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2 Up  elalue OMSORGSNÄMNDEN 

2(11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-08-30 

§ 93 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
att fastställa föredragningslistan enligt förslag. 

§ 94 

Stöd i studier 

Förvaltningen informerar om projektet IPS. Projektet startade i januari och pågår i två år. Syftet 
med projektet är att personer med psykisk funktionsnedsättning ska påbörja-, slutföra- eller 
återvända till studier. Målgrupen är personer mellan 18-35 år. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



3(11) 

Uppsala 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-08-30 

§ 95 

Riktlinjer avseende bidrag till ideella organisationer som arbetar för personer med 
funktionsnedsättning. Dnr OSN-2017-0436 

Beslut 
att föreslagna riktlinjer avseende bidrag till ideella organisationer som arbetar för personer med 

funktionsnedsättning utgör remissunderlag, samt 

att remissinstanser är de föreningar som fått bidrag under år 2017 samt styrgrupp för LÖK. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-08-21 till beslut. 

Omsorgsnämnden beslutar årligen om fördelningen av föreningsbidrag, inom ramen för de medel 
som fastställts i mål och budget. Omsorgsnämnden ansvarar för att fördela bidrag till 
handikappföreningar samt till sociala föreningar inom verksamhetsområdena stöd och service för 
funktionsnedsatta och socialpsykiatri. 

Den lokala överenskommelsen, mål och budget, omsorgnämndens verksamhetsplan samt program 
för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning bör utgöra grunden för vilka 
prioriteringar och bedömningar som ska göras för att uppnå målet med omsorgsnämndens 
samverkan samt ekonomiska stöd till organisationer inom ideella sektorn. Nya riktlinjer av 
handikappbidragen syftar till att tydliggöra på vilka grunder nämnden beviljar föreningsbidrag. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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eleKOMMUN OMS  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-08-30 

§ 96 

Ekonomiskt bokslut per juli 2017. Dnr OSN-2017-0186 

Beslut 
att godkänna ekonomiskt bokslut per juli om 7 905 tkr. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 201-08-23 till beslut. 

Nämnden redovisar ett augustibokslut på 7 905 tkr, vilket är 3 mnkr sämre än budget och 15,5 mnkr 
sämre än prognosticerat. 

Hemtjänst/hemvård avviker negativt mot budget med 6,2 mnkr. Assistansersättning från 
försäkringskassan fortsätter att visa ett sämre resultat mot budget med 9,1 mnkr. 

Nettokostnaderna för socialpsykiatriboenden för både yngre och äldre samt LSS-boenden har en 
positiv avvikelse mot budget med 36,8 mnkr och 4,6 mkr mot prognos. 

Juli månad visar på ett utfall sämre än budget och prognos. Nämnden vidtar fortlöpande åtgärder för 
en ekonomi i balans. Nämndens bedömning är att årets utfall kommer att ligga i linje med budget. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2upeäpilipi OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-08-30 

§ 97 

Brukarombud i Uppsala kommun. Dnr OSN-2017-0155 

Beslut 
att ändra på titeln brukarombudsman till brukarombud, samt 

att uppdra till förvaltningen att rekrytera brukarombud enligt förslag till definition och ansvar. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-08-21 till beslut. 

Omsorgsnämnden fick den 12 december 2016 i uppdrag av kommunfullmäktige att i samråd med 
HSO, handikappförbundens samarbetsorgan, i Uppsala kommun ta fram förslag till definition och 
ansvar till en tjänst som brukarombudsman. 

Omsorgsförvaltningen tillsatte en arbetsgrupp under våren 2017 som i nära samarbete tagit fram 
förslag till definition och ansvar för den tilltänkta tjänsten. Arbetsgruppens förslag till definition 
och ansvar har utmynnat i tre övergripande områden. 

• Stärka egenmakten hos individen 
• Skapa kunskap om livssituationen för medborgare med funktionsnedsättning, samt 
• Arbeta strategiskt gentemot politik och omvärld 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upekela OMSORGSNÄMNDEN 

6(11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-08-30 

§ 98 

Upphandling av estetisk verksamhet inkluderande arbetsträning för unga med 
funktionsnedsättning. Dnr OSN-2017-0390 

Beslut 
att uppdra till omsorgsförvaltningen att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av estetisk 

verksamhet inkluderande arbetsträning omfattande 25 årsplatser, samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att förbereda en ramupphandling enligt lagen om offentlig 
upphandling (LOU) enligt modellen bästa förhållande mellan pris och kvalitet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-08-11 till beslut. 

Syftet med upphandlingen är att Uppsala kommun ska tillhandahålla en förebyggande insats som 
riktar sig till unga vuxna med funktionsnedsättning för att underlätta och stödja vägen ut i 
arbetslivet eller en återgång till studier. Iris Hadar AB har sedan 2008 haft avtal med kommunen för 
att bedriva ett estetiskt program, parallellt med kommunens övriga verksamheter för målgruppen. 
Nuvarande avtal sträcker sig mellan 2014-07-01 — 2018-06-30. 

Eftersom verksamheten fungerar bra för målgruppen och det finns behov av denna typ av insats 
föreslår förvaltningen att verksamheten upphandlas igen. Under 2016 har den totala kostnaden för 
det estetiska programmet uppgått till 2,56 mkr. Kostnaden per årsplats är 102 883 kr. I föregående 
upphandling användes modellen bästa förhållande mellan pris och kvalitet varför nämnden föreslås 
använda den även denna gång. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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551 Uppsalau  OMSORGSNÄMNDEN 

7(11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-08-30 

§ 99 

Reviderad riktlinje för individuellt förskrivna hjälpmedel till personer över 21 år. Dnr OSN-
2017-0378 

Beslut 
att nämnden fastslår den nya riktlinjen för individuellt förskrivna hjälpmedel till personer över 

21 år. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-08-21 till beslut. 

Nuvarande Riktlinjer för tekniska hjälpmedel i Uppsala kommun beslutades av äldrenämnden och 
nämnden för vuxna med funktionshinder år 2007 och en revidering genomfördes år 2010. 
Ny lagstiftning, teknisk utveckling och nya föreskrifter har föranlett behov av att revidera riktlinjen. 

Den nya riktlinjen har bytt namn till Riktlinje för individuellt förskrivna hjälpmedel. 
Riktlinjen har tagits fram av tjänstemän på omsorgsförvaltningen och äldreförvaltningen i 
samarbete med hjälpmedelsansvarig inom Uppsala drift (UD). Förslag till riktlinjen har tagits fram i 
dialog med brukarorganisationema Handikappförbunden (HSO) och Uppsala pensionärsföreningars 
samarbetsråd (UPS), hjälpmedelskonsulenter på Hjälpmedel i Uppsala län (HUL), medicinskt 
ansvariga sjuksköterskor samt berörda tjänstemän inom äldreförvaltningen och 
omsorgsförvaltningen. 

Den nya riktlinjen kommer efter beslut i nämnden att kommuniceras ut till berörda verksamheter 
samt publiceras på Uppsala.se. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



2upekelue OMSORGSNÄMNDEN 

8(11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-08-30 

§ 100 

Verksamhetsbesök hösten 2017. Dnr OSN-2017-0443 

Beslut 
att enligt nedan förslag genomföra verksamhetsbesök hösten 2017. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2017-08-21 till beslut. 

Nämnden föreslås att under hösten 2017 inleda nämndsammanträdena med verksamhetsbesök. 
Besöken är en del i nämndens omvärldsbevakning och ska vara riktade mot nämndens 
ansvarsområden. Det kommer att finnas två alternativa verksamheter att besöka, som nämndens 
ledamöter och ersättare har att välja. 

Samordning av transporter sker i dialog mellan nämndens ledamöter och ersättare. Ersättning utgår 
enligt kommunens ersättningsregler för förtroendevalda. 

Följande verksamhetsbesök kommer att erbjudas: 

27 september, klockan 13.00-14.30, psykiatriboenden 
24 oktober, klockan 13.00-14.30, daglig verksamhet 
23 november, klockan 13.00-14.30, psykiatriboenden 
14 december, klockan 13.00-14.30, ordinärt boende 

Verksamhetsbesöken följs av nämndens ordinarie sammanträden där nämndens ledamöter och 
ersättare rapporterar från besöken. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

/rkV6 
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9(11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-08-30 

§ 101 

Föreningen DHB Östra 

Föreningen är inbjuden till dagens möte, men ärendet utgår då de uteblir. 

§ 102 

Information från förvaltningen 

Förvaltningen har inget att rapportera vid dagens möte. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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unnele OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-08-30 

§ 103 

Rapport från förtroendevalda 

Finns inget att rapportera vid dagens möte. 

§ 104 

Anmälan av 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: 

• Skrivelse "Varför just vi, som redan är utsatta behöva utstå extra svårigheter på grund av 
dumma regler?" 

• Uppsala kommuns planerade aktiviteter för personer med funktionsnedsättning 
• Lex Sarah-anmälan Ungdomsfritids 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 4292-16 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 862-16 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 1429-17 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 3138-16 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 2019-17 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 6805-15 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 3805-16 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 3198-17 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 2967-17 E 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 2210-17 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 937-17 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 2157-17 E och 2159-17 E 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 619-16 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 567-16 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 292-16 
• Förvaltningsrätte i Uppsala, dom mål nr 1449-16 
• Förvaltningsrätten i Uppsala, beslut mål nr 3656-17 E 
• Uppsala tingsrätt, protokoll mål nr FT 4252-17 
• Kammarrätten i Stockholm, dom mål nr 7358-16 
• Kammarrätten i Stockholm, protokoll mål nr 3653-17 
• Högsta förvaltningsdomstolen beslut mål nr 5975-16 
• Högsta förvaltningsdomstolen beslut mål nr 5976-16 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



upealue OMSORGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-08-30 

§ 105 

Delegationsbeslut 

Beslut 
att med godkännande lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 

Ärendet 
Till nämnden anmäls följande delegationsbeslut: 

• Lex Sarah-anmälan från Arbete & bostad angående negativ händelse gällande omsorg 
• Lex Sarah-anmälan Morkullevägens gruppbostad 
• Lex Sarah-anmälan Ungdomsfritids 
• Ordförandebeslut fattade den 13 juli 2017 och den 8 augusti 2017 
• Delegationsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) under juni och juli 2017 

§ 106 

Anmälan av nämndens utskottsprotokoll och samverkansprotokoll 

Beslut 
att med godkännande lägga anmälda protokoll till handlingarna. 

Ärendet 
Till nämnden anmäls följande protokoll: 

• Protokoll från arbetsutskott 21 augusti 2017 
• Protokoll från individutskott 30 augusti 2017 
• Protokoll från facklig samverkan 22 augusti 2017 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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