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Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

2019-03-05

Underskrift

Utdragsbestyrkande
1

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-03-05

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Jenny Dahlberg (S)
Mikael Ybert (S)
Gunn Johansson (C)
Agneta Lundgren (C)
Michaela Steadson (V)
Eva Sidekrans (M)
Marianne Nygren (KD)
Sandra Andersson (SD)
Kurt Törnblom (SD)
Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Anna-Karin Lidberg (S)
Annemon Piper (KV)
Maj-Britt Jakobsson (SD)

Paragrafer

Paragrafer
34-46, 48
47, 49-64

Ordinarie ledamot
Jan-Åke Olsson (S)
Mona Hansson (KV)
Mona Hansson (KV)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Björn Larsson (S)
Rose-Marie Westerholm (S)
Britta Gustavsson (S)
Mujo Ahmi (C)
Maj-Britt Jacobsson (SD)
Glenn Grylin (SD)

Paragrafer

34-63, 65-67
34-46, 48

Övriga deltagare
Namn
Claudia Forsberg
Agneta Lennartsson

Paragrafer
35, 39-40
36-38

Åsa Larsson

41

Cecilia Vainio

42, 48

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Befattning
Tf enhetschef för barn och familj
Socionomkonsult
Enhetschef för stödboende och
Nätverkshuset
Enhetschef bistånd

Justerarens
signatur

2

Utdragsbestyrkande

Sida
2

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-03-05

Sandra Spjuth
Veikko Niemi
Britta Gustavsson
Per-Anders Olsson
Gunvor Petterson

Ordförandens
signatur

47
50
64

Justerarens
signatur

Ekonom
Ekonomichef
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Tf förvaltningschef utbildning
Nämndsekreterare

Justerarens
signatur

3

Utdragsbestyrkande

Sida
3

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-03-05

UON § 34

Godkännande av dagordning
Beslut
Utsänd dagordning fastställs att gälla med följande ändringar och tillägg:
Utgår:
 Punkt nr 4, Anmälan av nya frågor för beredning i Au.
Tillägg:
 Yttrande till Uppsala Tingsrätt i mål nr Ä 3977-18 Enhet 2. Omedelbar
justering.
 Anmälan av ordförandebeslut.
 Övervägande enligt 14 § 1 st LVU av beslut om umgängesbegränsning
behövs.
 Övervägande enligt 14 § 1 st LVU av beslut om umgängesbegränsning
behövs.
 Yttrande till Kammarrätten i mål nr 816-19.
 Yttrande till Kammarrätten i mål nr 816-19.
___________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-03-05

UON § 35

Anmälan av ordförandebeslut
Beslut
Ärendet anses anmält.
Sammanfattning av ärendet

1. Anmälan om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU av xxx har
skett 2019-02-04.
Beslutet taget av Sandra Andersson.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-03-05

UON § 36

Övervägande enligt 14 § 2 st LVU av beslut om
umgängesbegränsning behövs
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar efter övervägande enligt 14 §
2 st LVU att lägga informationen gällande xxx till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Ärendet gäller fortsatt behov av begränsning av umgänge mellan
vårdnadshavare och xxx enligt tidigare beslut 2018-12-20.
Socionomkonsult Agneta Lennartsson informerar om ärendet.
Beslutsunderlag

 Ärendeblad A, daterat 2019-03-04.
 Handläggare: Socionomkonsult Agneta Lennartsson.
____________________
Beslutet lämnas till

Individ- och familjeomsorgen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-03-05

UON § 37

Övervägande enligt 14 § 2 st LVU av beslut om
umgängesbegränsning behövs
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar efter övervägande enligt 14 §
2 st LVU att lägga informationen gällande xxx till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Ärendet gäller fortsatt behov av begränsning av umgänge mellan
vårdnadshavare och xxx enligt tidigare beslut 2018-12-04.
Socionomkonsult Agneta Lennartsson informerar om ärendet.
Beslutsunderlag

 Ärendeblad A, daterat 2019-03-04.
 Handläggare: Socionomkonsult Agneta Lennartsson.
____________________
Beslutet lämnas till

Individ- och familjeomsorgen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-03-05

UON § 38

Övervägande enligt 14 § 2 st LVU av beslut om
umgängesbegränsning behövs
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar efter övervägande enligt 14 §
2 st LVU att lägga informationen gällande xxx till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Ärendet gäller fortsatt behov av begränsning av umgänge mellan
vårdnadshavare och xxx enligt tidigare beslut 2018-12-04.
Socionomkonsult Agneta Lennartsson informerar om ärendet.
Beslutsunderlag

 Ärendeblad A, daterat 2019-03-04.
 Handläggare: Socionomkonsult Agneta Lennartsson.
____________________
Beslutet lämnas till

Individ- och familjeomsorgen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

8

Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-03-05

UON § 39

Yttrande till Kammarrätten i Stockholm i mål nr 816-19,
gällande överklagande av vård enligt 1 och 2 §§ LVU
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar, enligt förvaltningens förslag,
att stå fast vid sitt tidigare beslut att xxx barn xxx behöver beredas vård
enligt 1 och 2 §§ LVU med motiveringen att det inte framkommit några nya
uppgifter att åberopa i målet.
Sammanfattning av ärendet

Ärendet gäller xxx överklagande av Förvaltningsrättens dom om vård enligt
1 och 2 §§ LVU.
Claudia Forsberg, tf enhetschef för barn och familj, informerar om ärendet.
Beslutsunderlag

 Yttrande från tf enhetschef Claudia Forsberg, daterat 2019-03-04.
 Handläggare: Socionomkonsult Bo Petterson.
____________________
Beslutet lämnas till

Kammarrätten i Stockholm
Individ- och familjeomsorgen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-03-05

UON § 40

Yttrande till Kammarrätten i Stockholm i mål nr 816-19,
gällande överklagande av vård enligt 1 och 2 §§ LVU
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar, enligt förvaltningens förslag,
att stå fast vid sitt tidigare beslut att xxx barn xxx behöver beredas vård
enligt 1 och 2 §§ LVU med motiveringen att det inte framkommit några nya
uppgifter att åberopa i målet.
Sammanfattning av ärendet

Ärendet gäller xxx överklagande av Förvaltningsrättens dom om vård enligt
1 och 2 §§ LVU.
Claudia Forsberg, tf enhetschef för barn och familj, informerar om ärendet.
Beslutsunderlag

 Yttrande från tf enhetschef Claudia Forsberg, daterat 2019-03-04.
 Handläggare: Socionomkonsult Bo Petterson.
____________________
Beslutet lämnas till

Kammarrätten i Stockholm
Individ- och familjeomsorgen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-03-05

UON § 41
Diarienr
2019/16.759

Förslag att utöka stödboendeverksamheten Vega
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag att
utöka stödboende Vega till att även gälla placeringar som inte enbart är
ensamkommande unga, utan även ungdomar som socialtjänsten, barn och
familj, bedömer vara i behov av stödboende.
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar även att ärendet läggs in på
årshjulet för återrapportering till nämnden varannan månad. Detta för att
säkerställa processen med placeringsbesluten.
Sammanfattning av ärendet

Stödboendets verksamhet vänder sig idag enbart till ensamkommande unga
mellan 16-20 år. Socialtjänsten, barn och familj, ser emellertid ett behov av
att även kunna placera ungdomar som inte är ensamkommande i stödboende
för att inte behöva placeras utanför kommunen. Detta kommer att medföra
att ungdomen inte behöver byta skola och kan ha kvar nära kontakt med sin
familj. Det kommer även att medföra minskade placeringskostnader.
Enhetschef Åsa Larsson föreslår nämnden besluta att utöka stödboende
Vega till att även gälla placeringar som inte enbart är ensamkommande
unga, utan även ungdomar som socialtjänsten, barn och familj, bedömer
vara i behov av stödboende.
Beslutsunderlag

 Skrivelse angående utökning av Stödboendet Vega från Åsa Larsson,
enhetschef för stödboende och Claudia Forsberg, tf enhetschef barn och
familj, daterad 2019-02-01.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från enhetschef Åsa Larsson,
daterad 2019-02-10.
Barnperspektivet

 Barnets bästa har tagits hänsyn till i det avseende att ett utökat stödboende innebär att socialtjänsten kan ha möjlighet att låta ungdomar bo
kvar i kommunen, vilket innebär att ungdomen inte behöver byta skola
och kan, om möjligheten finns, ha kvar nära kontakt med sin familj.
____________________
Beslutet lämnas till

Förvaltningschef U Hjerpe
Enhetschef Å Larsson
Tf enhetschef C Forsberg
Ekonom S Spjuth

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-03-05

UON § 42
Diarienr
2019/11.736

Riktlinjer för färdtjänst
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att skicka förvaltningens förslag
till revidering av riktlinjer för färdtjänst på remiss till Kommunala
Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet. Ärendet ska behandlas
av nämnden igen 2019-05-07.
Sammanfattning av ärendet

De reviderade Färdtjänstriktlinjerna innebär förtydliganden och ändringar
som ska användas som vägledning vid den individuella tillståndsprövningen
av färdtjänsttillstånd.
En av de ändringar som finns i förslaget är att förvaltningen anser att den
färdtjänstberättigade normalt får tillstånd att genomföra 250 resor per år.
Efter en individuell prövning är det dock möjligt för den färdtjänstberättigade att få fler resor om synnerliga skäl finns och behovet är styrkt av
intyg. Grunden till förslaget är att ge incitament för att den färdtjänstberättigade inte ska använda färdtjänstresor i större utsträckning än vad som
är nödvändigt. Många kommuner har valt att göra en begränsning i antal
resor av denna anledning.
I dagens riktlinjer finns en begränsning att den färdtjänstberättigade får ha
med sig 3 medresenärer. Förvaltningen anser att det är rimligt i förslaget till
reviderade riktlinjer att begränsa antal medresenärer till 2 stycken för att den
berättigade ska ha möjlighet att ta med sig barn, bekant eller anhörig under
resan.
Om den färdtjänstberättigade ska på tillfälligt besök i annan kommun,
utanför Älvkarleby kommun, kan den idag ansöka om färdtjänst i annan
kommun för att kunna använda sig av färdtjänst där (inte samma sak som
riksfärdtjänst). Förslaget i de nya riktlinjerna är att ta bort möjligheten att
ansökan om färdtjänst i annan kommun då det inte är en lagstadgad rättighet
och därmed inte en service som en kommun är skyldig att ge.
Cecilia Vainio, enhetschef för bistånd, föreslår nämnden besluta att
godkänna förvaltningens förslag till reviderade riktlinjer.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från enhetschef bistånd Cecilia
Vainio, daterad 2019-02-08.
 Förslag till reviderade riktlinjer för Färdtjänst, daterad 2019-02-08.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-03-05

Barnperspektivet
 Barnperspektivet är beaktat vid revideringen av riktlinjerna.
____________________
Beslutet lämnas till

Enhetschef bistånd
Kommunala Pensionärsrådet
Kommunala Handikapprådet

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-03-05

UON § 43

Diarienr
2018/71.730

Medborgarförslag om att införa lagen om valfrihetssystem (LOV) för både omvårdnad och hela serviceinsatsen
Beslut
Ärendet återremitteras till förvaltningen för en bredare utredning med bland
annat kostnadsanalys och med en positiv syn på motionen.
Ärendet återkommer på nämndens sammanträde 2019-04-09.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har skickat ett medborgarförslag från xxx om att införa
lagen om valfrihetssystem (LOV) för både omvårdnad och hela
serviceinsatsen på remiss till utbildnings- och omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag

 Remiss från kommunstyrelsen, daterad 2018-06-29.
____________________
Beslutet lämnas till

Förvaltningschef

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-03-05

UON § 44
Diarienr
2018/100.700

Internkontrollplan för Utbildnings- och omsorgsnämnden 2019
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa internkontrollplanen för 2019 enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen § 6:7 är det nämndens ansvar att se till att
”verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige
har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall
också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av
en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap. 16 § har lämnats över till
någon annan”.
Internkontroll i Älvkarleby kommun ska ske i enlighet med Reglemente för
kommunens internkontrollarbete, ÄKF 2001:2 (antaget av kommunfullmäktige 2001-02-14, § 219) samt Riktlinjer avseende tillämpning av
intern kontroll, ÄKF 2009:1 (antagna av kommunstyrelsen 2009-03-02
§ 397).
Syftet med det interna kontrollarbetet är att säkra processer och rutiner som
nämnden bedömer innefattar risker, det vill säga:
 att sannolikheten är hög för att något oönskat ska hända och
 att det uppstår konsekvenser om det oönskade händer
Internkontrollplanen är ett resultat av att verksamheten gått igenom rutiner
och processer, och genomfört riskbedömningar, utifrån lagstiftning,
verksamhetens övriga styrdokument, samt vad som framkommit vid
utredningar.
Avrapportering sker till den funktion som anges i internkontrollplanen:
berörd chef, förvaltningschef eller nämnd. I kommunens årsbokslut ska
internkontrollarbetet redovisas.
Älvkarleby kommun har under 2018 arbetat fram en modell och en plan för
hur internkontrollarbetet ska genomföras. Ansvarig för det arbetet är
kommunstyrelsen och respektive förvaltnings alla chefer har uppdaterats i
detta arbete.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-03-05

Dock kommer metoden att tillämpas under 2019. Därför föreslås nämnden,
såsom övriga nämnder, fastställa föregående års plan som plan för 2019
med några revideringar, bland annat när det gäller det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Ulrika
Hjerpe, daterad 2019-02-13.
 Internkontrollplan för år 2019, daterad 2019-02-26.
 Internkontrollplanen 2018.
Barnperspektivet

 Beslutet har en stor påverkan på barnperspektivet.
____________________
Beslutet lämnas till

Kommunstyrelsen
Förvaltningschef U Hjerpe
Förvaltningschef P-A Olsson
Ekonomer S Spjuth, B Palo Johansson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-03-05

UON § 45
Diarienr
2017/74.704

Mål och budget 2018 med plan för 2019-2021, årsredovisning för år 2018
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av budget
2018. Dock anser nämnden att resultatet är oroande. Nämnden arbetar med
att hitta förutsättningar till förvaltningen för att uppnå positiva resultat för år
2019.
Sammanfattning av ärendet
Resultat på
verksamhetsnivå

Utfall

Budget

Avv. mot
budget

Övergripande

7 096

7 672

576

Satsningar nämnden

1 308

5 872

4 564

207 535

198 913

-8 623

13 533

15 010

1 477

KunDa, vuxenutbildning etc

9 556

10 254

698

Individ- och familjeomsorg

62 769

49 490

-13 279

Vård och omsorg

153 966

147 360

-6 606

Summa

455 763

434 571

-21 193

Utbildningsverksamhet
Kostverksamhet

Förklaringar: "Övergripande": politiska ersättningar (möten etc), personalkostnader (förvaltningsledning
& medicinskt ansvarig sjuksköterska), övergripande avtal. "Satsningar nämnden": medel för
verksamhetsutveckling med långsiktig ekonomisk effekt, ursprungligen gängse besparingskrav, ett krav
kommunfullmäktige beslutade om att ta bort under 2018.

Beslutsunderlag

 Årsredovisning nämnderna 2018, Utbildnings- och omsorgsnämnden
____________________
Beslutet lämnas till

Kommunstyrelsen
Förvaltningschef U Hjerpe
Tf förvaltningschef P-A Olsson
Kommuncontroller
Ekonom S Spjuth
Ekonom B Palo Johansson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-03-05

UON § 46
Diarienr
2018/97.704

Mål och budget 2019 med plan för 2020-2022
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att på
nämndens sammanträde 2019-04-09 redovisa följande punkter;
 undersöka vad en minskning av antalet vistelsetimmar under perioden
1 september till 31 maj från 25 tim/vecka till 15 tim/vecka för barn vars
föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga samt från 25 tim/vecka till
15 tim/vecka för barn som omfattas av allmän förskola skulle innebära.
 se över bemanningen och effektivisera inom utbildningsverksamheten.
 se över arbetstidsmåttet inom vård- och omsorgsverksamheten.
 se över serviceinsatser inom hemtjänst såsom lokalvård och inköp.
Sammanfattning av ärendet

Mål och budget 2019 med plan för 2020-2022 diskuterades och önskemål
om större delaktighet mellan nämnd och verksamhet framkom.
Beslutsunderlag

 Målområden 2019 från Stratsys 2018-12-21.
 Utbildnings- och omsorgsnämndens delmål, mätetal och målvärde 2019.
____________________
Beslutet lämnas till

Förvaltningschef U Hjerpe
Tf förvaltningschef P-A Olsson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-03-05

UON § 47
Diarienr
2018/99.

Taxor och avgifter för Utbildnings- och omsorgsnämnden för år 2019
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att
fastställa taxor och avgifter för Utbildnings- och omsorgsnämnden reviderat
från föregående period med följande avgifter för hjälpmedel
 engångsavgiften vid korttidslån av 4 eller fler hjälpmedel (från 300 kr) till
500 kr
 halvårshyra av transportrullstolar och manuella rullstolar till 450 kr/halvårshyra
 halvårshyra av elarbetsstol till 200 kr/halvår (från engångskostnad 360 kr)
 dygnshyra av rullstol till 100 kr
 veckohyra av rullstol till 200 kr
 besöksavgift för intyg/utlåtande inför bostadsanpassning till 150 kr
Nämnden beslutar även att ge förvaltningen i uppdrag att göra en större
översyn av taxor och avgifter för Utbildnings- och omsorgsnämnden inför
år 2020.
Sammanfattning av ärendet

Taxor och avgifter för vård och omsorg med perioden april innevarande år,
till mars efterföljande år, beslutas på kommunfullmäktiges sammanträde
varje år.
Viktigt att notera är att taxor och avgifter alltid har ett utgiftstak, den så
kallade maxtaxan. Den innebär att den enskilde inte ska drabbas om
behoven är omfattande.
Vid en översyn av andra kommuner framkommer att det finns en
omfattande variation av vilka avgifter kommunerna tar ut, vilket går att
utläsa ur bilaga. Den jämförbara kommun som låg bra i kostnadsläge under
2018 var Vingåkers kommun, avgifter som även återges i bilagan där också
uppgifter från närliggande kommuner återfinns. variation.
I Utbildnings- och omsorgsförvaltningens föreslag till taxor och avgifter
finns dels uträkningar enligt lagstiftning och förordningar, dels
kompletterande förslag. De kompletterande förslagen har tagits fram för att
till viss del anpassa avgifterna till de ökade kostnader som skett.
Förvaltningen föreslår dock att göra en mer genomgripande översyn inför
nästkommande år.
Beslutsunderlag

 Underlag för beslut: ”Vad betalar du? Taxor och avgifter för Utbildningsoch omsorgsnämnden”
 Riktlinjer för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten,
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Utbildnings- och omsorgsnämnden 2016-05-31 § 90.
 Tjänsteskrivelsen med förslag till beslut från förvaltningschef Ulrika
Hjerpe, daterad 2019-01-29.
Barnperspektivet

 Inte aktuellt i ärendet.
____________________
Beslutet lämnas till

Kommunfullmäktige
Förvaltningschef U Hjerpe
Enhetschefer
Ekonom
Administratör fakturering

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur
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UON § 48
Diarienr
2018/99.706

Förslag till revidering av färdtjänsttaxor i Älvkarleby
kommun
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att skicka förvaltningens förslag
till revidering av taxor av egenavgiften i färdtjänsten på remiss till
Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet. Ärendet ska
behandlas av nämnden igen 2019-05-07.
Sammanfattning av ärendet

Enligt 10 § lag om färdtjänst har kommunen rätt att ta ut en avgift för
färdtjänsten. Enligt 11 § lag om färdtjänst ska denna avgift vara skälig och
får inte överstiga tillståndsgivarens självkostnader.
Avgifter för färdtjänst varierar mellan landets kommuner. Utgångspunkt för
prissättning kan vara:
 Den funktionshindrade saknar valmöjlighet och utifrån rättvise- och
jämlikhetssynpunkt ska avgiften för färdtjänst vara densamma som för
kollektivtrafiken.
 Funktionshindret kan medföra att behovet av färdmedel varierar över tid.
För att ge ett incitament att använda kollektiva färdmedel när personen klarar detta, bör det
vara en skillnad mellan avgift för färdtjänst och avgift för kollektivtrafiken.

 Färdtjänsten ger en högre servicenivå i och med att den erbjuder en
transport från dörr till dörr och att utifrån detta kan avgifterna skiljas åt.
 Avgiften bör spegla samhällets kostnader för att tillhandahålla
transporten, vilket motiverar en högre avgift för färdtjänsten. Mellan
kommunerna skiljer det sig även hur egenavgiften beräknas.
Avgifterna ska grunda sig på kollektivtrafiken taxor och förslaget är att
avgifterna för färdtjänsten bör revideras. Idag utgör egenavgiften 25% av
det totala taxameterbeloppet, dock lägst 40 kronor. Älvkarleby kommun har
inte reviderat avgiften/taxan för egenavgift i färstjänst sedan 2003-06-25.
I en rapport från Transportstyrelsen Transportmarknaden i siffror 20171
kan man utläsa att prisindex för den regionala kollektivtrafiken i hela landet
har ökat med 40% mellan åren 2008-2017.
För att beräkna den nya egenavgiften har vi även jämfört med
konsumentprisindex (prisökning i snitt på alla varor och tjänster).

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/vag/transportmarknaden-i-siffror-2017version-03.pdf 2018-01-10
1
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Vid en jämförelse med den regionala kollektivtrafiken med en prisökning
med 40% skulle minimibeloppet för egenavgiften bli 64 kronor och jämfört
med konsumentprisindex skulle prisökningen på egenavgiften bli 45 kronor.
Förslaget är att avgifterna justeras enligt följande:
 Att höja egenavgiften till 30% av det totala taxameterbeloppet
 Minimiavgiften höjs till 50 kronor per person/enkelresa. Minimiavgiften
tillämpas då 30 % av totala taxameterbeloppet understiger eller är lika
med 50 kronor.
 Medresenär betalar enligt färdtjänstens egenavgift och utifrån sin egen
ålder.
 För medresenär under 12 år och för ledsagare tas ingen avgift ut.
 Förälder till barn med färdtjänst räknas som medresenär, oavsett barnets
ålder.
Lägsta beloppet för egenavgiften på 50 kronor samt en höjning med 5% på
totala taxameterbeloppet bedöms som en rimlig höjning. Kundens
perspektiv är beaktat i bedömningen och förslaget är därmed att inte göra en
kraftig höjning, utan att revidering av taxorna ska göras årligen alternativt
att en indexhöjning ska ske automatiskt i framtiden för att egenavgifterna
ska komma i fas med den allmänna kollektivtrafikens prisindex.
Arbetsresor
I ett beslut från Socialnämnden 2003-11-19 § 208/2003 framgår att resor till
arbete inte är att betrakta som specifika färdtjänstresor utan som en
subventionerad resa för personer som inte kan nyttja allmänna
kommunikationer till och från arbetet.
I lagen finns det inget som benämns som vare sig arbetsresor eller
studieresor när det gäller färdtjänstlagen. I många kommuner får man resa
till en kostnad som motsvarar kostnader för resor med allmänna
kommunikationer. I Älvkarleby kommun är avgiften idag betydligt lägre
(20kr/resa) än att resa med allmänna kommunikationer.
Förslaget till Utbildnings- och omsorgsnämnden är att ta bort en lägre
egenavgift för resor mellan hemmet och arbetet med färdtjänst och att de
färdtjänstberättigade som gör dessa resor får resa till samma egenavgift som
en vanlig färdtjänstresa enligt kommunens reglerade avgifter.
Viktig information gällande kostnader för resor är att man kan få
skattereduktion för resor till och från arbete (men inte studier). Det gäller
endast om kostnaderna för arbetsresorna överstiger 11 000 kronor per år.
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Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från Cecilia Vainio, enhetschef
bistånd, daterad 2019-02-08.

Barnperspektivet



Barnperspektivet är beaktat och revideringen är i enlighet med den
regionala kollektivtrafikens taxor och därmed har inte barns talan
inhämtats.

____________________
Beslutet lämnas till

Enhetschef bistånd
Kommunala Pensionärsrådet
Kommunala Handikapprådet

Ordförandens
signatur
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UON § 49

Delgivning av övriga paragrafer i arbetsutskottets
protokoll 2019-02-19
Beslut
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll 2019-02-19 anses delgivna.
____________________
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UON § 50

Fördjupad utbildning gällande ekonomi och budget
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att en grundläggande utbildningsdag för ekonomifrågor ska planeras in under våren 2019.
Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Veikko Niemi informerar övergripande om hur budgetgången/processen fungerar.
____________________
Beslutet lämnas till

Förvaltningschef U Hjerpe
Tf förvaltningschef P-A Olsson
Ekonomichef
Ekonom S Spjuth
Ekonom B Palo Johansson
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UON § 51
Diarienr
2019/26.612

Bidrag till fristående gymnasieskolor 2019, Grillska
gymnasiet, Stadsmissionens Skolstiftelse
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2019
för Grillska Gymnasiet i Uppsala enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Då Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget till
fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2019 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle och Uppsala kommuner.
Saknas utbildningen i samverkanskommunerna ska bidrag till den fristående
gymnasieskolan lämnas enligt riksprislistan som fastställs för varje år av
Skolverket.
Huvudmännen för de fristående gymnasieskolorna får överklaga en
kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol.
Separata beslut med diarienummer ska därför fattas för varje fristående
gymnasieskola.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo
Johansson, daterad 2019-02-25.
 Underlag för beräkning av bidrag till fristående gymnasieskolor under
2019.
____________________
Beslutet lämnas till

Stadsmissionens Skolstiftelse (Bilaga: Hur man överklagar)
Tf förvaltningschef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson

Ordförandens
signatur
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signatur
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UON § 52
Diarienr
2019/27.612

Bidrag till fristående gymnasieskolor 2019,
Hagströmska Gymnasiet AB
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2019
för Hagströmska Gymnasiet AB enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Då Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget till
fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2019 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle och Uppsala kommuner.
Saknas utbildningen i samverkanskommunerna ska bidrag till den fristående
gymnasieskolan lämnas enligt riksprislistan som fastställs för varje år av
Skolverket.
Huvudmännen för de fristående gymnasieskolorna får överklaga en
kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol.
Separata beslut med diarienummer ska därför fattas för varje fristående
gymnasieskola.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo
Johansson, daterad 2019-02-25.
 Underlag för beräkning av bidrag till fristående gymnasieskolor under
2019.
____________________
Beslutet lämnas till

Hagströmska Gymnasiet AB (Bilaga: Hur man överklagar)
Tf förvaltningschef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson
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UON § 53
Diarienr
2019/28.612

Bidrag till fristående gymnasieskolor 2019, Jensen
education college AB
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2019
för Jensen education college AB enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Då Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget till
fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2019 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle och Uppsala kommuner.
Saknas utbildningen i samverkanskommunerna ska bidrag till den fristående
gymnasieskolan lämnas enligt riksprislistan som fastställs för varje år av
Skolverket.
Huvudmännen för de fristående gymnasieskolorna får överklaga en
kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol.
Separata beslut med diarienummer ska därför fattas för varje fristående
gymnasieskola.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo
Johansson, daterad 2019-02-25.
 Underlag för beräkning av bidrag till fristående gymnasieskolor under
2019.
____________________
Beslutet lämnas till

Jensen education AB (Bilaga: Hur man överklagar)
Tf förvaltningschef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson
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UON § 54
Diarienr
2019/29.612

Bidrag till fristående gymnasieskolor 2019, Kunskapsskolan i Sverige AB
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2019
för Kunskapsskolan i Sverige AB enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Då Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget till
fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2019 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle och Uppsala kommuner.
Saknas utbildningen i samverkanskommunerna ska bidrag till den fristående
gymnasieskolan lämnas enligt riksprislistan som fastställs för varje år av
Skolverket.
Huvudmännen för de fristående gymnasieskolorna får överklaga en
kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol.
Separata beslut med diarienummer ska därför fattas för varje fristående
gymnasieskola.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo
Johansson, daterad 2019-02-25.
 Underlag för beräkning av bidrag till fristående gymnasieskolor under
2019.
____________________
Beslutet lämnas till

Kunskapsskolan i Sverige AB (Bilaga: Hur man överklagar)
Tf förvaltningschef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson
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UON § 55
Diarienr
2019/30.612

Bidrag till fristående gymnasieskolor 2019, Lärande i
Sverige AB
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2019
för Lärande i Sverige AB enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Då Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget till
fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2019 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle och Uppsala kommuner.
Saknas utbildningen i samverkanskommunerna ska bidrag till den fristående
gymnasieskolan lämnas enligt riksprislistan som fastställs för varje år av
Skolverket.
Huvudmännen för de fristående gymnasieskolorna får överklaga en
kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol.
Separata beslut med diarienummer ska därför fattas för varje fristående
gymnasieskola.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo
Johansson, daterad 2019-02-25.
 Underlag för beräkning av bidrag till fristående gymnasieskolor under
2019.
____________________
Beslutet lämnas till

Lärande i Sverige AB (Bilaga: Hur man överklagar)
Tf förvaltningschef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson
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UON § 56
Diarienr
2019/31.612

Bidrag till fristående gymnasieskolor 2019, Kulturama
Gymnasium, Medborgarskolan
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2019
för Kulturama Gymnasium, Medborgarskolan enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Då Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget till
fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2019 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle och Uppsala kommuner.
Saknas utbildningen i samverkanskommunerna ska bidrag till den fristående
gymnasieskolan lämnas enligt riksprislistan som fastställs för varje år av
Skolverket.
Huvudmännen för de fristående gymnasieskolorna får överklaga en
kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol.
Separata beslut med diarienummer ska därför fattas för varje fristående
gymnasieskola.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo
Johansson, daterad 2019-02-25.
 Underlag för beräkning av bidrag till fristående gymnasieskolor under
2019.
____________________
Beslutet lämnas till

Kulturama - Medborgarskolan (Bilaga: Hur man överklagar)
Tf förvaltningschef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson

Ordförandens
signatur
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signatur
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UON § 57
Diarienr
2019/32.612

Bidrag till fristående gymnasieskolor 2019, Nordens
Teknikerinstitut (NTI)
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2019
för Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Då Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget till
fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2019 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle och Uppsala kommuner.
Saknas utbildningen i samverkanskommunerna ska bidrag till den fristående
gymnasieskolan lämnas enligt riksprislistan som fastställs för varje år av
Skolverket.
Huvudmännen för de fristående gymnasieskolorna får överklaga en
kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol.
Separata beslut med diarienummer ska därför fattas för varje fristående
gymnasieskola.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo
Johansson, daterad 2019-02-25.
 Underlag för beräkning av bidrag till fristående gymnasieskolor under
2019.
____________________
Beslutet lämnas till

Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) (Bilaga: Hur man överklagar)
Tf förvaltningschef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson
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UON § 58
Diarienr
2019/33.612

Bidrag till fristående gymnasieskolor 2019, Praktiska
Sverige AB
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2019
för Praktiska Sverige AB enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Då Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget till
fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2019 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle och Uppsala kommuner.
Saknas utbildningen i samverkanskommunerna ska bidrag till den fristående
gymnasieskolan lämnas enligt riksprislistan som fastställs för varje år av
Skolverket.
Huvudmännen för de fristående gymnasieskolorna får överklaga en
kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol.
Separata beslut med diarienummer ska därför fattas för varje fristående
gymnasieskola.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo
Johansson, daterad 2019-02-25.
 Underlag för beräkning av bidrag till fristående gymnasieskolor under
2019.
____________________
Beslutet lämnas till

Praktiska Sverige AB (Bilaga: Hur man överklagar)
Tf förvaltningschef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur
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UON § 59
Diarienr
2019/34.612

Bidrag till fristående gymnasieskolor 2019,
Plusgymnasiet AB
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2019
för Plusgymnasiet AB enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Då Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget till
fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2019 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle och Uppsala kommuner.
Saknas utbildningen i samverkanskommunerna ska bidrag till den fristående
gymnasieskolan lämnas enligt riksprislistan som fastställs för varje år av
Skolverket.
Huvudmännen för de fristående gymnasieskolorna får överklaga en
kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol.
Separata beslut med diarienummer ska därför fattas för varje fristående
gymnasieskola.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo
Johansson, daterad 2019-02-25.
 Underlag för beräkning av bidrag till fristående gymnasieskolor under
2019.
____________________
Beslutet lämnas till

Plusgymnasiet AB (Bilaga: Hur man överklagar)
Tf förvaltningschef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson

Ordförandens
signatur
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signatur
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UON § 60
Diarienr
2019/35.612

Bidrag till fristående gymnasieskolor 2019, Sandvik
Utbildnings AB
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2019
för Sandvik Utbildnings AB enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Då Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget till
fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2019 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle och Uppsala kommuner.
Saknas utbildningen i samverkanskommunerna ska bidrag till den fristående
gymnasieskolan lämnas enligt riksprislistan som fastställs för varje år av
Skolverket.
Huvudmännen för de fristående gymnasieskolorna får överklaga en
kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol.
Separata beslut med diarienummer ska därför fattas för varje fristående
gymnasieskola.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo
Johansson, daterad 2019-02-25.
 Underlag för beräkning av bidrag till fristående gymnasieskolor under
2019.
____________________
Beslutet lämnas till

Sandvik Utbildnings AB (Bilaga: Hur man överklagar)
Tf förvaltningschef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson

Ordförandens
signatur
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signatur

35

Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-03-05

UON § 61
Diarienr
2019/36.612

Bidrag till fristående gymnasieskolor 2019,
ThorenGruppen AB
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2019
för ThorenGruppen AB enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Då Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget till
fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2019 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle och Uppsala kommuner.
Saknas utbildningen i samverkanskommunerna ska bidrag till den fristående
gymnasieskolan lämnas enligt riksprislistan som fastställs för varje år av
Skolverket.
Huvudmännen för de fristående gymnasieskolorna får överklaga en
kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol.
Separata beslut med diarienummer ska därför fattas för varje fristående
gymnasieskola.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo
Johansson, daterad 2019-02-25.
 Underlag för beräkning av bidrag till fristående gymnasieskolor under
2019.
____________________
Beslutet lämnas till

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

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-03-05

UON § 62
Diarienr
2019/37.612

Bidrag till fristående gymnasieskolor 2019, Älvdalens
Utbildningscentrum AB
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2019
för Älvdalens Utbildningscentrum AB enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Då Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget till
fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2019 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle och Uppsala kommuner.
Saknas utbildningen i samverkanskommunerna ska bidrag till den fristående
gymnasieskolan lämnas enligt riksprislistan som fastställs för varje år av
Skolverket.
Huvudmännen för de fristående gymnasieskolorna får överklaga en
kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol.
Separata beslut med diarienummer ska därför fattas för varje fristående
gymnasieskola.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo
Johansson, daterad 2019-02-25.
 Underlag för beräkning av bidrag till fristående gymnasieskolor under
2019.
____________________
Beslutet lämnas till

Älvdalens Utbildningscentrum AB (Bilaga: Hur man överklagar)
Tf förvaltningschef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-03-05

UON § 63
Diarienr
2019/38.612

Bidrag till fristående gymnasieskolor 2019, Östersunds
Gymnasieskola AB
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa bidrag för år 2019
för Östersunds Gymnasieskola AB enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Då Älvkarleby kommun saknar egen gymnasieutbildning ska bidraget till
fristående gymnasieskolor baseras på ett genomsnittligt pris som de
kommuner som det finns samverkansavtal med. År 2019 har Älvkarleby
kommun samverkansavtal med Tierps, Gävle och Uppsala kommuner.
Saknas utbildningen i samverkanskommunerna ska bidrag till den fristående
gymnasieskolan lämnas enligt riksprislistan som fastställs för varje år av
Skolverket.
Huvudmännen för de fristående gymnasieskolorna får överklaga en
kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol.
Separata beslut med diarienummer ska därför fattas för varje fristående
gymnasieskola.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ekonom Birgitta Palo
Johansson, daterad 2019-02-25.
 Underlag för beräkning av bidrag till fristående gymnasieskolor under
2019.
____________________
Beslutet lämnas till

Östersunds Gymnasieskola AB (Bilaga: Hur man överklagar)
Tf förvaltningschef P-A Olsson
Ekonom B Palo Johansson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-03-05

UON § 64
Diarienr
2019/24.739

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2018
Beslut
Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens
patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare år 2018.
Sammanfattning av ärendet

Patientsäkerhetslagens (2010:659) femte kapitel handlar om vårdgivarens
skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Där framgår
att vårdgivaren senast den 1 mars ska upprätta en patientsäkerhetsberättelse.
Utbildnings- och omsorgsnämnden har ansvar för ledningen av kommunens
Hälso- och sjukvård. Nämnden ansvarar för att det finns ett ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Nämnden ska planera, leda
och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård
upprättshålls, enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Nämnden ska
även fastställa övergripande mål för det systematiska kvalitetsarbetet samt
kontinuerligt följa upp och utvärdera målen.
Patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivare år 2018 sammanfattar statistik
och resultat för föregående års arbete, samt innehåller förslag på övergripande mål för kommande år.
Britta Gustavsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar om
ärendet.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från Medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS) Britta Gustavsson, daterad 2019-02-26.
 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare år 2018.
Barnperspektivet

 Inte aktuellt i ärendet.
____________________
Beslutet lämnas till

Förvaltningschef
Enhetschefer Vård och omsorg
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

39

Utdragsbestyrkande

Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-03-05

UON § 65

Delegationsbeslut för februari 2019
Beslut
Redovisning av delegationsbeslut för februari 2019 godkänns och läggs till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under februari 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.

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
2019-03-05

UON § 66

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

Tf förvaltningschef Per-Anders Olsson informerar att rekvisition för
ansökan om statsbidrag för Likvärdig skola är inlämnad till Skolverket.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-03-05

UON § 67

Rapporter och meddelanden
Rapporter

- Uppföljning av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott och
nämnd.
- Årsplanering 2019
- Körapport för förskolor
- Körapport för boenden
- Barn- och elevstatistik per 2019-02-05
- Minnesanteckningar från Bodaskolans samråd 2019-02-19
Meddelanden

- Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslut att avsluta ärende
gällande kontroll och användning av tillståndspliktig konsulentverksamhet vid placering av barn i fosterhem eller jourhem.
- Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslut att avsluta ärende
gällande nämndens handläggning av ärenden rörande ekonomiskt bistånd
i Älvkarleby kommun.
- Kommunstyrelsens svar på remiss till Länsstyrelsen i Uppsala län
gällande Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för minskad klimatpåverkan.
- Skolverket, beslut om statsbidrag på 200 000 kr för rekryterande insatser
inom vuxenutbildning.
- Skolverket, beslut om statsbidrag på 712 500 kronor för utbildning som
kombineras med traineejobb eller annat arbete. Utbildning inom hälsooch sjukvården för 2019.
- Meddelanden om inspektioner, granskningar, utredningar etc.

____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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