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Underskrift

Utdragsbestyrkande
1

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-02-06

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Anett Aulin (S)
Pernilla Friman (S)
Rose-Marie Westerholm (S)
Sigrid Bergström (V)
Monica Lindeberg (M)
Kenneth Holmström (M)
Mona Hansson (KV)
Sandra Andersson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Jenny Dahlberg (S)
Annemon Piper (KV)
Maj-Britt Jakobsson (SD)
Eva Sidekrans (M)

Paragrafer

§§ 1-3, 5, 7, 9-10, 14-15

Paragrafer

Ordinarie ledamot
Hans Wennberg (MP)
Mikael Ybert (S)
Kurt Törnblom (SD)
Kenneth Holmström (M)

4, 6, 8, 11-13

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Agneta Lundgren (C)
Eva Sidekrans (M)

Paragrafer
§§ 1-3, 5, 7, 9-10, 14-15

Övriga deltagare
Namn
Claudia Forsberg

Paragrafer
3

Malin Lenkey

9, 14

Maria Eklöf

9, 14

Agnetha Runberg

10, 14, 15

Per-Anders Olsson
Ulrika Hjerpe
Gunvor Petterson

10

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Befattning
Teamchef ensamkommande barn
Områdeschef LSS och personlig
assistans
Områdeschef LSS och socialpsykiatri
IFO-chef, tf vård- och omsorgschef
Skolchef
Förvaltningschef
Nämndsekreterare

Justerarens
signatur

2

Utdragsbestyrkande

Sida
2

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-02-06

UON § 1

Godkännande av dagordning
Beslut
Utsänd dagordning fastställs att gälla med följande tillägg och ändringar:
Tillkommer:
Överenskommelse mellan Region Uppsala och länets kommuner
angående assistans och egenvård.
 Ökad kvalitet i särskilt boende.


Utgår:
 Punkt nr 8, Lokalstrategiplan för nämndens verksamheter.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-02-06

UON § 2
Diarienr
2018/12.739

Anmälan av nya frågor för beredning i Au: Anhörigstöd
Beslut
Ärendet behandlas på arbetsutskottets sammanträde 2018-02-20.
Sammanfattning av ärendet

Maj-Britt Jakobsson (SD):
Vad har vi för anhörigstöd i kommunen.
Beslutsunderlag

 Anmälan av ny fråga för beredning i Au från Maj-Britt Jakobsson (SD),
daterad 2018-02-06.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-02-06

UON § 3
Diarienr
2017/93.133

Asylsökande ensamkommande över 18 år
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag att:
1. Låta asylsökande över 18 år som sökte asyl före 2015-11-24 få bo kvar i
kommunens stödboende, först och främst fram till 2018-06-13. Därefter
fattas ett nytt beslut.
2. Låta asylsökande över 18 år som sökte asyl efter 2015-11-24 och som fått
avslag, återgå till Migrationsverkets ansvar.
Sammanfattning av ärendet

Regeringen och Vänsterpartiet tog i höständringsbudgeten beslut om att
avsätta ett tillfälligt kommunbidrag på 195 miljoner kronor i höständringsbudgeten. Genom tillskottet kan kommunerna låta ensamkommande barn
som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen för att t.ex.
avsluta pågående studier. För Älvkarleby kommuns del innebär det att
kommunen tilldelats 840 618 kr 2017 och kommer tilldelas 420 309 kr
2018.
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutade 2017-10-10 § 109 att låta
asylsökande över 18 år få bo kvar i kommunen. Beslutet gäller till och med
2018-02-06.
I november 2017 aviserade regeringen om ett nytt lagförslag som innebär att
asylsökande som fått avslag och som kom före 2015-11-24 kan få en ny
prövning till tillfälligt uppehållstillstånd. Om förslaget röstas igenom av
riksdagen föreslås det träda i kraft till sommaren 2018.
Det tillfälliga kommunbidraget gör det möjligt att låta de ensamkommande
över 18 år som kom före 2015-11-24 bo kvar i kommunen de vistas i.
Teamchef Claudia Forsberg informerar om ärendet.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse från teamchef Claudia Fortsberg, daterad 2017-01-15.
 Skrivelse från C Forsberg med förslag till beslut, daterad 2018-01-12.
____________________
Beslutet lämnas till

Förvaltningschef U Hjerpe
IFO-chef A Runberg
Teamchef C Forsberg

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-02-06

UON § 4
Diarienr
2017/74.704

Budget 2018 med plan för 2019-2021 - mätetal
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden fastställer mätetal för nämndens
fastställda mål för 2018 enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Vid Utbildnings- och omsorgsnämnden möte 2017-12-05 fastställdes
nämndens mål för 2018 (UON § 145). För att följa arbetet mot målen ska
nämnden identifiera lämpliga mätetal Till nämndens möte 2017-12-05
presenterade förvaltningen en bruttolista på befintliga mätetal som idag
återfinns i olika system, med bäring på de kommunfullmäktiges
övergripande mål. Nämnden fattade beslut om att återuppta ärendet vid
nämndens första möte 2018. Till det mötet fick förvaltningen i uppdrag att
ytterligare förorda lämpliga mätetal. I bilaga presenteras förlag på mätetal:
fastställda av kommunfullmäktige, som återfinns i befintlig uppföljning och
mätetal som behöver tas fram.
Förvaltningschef Ulrika Hjerpe redovisar förslag till mätetal för nämndens
fastställda mål för 2018.
Beslutsunderlag





Mätetal 2018 med siffror tidigare år, 2018-02-06.
Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Ulrika
Hjerpe, daterad 2018-01-29.
Bilaga till Budget 2018 med plan för 2019-2021 – mätetal.

Förslag till beslut på sammanträdet

Anett Aulin (S) föreslår att ärendet beslutas på dagens sammanträde.
Eva Sidekrans (M) yrkar att ärendet återremitteras till arbetsutskottet för
vidare bearbetning.
Beslutsgång

Ordförande ställer Anett Aulins yrkande mot Eva Sidekrans yrkande och
finner att nämnden beslutar enligt Anett Aulins yrkande.
Eva Sidekrans (M) reserverar sig mot beslutet.
____________________
Beslutet lämnas till

Respektive chef inom utbildnings- och omsorgsförvaltningen
Kommuncontroller
Förvaltningens ekonomer

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-02-06

UON § 5
Diarienr
2017/136.706

Taxor och avgifter för utbildnings- och omsorgsnämnden, vård och omsorg april 2018-mars 2019
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktig besluta att
fastställa bifogade förslag till taxor och avgifter gällande vård och omsorg
för perioden 2018-04-01 – 2019-03-31.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen redovisar förslag till taxor och avgifter för utbildnings- och
omsorgsnämnden gällande vård och omsorg för perioden april 2018 till
mars 2019.
Taxor och avgifter för vård och omsorg med perioden april innevarande år
till mars efterföljande år beslutas på kommunfullmäktiges första sammanträde varje år.
Beslutsunderlag

 Förslag till taxor och avgifter för vård och omsorg för perioden
april 2018-mars 2019.
 Skrivelse från ekonom Sandra Spjuth, daterad 2018-01-16.
____________________
Beslutet lämnas till

Kommunfullmäktige
Tf vård- och omsorgschef
Förvaltningschef
Ekonom vård och omsorg & individ- och familjeomsorgen
Administratör för fakturering

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-02-06

UON § 6

Delgivning av övriga paragrafer i arbetsutskottets
protokoll 2018-01-23
Beslut
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll 2018-01-23 anses delgivna.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-02-06

UON § 7
Diarienr
30/16.704

Ekonomisk rapport
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschef Ulrika Hjerpe redovisar en preliminär ekonomisk rapport
för perioden januari-december 2017.
Prognosen visar ett underskott om ca 3 163,2 tkr.
Beslutsunderlag

 Preliminär ekonomisk rapport.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-02-06

UON § 8

Delegationsbeslut för december 2017 och januari 2018
Beslut
Redovisning av delegationsbeslut för december 2017 och januari 2018
godkänns och läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under december 2017 och
januari 2018.
Administration

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

Förvaltningschef
Områdeschefer VOM
Områdeschef IFO och teamchefer
Rektorer, skolområden
Kostverksamheten
Samverkansprotokoll, F-sam och E-sam

Vård- och omsorg

7.
8.
9.
10.
11.

Biståndsbeslut
Färdtjänst och Riksfärdtjänst
LSS
Bostadsanpassningsbidrag
Lex Maria, Lex Sarah

Individ- och familjeomsorgen

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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

___________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-02-06

UON § 9

Information om hur den allmänna LSS-frågan påverkar
vår kommun
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutade 2017-12-05 § 161 att ge vårdoch omsorgschef i uppdrag att till dagens sammanträde informera nämnden
om hur den allmänna LSS-frågan påverkar vår kommun.
Områdeschefer Malin Lenkey och Maria Eklöf ger en redogörelse kring
Försäkringskassans nya riktlinjer för LSS och bedömning av personlig
assistans.
I vår kommun är det en brukare som påverkats av detta med mindre tid i
assistans.
___________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-02-06

UON § 10

Lägesinformation från nämndens olika verksamhetsområden samt information från förvaltningschefen
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Individ- och familjeomsorgen

IFO-chef Agnetha Runberg:
- Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har varit här och genomfört
granskning på individ- och familjeomsorgen. Granskningen gällde barn
och unga samt vuxna med missbruksproblem.
- Ett första möte med integration har hållits med Näringsliv Arbetsmarknad
och Integration, NAI, gällande samarbete med anledning av den drastiska
ökningen av försörjningsstöd.
- Teamchef för biståndshandläggarna ska anställas.
Vård och omsorg

Tf vård- och omsorgschef Agnetha Runberg:
- Utredning om organisationen och områdeschefernas arbetsmiljö är
genomförd och åtgärder tas fram.
Utbildning

Vår nye skolchef Per Anders Olsson presenterar sig och informerar om vad
han arbetar med just nu.
- Han har haft möte med tekniska avdelningen och diskuterat alternativa
lösningar av lokalfrågan.
- Han har träffat kostchef Marie Niklasson och diskuterat kostfrågan.
Förvaltningschef

Förvaltningschef Ulrika Hjerpe:
- Lägesinformation om nybyggnationen av Tallmon.
- Ett uppstartsmöte har hållits tillsammans med IFO- kost och skolchef
gällande arbetet gentemot målen för 2018.
___________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-02-06

UON § 11

Information och allmän rapportering från uppdrag i
nämndens räkning
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Rose-Marie Westerholm (S) och Mona Hansson (KV) informerar från
gårdsrådsmöte på Tallmon. Det var lite synpunkter och klagomål från
anhöriga, bland annat att det inte finns någon hörslinga.
Sigrid Bergström (V) och Monica Lindeberg (M) informerar från samrådsmöte på Bodaskolan.
___________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-02-06

UON § 12

Rapporter
-

Uppföljning av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott och nämnd
Årsplanering
Körapport för boenden
Körapport för förskolor
Protokoll för kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet 2017-11-30
- Protokoll fört vid styrelsemöte för Uppsala läns barnavårdsförbund
2017-11-20.
- Guldkantsbidraget, ett bidrag som föreningar kan söka hos Uppsala läns
barnavårdsförbund.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-02-06

UON § 13

Meddelanden
-

-

-

Ljungbergsfonden har beslutat att bevilja vår ansökan gällande projekt
”Skol-appen Älvkarleby” i sin helhet med totalt 1 010 000 kronor.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut från 2017-12-11 § 166 där de
föreslår kommunfullmäktige besluta att all kostverksamhet flyttas från
utbildnings- och omsorgsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden
från och med 2019-01-01.
Skolverkets beslut om att Älvkarleby kommun ska återbetala statsbidrag
för mindre barngrupper i förskolan för bidragsår 2016/2017.
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, beslut att avsluta ärende gällande
hantering av anmälningar som inte lett till utredning rörande vuxna med
missbruksproblematik i Älvkarleby kommun.
Redovisning till IVO i ärende gällande vidtagna åtgärder efter inspektion
vid Tallmons vård- och omsorgsboende.
IVO:s beslut att avsluta ovanstående ärende efter vidtagna åtgärder från
nämnden.
Svar till kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet på
deras önskemål om införande av äldreombud i kommunen.
Redovisning av kompletteringar i ärende utifrån Arbetsmiljöverkets
inspektion av alla första linjens chefer (områdeschefer) inom vård och
omsorg.

___________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-02-06

UON § 14
Diarienr
2018/10.739

Överenskommelse mellan Region Uppsala och länets
kommuner angående assistans och egenvård för barn
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag att
godkänna överenskommelsen mellan Region Uppsala och länets kommuner
angående assistans och egenvård för barn.
Sammanfattning av ärendet

Sedan 2009 har ett antal domar i Högsta förvaltningsdomstolen resulterat i
att praxis ändrats i Försäkringskassans bedömningar av vilka behov som ger
rätt till personlig assistans. Det har lett till oro hos de assistansberättigade,
och det har medfört att kommunerna fått ta över ansvaret för personer som
tidigare fick personlig assistans beviljad av Försäkringskassan.
Förändrad rättspraxis - utskrivningsklara barn kvar på sjukhus
Till följd av ändringen i rättspraxis har flera barn blivit kvar på Akademiska
barnsjukhuset,
1–8 månader, trots att de är utskrivningsklara. Det har lett till att barnen inte
kan gå på förskola och att familjerna inte kunnat leva ett mer normalt socialt
liv. Det innebär att ett antal riktlinjer om vård på sjukhus inte följs
(Barnkonventionens och NOBAB, Nordisk nätverk för barn och ungas rätt
och behov inom hälso- och sjukvårds) Att dessa barn blir kvar på sjukhus
innebär också att resurser tas från andra barn i behov av avancerad
slutenvård, vilket är bekymmersamt i ett läge där behoven är större än
kapaciteten vid sjukhuset. Kostnaden för en vårdplats på Akademiska
barnsjukhuset uppgår till cirka 30.000 kr/ dygn. Mellan Region Uppsala och
kommunerna i länet har det varit brister i samsyn kring ansvar och
finansiering.
Med fokus på barnens och familjernas situation tillsatte därför
tjänstemannaledningen för hälsa, stöd, vård och omsorg, HSVO1, en
arbetsgrupp som tagit fram: (se även bilaga)
 förslag på arbetsprocess så att berörd målgrupp kan få sina behov av basal
hälso- och sjukvård eller egenvård tillgodosedda i hemmet när de är
utskrivningsklara från sjukhuset. I de fall LSS, Lagen om stöd och vård
till vissa funktionshindrade, inte är tillämpbart, bör socialtjänsten, fatta
1

Samverkansforumet (mellan Region Uppsala och länets kommuner) ska bidra till ökad
helhetssyn, långsiktighet och styrning av verksamheter utifrån individens behov, och
oberoende av huvudman samt bidra till att gemensamma resurser används på bästa sätt, där
insatserna bygger på medverkan från flera.
Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-02-06

beslut enligt SoL, Socialtjänstlagen, kapitel 4 §2 och tydliggöra i beslutet
att insatsen är tillfällig i väntan på ny lagstiftning. Beslut enligt kapitel 4
§2 är inte överklagningsbara.
 förslag på en ekonomisk överenskommelse som ska gälla 2017-01-01–
2019-12-31. Ersättningen från Region Uppsala utgör 50 procent av antal
beviljade timmar för egenvårdsinsatser för målgruppen. För 2017 är
ersättningen 291 kronor per assistanstimme. Nivån på timkostnaden
kommer att regleras årligen och följa försäkringskassans ersättningsnivå
där parterna delar på kostnaden för egenvårdsinsatser för de barn som
beviljas assistans av kommunerna.
Parallellt har SKL, Sveriges kommuner och landsting, arbetat för att
regeringen ska skynda på översynen av LSS och för en ekonomisk
kompensation till kommunerna. Även Försäkringskassan har uppmärksammat regeringen om behov av lagförändringar.
Överenskommelse är tillfällig och gäller till dess att staten genomfört
nödvändiga förändringar av lagstiftning och/eller beslut fattats om
ersättning till kommunerna för de merkostnader som uppkommit.
Målgruppen som överenskommelsen omfattar ska inte ligga kvar på sjukhus
i onödan och efter utskrivning ska de få en fortsatt god vård i hemmet.
Målet följs upp två gånger per år av parterna gemensamt. Förbättringsförslag kan vid behov resultera i revidering av överenskommelsen.
Beslutsunderlag
 Överenskommelse mellan Region Uppsala och länets kommuner
angående assistans och egenvård för barn”, 2018-02-04
 ”Överenskommelse mellan Region Uppsala och länets kommuner
angående assistans och egenvård”, 2017-11-16
Barnperspektivet
 Utgångspunkten i den partsgemensamma arbetsgruppens uppdrag var att
sätta barnen i fokus, så att inte brister i samsyn mellan Region Uppsala
och Uppsala läns kommuner, om ansvar och finansiering, eller
förändringar i rättspraxis drabbar barnen och deras möjligheter.
____________________
Beslutet lämnas till

Kommunchef
Vård- och omsorgschef
IFO-chef
Ekonomichef
Ekonom vård- och omsorg & individ- och familjeomsorgen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-02-06

UON § 15
Diarienr
2018/11.739

Rekommendation för ökad kvalitet i särskilt boende
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag att:
- anta Sveriges Kommuners och Landstings rekommendation för arbete med
ökad kvalitet i särskilt boende för äldre med fokus på natten, samt att
- utbildnings- och omsorgsförvaltningen återrapporterar hur rekommendationerna omsätts i kommunen
Sammanfattning av ärendet

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att anta Sveriges Kommuners
och Landstings rekommendation i syfte att stärka utveckling och kvalitet på
särskilda boenden för äldre.
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en
rekommendation för att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda
boenden för äldre. Arbetet har skett i dialog med kommuner, Föreningen
Sveriges socialchefer, Famna (riksorganisation för idéburen vård och
omsorg) och vårdföretagarna. I januari 2017 beslutade styrelsen för Sveriges
kommuner och landsting att rekommendera kommunerna att anta
rekommendationen.
Bakgrunden är att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till
bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. Istället för
bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga
Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3§). Där framgår det att den
enskildes behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig
dygnet runt. I rekommendationen anges fyra områden som kräver ett särskilt
fokus i förnyelse- och förbättringsarbetet:
• Koll på läget
• Planera utifrån individens behov
• Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter
• Ledarskap
Socialtjänstförordningen ger utrymme för kommunerna att själva välja hur
individens behov ska kunna tillgodoses och hur digitala lösningar kan vara
en del av det. Digitala lösningar ska tillgodose den enskildes integritet,
behov av trygghet och samtidigt möjliggöra att personalen nyttjas på bästa
sätt.
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Justerarens
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-02-06

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Ulrika
Hjerpe, daterad 2018-02-06.
 ”Kvalitet i särskilt boende. Rekommendation för arbete med ökad kvalitet
nattetid i särskilt boende för äldre” Sveriges Kommuner och Landsting
från 2016-12-15.
Barnperspektivet

 Barnperspektivet bedöms inte vara tillämpligt i detta ärende.
____________________
Beslutet lämnas till

Sveriges Kommuner och Landsting
Vård och omsorgschef
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