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2020-02-04 2

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Jenny Dahlberg (S)
Jan-Åke Olsson (S)
Gunn Johansson (C)
Agneta Lundgren (C)
Michaela Steadson (V)
Eva Sidekrans (M)
Mona Hansson (KV)
Marianne Nygren (KD)
Kurt Törnblom (SD)

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot
Rose-Marie Westerholm (S) Pernilla Friman (S)
Maj-Britt Jakobsson (SD) Sandra Andersson (SD)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Anna Högberg (M)
Annemon Piper (KV)
Glenn Grylin (SD)

Övriga deltagare
Namn Paragrafer Befattning
Claudia Forsberg Verksamhetschef IFO
Sandra Spjuth 4-15 Ekonom
Mona Henriksson 11 Kommunkontroller
Per-Anders Olsson Förvaltningschef för utbildning
Lena Isokivelä Tf förvaltningschef för vård och 

omsorg och individ- och familje-
omsorgen

xxx 
Gunvor Pettersson 

4-10, 12-13 Facklig representant för Kommunal
Nämndsekreterare

2



Utbildnings- och omsorgsnämnden
2020-02-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 1 Godkännande av dagordning

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

Utgår:
 Punkt nr 4, Anmälan av nya frågor för beredning i Au.

Tillägg:
 Ansökan om beredande av vård enligt 4 § LVU jml 1 och 2 §§ LVU 

(omedelbar justering).

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2020-02-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 2 Anmälan av delegationsbeslut och beslut tagna med 
kompletterande beslutsrätt

Beslut
Samtliga ärenden anses anmälda.

Sammanfattning av ärendet
1. Beslut enligt 11 § LVU av ordförande eller annan ledamot som nämnden 

förordnat.
Beslutet som fattats avser placering enligt 11 § LVU med anledning av 
verkställighet av rättens beslut om vård för xxx.
Beslutet taget 2019-12-30 av Jenny Dahlberg.

2. Anmälan om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU av xxx har 
skett 2020-01-17.
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 
placering på skyddat boende.
Besluten tagna av Michaela Steadson.

3. Anmälan om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU av xxx har 
skett 2020-01-17.
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 
placering på skyddat boende.
Besluten tagna av Michaela Steadson.

4. Anmälan om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU av xxx har 
skett 2020-01-28.
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 
placering på skyddat boende, daterat 2020-01-30.
Besluten tagna av Mona Hansson.

5. Anmälan om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU av xxx har 
skett 2020-01-28.
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 
placering på skyddat boende, daterat 2020-01-30.
Besluten tagna av Mona Hansson.
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Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur
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signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 4 Anmälan av ny fråga för beredning i Au: 
Funktionshinderomsorgen i kommunen

Diarienr
2019/126.739 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att i 
samband med framtagande av ny Tillgänglighetsplan även beaktar 
nedanstående synpunkter från Marianne Nygren (KD).

Sammanfattning av ärendet
Marianne Nygren (KD) anmälde fråga för beredning på nämndens 
sammanträde 2019-11-05:

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?

Marianne Nygrens förslag till beslut
En oberoende revision görs utifrån ett brukarperspektiv.

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

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Anmälan av ny fråga för beredning i Au från Marianne Nygren (KD), 

daterad 2019-11-05.

____________________
Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen
Tf förvaltningschef L Isokivelä
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2020-02-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 5 Anmälan av ny fråga för beredning i Au: Tillgänglig-
hetsplan

Diarienr
2019/150.739 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden ställer sig bakom Mona Hanssons 
förslag och föreslår kommunstyrelsen att en ny Tillgänglighetsplan för 
Älvkarleby kommun tas fram.

Sammanfattning av ärendet
Mona Hansson (KV) anmälde fråga för beredning i arbetsutskottet på 
nämndens sammanträde 2019-12-10:
Tillgänglighetsplanen är inte reviderad. Detta skulle gjorts under 2018.

Mona Hanssons förslag till beslut
Revidera tillgänglighetsplanen.

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

daterad 2019-12-10.

____________________
Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen
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Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 6 Barn och elevhälsoplan för 2019-2020
Diarienr
2019/154.624 Beslut

Ärendet återkommer på Utbildnings- och omsorgsnämndens sammanträde 
2020-03-03.

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 medi-
cinska, 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 elevhäl-
sans personal och övriga personalgrupper. En väl fungerande elevhälsa för-
utsätter 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.

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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signatur
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signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 7 Mål och budget 2019 med plan för 2020-2022
Diarienr
2018/97.704 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av 
budgetuppföljning för perioden januari-november 2019.

Sammanfattning av ärendet
Tf förvaltningschefer Lena Isokivelä och förvaltningschef Per-Anders 
Olsson redovisar sina respektive verksamheters budgetprognos.

____________________
Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen
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Ordförandens 
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signatur

Justerarens 
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Utdragsbestyrkande

UON § 8 Mål och budget 2020 med plan för 2021-2023
Diarienr
2019/99.704 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Tf förvaltningschef Lena Isokivelä och förvaltningschef Per-Anders Olsson 
redovisar respektive verksamheters internbudgetarbete inför år 2020.

Omsorgsverksamheten:
Förvaltningen har i den av kommunfullmäktige beslutade ramen på totalen 
fått minskade ramar 2020 jämfört med 2019 med motsvarande cirka 4 mkr. I 
fullmäktiges beslut har individ och familjeomsorgens ram räknas upp med 
cirka 600 tkr medan vård- och omsorgs ram minskats med cirka 4,6 mkr.
Samtliga verksamhetsområden inom förvaltningen har i sina äskanden 
önskat mer än de tilldelade ramarna. Den budget som är lagd utgår från de 
av kommunfullmäktige beslutade ramarna. Samtliga verksamhetsområden 
har därför tilldelas ett särskilt effektiviseringsuppdrag som speglar 
differensen mellan tilldelad ram och av verksamheten äskad tilldelning, se 
tabell nedan. 
Störst skillnad mellan tilldelad ram och äskande finns inom verksamhets-
området hemtjänst. Differensen beror på att de förväntade effekterna av det 
utvecklingsarbete som bedrivits hösten 2018 till hösten 2019 inte har 
infallit. Hemtjänsten brottas med en på helheten för låg nyttjandegrad, detta 
bland annat kopplat till svårigheten att hantera den resurstid som uppstår i 
och med rätten till heltid. Även hur insatserna hos brukarna fördelar sig över 
dygnet med många korta insatser påverkar verksamhetens möjlighet att vara 
effektiv.
Öppnandet av Tallmon hösten 2019 har inneburit en ökning av antalet 
särskilda boendeplatser på cirka 15 platser jämfört med de antal platser som 
köpts på Pukslagarvägen. I planeringsunderlaget för Tallmon (Fullt hus 
Tallmon) är planen att ytterligare 20 platser skall öppnas upp under hösten 
2020. Förvaltningens bedömning är att det inte finns underlag för att öppna 
upp ytterligare platser redan 2020. Detta främst utifrån att behovet hos 
befolkningen inte förväntas kräva en sådan utökning vidare konstateras att 
den erlagda budgeten heller inte ger förutsättningar för detta.
Förvaltningen ser över alternativ för att användandet av de tomställda 
lokalerna på Tallmon fram till dess att det finns behov av samt ekonomiska 
förutsättningar för att öppna upp ytterligare platser. En plan för detta 
kommer att presenteras för nämnden under första tertialet 2020.

Individ och familjeomsorgen har trots en viss utökning av ramarna inför 
2020 en utmaning med att få en budget i balans. Samtliga verksamheter 
kommer att behöva vidta åtgärder för att uppnå detta.
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Inom öppenvården har verksamheten valt att stärka upp med ytterligare en 
medarbetare för att kunna motverka placeringar av barn, unga och vuxna 
och därmed minska kostnaderna för placeringar. Förstärkningen av 
öppenvården förväntas också leda till att minska behovet av att köpa in 
extern öppenvård. För att hålla sig inom den tilldelade ramen kommer barn 
och familj behöva arbeta aktivt med att minska placeringar och i större 
utsträckning använda öppna insatser.

Vissa kostnader, såsom färdtjänst och ekonomiskt bistånd, förväntas att 
minska till nästkommande år men för att komma ner i den tilldelade 
budgeten krävs ett fortsatt aktivt arbeta för att fler individer ska bli 
självförsörjande. Verksamheterna behöver också se över sina 
personalkostnader. Verksamheten för ensamkommande finansieras med 
statsbidrag, inflödet av ensamkommande minskar i Älvkarleby liksom riket 
i övrigt. Utifrån detta kommer eventuellt stödboendet kunna avvecklas 
under året.

Övriga sedan tidigare beskrivna effektiviseringsåtgärderna fortgår som till 
exempel: 
 Översyn av avtal och överenskommelser
 Minska lokalkostnader
 Ökade intäkter- frekvent översyn av taxor och avgifter samt söka statliga 

stimulansmedel.
 Ingen extern vidareutbildning eller deltagande på konferens som är inte är 

finansierad av externa medel. 

Utbildningsverksamheten
 Förvaltningen arbetar med att se hur den ”står” i budget. Vilka kostnader 

gällde under 2019 som eventuellt följer med in i 2020? Alla verksamheter 
har fått sina budgetramar och förvaltningen jobbar för att få in dem i sina 
respektive ramar. 

 Personal och budgetarbetet pågår.
 Budgeten kommer inte att räcka till för att täcka de interkommunala 

kostnaderna. 
 Resursfördelningsmodell utifrån elevpeng.
 Förutsättningar att lyckas med budgeten och få den i balans är 

målsättningen med ovannämnda arbete.

Beslutsunderlag
 Internbudgetprocess 2020, utbildningsverksamheten.
 Internbudgetarbete 2020, omsorgsverksamheten.

____________________
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Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen
Tf förvaltningschef L Isokivelä
Förvaltningschef P-A Olsson
Ekonom S Spjuth
Ekonom B Palo Johansson
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2020-02-04
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signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 9 Taxor och avgifter för Utbildnings- och omsorgs-
nämnden, vård och omsorg april 2020 - mars 2021

Diarienr
2019/118.706 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
fastställa bifogade förslag till taxor och avgifter gällande vård och omsorg 
för perioden april 2020 - mars 2021. 

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar förslag till taxor och avgifter för Utbildnings- och 
omsorgsnämnden gällande vård och omsorg för perioden april 2020 till 
mars 2021.

Taxor och avgifter gällande vård- och omsorg räknas upp och justeras 
årligen varav de flesta räknas upp utifrån index. 

Övriga justeringar i bifogat förslag är; 

1. Hyran på särskilda boendet debiteras för innevarande månad i stället för 
i förskott. Vilket är en anpassning till gällande riktlinjer.

2. Avskaffa maxtaxa för hjälpmedel. Det finns inget lagkrav på att 
kommuner som hyr ut hjälpmedel till brukare ska ha en maxtaxa. Taxan 
för hjälpmedel kontrolleras mot personens avgiftsutrymme. En person 
som inte har något avgiftsutrymme betalar inget alls för hjälpmedel. Det 
är endast personer som har ett högt avgiftsutrymme som kan bli berörda 
av maxtaxan för hjälpmedel.
Dagens hantering för att kontrollera om en person har kommit upp i den 
nu gällande maxtaxan för hjälpmedel 1209 kr är mycket resurskrävande.
I förvaltningens verksamhetssystem finns ingen möjlighet att maskinellt 
kontrollera om den totala kostnaden för hjälpmedel överskridits under 
kalenderåret.
Vid en kontroll av debiterade avgifter för hjälpmedel, framgår att det 
finns över 500 personer som har hjälpmedel förskrivna av kommunen. 
Endast ett fåtal personer, 4-5 stycken, kommer upp i belopp som är högre 
än 1209 kronor per kalenderår. 

3. Förändring av belopp för måltider korttidsvistelse för barn. Tidigare fanns 
ett belopp baserat på åldersspannet 6 mån- 17 år. Åldersspannet beräknas 
nu på ålder 2-21 år. 
Kostnaden har också delats upp i två kategorier, heldygnskost samt 
heldygnskost exkl lunch för att bättre motsvara barnens behov.
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Beslutsunderlag
 Förslag till taxor och avgifter för Utbildnings- och omsorgsnämnden 

gällande vård och omsorg för perioden april 2020 till mars 2021.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från tf förvaltningschef Lena 

Isokivelä, daterad 2020-01-14.

Barnperspektivet
 Barnens perspektiv beaktas i utformningen av taxor och avgifter för 

nämndens verksamhetsområde.

____________________
Beslutet lämnas till
Kommunfullmäktige
Tf förvaltningschef L Isokivelä
Enhetschefer inom vård och omsorg
Ekonom S Spjuth
Administratör fakturering
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signatur
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UON § 10 Delgivning av övriga paragrafer i arbetsutskottets 
protokoll 2020-01-21

Beslut
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll från 2020-01-21 anses 
delgivna.

____________________
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UON § 11 Diskussion kring nämndens mål för 2021
Diarienr
2020/8.704 Beslut

Nämnden tackar för informationen och planerar in förändringsarbete efter 
fastställda kommunfullmäktigemål. Dessutom beslutar nämnden att 
redovisning av sjukfrånvaro läggs in på årshjulet och redovisas för nämnden 
i april och december.

Sammanfattning av ärendet
Kommuncontroller Mona Henriksson informerar om förslag till förändring 
av kommunfullmäktiges mål för år 2021 vilket kommer att påverka 
nämndens mål om kommunfullmäktige antar förslaget.

____________________
Beslutet lämnas till
Tf förvaltningschef L Isokivelä
Förvaltningschef P-A Olsson 
Ekonom S Spjuth
Ekonom B Palo Johansson
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Justerarens 
signatur
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UON § 12 Delegationsbeslut för december 2019 och januari 2020

Beslut
Redovisning av delegationsbeslut för december 2019 och januari 2020 
godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under december 2019 och 
januari 2020.

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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UON § 13 Information från nämndens olika verksamhetsområden

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Utbildningsverksamheten
Per-Anders Olsson:
Arbetsmiljöverket gör en inspektion på Rotskärsskolan 2020-02-04 (idag) 
med anledning av en allvarlig händelse som inträffat där. 

Individ- och familjeomsorgen
Lena Isokivelä:
En allvarlig hotsituation mot individ- och familjeomsorgen skedde i slutet 
av förra veckan. Beslut togs om att stänga kontoret för besök under 
fredagen. Riskbedömning har gjorts och olika åtgärder har vidtagits i 
samarbete med kommunens säkerhetssamordnare. Kommunikatörerna är 
behjälpliga med att föra loggbok.
En anmälan ska göras till Arbetsmiljöverket.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2020-02-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 14 Information och allmän rapportering från uppdrag i 
arbetsutskott och nämnd

Ingen rapport eller information från representantuppdrag fanns att delge 
nämnden denna gång.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2020-02-04

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 15 Rapporter och meddelanden

Rapporter
- Uppföljning av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott och nämnd
- Årsplanering för år 2020
- Körapport för förskolor
- Körapport för boenden
- Läsårsdata 2020/2021 för Älvkarleby kommun med A-dagar

Meddelanden
- Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), cirkulär gällande ersättningar 

för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS år 2020.
- SKR, cirkulär gällande ersättningar till kontaktfamiljer och kontakt-

personer enligt SoL år 2020.
- SKR, cirkulär gällande ersättningar och villkor vid familjehemsvård och 

barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2020.
- Yttrande till Patientnämndens kansli gällande synpunkter på vård och 

behandling av kund.
- Skolverket, beslut om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar 

karriärsteg för lärare för 2019/2020.
- Kommunfullmäktige 2019-11-27 § 96, beslut om överföring av ansvar 

för prövning och tillsyn enligt alkohollagen samt lag om tobak och 
liknande produkter.

- Kommunfullmäktige 2019-11-27 § 100, beslut om omfördelning av 
driftbudget.

- Protokoll från tillsyn av den fristående pedagogiska verksamheten Fina 
Fria Fjärilen.

- Protokoll från kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapp-
rådets sammanträde 2019-11-29.

- Arbetsmiljöverket, föranmälan av inspektion på Rotskärsskolan 
2020-02-04. Inspektionen görs med anledning av en allvarlig händelse 
som inträffat där.

- Inspektionen för vård och omsorg (IV), beslut att avsluta ärende gällande 
tillsyn av stödboende för barn och unga vid Vega stödboende i 
Älvkarleby kommun.

- Plan för delning och samverkan vid samhällsstörningar för Älvkarleby 
kommun och krisledningsnämnden.

- Tierps kommun, slutredovisning av ekonomiskt resultat för personligt 
ombud år 2019.

____________________
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