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Uppsala,

OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015-11-25

Plats och tid:

KS-salen, Stadshuset, Vaksalagatan 15, klockan 15.00-18.45

Tjänstgörande:

Ersättare:
Eva Christiernin (S), ordf
Åsa Puide (MP), 1:e vice ordf
Angelique Prinz Blix (L), 2:e vice ordf
Jonny Husen (S)
Börje Hallberg (S)
Stig Rådahl (M)
Inger Liljeberg Kjelsson (M)
Roine Thunberg (M)
Elin Stening (MP)
Therese Rhann (V)
Stefan Hamnstedt (C)

Övriga deltagare:

Tomas Odin, direktör
Magnus Johannesson, avdelningschef
LenaThalen avdelningschef
Marie Öberg, controller
Helena Thorén-Lindqvist, kommunikatör
Monica Petersson, uppdragsstrateg
Daniel Karlsson, utredningssekreterare

Utses att justera:

Angelique Prinz Blix (L)

Justeringens
plats och tid:

Omsorgsförvaltningen, 2015-11-27

Josefin Mannberg (S)
Björn Lind (V)
Ludvig Arbin (L)
Viktoria Rönnquist (Kf)), fr o m § 178

Paragrafer: 174-186

6<,,4

Underskrifter:

Eva Christiemin (S), ordförande

An lique rinz Blix (L), justerare

6-014;-\, UkticeltA4
Kerstin Sundqvist, sekreterare
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Omsorgsnämnden

Datum:

2015-11-25

Datum för
anslags uppsättande:

20 15-1 1-30

Förvaringsplats
för protokollet:

Sista dag för överklagande:
Datum för anslags nedtagande:

2015-12-21
2015-12-22

Omsorgsförvaltningen, Stationsgatan 12

Underskrift:

Kerstin Sundqvist, sekreterare
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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OMSORG SN Ä MND EN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015-11-25

§ 174
Val av justeringsperson och justeringsdag
Beslut
att Angelique Prinz Blix (1_,) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den
27 november 2015.

§ 175
Fastställande av föredragningslista
Beslut
att fastställa föredragningslistan enligt förslag.

§ 176
Parkinsonsföreningen
Göran Einarsson, ordförande, och Terje Helland, vice ordförande, i Uppsala Parkinsonsförening
(UPF) informerar om föreningens verksamhet och om Parkinsons sjukdom.

§ 177
Organisation för medicinskt ansvariga (MAS/MAR)
Förvaltningen informerar om att äldrenämnden beslutat om en förändrad organisation för
medicinskt ansvariga som träder i kraft i början av år 2016. Omsorgsförvaltningen kommer att
informera vårdgivarna om förändringen.

Justerandes sign
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OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015-11-25

§ 178
Verksamhetsplan och budget 2016
Omsorgsnämnden beslutar om verksamhetsplan och budget vid sitt sammanträde den 16 december
2016.

§ 179
Ekonomiskt bokslut och prognos per oktober 2015. Dnr OSN-2015-0153
Beslut
att godkänna föreliggande resultat på minus 25 044 tkr för oktober 2015.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2015-11-16 till beslut.
Nämnden redovisar ett negativt resultat per september 2015 på minus 25 044 tkr, vilket är 2,1
procent högre än budget.
Kostnadsökningen under 2015 beror främst på att nämnden beslutat att utöka antalet platser för
bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i
syfte att minska antalet ej verkställda beslut. Ökningen fortgår enligt plan vilket gör att nämnden
redovisar en ekonomi som inte är i balans beroende på att budget för den satsningen saknades.
Nämnden har för att nå en ekonomi i balans för bostad med särskild service enligt LSS förändrat
ersättningarna utifrån nivåbedömningar av enskildas omvårdnadsbehov i samband med
ramavtalsupphandlingen vilket kommer att påverka resultatet mindre negativt. Nämnden har inte
heller budgeterat för kostnadsutvecklingen inom hemvården där antalet utförda timmar ökat med
12,2 procent sedan januari. Arbete pågår för att se över biståndsbesluten för varje individ.

Justerandes sign
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OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2015-11-25

§ 180
Samråd om förslag till ny översiktsplan för Uppsala kommun. Dnr OSN-2015-0333
Beslut
att avge yttrande till kommunstyrelsen enligt upprättat förslag.
Reservation
Angelique Prinz Blix (L), Stig Rådahl (M), Inger Liljeberg Kjelsson (M), Roine Thunberg (M) och
Stefan Hamnstedt (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga 1.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2015-11-04 till beslut.

Översiktsplanen är en avsiktsförklaring om hur den fysiska miljön bör utvecklas - i staden, på
landsbygderna och i tätorterna. Översiktsplanen ger en ram för den fysiska utvecklingen och hur
olika intressen kan samspela och ger också vägledning för ställningstaganden om stora och viktiga
investeringar, beroende på hur omvärlden utvecklas. För att förändringar konkret ska genomföras
behöver dock översiktsplanen kompletteras och fördjupas inom olika områden.
I samrådsyttrandet framhåller nämnden bl.a. vikten av att säkerställa möjlighet till utbyggnad av
den sociala infrastrukturen. Nämnden framhåller även det positiva i att det sociala
hållbarhetsperspektivet och den sociala infrastrukturen integrerats i översiktsplanen. För nämnden
är särskilt värden/principer som tillgänglighet, trygghet, inkludering och trafiksäkerhet centrala i
skapandet av en god kommun för samtliga kommuninvånare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5 (10)

Uppsala
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OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2015-11-25

§ 181
Samråd om förslag till innerstadsstrategi för Uppsala kommun. Dnr OSN-2015-0415
Beslut
att avge yttrande till kommunstyrelsen enligt upprättat förslag.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2015-11-04 till beslut.
Innerstadsstrategin har tagits fram som ett fördjupat strategidokument som kopplar till arbetet med
kommunens nya översiktsplan och översiktsplanens prioriterade målområden och särskilda
Uppsalaprinciper. Strategin bygger på en vision som mynnar ut i sex utgångspunkter för stadsliv
enligt följande.
• Utveckla centrala staden med attraktiva och flexibla mötesplatser för alla
• Prioritera centrala staden för gående och vistelse
• Sammankoppla stadens centrala delar i ett mer finmaskigt nät
• Förstärk kollektivtrafikens attraktivitet med tydliga stråk och strategiskt lokaliserade knutpunkter
• Utvidga och utveckla centrala stadens yta för handel och stadsliv
• Utveckla Uppsalas identitet som en dynamisk och växande universitets- och kulturstad
I samrådsyttrandet framhåller omsorgsnämnden betydelsen av trygga rörelsestråk för gående och
behovet av åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten vid Resecentrum. Nämnden understryker även
vikten av att de grönblå stråken i innerstaden är tillgängliga även för personer med nedsatt
funktionsförmåga.

Justerandes sign
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OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015-11-25

§ 182
Upphandling samt uppdrag av driften för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS,
16 enheter. Dnr OSN-2015-0409
Beslut
att ge förvaltningen uppdrag att genomföra entreprenadupphandling enligt lagen om offentlig
upphandling (LOU), enligt den modell nämnden har tillämpat med mervärden, för LSSboendena: Grundstensvägen, Helsingforsvillan, Sandgropsgatan, Stenhagsvägen samt
Stenkolsvägen.
att

ge Vård & omsorg uppdrag, med samma kvalitetskrav som ställs i ovan
entreprenadupphandling, att bedriva LSS-boendena: Bordtennisvägen, Bredgränd,
Dragarbrunnsgatan, Hasselvägen, Järnmalmsvägen, Konstnärsvägen, Otto Myrberg,
Sandstensvägen, Svartbäcksgatan 110, Vitsippsvägen samt Ärentunavägen med en
ersättningsuppräkning enligt omvårdnadsprisindex (OPI) med utgångspunkt i nuvarande
ersättning. Uppdraget gäller i två år från det att nuvarande avtal går ut.

Reservation
Angelique Prinz Blix (L), Stig Rådahl (M), Inger Liljeberg Kjelsson (M), Roine Thunberg (M) och
Stefan Hamnstedt (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2015-11-05 till beslut.
Nämnden för vuxna med funktionshinder (VFN) upphandlade 16 boendeenheter år 2011 enligt
LOU med en avtalsperiod 2011-10-01 — 2014-09-30 med option för beställaren att förlänga avtalet
på samma villkor med ytterligare 2 år. Avtalen löper ut hösten 2016. Förvaltningen föreslår att fem
av enheterna upphandlas enligt LOU samt att elva av enheterna fortsätter att drivas av Vård och
omsorg.
Angelique Prinz Blix (L) föreslår med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter att uppdrag
ges till Vård & omsorg med samma kvalitetskrav som ställs i entreprenadupphandlingen.
Yrkanden
Angelique Prinz Blix (L), Stig Rådahl (M), Inger Liljeberg Kjelsson (M), Roine Thunberg (M) och
Stefan Hamnstedt (C) yrkar att alla 16 enheter upphandlas enligt LOU till förmån för modellen med
mervärden.
Eva Christiemin (S) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7 (10)

Uppsala
,.

OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015-11-25

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Angelique Prinz Blix (L) m fl yrkande mot eget och finner bifall
till föreliggande förslag.
Votering begärs och verkställs. Den som röstar för Eva Christiemin (S) yrkande röstar ja och den
som röstar för Angelique Prinz Blix (FP) m fl yrkande röstar nej.
Eva Christiemin (S), Asa Puide (MP), Jonny Husén (S), Börje Hallberg (S), Elin Stening (MP) och
Therese Rhann (V) röstar ja. Angelique Prinz Blix (FP), Stig Rådahl (M), Inger Liljeberg Kjelsson
(M) och Roine Thunberg (M) och Stefan Hamnstedt (C) röstar nej.
Därmed beslutas enligt föreliggande förslag med sex ja-röster mot fem nej-röster.

Justerandes sign
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OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2015-11-25

§ 183
Förslag till förfrågningsunderlag för ledsagarservice enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).
Dnr OSN-2015-0416
Beslut
att godkänna förvaltningens förslag på förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom
ledsagarservice enligt lag om valfrihetssystem (LOV),
att förändrat förfrågningsunderlag för ledsagarservice gäller från 1 januari 2016, samt
att ge förvaltningen i uppdrag att skriftligen snarast informera alla godkända utförare om
ovanstående förändringar
Ärendet
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 215-11-16 till beslut.
Nämndens förfrågningsunderlag för ledsagarservice enligt LOV har omarbetats vatje år.
Det föreslagna förfrågningsunderlaget har anpassats efter nämndens beslut augusti 2015 då
möjligheten att arvodera ledsagare togs bort samt en höjning av ersättningsnivå beslutades.

Justerandes sign
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OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015-11-25

§ 184
Inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag m m
Beslut
att lägga anmälda inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag, beslut m m till handlingarna.
Ärendet
Till nämnden anmäls inkomna inbjudningar, skrivelser, protokollsutdrag, beslut m m:
Inbjudan från Regionförbundet Uppsala län "Framtida utmaningar och prioriteringar för
kompetensförsörjning inom vård och omsorg" den 1 februari 2016
• Inspektionen för vård och omsorg (IVO) "På väg att snabbare verkställa beslut — Tillsyn av fem
kommuners arbete med att verkställa beslut"
• Omtanke — Tidning för vård och omsorg

§ 185
Delegationsbeslut
att lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet.
Ärendet
Till nämnden anmäls delegationslistor:
• Delegationsbeslut bostadsanpassningsbidrag perioden 2015-10-01-2015-10-30
• Delegationsbeslut fattade den 28 oktober 2015 avseende två elektriska rullstolar, en gåstol,
drivaggregat/påskjutsmotor till rullstol och en rullstol
• Lex Sarah rapport 2015-10-26 gällande vårdgivaren Vård & omsorg
• Beslut 2015-10-29 från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i tillsynsärende på klagomål
om handläggning LSS vid socialtjänsten
• Ordförandebeslut 2015-10-28 i utskottet för socialpsykiatri avseende stöd i assistansliknande
form
• Ordförandebeslut 2015-10-29 i utskottet för socialpsykiatri avseende placering på
behandlingshem
Ordförandebeslut 20 15-1 1-19 i nämnden avseende förnyad upphandling

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015-11-25

§ 186
Anmälan av nämndens utskottsprotokoll och samverkansprotokoll
Beslut
att lägga anmälda protokoll till handlingarna.
Ärendet
Till nämnden anmäls följande protokoll:

•
•
•
•

Protokoll från arbetsutskottet 12 oktober 2015
Protokoll från utskottet för socialpsykiatri 4 november 2015
Protokoll från utskottet för stöd, service och omsorg 21 oktober och 16 november 2015
Protokoll från facklig samverkan 17 november 2015

Justerandes si n
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Alliansgruppen i Omsorgsnämnden anför följande angående översiktsplanen
för Uppsala kommun

Uppsalas tillväxt
3 000 nya bostäder per år
Den brett förankrade politiska ambitionen om att bygga 3000 nya bostäder per år bör tydligt
skrivas in i översiktsplanen och måluppfyllelsen bör i hög grad bli styrande för arbetet med
stadsbyggnadsfrågorna. Dessutom ska lokaler för minst 1500 arbetsplatser byggas.
Detta är viktigt dels för det ökande behovet av särskilt anpassade boenden ex bostäder för
allergiker dels för tillskapande av arbeten för funktionsnedsatta
Tillväxt i stad och land
Det är viktigt att vi skapar goda planeringsförutsättningar för att hela Uppsala kommun ska
växa. Service i form av handel, välfärd och kollektivtrafik är viktigt för att även mindre
bostadsorter ska vara attraktiva. Därför är vi positiva till byggande i såväl stad som på
landsbygden. Det är av stor vikt att även mindre bostadsorter ska vara attraktiva. Vi ser detta
även som ett uttryck för valfrihet för de funktionsnedsatta som på detta sätt kan ges möjlighet
att få sin bostad i mindre bostadsorter utan att därför isoleras.

Framkomlighet för individens frihet
Broar över Fyrisån
Viktiga framkonnlighetsåtgärder för en mångfald av trafikslag är att de nya broarna över
Fyrisån kommer till stånd och att ytterligare framkomlighetsåtgärder säkras inom
utbyggnaden av Södra staden. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ökar på
detta sätt.
Variation av trafikslag behövs
Vi ser framtidens möjligheter. Teknikutveckling kommer att bidra till att färdmedel
såsom bilar och bussar kommer att orsaka mindre — om ens något utsläpp — i framtiden.
Inom planeringshorisonten för översiktsplanen ser vi bilen som ett viktigt transportmedel.
Tack vare ny teknik som ger mer eller mindre emissionsfria bilar är det kvarvarande
problemet med bilen att den tar mycket utrymme i anspråk. I planeringen av landsbygden
utanför utpekade noder och stråk ska vi betrakta bilen som det primära transportmedlet. Då
Uppsala är en kommun där en av fyra uppsalabor bor på landsbygden måste fokus ligga på
tillgänglighet. Det innebär att bilburna, landsbygdsbor, besökare, transporter av olika slag,
kollektivtrafik, gång och cyklister lätt måste kunna nå sina målpunkter. Gatu- och
landsvägsnätet måste utformas med rimlig kapacitet — och i centrum med god tillgänglighet
till befintliga och kommande parkeringsanläggningar. Uppsala måste planera för större
framkomlighet och valfrihet för handikappanpassade fordon

Övergripande mål för den långsiktiga utvecklingen
Mål
Antalet mål är för stort och flera av målen är svårmätta, diffusa och griper delvis in i
varandra. Målformuleringarna är också väldigt generella vilket utgör en risk att var och en
kan välja att tolka in det man själv anser vara viktigt. Det innebär att dokumentet blir
svårarbetat för kommunens tjänstemän, beslutsfattare, invånare och företag. Därigenom
finns risk för marginalisering av de särskilda behov som de olika funktionshindersgrupperna
har.
Angelique Prinz Blix (L)
Stig Rådahl (M)
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