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Underskrift

Utdragsbestyrkande
1

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-12-10

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Jenny Dahlberg (S)
Jan-Åke Olsson (S)
Pernilla Friman (S)
Gunn Johansson (C)
Agneta Lundgren (C)
Eva Sidekrans (M)
Mona Hansson (KV)
Marianne Nygren (KD)
Sandra Andersson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Björn Larsson (S)
Britta Gustavsson (S)
Maj-Britt Jakobsson (SD)

Paragrafer

211-215, 232-234

Paragrafer
216-231, 235-237

Ordinarie ledamot
Michaela Steadson (V)
Agneta Lundgren (C)
Kurt Törnblom (SD)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Britta Gustavsson (S)
Glenn Grylin (SD)

Övriga deltagare
Namn
Kevin Broeng
Cecilia Vainio
Annelie Stenbäck
xxx
xxx
xxx

Ordförandens
signatur

Paragrafer
211-215, 232-234

Paragrafer

Befattning
1:e socialsekreterare försörjnings214, 234
stöd
Enhetschef för bistånd- och
214-215, 234
försörjningsstödsenheten
232
Närvårdskoordinator
233
Revisor från PwC
233
Kommunrevisor
233
Kommunrevisor

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

2

Utdragsbestyrkande

Sida
2

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-12-10

xxx
xxx
Claudia Forsberg

233
233

Lena Isokivelä
Per-Anders Olsson
Gunvor Petterson
Malin Persson
Christina Bejerfjord

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Kommunrevisor
Kommunrevisor
Verksamhetschef IFO
Tf förvaltningschef för vård och
omsorg och individ- och familjeomsorgen
Tf förvaltningschef för utbildning
Nämndsekreterare
Kommunsekreterare
Nämndsekreterare

Justerarens
signatur

3

Utdragsbestyrkande

Sida
3

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-12-10

UON § 211 Godkännande av dagordning
Beslut
Utsänd dagordning fastställs att gälla med följande tillägg:
Tillägg:
 Interkommunal ersättning till kommunala grundskolor för år 2020.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-12-10

UON § 212 Anmälan av nya frågor för beredning i Au: Tillgänglighetsplan
Diarienr
2019/150.739

Beslut
Ärendet behandlas på arbetsutskottets sammanträde 2020-01-21.
Sammanfattning av ärendet

Mona Hansson (KV):
Tillgänglighetsplan
Tillgänglighetsplanen är inte reviderad. Detta skulle gjorts under 2018.
Förslag till beslut
Revidera tillgänglighetsplanen.
Beslutsunderlag

 Anmälan av ny fråga för beredning i Au från Mona Hansson (KV),
daterad 2019-12-10.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-12-10

UON § 213 Anmälan av delegationsbeslut och 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 mor-barnplacering på behandlingshem för xxx.
Beslutet taget 2019-11-19 av Jenny Dahlberg.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-12-10

UON § 214 Riktlinjer för handläggning inom försörjningsstöd och
ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt
Diarienr
2019/129.750

Beslut
Utbildning och omsorgsnämnden beslutar att godkänna de reviderade
riktlinjerna gällande ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt och
försörjningsstöd.
Sammanfattning av ärendet
De nuvarande riktlinjerna antogs november 2015, de reviderade riktlinjerna är nu baserade
på aktuellt lagrum och rättspraxis. Följande har reviderats:
 Dator och internet anses nu vara nödvändigt för att uppnå skälig levnadsnivå enligt dom
från HFD.
 Bistånd för hemutrustning har konkretiserats vid beviljande av begränsad grundutrustning kan maximalt 10 % av prisbasbeloppet beviljas och vid hel grundutrustning
kan maximalt 20% av prisbasbeloppet beviljas.
 Bistånd för sommartillägg har ändrats och gäller enbart barn som inte går på gymnasiet
då de erhåller extratillägg som kan tillgodose behovet.
 Bistånd för högtidspeng har lagts till.
 Skatteåterbäring ska räknas som inkomst oavsett om den tas i anspråk av Kronofogden
eftersom ekonomiskt bistånd inte ska utgå till skulder.
 I och med ny förvaltningslag tar de nya riktlinjerna upp perspektiv på kommunicering
enligt 25 §.
 I och med barnkonventionen som blir lag 1 januari 2020 har information kring hur
barnperspektivet ska beaktas vid beslut och handläggning lagts till och preciserats
jämfört med tidigare riktlinje.
 Överflödig information, så som kopior på lagtext och tabeller har tagits bort eftersom
det går att hitta informationen på andra ställen.
 Stav-, sak- och syftningsfel har åtgärdats.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från enhetschef Cecilia Vainio,
daterad 2019-11-12.
 Reviderade riktlinjer för handläggning inom försörjningsstöd och
ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt daterat 2019-11-12.
 Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i
övrigt antagna 2015-11.
____________________
Beslutet lämnas till





Enhetschef C Vainio
1.e socialsekreterare K Broeng
Verksamhetschef IFO C Forsberg

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-12-10

UON § 215 Riktlinjer för riksfärdtjänst
Diarienr
2019/128.730

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att skicka förvaltningens förslag
till revidering av kommunens riktlinjer för riksfärdtjänst på remiss till
Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet. Eventuella
yttranden ska vara Utbildnings- och omsorgsnämnden tillhanda senast
2020-02-19.
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.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-12-10

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.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från enhetschef Cecilia Vainio,
daterad 2019-11-11.
 Förslag till reviderade riksfärdtjänstriktlinjer
 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

Enhetschef C Vainio
Kommunala Handikapprådet
Kommunala Pensionärsrådet

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-12-10

UON § 216 Budgetuppföljning för perioden januari-oktober 2019
Diarienr
2018/97.704

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
budgetuppföljning för perioden januari-oktober 2019.
Nämnden beslutar även att förvaltningen har ett fortsatt uppdrag att ta fram
underlag för övervägande och en tidsplan för politiska beslut utifrån de
punkter som redovisades på nämnden 2019-09-10 § 153 och på kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-28.
Dessa underlag ska redovisas kontinuerligt på både arbetsutskott och
nämnd.
Sammanfattning av ärendet

Tf förvaltningschefer Lena Isokivelä och Per-Anders Olsson redovisar sina
respektive verksamheters budgetprognoser och planerade/pågående åtgärder
för att få en budget i balans.
Individ- och familjeomsorgen är på rätt väg, det prognostiserade
underskottet är ca 305 tkr. Åtgärder för en budget i balans är fokus på mer
förebyggande insatser, interna familjehem och en översyn av avgifter med
syfte att öka intäkterna.
Vård- och omsorgsverksamheten har en avvikelse mot budget med ca
- 10 345 tkr.
Utbildningsverksamheten tillsammans med vuxenutbildningen visar ett
underskott om ca – 5 617 tkr.
En två-dagars ”Drop-in Workshop” för hemtjänstens personal ska hållas
tillsammans med tjänstemän, fackföreningar och HR-personal.
Årsprognosen visar ett underskott om ca 16 570 tkr.
Beslutsunderlag

 Enkel budgetuppföljning för perioden januari-oktober 2019.
 PowerPoint-redovisning av planerade och pågående åtgärder.
____________________
Beslutet lämnas till

Kommunstyrelsen
Tf förvaltningschefer
Ekonomer

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-12-10

UON § 217 Internbudget 2020
Diarienr
2019/99.704

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag att
godkänna förslaget till internbudget för år 2020.
Reservationer

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

Nämnden fastställer årligen internbudgeten för sin verksamhet. Ramarna för
nämndens verksamhetsområden beslutades av kommunfullmäktige i juni
2019, (Dnr 2019/28)
Nämnden har för 2020 fått något minskade ramar jämfört med budget 2019
med totalt 3487 tkr.
De fastlagda ramarna för nämndens verksamheter är utmanande.
Verksamhetsåret 2020 kommer att inledas med en på totalen budget i
obalans. Särskilt utmanande är läget inom Vård- och omsorg, detta då
beslutade effektiviserings åtgärder inte fått den effekt som förväntat samt att
kostnaden för driften av det nya vård- och omsorgsboendet medför ökade
kostnader.
Tf förvaltningschefer Lena Isokivelä och Per-Anders Olsson redovisar
förslag till internbudget för år 2020.
Intensivt arbete pågår med att se över vilka generella, planerade och
pågående åtgärder som ska göras för att få en budget i balans.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från tf förvaltningschef Lena
Isokivelä, daterad 2019-12-09.
 PowerPoint-redovisning på fördelning av internbudget på verksamhetsnivå, generella, planerade och pågående åtgärder.
Barnperspektivet

 Barnens perspektiv beaktas i budetfördelningen mellan verksamheterna.
____________________
Beslutet lämnas till

Kommunstyrelsen
Tf förvaltningschefer
Ekonomer

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-12-10

UON § 218 Anmälan av ny fråga för beredning i Au: Äska pengar
Diarienr
2019/125.024

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att äska pengar hos kommunstyrelsen för kostnaden av höjning av ordförandearvodet.
Sammanfattning av ärendet

Mona Hansson och Annemon Piper (KV) anmälde fråga för beredning på
nämndens sammanträde 2019-11-05:
”Vi vill att vi gör en förfrågan till Ks om att höjningen av ordförandes
tjänstgöring betalas av Ks”.
Mona Hansson och Annemon Piper (KV) 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.
____________________
Beslutet lämnas till

Kommunstyrelsen
Tf förvaltningschefer
Ekonom S Spjuth, B Palo Johansson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-12-10

UON § 219 Remiss, förslag till detaljplan för del av Medora 168:12
- Missionskyrkan i Skutskär
Diarienr
2019/130.214

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag att
inte ha någon erinran mot förslaget till detaljplan för del av Medora 168:12 Missionskyrkan i Skutskär.
Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har skickat förslag till detaljplan för del av
Medora 168:12 - Missionskyrkan i Skutskär på remiss till bland annat
Utbildnings- och omsorgsnämnden.
Detaljplanen syftar till att ändra markanvändningsbestämmelser för
fastigheten Medora 168:12, vilket kan medföra en mer flexibel användning
av fastigheten och dess byggnader.
Planändringen har initierats av att man vill sälja prästbostaden och bilda två
separata fastigheter istället för den enda. Missionskyrkan får långt gående
skyddsbestämmelser som syftar till att bevara den för framtiden.
Förvaltningens bedömning är att det är ett väl underbyggt plandokument
och rekommenderar Utbildnings- och omsorgsnämnden att inte ha någon
erinran mot förslaget.
Beslutsunderlag

 Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden gällande förslag till detaljplan
för del av Medora 168:12 – Missionskyrkan i Skutskär.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från tf förvaltningschef Lena
Isokivelä, daterad 2019-11-15.
____________________
Beslutet lämnas till

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-12-10

UON § 220 Delgivning av övriga paragrafer i arbetsutskottets
protokoll 2019-11-26
Beslut
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll från 2019-11-26 anses
delgivna.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-12-10

UON § 221 Kompetenskrav inom individ- och familjeomsorgen
Diarienr
2018/103.022

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutade 2019-09-10 § 142 att det
pågående arbetet med kompetenskravet inom individ- och familjeomsorgen
är i linje med nämndens beslut samt att ärendet ska återkomma med ny
redovisning på nämndens sammanträde 2019-12-10.
Claudia Forsberg, verksamhetschef IFO, informerar att individ- och
familjeomsorgen tillsammans med HR sökt medel från anställningsfonden
för utbildning i socialrätt till medarbetare inom socialpedagogiska
verksamheten.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-12-10

UON § 222 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg i
tillsynsärende, dnr 8.4.2-33281/2019
Diarienr
2019/105.759

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
yttrande och översänder detta till Inspektionen för vård och omsorg.
Sammanfattning av ärendet

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde den 12 november
2019 en inspektion på Stödboende Vega. Utbildnings- och omsorgsnämnden
har nu getts möjlighet att yttra sig över bifogat protokoll.
De brister som framkom av inspektionen för vård och omsorg handlar om
två delar: avsaknad viss information vid lämplighetsprövning och former för
uppföljning av uppdraget framgår inte.
Åtgärder som planeras vidtas:

Vid framtida inskrivningar ska större vikt läggas vid lämplighetsbedömning
och det ska framgå hur verksamheten beaktat att insatsen kan ske tryggt och
säkert.
Vad gäller uppföljning av uppdraget behöver genomförandeplanen bli
tydligare i att beskriva hur uppföljning av uppdraget ska ske, något som
åligger socialsekreterare på Barn och familj. Stödboende arbetar förutom
med genomförandeplanen också utifrån en egen upprättad individuell plan.
Den individuella planen kommer dock att tas bort och istället ska arbeta
enbart ske utifrån genomförandeplanen.
Beslutsunderlag

 IVO, underrättelse om kommunicering av beslutsunderlag/protokoll från
inspektionen den 12 november 2019.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från enhetschef Åsa Larsson,
daterad 2019-12-03.
____________________
Beslutet lämnas till

Inspektionen för vård och omsorg
Verksamhetschef IFO C Forsberg
Enhetschef Å Larsson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-12-10

UON § 223 Taxor och avgifter för Utbildnings- och omsorgsnämnden år 2020 gällande barnomsorg och kulturskola
Diarienr
2019/118.706

Beslut
1. Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
barnomsorgstaxa för år 2020.
2. Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
avgift för kulturskolan (innebär avgiftsfri kulturskola).
Reservation

Eva Sidekrans (M) reserverar sig mot nämndens beslut avseende punkt nr 2
och meddelar att hon avser att före justering komma in med en skriftlig
reservation.
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 avgiftsbeloppet 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.
Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-12-10

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-12 § 80, att ansvarig nämnd årligen
verkställer omräkningen av taxor enligt förordningen. Enligt beslutet krävs
inte att ärendet tas upp i kommunfullmäktige annat än om förändringar i
förordningen sker.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från tf förvaltningschef
Per-Anders Olsson, daterad 2019-10-29.
 Taxor och avgifter för Utbildnings- och omsorgsnämnden år 2020
gällande barnomsorg och kulturskola.
____________________
Beslutet lämnas till

Tf förvaltningschef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-12-10

UON § 224 Bidrag till fristående grundskolor för år 2020, Nya
Kastets skola AB i Gävle
Diarienr
2019/129.611

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2020
för Nya Kastets skola AB enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Framräknat bidrag till fristående grundskolor grundat på Älvkarleby
kommuns kostnader för skolverksamhet. Ersättningsnivån grundar sig på det
resursfördelningssystem som är framräknat för förskola, fritidshem,
förskoleklass samt grundskola.
Huvudmännen för de fristående grundskolorna får överklaga en kommuns
beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol. Separata beslut
med diarienummer ska därför fattas för varje fristående grundskola.
Beslutsunderlag

 Interkommunal ersättning till friskolor för år 2020.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo
Johansson, daterad 2019-11-29.
____________________
Beslutet lämnas till

Nya Kastets skola AB (Bilaga: Hur man överklagar)
Tf förvaltningschef
Ekonom

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-12-10

UON § 225 Bidrag till fristående grundskolor för år 2020,
Prolympia i Gävle (ULNO AB)
Diarienr
2019/140.630

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2020
för Prolympia i Gävle (ULNO AB) enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Framräknat bidrag till fristående grundskolor grundat på Älvkarleby
kommuns kostnader för skolverksamhet. Ersättningsnivån grundar sig på det
resursfördelningssystem som är framräknat för förskola, fritidshem,
förskoleklass samt grundskola.
Huvudmännen för de fristående grundskolorna får överklaga en kommuns
beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol. Separata beslut
med diarienummer ska därför fattas för varje fristående grundskola.
Beslutsunderlag

 Interkommunal ersättning till friskolor för år 2020.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo
Johansson, daterad 2019-11-29.
____________________
Beslutet lämnas till

Prolympia i Gävle (ULNO AB) (Bilaga: Hur man överklagar)
Tf förvaltningschef
Ekonom

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-12-10

UON § 226 Bidrag till fristående grundskolor för år 2020, Engelska
skolan i Gävle
Diarienr
2019/141.611

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2020
för Engelska skolan i Gävle enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Framräknat bidrag till fristående grundskolor grundat på Älvkarleby
kommuns kostnader för skolverksamhet. Ersättningsnivån grundar sig på det
resursfördelningssystem som är framräknat för förskola, fritidshem,
förskoleklass samt grundskola.
Huvudmännen för de fristående grundskolorna får överklaga en kommuns
beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol. Separata beslut
med diarienummer ska därför fattas för varje fristående grundskola.
Beslutsunderlag

 Interkommunal ersättning till friskolor för år 2020.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo
Johansson, daterad 2019-11-29.
____________________
Beslutet lämnas till

Engelska skolan i Gävle (Bilaga: Hur man överklagar)
Tf förvaltningschef
Ekonom

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-12-10

UON § 227 Bidrag till fristående grundskolor för år 2020, Älvboda
Friskola
Diarienr
2019/142.611

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2020
för Älvboda Friskola enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Framräknat bidrag till fristående grundskolor grundat på Älvkarleby
kommuns kostnader för skolverksamhet. Ersättningsnivån grundar sig på det
resursfördelningssystem som är framräknat för förskola, fritidshem,
förskoleklass samt grundskola.
Huvudmännen för de fristående grundskolorna får överklaga en kommuns
beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol. Separata beslut
med diarienummer ska därför fattas för varje fristående grundskola.
Beslutsunderlag

 Interkommunal ersättning till friskolor för år 2020.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo
Johansson, daterad 2019-11-29.
____________________
Beslutet lämnas till

Älvboda Friskola (Bilaga: Hur man överklagar)
Tf förvaltningschef
Ekonom

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-12-10

UON § 228 Bidrag till fristående grundskolor för år 2020,
Kunskapsskolan
Diarienr
2019/143.611

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2020
för Kunskapsskolan enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Framräknat bidrag till fristående grundskolor grundat på Älvkarleby
kommuns kostnader för skolverksamhet. Ersättningsnivån grundar sig på det
resursfördelningssystem som är framräknat för förskola, fritidshem,
förskoleklass samt grundskola.
Huvudmännen för de fristående grundskolorna får överklaga en kommuns
beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol. Separata beslut
med diarienummer ska därför fattas för varje fristående grundskola.
Beslutsunderlag

 Interkommunal ersättning till friskolor för år 2020.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo
Johansson, daterad 2019-11-29.
____________________
Beslutet lämnas till

Kunskapsskolan (Bilaga: Hur man överklagar)
Tf förvaltningschef
Ekonom

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-12-10

UON § 229 Barnomsorgspeng avseende pedagogisk omsorg
(familjedaghem) för år 2020
Diarienr
2019/144.717

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag att
fastställa barnomsorgspengen för år 2020 avseende pedagogisk omsorg till
138 667 kr.
Sammanfattning av ärendet

Älvkarleby kommun saknar pedagogisk omsog (familjedaghem) och
därmed fastställd barnomsorgspeng.
Vid framtagande av barnomsorgspeng är utgångspunkten Skolverkets
Kommunblad, där kostnaden per inskrivet barn för kommungruppen inom
pedagogisk omsorg år 2018 är 131 600 kr inklusive ersättning gör
administration och kompensation för mervärdesskatt. Kostnaden för 2019
har räknats upp med 2,6 % enligt PKV (Prisindex kommunal verksamhet)
och kostnaden för år 2020 har räknats upp med 2,7 % till 138 667 kr.
Beslutsunderlag

 Kommunblad Förskola, skola och vuxenutbildning i Älvkarleby 2018,
Skolverket september 2019.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo
Johansson, daterad 2019-11-29.
____________________
Beslutet lämnas till

Fina Fria Fjärilen (Bilaga: Hur man överklagar)
Tf förvaltningschef
Ekonom

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-12-10

UON § 230 Interkommunal ersättning till kommunala grundskolor
för år 2020
Diarienr
2019/146.630

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa interkommunal
ersättning till kommunala grundskolor för år 2020 enligt förvaltningens
förslag.
Sammanfattning av ärendet

Framräknad interkommunal ersättning till kommunala grundskolor är
grundat på Älvkarleby kommuns kostnader för skolverksamhet.
Ersättningsnivån grundar sig på det resursfördelningssystem som är
framräknat för förskola, fritidshem, förskoleklass samt grundskola.
Beslutsunderlag

 Interkommunal ersättning till kommunala skolor för år 2020.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo
Johansson, daterad 2019-12-05.
____________________
Beslutet lämnas till

Tf förvaltningschef
Ekonom

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-12-10

UON § 231 Delegationsbeslut för november 2019
Beslut
Redovisning av delegationsbeslut för november 2019 godkänns och läggs
till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under november månad
2019.
Administration

1.
2.
3.
4.
5.

Förvaltningschef och tf förvaltningschef
Enhetschefer vård och omsorg
Enhetschefer individ- och familjeomsorgen
Rektorer, skolområden
Samverkansprotokoll, enhetssamverkan

Vård- och omsorg

6.
7.
8.
9.
10.

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

Individ- och familjeomsorgen

11.
12.
13.
14.
15.
16.
18.

Alkohol- och tobaksärenden
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
2019-12-10

UON § 232 Information från strateg närvård och folkhälsa, Annelie
Stenbäck
Beslut
Nämnden tackar för informationen och beslutar att bjuda in Annelie
Stenbäck två gånger per år för att få information om aktuella processer och
överenskommelser inom regionen.
Sammanfattning av ärendet

Annelie Stenbäck informerar om sitt arbete som strateg inom folkhälsa och
närvård.
Närvårdssamverkan avser det samverkansarbete mellan Region Uppsala och
kommunerna i länet som utförs i syfte att för att skapa goda förutsättningar
för invånarnas hälsa och välbefinnande.
Närvård innebär gränsöverskridande vårdsamverkan och handlar om att
koppla ihop resurser mellan huvudmännen för att tillsammans ge bättre vård
och omsorg än var och en för sig.
Arbetet som närvårdsstrateg innebär bland annat att hålla samman och driva
dessa frågor mellan kommun och region på både lokal och regional nivå.
Idag ges en övergripande information över strukturen för detta arbete i länet
samt kopplingen till den lokala närvårdssamverkan.
En stor del av närvårdssamverkan är den omställning som vi står inför inom
hälso-och sjukvården som behöver anpassas efter nya behov och
utmaningar.
Hur denna omställning kan komma att se ut återfinns i dokumentet Effektiv
och nära vård 2030 - Målbild och strategi.
Annelie informerar kort om Effektiv och nära vård 2030 och om
omställningens mål och målområden samt de delprojekt som pågår just nu
inom omställningsarbetet.
Beslutsunderlag

 Powerpoint-presentation Närvårdssamverkan
 Effektiv och nära vård 2030 - Målbild och strategi
____________________
Beslutet lämnas till

Tf förvaltningschefer
Strateg A Stenbäck

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-12-10

UON § 233 Information och frågeställning från revisorerna
Diarienr
2019/149.007

Sammanfattning av ärendet

Kommunrevisorerna önskade träffa nämnden på dagens sammanträde för att
dels informera kort om revisionen och dels för att få svar på följande
frågeställningar:
- Aktuell prognos mot budget för helår
- Orsakerna till underskottet
- Vilka åtgärder har vidtagits under 2019 för att komma tillrätta med underskottet
- Vilka åtgärder är planerade
- Nämndens syn på 2020
Tf förvaltningschefer Lena Isokivelä och Per-Anders Olsson redovisar,
utifrån revisorernas frågor, om orsakerna till underskottet inom respektive
verksamhet. De informerar vidare hur den aktuella budgetprognosen inom
sina respektive verksamheter ser ut, vilka åtgärder som vidtagits under 2019
för att komma tillrätta med underskottet och om planerade åtgärder för att få
en budget i balans.
Revisor xxx från PwC ger en övergripande redovisning av
revisionens uppdrag:
- Revisionens uppdrag och styrelsens och nämndernas ansvar
- Revisionens uppgift
- Revisionsprocessen
- Revisorernas årliga granskning
- Granskningar gjorda under 2019
Beslutsunderlag

 Revisionens uppdrag Älvkarleby kommun från PwC.
 Power Point-redovisning från förvaltningen med svar på revisorernas
frågeställning.
____________________
Beslutet lämnas till

Kommunrevisionen
Tf förvaltningschefer

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-12-10

UON § 234 Information om digitaliseringsprojektet för
försörjningsstöd
Diarienr
2019/68.754

Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Kevin Broeng, 1:e socialsekreterare försörjningsstöd, informerar om
digitaliseringsprojektet som Älvkarleby kommun ingår i. Tillsammans med
12 andra kommuner ingår vi i ett projekt som tillhandahålls av SKR med
syfte att digitalisera och automatisera processer inom försörjningsstöd.
Projektperioden är ett år med start september 2019. Konkret innebär
projektet att en e-tjänst ska införas för att ansöka om försörjningsstöd och en
robot ska utföra vissa administrativa moment inom handläggningen av
försörjningsstöd.
Målet med projektet är att ge ökad service till våra klienter, frigöra tid för
socialsekreterare att arbeta motiverande med klienter för att uppnå
självförsörjning.
Sedan projektstart har dagsläget kartlagts och förutsättningar för att kunna
genomföra projektet tagits reda på. En uppskattning från socialsekreterare
och förste socialsekreterare på försörjningsstöd är att fördelningen mellan
administrativa uppgifter och motiverande arbete med klienter är 75 procent
på administrativa uppgifter och 25 procent på motiverande arbete. Detta
leder till att cirka 250 beslut fattas per månad och 9 personers ärende om
försörjningsstöd avslutas med kod ”egen försörjning”. Efter kartläggningen
har målet med projektet preciserats till att 75 procent av socialsekreterares
arbetstid ska utgöras av motivationsarbete med klienter och således ska
antalet ärenden som avslutas med kod ”egen försörjning” tredubblas.
Av de kommuner som infört projektet går det i dagsläget att se statistik från
Trelleborgs kommun som mellan 2013 till 2017 ökade avslutade ärenden
med kod ”egen försörjning” från 168 st till 450 st. Under första året efter
införandet av e-tjänst och robot ökade Trelleborgs utbetalning av
försörjningsstöd marginellt. Året därpå minskade utbetalningen av
försörjningsstöd med 20 procent per invånare. I Älvkarleby kommun skulle
detta innebära en minskning med 1,8 miljoner kronor. Trelleborg har också
fått höga betyg i service.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-12-10

Framåt kommer både system för e-tjänst att köpas in och robot implementeras, robot tillhandahålls av IT nämnden. Under en testperiod, beräknat 3
månader, kommer både processer och rutiner för administrativa uppgifter
och för motiverande arbete med klienter tas fram för att uppnå målet. Ett
ännu större samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet kommer att
efterfrågas.
____________________
Beslutet lämnas till

Enhetschef C Vainio
1:e socialsekreterare försörjningsstöd K Broeng

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-12-10

UON § 235 Information från nämndens olika verksamhetsområden
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Utbildningsverksamheten

Per-Anders Olsson:
- Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att göra en utredning på
Bodaskolan, inkluderande förskolorna Trilling- och Vinkelboda, för att ta
fram en strategisk åtgärdsplan för skolområdet Bodaskolan och Trillingoch Vinkelboda förskolor.
- Utbildning arbetar tillsammans med tekniska avdelningen med att ta fram
en demografisk översikt på 10-15 år framåt. Tidsplanen ska vara klar
vården 2020.
Individ- och familjeomsorgen

Lena Isokivelä:
- Trycket är högt på barn och familj med många orosanmälningar.
- Det är lokalproblem på ”stora” IFO med trångboddhet och ur säkerhetssynpunkt är lokalerna inte bra.
- Samarbetet med Wemind (psykiatrisk öppenvårdsverksamhet) är inte till
full belåtenhet. Regionen har tagit ett helhetshandtag för alla kommuner i
länet och en handlings/åtgärdsplan har krävts av Wemind.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-12-10

UON § 236 Information och allmän rapportering från uppdrag i
arbetsutskott och nämnd
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Gunn Johansson (C) informerar från möte med Samordningsförbundet:
- Ansökan om bidrag till ungdomscoach.
- De ska söka bidrag nästa år då stora projekt är på gång.
- En uppföljning/redovisning av de som sökt bidrag.
Marianne Nygren (KD):
- Kommunala Handikapprådet och Kommunala Pensionärsrådets
protokoll kommer att läggas ut på kommunens hemsida och vara
tillgängligt för alla.
- Gårdsrådet på Tallmon var välbesökt, det var ett stort intresse.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-12-10

UON § 237 Rapporter och meddelanden
Rapporter

- Uppföljning av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott
nämnd
- Årsplanering 2019
- Körapport för förskolor
- Körapport för boenden
- Minnesanteckningar från samrådet för Älvkarleby kommuns
förskolor 1-5 år den 22 oktober 2019
- Konferens om funktionshinderpolitiken 2019-10-25

och

Meddelanden

- Kommunfullmäktige 2019-10-22 § 83, beslut att Utbildnings- och
omsorgsnämnden delas i två nämnden från och med 2020-04-01 med
fler beslutspunkter i samband med detta. Reservation från oppositionen.
- Kommunfullmäktige 2019-10-22 § 84, beslut att anse medborgarförslaget om Skärgårdens förskola i Gårdskär besvarat med Utbildningsoch omsorgsnämndens beslut från 2019-09-10 § 149.
- Skolinspektionens begäran om yttrande med anledning av anmälan
gällande kränkande behandling på Rotskärsskolan. Dnr SI 2019:8190.
- Barn- och elevombudet (BEO), beslut att avsluta ärendet med dnr
SI 2019:8214.
- Arbetsmiljöverket, inspektionsmeddelande med resultat av inspektionen
på IFO 2019-11-12.
- Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunicering av beslutsunderlag efter inspektionen vid stödboendet Vega 2019-11-12.
Dnr 8.4.2-33281/2019.
- BEO, beslut att avsluta ärende gällande anmälan om kränkande
behandling vid Rotskärsskolan, dnr SI 2019:5141.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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