisar förvaltningens förslag till mål, mätetal och målvärden för år 2021.
Beslutsunderlag

 Kommunfullmäktige och nämndens förslag till mål, mätetal och
målvärden för år 2021.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2020-03-03

UON § 30

Delgivning av övriga punkter i arbetsutskottets
protokoll 2020-02-18
Beslut
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll från 2020-02-18 anses
delgivna.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2020-03-03

UON § 31
Diarienr
2019/128.730

Riktlinjer för riksfärdtjänst
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till
revidering av riktlinjer för riksfärdtjänst med följande förtydligande under
punkt nr 9: ”Vid särskilda skäl kan handläggningstiden förkortas, dessa skäl
ska framgå i ansökan. Färdtjänsthandläggaren gör individuella bedömningar
utifrån vad som framkommit i ansökan”.
Utbildnings- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta det
justerade förslaget till Riktlinjer för riksfärdtjänst.
Sammanfattning av ärendet

Förslaget är en revidering av tidigare riktlinjer för riksfärdtjänst i
Älvkarleby kommun, antagna av kommunfullmäktige 2014-02-19.
De ändringar som gjorts är följande:
Förtydligande gällande när inte riksfärdtjänstresor kan utnyttjas. Dessa är;
resor i samband med arbete, utbildning eller privat verksamhet beviljas inte
som riks-färdtjänstresa. Inte heller resor till träning, rehabilitering eller
medicinsk behandling. Vid den sortens resor hänvisas till ansvarig
vårdgivare, som tar ställning till en eventuell sjuk- och behandlingsresa.
Resor som bekostas av stat, landsting eller annan huvudman beviljas inte
som riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst för uppdrag som förtroendevald i facklig
verksamhet medges inte. Gruppresor beviljas inte som riksfärdtjänst.
Särskilt avsnitt finns i förslaget gällande beviljade av riksfärdtjänstresor
gällande barn. Ett tillägg har gjort utifrån barnkonventionen som blir lag 1
januari 2020. Vid riksfärdtjänstansökningar gällande barn ska alltid barn
erbjudas samtal för att de ska få möjlighet att uttrycka sin mening.
Ett förtydligande har gjorts gällande ledsagare under en riksfärdtjänstresa.
Resenären får själv ordna en ledsagare. Om funktionsnedsättningen gör att
resenären har behov av hjälp under resan utöver den service som föraren
kan ge, kan han eller hon få rätt att ta med sig ledsagare.
Förslaget vidhåller tidigare riktlinjer för riksfärdtjänst att inga generella
tillstånd ska beviljas utan en ansökan ska inkomma inför varje enskild
särskilt angiven resa men skrivit in ett förtydligande. Att dessa resor kan
beviljas om det finns särskilda skäl som är styrkta genom
sakkunnighetsutlåtande. I de särskilda fall där generella tillstånd för resor
med riksfärdtjänst beviljas ska dessa vara återkommande resor till ett
speciellt resmål samt att det i ansökan ska framgå vilket syfte resorna har.
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Efter rättspraxis har riktlinjerna ändrats gällande färdsätt. Enligt
kammarrättsdom mål nr 5679-17 där det framgår att om anslutningsresor kan
genomföras med färdtjänst i hemkommunen ska riksfärdtjänst inte beviljas.
I förslaget till riktlinjer har även ansökningstiden ändrats. Förvaltningens
förslag är att ansökan om riksfärdtjänst ska lämnas in till kommunen i god
tid innan den aktuella resan. I normalfallet senast fyra veckor (tidigare 3
veckor)innan avresan och i samband med storhelger (tidigare 5 veckor)
behöver ansökan inkomma 2 månader innan avresa. Detta har ändrats på
grund av att beställningen behöver göras i god tid till Riksfärdtjänst i
Sverige, för att de ska kunna boka tågbiljetter och taxi i tid samt har
ansökningstiden ändrats utifrån att biståndshandläggarna behöver ha en
rimlig handläggningstid.
Förslaget till reviderade riktlinjer innebär även att möjligheten att ha med
sig en medresenär tas bort. I handbok för riksfärdtjänst framgår följande:
Begreppet ”medresenär” finns inte i riksfärdtjänstlagen men däremot i
lagens förarbeten. Medresenär avser person som, utan att vara ledsagare,
reser i sällskap med den som fått tillstånd till en riksfärdtjänstresa. Det är
ofta fråga om någon anhörig men kan också vara en vän eller bekant. Även
minderåriga barn till en riksfärdtjänstresenär betraktas som medresenärer.
Eftersom begreppet medresenär inte förekommer i riksfärdtjänstlagen, kan
tillståndsgivaren inte åläggas att tillåta medresenär vid riksfärdtjänstresa.
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutade 2019-12-10 § 215 att skicka
förvaltningens förslag till revidering av kommunens riktlinjer för riksfärdtjänst på remiss till Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala
Handikapprådet.
SPF Seniorerna Laxen och PRO Gårdskär-Skutskär-Älvkarleby/Marma.
lämnar följande synpunkt och förslag: ”Vi kan inte förstå behovet av
utökade ansökningstider. Det inskränker ytterligare flexibiliteten för de som
är i behov av riksfärdtjänst. Det känns också lite främmande att eventuella
problem på beställarsidan, i dagens moderna samhälle inte kan lösas på ett
annat sätt än att inskränka möjligheter, öka tidspress och stress för de som
har behov av tjänsten.
Vi föreslår alltså att de tider för inlämnande av ansökan om riksfärdtjänst vi
har idag inte ändras”.
Cecilia Vainio, enhetschef för bistånd och Nora Bagge, avgifts- och
färdtjänsthandläggare, informerar nämnden om förslaget till revidering av
riktlinjer för riksfärdtjänst.
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Beslutsunderlag
 Remissvar från SPF Seniorerna Laxen samt PRO Gårdskär-SkutskärÄlvkarleby/Marma.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från enhetschef Cecilia Vainio,
daterad 2019-11-11.
 Förslag till reviderade riktlinjer för riksfärdtjänst
 Handbok för Riksfärdtjänst
 kammarrättsdom mål nr 5679-17
 Nu gällande Riktlinjer för riksfärdtjänst 2014-02-19.
Barnperspektivet

 Förslaget om reviderade riktlinjer gällande riksfärdtjänst stärker barnets
talan och att de alltid ska erbjudas barnsamtal om ansökan gäller ett barn.
____________________
Beslutet lämnas till

Kommunfullmäktige
Enhetschef C Vainio
PRO Gårdskär-Skutskär-Älvkarleby/Marma
SPF Seniorerna Laxen
Kommunala Handikapprådet
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UON § 32
Diarienr
2019/154.624

Barn- och elevhälsoplan för 2019-2020
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
Barn- och elevhälsoplan för 2019-2020 efter nedan redovisad justering.
Sammanfattning av ärendet

Från och med den 1 juli 2011 samlades skolhälsovård, särskild elevvård
(psykolog och kurator), samt de specialpedagogiska insatserna i en samlad
elevhälsa, utifrån ny skollag (2010:800). Elevhälsan omfattar således medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Syftet
med att samla insatserna är bland annat att öka samverkan och att betona det
hälsofrämjande och förebyggande arbetet.
Arbetet med elevhälsa förutsätter en hög grad av samverkan mellan elevhälsans personal och övriga personalgrupper. En väl fungerande elevhälsa förutsätter även att skola och hem samarbetar, och tar ett gemensamt ansvar för
att skapa goda lärandemiljöer och främja en gynnsam utveckling för varje
barn och elev.
Syftet med den övergripande Elevhälsoplanen är att den ska vara ett stöd för
rektorer och personal i det dagliga elevhälsoarbetet, samt att säkra elevers
rätt till likvärdig utbildning.
Planen beskriver ett förhållningssätt och en struktur som all personal i
skolan ska vara förtrogna med, oberoende av var i verksamheten man
befinner sig.
Barn- och elevhälsoplanen har under året uppdaterats och gjorts om delvis.
Arbetet med elevhälsa och de olika professionernas uppdrag har förtydligats
i denna plan.
Elevhälsochef Lena Andersson Andalibi informerar om planen samt om två
korrigeringar som gjorts efter arbetsutskottets sammanträde 2020-01-21:
- Skolpsykolog och socialtjänst kommer i fortsättningen vid olika tillfällen
till elevhälsomöten.
- Hälsobesök hos skolsköterska sker i årskurs 8 i stället för som tidigare
vid årskurs 7.
Beslutsunderlag

 Barn- och elevhälsoplan för 2019-2020 – Kommunal skola: förskoleklass,
årskurser 1-9, särskolan, samt gymnasiets introduktionsprogram (IM)
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från elevhälsochef Lena
Andersson Andalibi, daterad 2019-12-12.
____________________
Beslutet lämnas till

Elevhälsochef L Andersson Andalibi
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UON § 33
Diarienr
2020/19.612

Bidrag till fristående gymnasieskolor, Kunskapsskolan
i Sverige AB
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2020
för Kunskapsskolan i Sverige AB enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Då Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget till
fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2020 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle och Uppsala kommuner.
Saknas utbildningen i samverkanskommunerna ska bidrag till den fristående
gymnasieskolan lämnas enligt riksprislistan som fastställs för varje år av
Skolverket.
Huvudmännen för de fristående gymnasieskolorna får överklaga en
kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol.
Separata beslut med diarienummer ska därför fattas för varje fristående
gymnasieskola.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo
Johansson, daterad 2020-02-24.
 Underlag för beslut om elevpeng till fristående gymnasieskolor under
2020.
____________________
Beslutet lämnas till

Kunskapsskolan i Sverige AB (Bilaga: Hur man överklagar)
Förvaltningschef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson
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UON § 34
Diarienr
2020/20.612

Bidrag till fristående gymnasieskolor, Kulturama
Gymnasium, Medborgarskolan
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2020
för Kulturama Gymnasium, Medborgarskolan, enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Då Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget till
fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2020 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle och Uppsala kommuner.
Saknas utbildningen i samverkanskommunerna ska bidrag till den fristående
gymnasieskolan lämnas enligt riksprislistan som fastställs för varje år av
Skolverket.
Huvudmännen för de fristående gymnasieskolorna får överklaga en
kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol.
Separata beslut med diarienummer ska därför fattas för varje fristående
gymnasieskola.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo
Johansson, daterad 2020-02-24.
 Underlag för beslut om elevpeng till fristående gymnasieskolor under
2020.
____________________
Beslutet lämnas till

Kulturama Gymnasium, Medborgarskolan (Bilaga: Hur man överklagar)
Förvaltningschef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson
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UON § 35
Diarienr
2020/21.612

Bidrag till fristående gymnasieskolor, Nordens
Teknikerinstitut AB (NTI)
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2020
för Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Då Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget till
fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2020 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle och Uppsala kommuner.
Saknas utbildningen i samverkanskommunerna ska bidrag till den fristående
gymnasieskolan lämnas enligt riksprislistan som fastställs för varje år av
Skolverket.
Huvudmännen för de fristående gymnasieskolorna får överklaga en
kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol.
Separata beslut med diarienummer ska därför fattas för varje fristående
gymnasieskola.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo
Johansson, daterad 2020-02-24.
 Underlag för beslut om elevpeng till fristående gymnasieskolor under
2020.
____________________
Beslutet lämnas till

Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) (Bilaga: Hur man överklagar)
Förvaltningschef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson
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UON § 36
Diarienr
2020/22.612

Bidrag till fristående gymnasieskolor, Plusgymnasiet
AB
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2020
för Plusgymnasiet AB enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Då Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget till
fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2020 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle och Uppsala kommuner.
Saknas utbildningen i samverkanskommunerna ska bidrag till den fristående
gymnasieskolan lämnas enligt riksprislistan som fastställs för varje år av
Skolverket.
Huvudmännen för de fristående gymnasieskolorna får överklaga en
kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol.
Separata beslut med diarienummer ska därför fattas för varje fristående
gymnasieskola.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo
Johansson, daterad 2020-02-24.
 Underlag för beslut om elevpeng till fristående gymnasieskolor under
2020.
____________________
Beslutet lämnas till

Plusgymnasiet AB (Bilaga: Hur man överklagar)
Förvaltningschef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson
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UON § 37
Diarienr
2020/23.612

Bidrag till fristående gymnasieskolor, Grillska
Gymnasiet, Statsmissionens Skolstiftelse
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2020
för Grillska Gymnasiet, Stadsmissionens Skolstiftelse enligt förvaltningens
förslag.
Sammanfattning av ärendet

Då Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget till
fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2020 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle och Uppsala kommuner.
Saknas utbildningen i samverkanskommunerna ska bidrag till den fristående
gymnasieskolan lämnas enligt riksprislistan som fastställs för varje år av
Skolverket.
Huvudmännen för de fristående gymnasieskolorna får överklaga en
kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol.
Separata beslut med diarienummer ska därför fattas för varje fristående
gymnasieskola.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo
Johansson, daterad 2020-02-24.
 Underlag för beslut om elevpeng till fristående gymnasieskolor under
2020.
____________________
Beslutet lämnas till

Grillska Gymnasiet, Stadsmissionens Skolstiftelse (Bilaga: Hur man
överklagar)
Förvaltningschef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson
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UON § 38
Diarienr
2020/24.612

Bidrag till fristående gymnasieskolor, Älvdalens
Utbildningscentrum AB
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2020
för Älvdalens Utbildningscentrum AB enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Då Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget till
fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2020 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle och Uppsala kommuner.
Saknas utbildningen i samverkanskommunerna ska bidrag till den fristående
gymnasieskolan lämnas enligt riksprislistan som fastställs för varje år av
Skolverket.
Huvudmännen för de fristående gymnasieskolorna får överklaga en
kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol.
Separata beslut med diarienummer ska därför fattas för varje fristående
gymnasieskola.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo
Johansson, daterad 2020-02-24.
 Underlag för beslut om elevpeng till fristående gymnasieskolor under
2020.
____________________
Beslutet lämnas till

Älvdalens Utbildningscentrum AB (Bilaga: Hur man överklagar)
Förvaltningschef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson
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UON § 39
Diarienr
2020/25.612

Bidrag till fristående gymnasieskolor, Hagströmska
Gymnasiet AB
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2020
för Hagströmska Gymnasiet AB enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Då Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget till
fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2020 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle och Uppsala kommuner.
Saknas utbildningen i samverkanskommunerna ska bidrag till den fristående
gymnasieskolan lämnas enligt riksprislistan som fastställs för varje år av
Skolverket.
Huvudmännen för de fristående gymnasieskolorna får överklaga en
kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol.
Separata beslut med diarienummer ska därför fattas för varje fristående
gymnasieskola.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo
Johansson, daterad 2020-02-24.
 Underlag för beslut om elevpeng till fristående gymnasieskolor under
2020.
____________________
Beslutet lämnas till

Hagströmska Gymnasiet AB (Bilaga: Hur man överklagar)
Förvaltningschef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson
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UON § 40
Diarienr
2020/26.612

Bidrag till fristående gymnasieskolor, Lärande i
Sverige AB
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2020
för Lärande i Sverige AB enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Då Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget till
fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2020 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle och Uppsala kommuner.
Saknas utbildningen i samverkanskommunerna ska bidrag till den fristående
gymnasieskolan lämnas enligt riksprislistan som fastställs för varje år av
Skolverket.
Huvudmännen för de fristående gymnasieskolorna får överklaga en
kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol.
Separata beslut med diarienummer ska därför fattas för varje fristående
gymnasieskola.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo
Johansson, daterad 2020-02-24.
 Underlag för beslut om elevpeng till fristående gymnasieskolor under
2020.
____________________
Beslutet lämnas till

Lärande i Sverige AB (Bilaga: Hur man överklagar)
Förvaltningschef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson
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UON § 41
Diarienr
2020/27.612

Bidrag till fristående gymnasieskolor, Praktiska
Sverige AB
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2020
för Praktiska Sverige AB enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Då Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget till
fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2020 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle och Uppsala kommuner.
Saknas utbildningen i samverkanskommunerna ska bidrag till den fristående
gymnasieskolan lämnas enligt riksprislistan som fastställs för varje år av
Skolverket.
Huvudmännen för de fristående gymnasieskolorna får överklaga en
kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol.
Separata beslut med diarienummer ska därför fattas för varje fristående
gymnasieskola.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo
Johansson, daterad 2020-02-24.
 Underlag för beslut om elevpeng till fristående gymnasieskolor under
2020.
____________________
Beslutet lämnas till

Praktiska Sverige AB (Bilaga: Hur man överklagar)
Förvaltningschef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson
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UON § 42
Diarienr
2020/28.612

Bidrag till fristående gymnasieskolor, ThorenGruppen
AB
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2020
för ThorenGruppen AB enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Då Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget till
fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2020 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle och Uppsala kommuner.
Saknas utbildningen i samverkanskommunerna ska bidrag till den fristående
gymnasieskolan lämnas enligt riksprislistan som fastställs för varje år av
Skolverket.
Huvudmännen för de fristående gymnasieskolorna får överklaga en
kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol.
Separata beslut med diarienummer ska därför fattas för varje fristående
gymnasieskola.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo
Johansson, daterad 2020-02-24.
 Underlag för beslut om elevpeng till fristående gymnasieskolor under
2020.
____________________
Beslutet lämnas till

ThorenGruppen AB (Bilaga: Hur man överklagar)
Förvaltningschef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2020-03-03

UON § 43

Delegationsbeslut för februari 2020
Beslut
Redovisning av delegationsbeslut för februari 2020 godkänns och läggs till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under februari månad 2020.
Administration

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

Förvaltningschef och tf förvaltningschef
Enhetschefer vård och omsorg
Enhetschefer individ- och familjeomsorgen
Rektorer, skolområden
Samverkansprotokoll, enhetssamverkan
Redovisning av tecknade avtal och överenskommelser

Vård- och omsorg

7.
8.
9.
10.
11.

Biståndsbeslut
Färdtjänst och Riksfärdtjänst
LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade)
Bostadsanpassningsbidrag
Lex Maria, lex Sarah

Individ- och familjeomsorgen

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Behandlingsärenden, barn/familj
Behandlingsärenden, vuxen
Ekonomiskt bistånd
Familjerätt, fader/föräldraskap
Dödsboanmälan
Delegation, jourlägenhet

___________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

37

Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2020-03-03

UON § 44

Beredskapsschema för v 11-14 2020
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
beredskapsschema för vecka 11-14 2020.
Sammanfattning av ärendet

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutade 2019-01-22 § 3 om
beredskapsschema för år 2019 fram till och med vecka 10 2020.
Ett nytt beslut om beredskapsschema för v 11-14 2020 behöver tas då
Utbildnings- och omsorgsnämnden 2020-04-01 upphör att existera.
Den nya Omsorgsnämnden kommer på sitt första sammanträde 2020-04-01
att besluta om ett nytt beredskapsschema för nämndens ordinarie ledamöter
från vecka 15 och resterade del av år 2020.
Beslutsunderlag

 Förslag till beredskapsschema för vecka 11-14 2020.
____________________
Beslutet lämnas till

Socialjouren i Uppsala
Individ- och familjeomsorgen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2020-03-03

UON § 45

Lägesinformation från nämndens olika verksamhetsområden
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Utbildningsverksamheten

Per-Anders Olsson:
- Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att utreda behovet av
upprustning av lokalerna vid Bodaskolan, Trillingboda samt Vinkelboda.
- Arbetsmiljöverket har lämnat ett inspektionsmeddelande med resultat av
inspektionen som hölls på Rotskärsskolan 2020-02-04 utifrån anmälan
från personal. I inspektionsmeddelandet redovisar AV olika brister och
vilka krav på åtgärder de nu önskar redovisade.
Rektorer har arbetat fram ett underlag med svar till AV på deras
synpunkter.
- Utbildningsverksamheten annonserar just nu efter rektor till Rotskär F-6.
Individ- och familjeomsorgen

Lena Isokivelä:
Claudia Forsberg, verksamhetschef IFO, har returnerat arbetsmiljöuppgifter
till Utbildnings- och omsorgsnämnden gällande arbetsmiljöansvar med
anledning av att hon inte har den självständiga ställning som krävs för att
fatta egna beslut i arbetsmiljöfrågor. Detta är kopplat till försörjningsstöd
och biståndsenhetens bristfälliga lokaler.
Från och med mitten av mars kommer inbokade besök att hållas i
Näringsliv, Arbetsmarknad och Integrations (NAI) lokaler.
Vård- och omsorgsverksamheten

Lena Isokivelä:
Cecilia Wadestig heter Älvkarleby kommuns nya vård- och omsorgschef.
Hon börjar sin anställning 2020-03-09.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2020-03-03

UON § 46

Rapporter och meddelanden
Rapporter
- Uppföljning

-

av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott och nämnd
Årsplanering för år 2020
Körapport för boenden
Körapport för förskolor
Redovisning av kränkande behandling i förskola/skola under perioden
juni-december 2019
Statistik från Socialjouren i Uppsala för år 2019
Elevstatistik per 2020-02-15
Information/sammanställning gällande Svenska för invandrare (SFI)

Meddelanden

- Skolinspektionen, begäran om yttrande med anledning av anmälan mot
Rotskärsskolan i Älvkarleby kommun, dnr 2020:862.
- Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), information om samverkan
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
- Kommunstyrelsens beslut 2020-02-05 § 17 att avslå Uon´s förfrågan
om att finansiera den tillfälliga höjningen av nämndens ordförandearvode.
- SKR, meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten och
SKR om Strategi för genomförande av Vision ehälsa 2025.
- Redovisning till revisorerna och kommunfullmäktige av ej verkställda
gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL).
- Arbetsmiljöverket, inspektionsmeddelande med resultatet av
inspektionen vid Rotskärsskolan 2020-02-04.
- SKR, meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten och
SKR om psykisk hälsa 2020.
- Familjerådgivningens verksamhetsberättelse för år 2019.
- Skolverket, beslut att godkänna redovisning utan återkrav gällande
statsbidrag för fler anställda i lågstadiet för 2018/2019.
- Skolverket, beslut att kräva återbetalning med 39 980 kr gällande
statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för 2019.
- Skolinspektionen, beslut att avsluta ärende gällande anmälan från
förälder mot Rotskärsskolan, dnr 2019:8190.
- SKR, meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten och
SKR om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre
i fokus.
- Regeringsbeslut, utbetalning av medel för Överenskommelsen mellan
staten och SKR om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med
den äldre i fokus.
- Skolverket, beslut om statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram för år 2020.
Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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