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Utbildnings- och omsorgsnämnden Sida
2018-04-10 2

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutande 
Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Anett Aulin (S) 
Hans Wennberg (MP) 
Pernilla Friman (S) 
Mikael Ybert (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) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Maj-Britt Jakobsson (SD) 

Övriga närvarande 
Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Tommy Jakobsson (S) 
Inger Ericsson (S) 
Jan-Åke Olsson (S) 
Agneta Lundgren (C) 
Eva Sidekrans (M) 
Annemon Piper (KV) 

Övriga deltagare 
Namn 
Camilla Forslund 
xxx 
xxx 
Ulrika Hjerpe 
Gunvor Petterson 

Kurt Törnblom (SD)

Paragrafer Befattning
41 Teknisk chef
41 Konsult från Fasticon (NAI Svefa)
41 Konsult från Fasticon (NAI Svefa)

Förvaltningschef
Nämndsekreterare
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-04-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 38 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.
 Punkt nr 11, Kvalitetsredovisning av Älvkarleby kommuns utbildnings- 

verksamhet.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-04-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 39 Strategisk planering för samråd för hälsa, stöd, vård 
och omsorg

Diarienr
2017/74.704 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att frågor som rör samverkan 
mellan Regionen och kommunen läggs till som en stående punkt på 
dagordningen till arbetsutskottets sammanträden.

Sammanfattning av ärendet
Formerna för de regionala forumen har förändrats under 2017. Politiskt 
skapades: 
1) ett samråd HSVO, hälsa, stöd, vård och omsorg (inte beslutsfattande) och 
2) en nämnd för kunskapsstyrning (beslutsfattande). 

Älvkarleby kommun har, i Utbildnings- och omsorgsnämnden, utsedda 
representanter i respektive forum.
Motsvarande forum finns för tjänstemännen representerad av nämndens 
förvaltningschef: 

 tjänstemannaledning HSVO Hälsa, stöd, vård och omsorg
 beredningsgrupp gemensam nämnd för kunskapsstyrning 

På regional nivå, såväl som i Älvkarleby kommun, har det framkommit att 
de olika forumen fullt ut ännu inte funnit former för arbetet och att det 
ibland varit oklarheter kring vilka ärenden som ska behandlas i vilka forum. 
Av den anledningen föreslås därför att arbetsutskottet har en gemensam 
dialog. Föreslaget upplägg är att politiska representanterna respektive 
förvaltningschefen inleder med en kort sammanfattning ur sitt respektive 
perspektiv (ca 5 min från respektive forum).
Dialog om vårt nuläge och önskat läge:

 vad är oklart?
 hur ska vi jobba långsiktigt? tidplan prioriterade områden?
 gången mellan tjänstemän och politik? vilka behov finns kring 

samordning?
 var fattas besluten och varför? (närvårdstrategin togs i 

Kommunstyrelsen, t.ex.)
 former för att arbeta proaktivt: lyfta frågor, rapporter
 annat?

Beslutsunderlag
 Skrivelse från förvaltningschef Ulrika Hjerpe, daterad 2018-02-13.
__________________
Beslutet lämnas till
Förvaltningschef
Tf vård och omsorgschef
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-04-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 40 Anhörigstöd
Diarienr
2018/12.739 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden anser frågan besvarad med IFO-chef/Tf 
vård- och omsorgschef Agnetha Runbergs redovisning av ärendet. Dock 
med ett förtydligande av att gruppen som kallas ”Ljusglimten” inte finns.

Sammanfattning av ärendet
Maj-Britt Jakobsson (SD) anmälde fråga för beredning i arbetsutskottet på 
nämndens sammanträde 2018-02-06 gällande anhörigstöd i kommunen.

Beslutsunderlag
 Fråga för beredning i arbetsutskottet från Maj-Britt Jakobsson (SD).
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från IFO-chef/T f vård- och 

omsorgschef Agnetha Runberg, daterad 2018-03-22.

____________________
Beslutet lämnas till
IFO-chef/Tf vård- och omsorgschef 

5



Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-04-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 41 Styrande principer för fastighetsstrategi och lokal-  
försörjning

Diarienr
2018/41.299

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till 
remissvar.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden kommer att lyfta ett ärende till Kommun-
fullmäktige via Kommunstyrelsen som handlar om styrande principer för 
fastighetstrategi och lokalförsörjning. Förslag till beslut är:

 Att lokalbehovs- och lokalförsörjningsplan införs genom beslut i 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

 Att lokalsamordnaren får ett tydligt mandat med ansvar och 
befogenheter för kommunens lokalförsörjning. Lokalsamordnarens 
ansvar läggs in i delegationsordningen.

Lokalförsörjningsplanen bereds fram för beslut i kommunens 
ledningsgrupp. 

 Att nyckeltal och NKI (nöjdkundindexmätningar) införs. För att 
skapa lokaleffektiva lokaler inom förskola och skola införs ytmått 10 
- 12 m2 LOA (lokalarea) /barn. 

 Att rekommenderad tidsplan och arbetsprocess för fastighetsstrategi 
och lokalförsörjning införs. Lokalförsörjningsplanen revideras 
årligen för beslut. 

 Att i övrigt följa fastighetsstrategiska riktlinjer i bifogad 
konsultrapport. 

Utbildnings- och omsorgsnämnden har möjlighet att lämna synpunkter på 
underlaget. Efter arbetsutskottets möte 2018-03-27 lämnas ett förslag till 
remissvar i bifogad handling. 

Remissvaret är sammanfattningsvis mycket positiv till att kommunen 
fastställer en tydlig process med långsiktigt fokus, där verksamheternas 
såväl som kommunens övergripande behov tas tillvara och omsätts i tydliga 
planer. Några förtydliganden efterfrågas. Se mer i förslaget till remissvar. 

Camilla Forslund, teknisk chef, xxx och xxx från 
Fasticon (NAI Svefa) informerar om ärendet. 

 Att fastighetsstrategi, lokalbehovsplan och lokalförsörjningsplan 
utformas av lokalsamordnaren tillsammans med förvaltningarna. 
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-04-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Förvaltningschef Ulrika Hjerpe föreslår i tjänsteskrivelse att utbildnings- 
och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till remissvar. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Remissvar till styrande principer för fastighetsstrategi 

och lokalförsörjning”, 2018-03-28, förvaltningschef Ulrika Hjerpe. 
 Bilaga: ”Tjänsteskrivelse: Styrande principer för fastighetsstrategi och 

lokalförsörjning”, 2018-03-14, teknisk chef Camilla Forslund, 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 Bilaga: ”Fastighetsstrategi och lokalförsörjningsmodell”, 2018-03-05, 
xxx, xxx, xxx, Fasticon (NAI Svefa). 

Barnperspektivet 
 Barnperspektivet berörs väsentligt. Hur barnperspektivet tas tillvara 

kommer att vara upp till respektive verksamhet (ansvariga chefer i alla 
berörda förvaltningar) under processen att ta fram behov, samt då 
kommunledningsgruppen föreslår prioriteringar och därefter då politiska 
instanser fattar beslut. 

____________________
Beslutet lämnas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Förvaltningschef
IFO-chef
Skolchef
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-04-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 42 Budget 2018 med plan för 2019-2021
Diarienr
2017/74.704 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningschef Ulrika 
Hjerpes redovisning av budgetuppföljning för februari 2018. 

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet beslutade 2018-03-27 § 58 att ge förvaltningen i uppdrag att 
redovisa fortsatt noggrann uppföljning av planerade och pågående åtgärder 
samt tidigare års periodiserade prognoser i förhållande till 2018 på 
nämndens sammanträde 2018-04-10.

Förvaltningschef Ulrika Hjerpe redovisar ekonomisk uppföljning för 
februari 2018, samt tydliggör vilka åtgärder som finns medräknade i 
prognosen och vilka åtgärder som pågår men ekonomisk beräkning kvarstår.

Helårsprognosen för 2018 visar ett underskott om 18 327 tkr.

Beslutsunderlag
 Ekonomisk rapport, enkel uppföljning för februari 2018
 Ekonomisk uppföljning, februari 2018 månatlig uppföljning av de mest 

kostnads-/intäktspåverkande områdena: 1)migrationsmedel 2) placerings-
kostnader 3) personalkostnader vård och omsorg 4) sjukfrånvaro-
kostnader 5) interkommunala ersättningar”, uppdaterad 2018-04-03.

 ”Utförd tid hemtjänst”

____________________
Beslutet lämnas till
Förvaltningschef 
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-04-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 43 Dataskyddsombud/Dataskyddsförordningen

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag att
utse utredare Erik Klippmark och kommunsekreterare Malin Persson till 
dataskyddsombud för utbildnings- och omsorgsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet
Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och 
med 2018-05-25. Förordningen reglerar hur personuppgifter får behandlas 
och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL).
Varje offentligt organ, det vill säga en myndighet eller folkvald församling 
ska enligt förordningen utse ett dataskyddsombud.
Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom 
organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informations-
insatser. Dataskyddsombudet ska kunna arbeta självständigt och oberoende, 
utan att bli påverkad av andra inom organisationen. Det är därför viktigt att 
dataskyddsombudet inte har andra arbetsuppgifter som kan krocka med 
rollen som dataskyddsombud. Det är till exempel inte lämpligt att data-
skyddsombudet sitter i organisationens ledning eller är med och fattar 
strategiska beslut om kärnverksamheten som omfattar personuppgifts-
behandling.

Förvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse att utbildnings- och omsorgs-
nämnden beslutar att utse utredare Erik Klippmark och kommunsekreterare 
Malin Persson till dataskyddsombud för utbildnings- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Ulrika 

Hjerpe, daterad 2018-03-19.
 Dataskyddsombud, daterad 2018-03.

____________________
Beslutet lämnas till
Förvaltningschef 
Utredare 
Kommunsekreterare 
IFO-chef 
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-04-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 44 Avtal om ersättning för vård av utskrivningsklar patient 
under 2018

Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att ekonomisk ersättningsnivå 
enligt särskilt avtal mellan Region Uppsala och kommunerna ska tillämpas 
för resterande del av 2018. 
Förvaltningen får i uppdrag att på nämndens sammanträde 2018-05-08 
redovisa en uppföljning av arbetet kring den nya lagen (2017:612) om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Sammanfattning av ärendet
Enligt lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård, ska riktlinjer för samverkan tas fram inom ett län. Lagen ger 
också möjlighet att komma överens om en ny regional ersättningsmodell, 
bl.a. ersättningsnivå, för betalningsansvaret. Vid avsaknad av regional 
överenskommelse om ersättningsnivå ska kommunerna lämna ersättning för 
vård av utskrivningsklara patienter med det belopp som motsvarar 
genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den slutna vården. Beloppet 
fastställs i en föreskrift av Socialstyrelsen. 
Under 2017 var kommunernas totala kostnad för utskrivningsklara ca 9,5 
mnkr, vilket omfattade 2189 vårddygn. Om antalet vårddygn skulle bli lika 
många under 2018 med den nya ersättningsnivån blir den totala kostnaden 
för kommunerna 15,5 mnkr, dvs. en ökning med 6 mnkr. Under januari och 
februari 2018 har antalet vårddygn med utskrivningsklara minskat med 
13 %. Om kostnaderna för 2018 med den nya ersättningsnivån ska motsvara 
kostnaderna för 2017 måste antalet vårddygn med utskrivningsklara minska 
med ca 40 % för hela 2018. 
Enligt ett förslag till tjänstemannaledningen (TML HSVO) från styrgruppen 
den 1 december 2017 ska arbetsgruppen för projektet Trygg och säker 
utskrivning göra nulägesanalyser av utskrivningsprocessen. En gemensam 
analys av processmått och effektmål ska ske såväl lokalt som 
länsövergripande och rapporteras till styrgruppen för projektet. En 
utvärdering av kostnaden och fördelning av betalningsansvar ska vara klart 
den 30 juni. Därefter ska möjlighet till en annan ersättningsmodell för 
betalningsansvar än vad lagen förespråkar, analyseras och tas ställning till. 

Problemformulering
Eftersom Socialstyrelsen i ett sent skede har ändrat beloppet för 
betalningsansvaret har kommunernas ekonomiska förutsättningar påverkats. 
I väntan på att förslag till ny ersättningsmodell för betalningsansvar tas 
fram, finns två handlingsalternativ: 
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2018-04-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

 ekonomisk reglering enligt den nya lagen och Socialstyrelsens föreskrift  
 framtagande av ett särskilt avtal i Uppsala län för ersättningsnivån under 

resterande del av 2018 (alt 2).

Förslag till avtal för ekonomisk reglering under resten av 2018
Den ekonomiska ersättningsmodellen för resterande del av år 2018 fastställs 
i en särskild överenskommelse enligt 4 kap. 5 § lagen (2017:612) om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
Överenskommelsen innebär att kommunerna ska lämna ersättning för vård 
av utskrivningsklara patienter med 5 042 kronor per vårddygn för patienter 
vid en enhet för somatisk akutsjukvård, 3 638 kronor per vårddygn för 
patienter vid en enhet för geriatrisk vård samt 4 277 kronor per vårddygn för 
patienter vid en enhet för psykiatrisk vård. Förslag till överenskommelse 
bifogas som bilaga 1. 

Beredning
Eventuella beslut om avtal för reglering av ekonomisk ersättning under 
2018 fattas av sjukhusstyrelsen inom Region Uppsala och av respektive 
berörd styrelse/nämnd inom kommunerna.  

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut ”Avtal om ersättning vård av 

utskrivningsklara patienter” från förvaltningschef Ulrika Hjerpe daterad 
2018-03-20.

 Avtal om ersättning, utkast 

Barnperspektivet
 Avtalet berör inte barnperspektivet.

____________________
Beslutet lämnas till
Förvaltningschef
Tf vård- och omsorgschef
Ekonom S Spjuth
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-04-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 45 Delgivning av övriga paragrafer i arbetsutskottets 
protokoll 2018-03-27

Beslut
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll 2018-03-27 anses delgivna.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-04-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 46 Taxa för tillsynsavgift enligt tobakslagen för 2018
Diarienr
2018/37.706 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag 
till ändrad taxa för tillsynsavgift enligt tobakslagen för år 2018.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har bemyndigat Utbildnings- och omsorgsnämnden att 
besluta om indexuppräkning av ifrågavarande taxa med ledning av 
Statistiska Centralbyråns konsumentprisindex (KPI).

Under perioden januari 2017 – januari 2018 steg detta index med 1,6 
procent. Taxan ska därför uppräknas i motsvarande grad.

Förslaget medför ingen kränkning av självkostnadsprincipen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från alkoholhandläggare Torsten 

Ahlén, daterad 2018-03-14.
 Förslag till Älvkarleby kommuns taxa 2018 för tillsynsavgift enligt 

tobakslagen för 2018.

____________________
Beslutet lämnas till
Kommunfullmäktige
Alkoholhandläggare T Ahlén
Ekonom S Spjuth
Kommunens hemsida
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-04-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 47 Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt 
alkohollagen för 2018

Diarienr
2018/38.706 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag 
till ändrad taxa för ansöknings- och tillsynsavgift enligt alkohollagen för år 
2018.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har bemyndigat Utbildnings- och omsorgsnämnden att 
besluta om indexuppräkning av ifrågavarande taxa med ledning av 
Statistiska Centralbyråns konsumentprisindex (KPI).

Under perioden januari 2017 – januari 2018 steg detta index med 1,6 
procent. Taxan ska därför uppräknas i motsvarande grad.

Förslaget medför ingen kränkning av självkostnadsprincipen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från alkoholhandläggare Torsten 

Ahlén, daterad 2018-03-14.
 Förslag till Älvkarleby kommuns taxa 2018 för ansöknings- och tillsyns-

avgift enligt alkohollagen.

____________________
Beslutet lämnas till
Kommunfullmäktige
Alkoholhandläggare T Ahlén
Ekonom S Spjuth
Kommunens hemsida
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2018-04-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 48 Delegationsbeslut för mars 2018

Beslut
Redovisning av delegationsbeslut för mars 2018 godkänns och läggs till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under mars månad 2018.

Administration
1. Förvaltningschef
2. Områdeschefer VOM
3. Områdeschef IFO och teamchefer
4. Rektorer, skolområden
5. Kostverksamheten
6. Samverkansprotokoll, F-sam och E-sam 

Vård- och omsorg
7. Biståndsbeslut
8. Färdtjänst och Riksfärdtjänst
9. LSS
10. Bostadsanpassningsbidrag 
11. Lex Maria, Lex Sarah

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

___________________
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2018-04-10

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 49 Lägesinformation från nämndens verksamhets-
områden samt information från förvaltningschefen

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Ulrika Hjerpe informerar övergripande från nämndens 
verksamhetsområden, bland annat om/att;
- Några socialsekreterare vid individ- och familjeomsorgens barn- och 

familjenhet har sagt upp sig.
- Utlysning av vård- och omsorgschef sker inte under året. Agnetha 

Runberg fortsätter som tf vård och omsorgschef tills vidare. Ny 
bedömning görs hösten 2018.

___________________
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UON § 50 Information och allmän rapportering från uppdrag i 
nämndens räkning

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Jan-Åke Olsson uppdaterar från sitt uppdrag i den gemensamma nämnden  
för kunskapsstyrning i regionen.

Anett Aulin informerar att sju föreningar i vår kommun sökte Guldkants-
bidraget som Barnavårdsförbundet ansvarar för.
Alla föreningarna fick sina ansökningar beviljade även om inte alla fick 
hela ansökningssumman. Sammanlagt delades 90 000 kronor ut till dessa 
föreningar.

____________________
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UON § 51 Rapporter och meddelanden
Beslut
Nämnden önskar en kvalitetsmässigt jämnare nivå på förklaringstexten på 
körapporter för förskolor. 
Nämnden noterar även att förskoleplatserna inte är fyllda.

Rapporter
- Årsplanering för 2018
- Körapport för förskolor
- Körapport för boenden
- Minnesanteckningar från samrådsträff på Ekbackens förskola 2017-10-24
- Minnesanteckningar från samrådsmöte för Södra förskoleområdet 

2018-03-08

Meddelanden
- Förvaltningsrätten i Uppsala, beslut att avslå Älvboda friskolas 

överklagan av nämndens beslut från 2016-12-06 gällande skolpeng 
för kalenderåret 2017.

- Skolinspektionen, informationsbrev gällande granskning av 
kommunernas arbete med aktivitetsansvar för unga som varken 
studerar eller arbetar.

- Kommunfullmäktiges beslut från 2018-02-21 att anta föreslagna 
taxor och avgifter.

- Kommunfullmäktiges beslut från 2018-02-21 att avslå medborgar-
förslaget om att alla över 75 år ska få färdtjänst utan särskild 
prövning.

- Kommunfullmäktiges beslut från 2018-02-21 att bland annat införa 
en serviceenhet under samhällsbyggnadsnämnden från 1 januari
2019.

- Utbildning i Ansvarsfull Alkoholservering.

____________________
Beslutet lämnas till
Förskolechefer
Skolchef
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